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Foto’s: Ziggy Vendemmia, tenzij anders vermeld.
Ontwerp: Ziggy Vendemmia. Druk: Zwartopwit.
Eindredactie: Pol Vervaeke.

IntroIntro

Ten Noey - Voorjaarsbrochure '23.indd   2Ten Noey - Voorjaarsbrochure '23.indd   2 9/12/2022   8:52:369/12/2022   8:52:36



Het is bijzonder moeilijk om te omschrijven wat u 
precies in dit boekje vindt:
Het Ten Noey-programma van het voorjaar 2023?
Alles wat in Ten Noey plaatsvindt in het voorjaar?
Het volledige programma van Ten Noey en partners?
Niks van bovenstaande klopt helemaal.

Immers,
Ten Noey herbergt heel wat activiteit, maar lang niet 
alles wordt door Ten Noey (alleen) georganiseerd.
En lang niet alles wat Ten Noey organiseert vindt ook in 
Ten Noey plaats.
En lang niet alles wat er dit voorjaar zal plaatsvinden 
staat al in dit boekje, om de eenvoudige reden dat er
 – soms last minute – voortdurend nieuwe activiteiten 
bij komen.
Dit is met andere woorden het programma, zoals we 
het nu (Sinterklaasdag 2022) kennen en waar Ten Noey 
op een of andere manier bij betrokken is.
Wil je altijd de meest volledige info?
Check dan www.tennoey.be, abonneer je op de 
onregelmatige nieuwsbrief, en volg ons op 
Facebook.com/josee1210. 
Josée wie?
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AdresAdres  
Gemeentestraat 25
1210 Sint-Joost-ten-Node
02 217 08 82                                                                                                                                               
tennoey@vgc.be                                                                                                                             
tennoey.be  
facebook.com/gctennoey

OpeningsurenOpeningsuren
Van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 20.00 uur.  
Op vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.  
Tijdens schoolvakanties van 09.00 tot 18.00 uur.

BereikbaarheidBereikbaarheid
Halte Madou: metrolijn 2 of 6 + bussen 65 en 66 
+ nachtbussen N04 en N05
Halte Houwaertplein: bussen 59 en 61
Halte Sint-Joostplein: bussen 29 en 63

WerkingWerking
Ten Noey is een open huis waar het aangenaam is om naar toe te gaan, 
waar mensen elkaar in een geest van openheid en verdraagzaamheid 
ontmoeten. Wij hopen dan ook van harte je binnenkort te mogen 
verwelkomen.

Ten Noey - Voorjaarsbrochure '23.indd   4Ten Noey - Voorjaarsbrochure '23.indd   4 9/12/2022   8:52:399/12/2022   8:52:39



Vrijwilligers en animatorenVrijwilligers en animatoren  
Ten Noey is steeds op zoek naar vrijwilligers om de werking sterker te 
maken. Voor de jeugdwerking zijn we altijd op zoek naar diverse animato-
ren. Heb jij een passie of vaardigheid die Ten Noey beter maakt? Laat het 
weten via mohamad.munem@vgc.be

InschrijvenInschrijven  
Voor alle activiteiten uit deze brochure kan je reserveren of inschrijven 
via tickets.vgc.be/tennoey tenzij anders vermeld. Vind je online 
inschrijven moeilijk, kom dan langs in Ten Noey. We helpen je graag. 

PaspartoePaspartoe  
Paspartoe is een spaar- en voordelenpas. Bij elke deelname aan een 
activiteit spaar je een punt. Die punten kan je omruilen tegen mooie 
voordelen. Het basistarief voor een Paspartoe bedraagt € 5. 
Voor Brusselaars met een beperkt inkomen is de Paspartoe gratis. 
In dit geval krijg je met een Paspartoe ook een flinke korting op de 
deelnameprijs voor een activiteit. Info: uitinbrussel.be/paspartoe of 
aan het onthaal van Ten Noey.
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kinderatelier

In Petit Mixed Media gaan we elke dag op creatief avontuur. 
We experimenteren, verkennen en beleven. We creëren letters en 
doen aan beweging, muziek, kunst en drama. Alles komt aan bod op 
kindermaat. De kleuters krijgen de vrijheid om te werken maar kunnen ook 
kiezen voor een rust- of speelmoment. 
Doe je mee? 

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2016 > 2018 en die bij de IBO zijn 
ingeschreven (Initiatief voor Buitenschoolse Opvang)
Elke maandag tot en met 22 mei van 16.00 tot 17.30 uur
Prijs: volgens tarief IBO 
Kinderen van Sint-Joost-aan-Zee of Ten Nude worden opgehaald.

Foto: © simonblackley.com 

MI CASA TU CASA
MI CASA TU CASA

PETIT MIXED MEDIA
PETIT MIXED MEDIA
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initiatief

Foto: © simonblackley.com 

MI CASA TU CASA
MI CASA TU CASA

Mi casa tu casa (“Mijn huis jouw huis”) is een nieuw initiatief waarbij 
GC Ten Noey haar lokalen open stelt voor jongeren van 10 tot 16 jaar 
uit Sint-Joost-ten-Node om samen te komen en hun eigen activiteiten 
te laten plaatsvinden op een veilige en bekende plek in Sint-Joost. 
Met een korte uitleg over de activiteit, aantal jongeren en een 
contactpersoon. De reservatie zal bevestigd worden enkel via Ten 
Noey. Tijdens de activiteit zal er iemand van Ten Noey of een vrijwillige 
ouder aanwezig zijn. Na je reservatie krijg je een mail met de regels 
van het huis die moeten gevolgd worden voor de veiligheid van je kind.

Elke vrijdag van 16.00 tot 22.00 uur (na reservatie)
Prijs: gratis
Hoe reserveren: via mail van de ouders naar tennoey@vgc.be & 
mohamad.munem@vgc.be of via WhatsApp: 0488 850 513
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Krokusvakantie

Carnaval, dat is: zingen, dansen, gek doen maar vooral: 
je verkleden en een masker opzetten. Wil jij ook schitteren als 
een ster op carnaval? Wil je zingen en dansen met je masker 
op? Tijdens deze workshop doe je dit allemaal. We zoeken leuke 
carnavalsmuziek, verzinnen een gekke dans en tonen op het einde 
een kleine show aan mama of papa.

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2017 > 2018
Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 februari 
Prijs: € 60 / Prijs tweede kind: € 50 / Paspartoe kansentarief: € 15
Opvang: van 08.30 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 17.30 uur.

CARNAVAL CARNAVAL 
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KINDERYOGA KINDERYOGA 
 &  A E RO B I C S &  A E RO B I C S

Krokusvakantie

Iedereen kent vast yoga en aerobics voor volwassenen. Maar wist 
je dat ook kinderen dat leuk vinden? De oefeningen en bewegingen 
worden gewoon aangepast aan hun leeftijd en krijgen zo een speelse 
vorm. Zo gaan de kinderen aan het relaxen en sporten terwijl het voelt 
als spelen.

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2014 > 2016
Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 februari 
Plaats: sportzaal
Prijs: € 60 / Prijs tweede kind: € 50 / Paspartoe kansentarief: € 15
Opvang: van 08.30 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 17.30 uur.
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PaasvakantiePaasvakantie
CREATIEFCREATIEF
met  kleimet  klei

Tijdens deze speelweek gaan de kinderen op een creatieve 
manier aan de slag met klei. Ze ontdekken de vele mogelijkheden 
die klei biedt. Hoe kan je expressie en structuur aanbrengen in een 
vormeloze massa klei? De kinderen maken abstracte dingetjes die 
louter decoratief zijn. Maar ze maken ook prachtige stukjes die een 
verhaal vertellen.

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2017 > 2018
Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 april 
Prijs: € 60 / Prijs tweede kind: € 50 / Paspartoe kansentarief: € 15
Opvang: van 08.30 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 17.30 uur.
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SPORTCOCKTAILSPORTCOCKTAIL

PaasvakantiePaasvakantie

Sportcocktail zit vol activiteiten met een sport- of spelelement. Elke 
dag ontdekken we verschillende sporten of spelletjes. Noem maar 
op: ballonnenrace, Chinese muur, Crazy 88, frisbee, lummelen, ninja 
spel, Siamees voetbal en nog veel meer! Echt een week voor wie wil 
sporten op een grappige manier.

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2014 > 2016
Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 april 
Plaats: sportzaal
Prijs: € 60 / Prijs tweede kind: € 50 / Paspartoe kansentarief: € 15
Opvang: van 08.30 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 17.30 uur.
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Door Froefroe. Een woordloos poppenfeest voor de allerkleinsten.

SPNSPN
SchoolpodiumnoordSchoolpodiumnoord

Schoolpodiumnoord – kortweg SPN – staat voor een programma met 
theater, muziek, expo, workshops en wandelingen voor de kleuters en 
lagere schoolkinderen uit Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Evere en Haren. 
Meer dan 15.000 kinderen nemen tijdens het schooljaar deel aan een 
activiteit ergens in Brussel.
Normaal staan die activiteiten enkel open voor scholen, maar als er 
nog plaatsen vrij zijn stellen we die met plezier open voor ouders en/of 
kinderen die niet op school zitten. Ook zin om kennis te maken met
SPN? We hebben dit voorjaar nog enkele plaatsen vrij voor de 
kleutervoorstelling Ikiloliki. 
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spn
De zwierige blauwe aap speelt met zijn rode bal. De mooie witte vogel     
zweeft boven het publiek. Een floepswit visje en de rode bal versmelten. 
Ikiloliki: waarin blauw met rood speelt en wit en rood een roze baby 
wordt. Daar waar de roze baby witte vleugeltjes krijgt en een blauwe 
staart en zal wegvliegen met de blauwe aap en de witte vogel.
 
Patrick Maillard is (on)bekend als de acteur achter De Grote Boze Wolf, 
Kamil van Kaatje of in Bumba. Hij maakte speciaal voor zijn zoontje Emiel 
en voor iedereen van 2,5 tot 5 jaar deze kleine voorstelling.
Met eigengemaakte hummende muziekjes en twinkelende melodieën 
swingen de aap, de baby, de vis en de vogel over het podium, meesterlijk 
gehanteerd in een absurd verhaal. Ze bezorgen de allerkleinste 
toeschouwertjes een zalig theatermoment.

Dinsdag 14 februari om 13.30 uur
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IkilolikiIkiloliki
Een woordloos poppenfeest voor de allerkleinsten.
Door Froefroe.
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Nieuwjaarsfeest
iedereen zeer welgekomen op ons

Josée viert het nieuwe jaar!
En dat doet ze samen, ensemble met u allen, in Cantine Josée.
Welkom voor een rechttoe rechtaan nieuwjaarsfeest.
De Cantine zal al vroeg open zijn, onmiddellijk na werk of school. De 
kinderen kunnen zich al uitleven op de verkeersvrije straat (het gaat koud en 
droog zijn). Om 18.00 uur gaat het frietkot open. Frietjes voor iedereen!
Om 20.30 uur is het aan yéyéVOLLEgaz én aan u. Dit betere balorkest is 
én live-jukebox én live-karaokémachine. Maak je keuze uit zo’n 200 hits, 
van 3ème sexe tot Ziggy Stardust en zing mee. De dansvloer ligt open. 
Meedansen kan dus ook.

Cantine Josée, Leuvensesteenweg 54, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Organisatie: Lokaal Cultuurbeleid Sint-Joost-ten-Node

Vrijdag 13 januari 2023
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Nieuwjaarsfeest
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Buitenspeeldag
Woensdag 19 april

Steevast schrappen de Vlaamse televisiezenders de eerste woensdag na de 
Paasvakantie hun programma’s. In plaats daarvan krijgen de kinderen te 
lezen: Ga maar buiten spelen.
Ook in Sint-Joost-ten-Node zullen ze kunnen buiten spelen, en uiteraard 
niet alleen de Nederlandstalige kinderen. Waar en wat precies krijg je later 
te lezen.

Woensdag 19 april van 14.00 tot 18.00 uur
Organisatie in samenwerking met Jeugdcentrum Aximax
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sierlijke sluierdansen
sierlijke sluierdansen

orientaalse dansorientaalse dans
Ben je nieuwsgierig naar het verschil tussen Egyptische en 
Turkse buikdansstijlen? Of voel je je aangetrokken tot 
speelse choreografieën, sierlijke sluierdansen of een vrolijke 
Turkse zigeunerdans? Vrouwen én mannen welkom! 

Elke woensdag 
Techniek beginners, van 18.30 tot 19.45 uur
Combo’s & choreo, van 20.00 tot 21.00 uur
Prijs: € 95 per reeks (10 lessen), € 10 korting als je de twee 
lessenreeksen volgt.
Inschrijven en info: info@serkan.be / Voertaal: Engels
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Dansen is een goede manier om lichaam en geest gezond te houden. 
Wat houdt je tegen? Neem eens een proefles bij Doodah Countrydans. 
Dansen is goed voor je geheugen en kan zo het ontwikkelen van dementie 
op latere leeftijd voorkomen. Betere flexibiliteit: Al snel zou dit moeten 
helpen bij gewrichtspijn en stramme spieren. Dansen in groep is een 
anti-stressmiddel bij uitstek. Heb je last van een winterdipje? Nood aan 
gezelschap? Dansen kan je een mentale opkikker geven. Patiënten die 
deelnamen aan een intensieve en vrolijke dansles vertoonden minder 
symptomen en voelden zich vitaler. Dansen is een goede bezigheid voor wie 
risico loopt op cardiovasculaire ziekten. Regelmatig dansen stimuleert om 
stabiel te staan en meer controle over je lichaam te krijgen.

Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Info: Claude Debeys, via claude.debeys@skynet.be of op 02 673 43 75 
Prijs: € 8 per jaar + € 1 per les.

countrydance 55+countrydance 55+
v o o r  v o l w a s s e n e n

flexibiliteitflexibiliteit

flexibiliteitflexibiliteit
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Q U A R T I E R

N A A I S A L O N

W E L - Z E N N N  A T E L I E R

Elke donderdag van 09.30 tot 12.00 uur
Vanaf 12 januari tot en met 15 juni (behalve tijdens schoolvakanties)

Elke maandag van 13.00 tot 14.30 uur
Vanaf 9 januari tot en met 19 juni (behalve tijdens schoolvakanties)

Elke donderdagochtend komt de naaigroep van Femma Quartier samen 
om te naaien, babbelen en lachen. Een expert begeleidt volgens je niveau, 
beginners of gevorderden zijn allemaal welkom.
Afhankelijk van wat de groep wenst kunnen andere creatieve activiteiten of 
projecten worden georganiseerd zoals breien, borduurwerk,....

Elke maandagnamiddag staat in het teken van het welzijn van lichaam en 
geest, onder begeleiding van een beroepssporter.  
Op het  programma: ontspanning, bewustzijn van dagelijkse goede eet- en 
lichaamsgewoonten, verschillende sportdisciplines....

Prijs: Abonnement € 20 (van januari tot juni) 
Inschrijven en info: meriem.saissi@femma.be / 0473 525 921

Foto: © Ankelien Kindekens
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Foto: © Ankelien Kindekens

F E M M A  W E R E L D V R O U W E N  Q U A R T I E R

feMmafeMma

W E R E L D V R O U W E N  Q U A R T I E R

W E L Z I J N  V A N  L I C H A A M  E N  G E E S T
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YOGA
YOGA VOOR 

 VOOR   VROUWEN 

  VROUWEN 
Het CFEP staat voor Centre Féminin d’Éducation 
Permanente, oftewel Vrouwencentrum voor 
Permanente Educatie. Dit centrum 
organiseert in Ten Noey yogalessen voor 
vrouwen.

Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur
Info: Hayat Belfaqir 
h.belfaqir@cfep.be
02 229 38 52
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YOGA
YOGA

In maart organiseren verschillende Brusselse partners het festival 
Vrouwxnlente. Wat kunnen we al verklappen over deze editie?
Het festival kiest voor een aanpassing van de naam: Vrouwxnlente.
Vrouwxnlente richt zich tot iedereen die zich vrouw voelt en iedereen die 
solidair is met vrouwen, los van het biologische aspect. Hiermee kiest het 
festival om inclusiever te zijn en de verschillende stemmen die er leven in de 
maatschappij een plek te geven.

Het thema van editie 2023 is “maatschappelijke verwachtingen”. En dat zijn 
er nogal wat. Wanneer voldoe je als vrouw aan het schoonheidsideaal? 
Wat maakt dat de zorg voor ouders en kinderen nog het meest bij 
vrouwen terechtkomt? En houden we deze verwachtingen misschien ook zelf 
in stand?

Vrijdag 10 maart in Gemeenschapscentrum De Kriekelaar
Zaterdag 11 maart in Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert
Vrijdag 17 maart in Gemeenschapscentrum Nekkersdal
INFO: vrouwenlente.brussels

VROUWXNLENTE
PRINTEMPS DES FXMMES 2023
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Ten Noey biedt in samenwerking met Femma Wereldvrouwen Quartier 
een 6-delige cursus aan waarin vrouwen kunnen leren fietsen. Tijdens deze 
wekelijkse lessen leren we basisoefeningen rond evenwicht op de fiets, gaan 
we een eerste keer de straat op met begeleiding en zien we de basis van de 
wegcodering. Enkel voor vrouwen die nog geen fietservaring hebben.

Elke donderdag van 13.00 uur tot 15.15 uur
op 27 april, 4 + 11 + 25 mei,  1 + 8 juni.
Inschrijving verplicht via tennoey@vgc.be of 02 217 08 82

Leren fietsen
Een beginnerscursus voor vrouwen
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RONDA ABYA YALA
BOLIVIA

Een multiculturele dag in het teken van Zuid-Amerika, met film en 
muziekinstrumentenateliers: zang, charango, siku, quena, tarka. Daarnaast 
ook conferenties, muziek en tropische dans.
Degustatie van salteñas en empanadas (gebak).
In samenwerking met Ronda Abya Yala en Alajo vzw.

Vrijdag 20 januari van 14.00 tot 23.00 uur
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FREE STYLE LABFREE STYLE LAB
Free Style Lab mixt cultuur, sport, kunst, jeugd. Met dit platform wil Anissa 
Brennett kansen geven aan de Belgische hiphopcommunity. Tijdens deze 
open sessies kunnen dansers uitwisselen, trainen, leren en zichzelf ontwikke-
len.
Iedereen kan er iets van oppikken, binnen of buiten de eigen comfortzone. 
Fun, ontdekken, uitwisseling en experiment staan voorop.
Vrije toegang en open voor iedereen die wil oefenen, trainen, ruilen,...
Je hoeft je niet te registreren, kom gewoon en train mee.

Elke donderdag van 18.00 tot 21.00 uur
Prijs: Gratis toegang
Meer info: freestylelab.be/nl/sessions, anissa@freestylelab.be 
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Thé dansant

Daar is hij weer, de Thé Dansant, het plezantste feest voor de Brusselse 
senioren. Regio Noord nodigt je dan ook graag opnieuw uit. Volgens de 
traditie verhuizen we elk jaar naar een andere locatie binnen de regio. Dit 
jaar is het de beurt aan De Linde in Haren. Verwacht je maar aan taart en 
koffie en een fantastisch live optreden!

Gemeenschapscentrum De Linde
Dinsdag 16 mei om 14.00 uur
Info en reservatie: GC Ten Noey, GC De Kriekelaar, GC De Linde, GC Everna
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Forró is een Braziliaanse koppeldans uit het noordoosten van Brazilië. De 
dans verspreidde zich eerst over de rest van het land. Nu verovert hij ook 
stad voor stad Europa.
De dans is zowel levendig als dynamisch, maar bij momenten ook sensueel 
en zacht, maar bovenal, het is gewoon heel plezant!

Elke maandag
Niveau 1: van 19.00 tot 20.15 uur
Vrije dans: van 20.15 tot 20.45 uur
Niveau 2: van 20.45 tot 22.00 uur
Prijzen: tussen € 94 en € 139 per trimester (in functie van het type tarief)
Voertaal: Engels
Info: www.sarahforro.com, dance@sarahforro.com 
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