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EDITO

Woord vooraf
De zomer is begonnen, we beginnen stilaan ons
normale leven weer op te nemen met onze maskers
minder vaak op, de kwestie van het vaccin en het
vaccinatiepaspoort ligt op ieders lippen. De Lakense
Haard organiseert zoals elk jaar de Zomerwijken op
zijn verschillende locaties.
Eén maand lang, van 26 juli tot 26 augustus, zullen
aan de bewoners tal van feestelijke activiteiten - concerten, workshops, spelletjes - worden aangeboden
en dit zomernummer van Toc Tok is de gelegenheid
om u het programma voor te stellen en u alle praktische informatie te geven om eraan deel te nemen.
Aangezien de zomer in feite het seizoen is waarin we
het meest buiten leven, stellen we u ook voor om
enerzijds de gedeelde moestuin op het terrein van de
Modelwijk te ontdekken, en anderzijds de Helifarm,
op het terrein van de Noordwijk, die aan de bewoners voorstelt om samen fruit en groenten te kweken.
Twee projecten voor sociale cohesie die openstaan
voor al onze huurders en een kans zijn voor degenen
die van de aarde en de natuur houden om zich aan
te sluiten bij de ‘tuiniers’ die al van dienst zijn en die
graag zouden willen dat hun projecten zich ontwikkelen en een oproep doen tot belangstellenden.
Wij hopen dat u in dit nummer de inspiratie vindt om
leuke momenten door te brengen met vrienden en familie en wensen u allen een fijne zomer en een mooie
vakantie toe!
Liesbet Temmerman

Liesbet Temmerman

Voorzitster van de Lakense Haard
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DOSSIER

Zomer Hotspot
Hier volgt het programma voor deze
maanden juli en augustus, met inachtneming
van de geldende gezondheidsmaatregelen.
Profiteer ervan!
De vijfde editie van de Zomer Hotspot vindt plaats
in de Modelwijk (aan de petanquebaan, vóór gebouw 6) van 26/07 tot 13/08 en in de Noordwijk
(vóór het buurthuis "Millénaire") van 02/08 tot
26/08. Voor degenen die willen ontspannen, er
staan ligstoelen en parasols voor u klaar...
Aan de anderen worden ludieke activiteiten aangeboden: artistieke workshops, concerten, sport,
... Welkom aan iedereen!
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Noordwijk
Maak u klaar, de Zomer Hotspot komen eraan
in de Noordwijk van 2 tot 26 augustus. Wij
bieden u een feestelijke en gezellige maand
aan.
Er zal voor elk wat wils zijn:
ontspanningsruimtes, ludieke activiteiten,
barbecue... En nog vele andere verrassingen!

Opening ZH 2021
Met ALEXANDRE
(Muzikant)
Feestmaaltijd, ‘auberge
espagnole’ aangeboden
door de Lakense Haard
+ concert met de heer
Jean-François DAVID

Maandag 26/07

Woensdag 28/07

Donderdag 29/07

Vrijdag 30/07

13:00>14:00 14:00>15:00

15:00>16:00

16:00>17:00

Multi sport, toernooien

Verhalenworkshop voor
kinderen/volwassenen met de
bibliotheek Brunfaut
+ knutselen

Verhalenworkshop voor
kinderen/volwassenen met
de bibliotheek Brunfaut +
Gezelschapsspelletjes

Workshop scrapbooking

Klimmuur

Klimmuur
Workshop recyclage
(voor elke leeftijd)

Klimmuur
Workshop recyclage
(voor elke leeftijd)

Klimmuur

Muzikale namiddag (dj)

Workshop tuinieren
(voor elke leeftijd)

Muzikale namiddag (dj)

Muzikale namiddag (dj)

Workshop vervaardiging
van natuurproducten

Workshop vervaardiging van
natuurproducten (materialen en
producten worden ter beschikking
gesteld) + Infostand Broodoven

Collectieve maaltijd bereid Collectieve maaltijd bereid Collectieve maaltijd bereid Collectieve maaltijd bereid
door de bewoners (5€ max) door de bewoners (5€ max) door de bewoners (5€ max) door de bewoners (5€ max)
Op reservering
Op reservering
Op reservering
Op reservering

Dinsdag 27/07

DOSSIER

Week 01

Donderdag
29/07, 14u,
Infostand
Broodoven

17:00>18:30
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13:00>14:00 14:00>15:00

15:00>16:00

16:00>17:00

Muzikale namiddag
(verrassingsmuzikant)

Muzikale namiddag
(verrassingsmuzikant)

Muzikale namiddag
(verrassingsmuzikant)

Muzikale namiddag
(verrassingsmuzikant)

Collectieve maaltijd
paella (5€)
Met ALEXANDRE
(Muzikant)

Maandag 02/08

Woensdag 04/08

Donderdag 05/08

Vrijdag 06/08

Muzikale namiddag (dj)

Muzikale namiddag (dj)

Workshop vervaardiging
van natuurproducten

Workshop tuinieren
(voor elke leeftijd)

Klimmuur
Workshop recyclage
(voor elke leeftijd)

Klimmuur
Workshop recyclage
(voor elke leeftijd)

Klimmuur

Verhalenworkshop voor
kinderen/volwassenen met
de bibliotheek Brunfaut +
Gezelschapsspelletjes

Verhalenworkshop voor
kinderen/volwassenen met de
bibliotheek Brunfaut
+ knutselen

Multi sport, toernooien

Muzikale namiddag (dj)

Workshop schilderen
op doek
(kinderen)

Workshop vervaardiging van
natuurproducten (materialen
en producten worden ter
beschikking gesteld)

Klimmuur

Workshop scrapbooking

Collectieve maaltijd bereid Collectieve maaltijd bereid Collectieve maaltijd bereid Collectieve maaltijd bereid
door de bewoners (5€ max) door de bewoners (5€ max) door de bewoners (5€ max) door de bewoners (5€ max)
Op reservering
Op reservering
Op reservering
Op reservering

Dinsdag 03/08

DOSSIER

Week 02

17:00>18:30

Maandag
02/08
13u,
maaltijd
paella

Woensdag 11/08

Donderdag 12/08

Vrijdag 13/08

Workshop vervaardiging
van natuurproducten

Workshop tuinieren
(voor elke leeftijd)

Klimmuur
Workshop recyclage
(voor elke leeftijd)

Klimmuur
Workshop recyclage
(voor elke leeftijd)

Klimmuur

Verhalenworkshop voor
kinderen/volwassenen met
de bibliotheek Brunfaut +
Gezelschapsspelletjes

Verhalenworkshop voor
kinderen/volwassenen met de
bibliotheek Brunfaut
+ knutselen

Multi sport, toernooien

Muzikale namiddag
+ karaoke
(verrassingsmuzikant)

Muzikale namiddag
(verrassingsmuzikant)

Muzikale namiddag
(verrassingsmuzikant)

Workshop vervaardiging van
natuurproducten (materialen
en producten worden ter
beschikking gesteld)

Atelier scrapbooking

Klimmuur

13:00>14:00 14:00>15:00

15:00>16:00

16:00>17:00

Filmvoorstelling in
de openlucht
(afhankelijk van het weer)

Muzikale namiddag (dj)

Muzikale namiddag (dj)

Afsluiting
Zoet buffet
Muzikale namiddag (dj)

Workshop schilderen
op doek
(kinderen)

Collectieve maaltijd bereid Collectieve maaltijd bereid Collectieve maaltijd bereid Collectieve maaltijd bereid
door de bewoners (5€ max) door de bewoners (5€ max) door de bewoners (5€ max) door de bewoners (5€ max)
Op reservering
Op reservering
Op reservering
Op reservering

Dinsdag 10/08

Muzikale namiddag
(verrassingsmuzikant)

Collectieve maaltijd
couscous (5€)
Met ALEXANDRE
(Muzikant)

Maandag 09/08

DOSSIER

Week 03

19:00>22:00

Maandag
09/08
13u,
maaltijd
couscous

17:00>18:30
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PORTRET

© Centre de Jeunes

De studenten

Aangezien het dossier van dit zomernummer
van Toc-Tok het volledige programma van de
Zomer Hotspot van dit jaar bevat, hebben
wij ervoor gekozen kennis te maken met
de studenten die u met een glimlach zullen
onthalen.
Ze zijn met z'n vijven voor deze ontmoeting met
Toc Tok: Yasmine, Hadi, Denis en Bilal. Als studenten boekhouding of secretariaat maken zij
allen gebruik van de Zomerwijken om ervaring
op te doen.
Hadi heeft al gewerkt voor de Zomer Hotspot.
"Dat was vorig jaar, het was handig, gewoon
beneden bij mij in de buurt. Ik was ter plaatse,
ik deed animatie, ik ontving de mensen, praatte
met hen."
"Dit jaar gaan we als duo werken, een jongen en
een meisje, drie weken lang. We ontvangen de
mensen, bedienen ze, geven ze thee, koffie, bereiden het materiaal voor, maken het schoon...
8

Wat vooral belangrijk is, is communicatie, beleefd zijn. En omdat we allemaal uit de buurt
komen, kennen we elkaar, maar toch is het belangrijk dat we op het werk een goede verstandhouding houden."
"Dit werk," voegt een student eraan toe, "stelt me
in staat om mijn studie in de praktijk te brengen,
om ervaring op te doen, dat is positief! Het is
goed dat ons studentenjobs worden aangeboden, want het is moeilijk om een job te vinden,
vooral als je niet meerderjarig bent, en hier is dat
voor iedereen mogelijk."
Ook hopen zij na de Zomer Hotspot een paar
dagen vakantie te hebben om hun gedachten te
verzetten na deze lockdown van anderhalf jaar
waarin veel van de sportieve of culturele activiteiten waaraan zij gewoonlijk deelnemen, met
onder meer het Centrum Averroes, niet konden
plaatsvinden.
We wensen hun een fijne zomer!

RENOVATIES

Modelwijk
Einde van de renovatie van gebouw 4.
Het gebouw, dat volledig gerenoveerd is, telt 110
appartementen, verdeeld over 14 appartementen
met één slaapkamer en 96 appartementen met
twee slaapkamers, waarvan er 13 bestemd zijn
voor personen met beperkte mobiliteit. Het gebouw heeft nu een betere warmte-isolatie met
inachtneming van de lage-energienormen. De
huurders kunnen er in het najaar van 2021 intrekken. Na gebouw 4 zet de FLH zijn globaal renovatieplan voor de Modelwijk voort met gebouw 2
en binnenkort gebouw 3.

Bericht voor ontratting
Een ongediertebestrijding is hier momenteel
bezig. Het bevindt zich in de buurt van
gebouwen en in parken.
Hou uw kinderen in het hoog en uw
huisdieren aan de leiband.

9

FOCUS

Helifarm
Op het terrein van de Noordwijk, aan de voet
van de gebouwen, bevindt zich de Helifarm,
een stedelijk moestuinproject van drie
partners, Atelier Groot Eiland, Velt vzw en De
Harmonie, die alle drie gespecialiseerd zijn
in zowel sociale integratie als de aanleg van
collectieve tuinen.

Tine Van Eyken is onze contactpersoon en zij vertegenwoordigt Atelier Groot Eiland: “We zijn hier
op het terrein van de Helifarm, in de wijk Heliport.
Dit is een van onze moestuinateliers. Er zijn er verschillende in de stad.

"de tuin toegankelijk is voor
de bewoners"
Het principe is natuurlijk dat de tuin toegankelijk
is voor de bewoners. Er zijn twee percelen die
worden gebruikt door Atelier Groot Eiland. Eén
ervan is gewijd aan groenteteelt en de andere
is specifiek voor de verkoop. Wij werken op een
ecologische manier, wij vangen bijvoorbeeld regenwater op. Wij telen zowel groenten als fruit.
Wat wij produceren, verkopen wij aan onze eigen
restaurants in Molenbeek, waar wij onder meer
opleidingen geven om in de zaal en in de keuken
te werken.
We hebben onlangs een derde perceel ingenomen. Het idee van collectief werk is er nog steeds,
10

maar iedereen werkt meer zelfstandig en heeft
zijn of haar eigen perceeltje binnen het perceel.
Natuurlijk werken de bewoners ook samen en delen ze zaden en planten. De oogst is voor eigen
gebruik van de gebruikers. Het sociale aspect is
er even belangrijk.
Deze percelen waren oorspronkelijk niet in gebruik, er stonden overal struiken, ze dienden
bijvoorbeeld niet als speelterrein. Voordat we
ze innamen, organiseerden we verschillende informatiedagen via het buurthuis op het terrein.
We hebben ook posters en flyers gemaakt die
in de gebouwen werden verspreid. Natuurlijk
hebben we positieve en/of negatieve feedback
gekregen. De deelnemers komen voornamelijk
uit Molenbeek of Sint-Joost en uiteindelijk zijn er
maar een paar mensen uit de Noordwijk bijgekomen, wat een beetje jammer is, maar we hopen
dat daar verandering in komt. Wij organiseren ook
workshops en opleidingen op het terrein zelf voor
alle bewoners en in het bijzonder voor jongeren.”

FOCUS

© M. Bosquillon

Infos

Wil je deelnemen ? stuur een email naar het
volgende adres:
helifarm.info@gmail.com
Meer info: https://belakker.
ateliergrooteiland.be/fr/helifarm
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MAISON DE LA CRÉATION

AGENDA —
MC - Cité Modèle

AGENDA —
MC - Bockstael

Robijnstraat - 1020 Laeken

Emile Bockstaelplein - 1020 Laeken

JULI

SEPTEMBER

02/07
18:00
20:00

Terre Fertile / BASTA
CORONA #2
Fanfare Boentje
| Voor iedereen - gratis
Tiny Legs Tim
| Voor iedereen - gratis

SEPTEMBER
25/09
14:00 > 19:00

Blokfeest Modelwijk
Animaties van de
verenigingen van het
district
| Voor iedereen - gratis

12/09
14:00 > 19:00

Back to Bockstael
Shows, workshops
| Voor iedereen - gratis

18/09
19/09
10:30
& 14:30

Open Monumentendagen
| Voor iedereen - gratis
Op reservering
Het Bockstaelplein en zijn
omgeving

10:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00

Van het gemeentehuis aan
de Maison de la création

10:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00

Het voormalige station
van Laken: een plaats
van doorgang, een
ontmoetingsplaats

Open Monumentendagen
Dit jaar zal het thema "Meeting points" de vreugde van gezelligheid en ontmoetingen vieren.
Sinds mensenheugenis heeft de basisbehoefte
aan uitwisseling de architectuur van onze interieurs en openbare ruimten, maar ook de typologie
en de organisatie van onze gebouwen bepaald of
zelfs voortgebracht.
Dankzij onze partner Laken Op Ontdekking vzw,
laten we op een andere manier twee emblematische gebouwen van Laken ontdekken die zijn
omgetoverd tot culturele centra, het voormalige
stadhuis van Laken en het voormalige station,
evenals de omgeving van het Bockstaelplein.
Reserveren is verplicht via de website van de Erfgoeddagen: www.heritagedays.brussels

www.maisondelacreation.org
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MICRO TOC-TOK

Voorstelling van Scie du Bourgeon,
« Encore heureux ! »
Afgelopen dinsdagnamiddag 15 juni heeft
de Scie du Bourgeon onder een stralende
zon in de openlucht, op het voormalige
stationsplein van Maison de la Création,
haar circusvoorstelling "Encore heureux"
gegeven voor een vrolijk publiek van
kinderen en hun ouders.

© Minh Phan Quaoc

Safwa en haar vader Mohammed woonden de
voorstelling bij, die Safwa erg goed vond, maar ze
is verlegen, dus haar vader neemt het woord. "Het
heeft ons plezier gedaan om deze voorstelling te
zien, ik vergezelde mijn zoon die hier naar de huiswerkschool komt en wij woonden de voorstelling
toevallig bij, ze was erg goed! "
Een andere moeder, Leila, kwam met haar twee
kinderen. "Mijn dochter houdt van het circus, we
komen soms met de kinderen naar de voorstelling kijken, het is belangrijk om ze bezig te houden, vooral in deze tijd van het jaar, en omdat het
buiten is, is het gemakkelijk. Aissatou kwam met
haar 4 kinderen: "Mijn dochter zei wow, wow, ze

houdt van het circus, van acrobaten! "Een ander
klein meisje, Aicha, hield er ook van: "Het was
leuk, keigoed!”
Gregory en zijn zoon, Aimé, hoorden goede dingen over de voorstelling, ze wonen in een andere
gemeente en speciaal hiervoor gekomen. "Met de
lockdown zijn we het gewoon geraakt om veel
thuis te zitten, maar als er zich gelegenheden
voordoen, maken we daar gebruik van. We zitten
niet op de sociale netwerken, dus soms hebben
we geen informatie over kleine voorstellingen in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moeten we
echt zoeken. Hier heeft de mond-aan-mondreclame gewerkt, het was erg goed!”
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HET BEWEEGT IN THE WIJKEN

Moestuin van de MW
Op het terrein van de Modelwijk, midden op
het eilandje, bevindt zich de zeer bucolische
moestuin van de wijk die beheerd wordt door
bewoners, maar niet alleen door hen.
Ernest, afkomstig uit de Ardennen maar al vele
jaren huurder van de MW, neemt ons mee op
een rondleiding door de moestuin die hij al 10
jaar met liefde verzorgt. Hij wordt vergezeld door
Marco, Claude, Najat en Alain, ‘de imker’.
" We verbouwen pastinaken, aardappelen,
tomaten, sjalotten, rabarber, knolselderij en
erwten... die we soms zo eten, rauw! Ze zijn
heerlijk! In het begin was het een terrein met
grondophogingen, er lagen veel stenen. Er waren boomstronken... er zijn er nog en stenen
ook, maar veel minder, we wachten op iemand
om het laatste vuil weg te halen! " vertelt Ernest
ons vol trots.
Marco voegt daaraan toe: "Ik ben een buurman,
ik woon tegenover de wijk, op een dag ontmoette ik iemand die me praatte over de moestuin
en ben ik gekomen, dat is nu al een paar jaar
geleden. Er is ook Anke, die Duitse is en die
ons helpt, het is erg kosmopolitisch! Deze plek
is echt geweldig... wij hebben ook frambozenstruiken... normaal zouden ze moeten komen
maaien, maar ze zijn dit jaar nog niet één keer
gekomen, jammer. We hebben ook al een paar
jaar een bijenkorf en we hebben onlangs een
nieuwe zwerm bijen gekregen. Vorig jaar was
de honing heerlijk! "
Wat Najat betreft, zij houdt van de natuur en het
land bewerken, zij is gelukkig in de moestuin. "Ik
hou van het contact met de aarde, het kalmeert
me, ik werk alleen, ik hoor de vogels, dat ontspant me! Maar tegelijkertijd is het ook fysiek.
En ik weet dat de groenten die ik zal eten bio
zijn! Omdat we de groenten en het fruit op een
natuurlijke manier behandelen, verliezen we ze
helaas soms, maar we laten ons niet ontmoedigen en we gaan door... "
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"We eten de groenten en het fruit natuurlijk op,
maar we verkopen ze ook. Wij zijn hier allemaal
vrijwilligers en de winst van onze verkoop is niet
voor ons. Integendeel, ze worden gebruikt om
zaden te kopen, nieuwe planten, het is heel belangrijk om dat te zeggen. Wij hebben ook hulp
nodig, soms willen mensen meedoen, helpen, ze
komen één keer en dan zien we ze niet meer.
Veel mensen denken dat het vanzelf groeit, maar
dat is natuurlijk niet zo, we moeten werken en
we komen elke dag! Soms vragen mensen ons
"Heb je dit niet? Heb je dat niet?” Maar ze moeten komen kijken! " zegt Ernest lachend. "We
hebben ook iemand nodig om de omgeving te
verzorgen die in bloei staat, op dit moment ben
ik dat, maar ik zou graag iemand bij ons hebben
die verstand heeft van bloemen! "
Dus als u geïnteresseerd bent om in de moestuin te werken, aarzel dan niet om dit geweldige
team te bezoeken en zich bij hen aan te sluiten.
Iedereen is welkom!

info

Toegang: via Robijnstraat
Contact: Kafui Gbegnedji: kg@cmw.brussels
of per telefoon: 02/477.19.98

HET BEWEEGT IN THE WIJKEN

Restaurant Hazewee

AGENDA — FLH

Het restaurant is weer open! Op nummer 16
van de Modelwijk ontvangt dit etablissement,
dat sociaal-professionele integratie beoogt, u
na voorafgaande reservering.
Telefonisch op 02/479.40.72 tussen 9:00 en
15:00 uur of via hun website:
www.hazeweealaeken.be

MODELWIJK VZW

Nationaal Feest

26/07 >
26/08

Zomer Hotspot
(p.4,5,6,7)

BOWAWA
02/08, 03/09,
et 01/10

Van 13:00 tot 15:00 / Snack
Reservaties:
Viviane Janssens : 0499/74.29.51

Nationaal Feest georganiseerd door Nadya,
bewoonster van de Modelwijk, op 21 juli 2021:
13h30 : borrel
14h00 : Fanfare Jour de Fête
15h00 : Elya Kame Rock Pop
16h00 : Andréa, zangeres en entertainer
18h30 : El Trio Latino en Franse liederen
Klimmuur voor volwassenen en kinderen
BBQ en Bar
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ONTDEKKINGSTIPS

De Suzan Daniel-brug
Een nieuwe 60 meter lange brug is in aanbouw ter hoogte van Tour & Taxi’s. Dit
kunstwerk, dat wordt uitgevoerd door de
onderneming Beliris, zal de Havenlaan
verbinden met het verlengde van de Picardstraat. De Noordwijk zal profiteren van
deze nieuwe toegang die zachte mobiliteit
bevordert. De brug zal drie verschillende
verkeerszones hebben: voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
Na een opiniepeiling zal de toekomstige
brug de naam Suzan Daniel krijgen. Zij
werd geboren in Brussel in 1918 en was de
eerste vrouwelijke filmcriticus in België. Zij

nam deel aan de emancipatie van Belgische
homo's en lesbiennes en richtte in 1954 de
eerste militante vereniging op.
Dit eerbetoon sluit aan bij een ander, in de
Tivoliwijk. Een van de straten die verbonden
is met de Tuin der Rechtvaardigen draagt
de naam Andrée de Jongh. Deze vrouw,
geboren in 1916, was medeoprichtster en
leidster van het verzetsnetwerk Komeet,
een ontsnappingsroute voor geallieerde
soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De brug zal een nieuwe verbinding creëren, en dat tegen het voorjaar van 2022.

© Greisch / Beliris

Infos

Om de voortgang van de
werkzaamheden te volgen, ga naar:
https://www.beliris.be/projets/
pont-suzan-daniel-1.html

