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TUSSEN MENSEN, GEMEENSCHAPPEN EN CULTUREN
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'T LICHT ZIEN
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BINNENSHUIS

Tekst: ©
 Els Verheyden

SLAM- 
POËZIE 
Stadspoëzie, toogpoëzie, klassieke 
poëzie, poëzie om opnieuw uit te vinden, 
slalomslam. Kom één maandagavond 
per maand, in Sint-Joost, in het 
Nederlands en/of in het Frans, je 
woorden "slaan" op het podium. Open 
voor iedereen, in een ontspannen sfeer, 
met respect en in alle openheid. 

Het collectief "pèse-moi" heet u welkom om 
de mazen, de uitlaatkleppen, de emoties, 
de woorden van liefde voor het publiek te 
delen. Dus kom op, weeg me, hoeveel ben 
ik waard?" 

Maandag 15 november en maandag 13 december 

om 20u 

Gratis toegang 

In samenwerking met: pèse-moi 

Info: Lydia Baziz, lyl6baz@gmail.com, 0488 598 155

KLEDINGRUIL
Eindelijk kunnen we onze “kledingruil” terug 
organiseren! Op zaterdag 20 en zondag 21 
november in Ten Noey, van 11 tot 17u.

Hoe werkt het?
Iedereen brengt de kledij mee die al jaren in de kast hangt zonder 

gedragen te worden maar nog in goede staat is en waar je eigenlijk 

wel iemand een plezier wil mee doen. Bij de ene zal dit een hele zak 

vol zijn, bij de andere maar een halve, dat maakt niet uit. Ook stofjes, 

wol en 2ehands juwelen zijn dit jaar welkom. Je kan zaterdag of 

zondag komen of het hele weekend. We stallen onze kleren uit en 

gaan rondsnuffelen bij de anderen of er iets passend voor jezelf 

bijzit. Iedereen neemt mee wat en hoeveel  hij wil. Het gaat er dus 

niet over om een stuk tegen een ander stuk te ruilen, maar gewoon 

geven en nemen. De spullen die overblijven kun je dan ofwel terug 

meenemen ofwel achterlaten en wij brengen ze naar een goed doel.

• Vrouwen- mannen-en kinder kleding

• Stofjes, juwelen en wol

• Bijdrage: € 2 per persoon

• Nodig gerust je vrienden uit!

Heb je er zin in, laat het ons weten. Tot snel! 

Els Verheyden | 0474 756 731
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BINNENSHUIS

SPORTCAFÉ
Met je keeper scoren bij een potje tafelvoetbal, 3x na 
elkaar in de roos gooien tijdens darts of smashen bij 
tafeltennis? kom het allemaal leren en proberen in 
Sportcafé Ten noey!

Voor kinderen geboren in 2013 > 2015

Kerstvakantie: 3 > 7 januari 2022 / 9u > 16u

Opvang: 8u30 > 9u / Naopvang: 16u > 17u30

Prijs: € 50 / Tweede kind: € 45 / Paspartoe kansentarief: € 15

Inschrijven: via tickets.vgc.be of aan het onthaal

In samenwerking met Sportdienst VGC 

VOOR KINDEREN
SPEELWEKEN

MULTI MOVE
Start 2022 boordevol sportplezier! Touwtjespringen, 
vier op een rij op ware grote en worstelen als een echte 
sumo-worstelaar. reuze pret voor de allerkleinsten. 
Zijn jullie klaar om er in te vliegen samen met Ten noey? 
Schrijf je dan snel in voor Multi Move! 
 
Voor kinderen geboren in 2015 > 2017

Kerstvakantie: 3 > 7 januari 2022 / 9u > 16u

Opvang: 8u30 > 9u / Naopvang: 16u > 17u30

Prijs: € 50 / Tweede kind: € 45 / Paspartoe kansentarief: € 15

Inschrijven: via tickets.vgc.be of aan het onthaal

in samenwerking met Sportdienst VGC 

SOIRÉE MÉLANGÉE ’T LICHT ZIEN
We hebben de donkerste periode van het jaar op 29 
oktober ingezet met een gesmaakte Halloween – 
soirée mélangée. En nu de dagen op hun allerkortst zijn 
helpen we het licht een handje tijdens deze derde soirée 
mélangée van het jaar. Verwacht je aan open ateliers 
waarin je zelf met licht aan de slag kan, lichtgevende 
muziek, verlicht theater, lekkers en warms om te eten en 
drinken. Mocht het niet zo belegen klinken, we zouden 
zeggen: voor elk wat wils. Maar we menen het wel. Dit is 
een soirée waarop iedereen aan zijn trekken kan komen 
(maar dat klinkt al even belegen). Ook voor wie niks met 
licht heeft loont het de moeite om langs te komen. Al 
was het maar om de wonderlijke ondergrondse locatie 
te ontdekken. Deze soirée is een voorbode van het 
evenement dat op 21 december, de kortste der dagen voor 
de tweede keer zal plaatsvinden. In heel Brussel wordt 
iedereen uitgenodigd om die dag haar of zijn raam aan de 
straatkant van licht te voorzien zodat de stad net dat tikje 
feeërieker wordt.

Vrijdag 17 december van 16 tot 22u

Station des Reveurs, Wauwermansstraat 11, Sint-Joost-ten-Node
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STADSVERKENNERS

Tijdens Stadsverkenners wandelen we in Brussel. 
We gaan op zoek naar beelden, klanken en verhalen 
van de stad. Van september tot december gaan 
we experimenteren met videoreportages, digitale 
wenskaarten, vloggen en geluid. Kom het allemaal 
ontdekken op woensdagnamiddag in Ten Noey.

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2010 > 2012

Start: woensdag 12 Januari tot 25 Mei 2022 - 14u > 16u

Januari: 12-19-26 | Februari:2-9-16-23 | Maart:9-16-23-30

April:20-27 | Mei:4-11-18-25

Prijs: € 50/ 2de kind: € 40 / Paspartoe kansentarief: € 13

Inschrijven: via https://tickets.vgc.be/ of aan de balie

Opvang: 12:30 > 14u en na opvang tot 17u30

Kinderen die naar SJAZ of Ten Nude naar school gaan 

kunnen gratis

opgehaald worden op school vanaf 12:30.

WEKELIJKSE ATELIERS

DANS & DANS
Free-Dance begint met een warming-up door
middel van een ritmische beweging en lichte
aerobic oefeningen startend vanuit de voeten.
Het heeft als doel je gehele lichaam in beweging
te brengen, het veerkrachtiger, bruisender en
spieren losser te maken. Een heerlijk ontspannende
start is gemaakt voor het vrije dansen! We
dansen op allerlei soorten muziek. Je beweegt
op jouw manier, wat jou dans is op dat moment,
op heerlijke muziek die jou meeneemt. Vet om
te zien, stoer om te doen en cool om te leren!

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2010 > 2014

Start: woensdag 12 januari tot 25 mei 2022 - 14u > 16u

Januari: 12-19-26 | Februari:2-9-16-23 | Maart:9-16-23-30 |

April:20-27 | Mei:4-11-18-25

Prijs: € 50 / 2de kind: € 40 / Paspartoe kansentarief: € 12

Inschrijven: via https://tickets.vgc.be/ of aan de balie

Kinderen die naar SJAZ of Ten Nude naar school gaan kunnen daar

gratis worden opgehaald vanaf 12:30u.

Opvang van 12u30 > 14u en naopvang tot 17u30.
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UIT DE TIJD

over water. Onze voorouders leefden van jacht, 
visvangst en wat landbouw. Zij leefden in kleine 
gemeenschappen (stammen) of ergens individueel in 
primitieve houten huizen of in lemen hutten. Hun taal 
was het middel-nederlands : een Brabants-Vlaams. 
Bepaalde bronnen citeren naar schatting 100 miljoen 
inwoners in Europa. Zo had ieder voor zich zijn vierkante 
kilometer. Vandaag telt Sint-Joost-ten-Node 27.124 
inwoners op een oppervlakte van 114 ha. Wat een verschil! 

Het rijk van Karel de Grote
Het rijk van Karel de Grote was immens groot. Van 
Spanje tot Nederland, van Duitsland tot Italië. Maar dit 
grote land ging ook ten onder. Het graafschap Vlaan-
deren stond onder het gezag van de opperleenheer, 
de koning van Frankrijk. Het land van Neder-Lotharin-
gen, een gebied dat zich uitstrekte tussen Schelde en 
Rijn, stond onder het gezag van de keizer van Duits-
land. Na de val van het grote rijk van Karel de Grote 

Tekst: ©
 Jos Laporte

Hoe leefden onze voorouders rond het jaar 1000
Rond het jaar 1000 bestond onze regio Brussel uit 
bossen, bossen, en nog eens bossen. In de valleien 
liepen beekjes en riviertjes “zonder naam”, en de 
naaste omgeving was moerassig. Aan de boorden 
van deze beekjes leefden kleine gemeenschappen, 
ook “zonder naam”, wat later dorpjes zullen worden. 
Landinwaarts was het een woest en verlaten gebied.

Onze voorouders leefden in kleine nederzettingen 
die zeer ver uit elkaar gespreid lagen. Buiten deze 
bewoningskernen strekten zich oneindige bossen uit, 
wat wij terugvinden in de gemeentenamen als Westerlo, 
Waterloo, Tremelo, Kessel-Lo, Korbeek-Lo, Tessenderlo, 
enz. Maar ook de moerassige gebieden vinden wij terug 
in de gemeentenamen, zoals Willebroek, Verrebroek, 
Schakkebroek, Berbroek en ook “Broeksele” (Brussel). 
Er waren weinig aardewegen die dan ook nog slecht 
begaanbaar waren. Het gemakkelijkste was het verkeer 

ONTSTAAN EN NAAMGEVING VAN 
HET DORP SINT-JOOST-TEN-NODE

DEEL 1

Abdij van Onze-Lieve-Vrouw van Terkameren.
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ontstond het leenstelsel. Het land werd versnipperd.  
De leenheren stonden gronden af aan de leenmannen. 
Het  begin van de heerlijkheden en de kleine vorsten-
dommen, met ondermeer het Hertogdom Brabant.

Nieuwe georganiseerde  
leefgemeenschappen
Rond het jaar 1000 ontstonden nieuwe georganiseerde 
leefgemeenschappen burchten en kastelen, abdijen en 
steden. Mensen zochten rust, veiligheid en zekerheid. 
Leenmannen, die bestuurden in naam van hun leenheer, 
bouwden burchten of kastelen. Bevoorrechten stonden 
in dienst van de heer en woonden in de bijhorigheden 
van de burcht. Anderen kwamen zich vestigen rond 
de burcht. Het katholiek geloof  dat West-Europa 
overspoelde maakte zich dienstig met de bouw van 
abdijen, met het devies “ora et labor” (gebed en 
arbeid). Het was een centrum van spiritualiteit en 
arbeid. Zij ontgonnen het land voor landbouw en 
veeteelt. Zij waren een gemeenschap die in hun eigen 
onderhoud voorzagen. In die tijd waren er abdijen die 
bewoond waren met honderden monniken en broeders.
Stilaan ontstonden grote gemeenschappen die een 
stad vormden, meestal aan een rivier en de kruising 
van twee handelswegen, op een afstand van één 

Het middeleeuws Kasteel van Horst, te Sint-Pieters-Rode.

dag stappen van de volgende stad. Handelaars 
en ambachtslui verenigden zich. Tongeren is de 
oudste stad van België en in 1979 vierde Brussel zijn 
duizendjarig bestaan.

Jos LAPORTE

Volgende maal : deel 2.

Zelfklever.
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KAKKERLAKKEN! 

Tekst ©
 Lieselotte Vervoort

STADSBEESTJES

Over viervoetige- of gevleugelde bewoners van de stad.

Ondergetekende is een fanatieke dierenvriend. Een spin 
of insect wordt nooit gedood maar met de bekende glas 
en kaartje methode buitengezet (voor muggen wordt 
weleens een uitzondering gemaakt) Alle dieren hebben 
hun plaats in de natuur, kakkerlakken waarschijnlijk 
ook… maar als er nu één dier is waar ik van gruwel…. 
juist ja. Meteen denk ik aan een scène in de film “Indiana 
Jones, The Temple of Doom” waar Harrison Ford en zijn 
gevolg zich door een gang moeten begeven die krioelt 
van de kakkerlakken. De insecten kruipen voortdurend 
over hun benen… Brrr, ik krijg er nog steeds koude 
rillingen van! 

Net zoals vele mensen de kriebels krijgen van spinnen 
terwijl de meeste spinnen compleet ongevaarlijk zijn, 
gaat dat ook zo met kakkerlakken. Kakkerlakken zijn 
niet gevaarlijk en niet agressief. Ze bijten zelden, zijn 
niet giftig (worden in Aziatische landen zelfs gegeten) 
maar toch vinden we hen geen aangenaam gezelschap. 
Ze kunnen in grote krioelende groepen samenkomen en 
ze duiken vaak op wanneer we hen niet verwachten. 
Ook is het natuurlijk zo dat kakkerlakken worden 
geassocieerd met vuil en onhygiënische toestanden en 
dat is niet helemaal onterecht… 

Waar vinden we kakkerlakken? 
In een stad zoals Brussel waar veel mensen dicht op 
elkaar leven in vaak verouderde gebouwen is ongedierte 
onvermijdelijk. Oudere gebouwen zitten vol met (soms 
onzichtbare) barsten en spleten en dat zijn de ideale 
schuilplaatsen voor o.a. kakkerlakken. Zij hebben echt 
niet veel nodig, een paar millimeter is al genoeg. Via die 
kleine barstjes verplaatsen ze zich van appartement 
naar appartement en van het ene naar het andere 
gebouw. Op die manier kunnen er plagen zijn die zich 
verspreiden over volledige appartementsblokken. 

Zo kan het dat jij in je mooi opgeruimde huis ineens 
zo’n vies beest ziet opduiken want ze verschijnen 
ook weleens in netjes schoongemaakte huizen waar 
ze echter niet snel een plaag zullen gaan vormen. 
Kakkerlakken houden van rommel waar ze zich kunnen 
in verstoppen en van vuil, vocht en etensresten. 

De beste remedie tegen deze insecten is dan ook je 
huis of appartement grondig schoonmaken en nergens 
etensresten laten liggen. Het is echter niet altijd zo 
evident in een appartementsgebouw, bijvoorbeeld als je 
een buur hebt die het niet zo nauw neemt met de hygiëne 
of als de gemeenschappelijke ruimtes slecht worden 
onderhouden… Tja dan zit je ermee. Veel eigenaars van 
appartementsgebouwen in Brussel laten dan ook jaarlijks 
een verdelgingsploeg komen om kakkerlakkenplagen 
te vermijden. Veel mensen in deze stad moeten jammer 
genoeg dagelijks met kakkerlakken leven in slecht 
onderhouden vochtige panden en dat houdt toch wel 
gezondheidsrisico’s in, zeker voor jonge kinderen. Deze 

Ongetwijfeld één van de meest gehate stadsbeestjes, en misschien niet geheel onterecht…Waar andere wat 
minder populaire stadsbeestjes bij velen onder ons toch nog op een zekere sympathie kunnen rekenen, denk 
maar aan de zielige stadsduif, die in tijden lang voor het internet bestond trouw onze post bracht, de “vieze” 
rioolrat die toch wel één van de intelligentste dieren op onze planeet is, of de griezelige huisspin die toch wel 

veel muggen vangt… ja, zij kunnen soms nog op enige sympathie rekenen, maar de kakkerlak?
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insecten zijn niet gevaarlijk maar ze kunnen wel ziektes 
overbrengen. Zo is het bewezen dat hun uitwerpselen 
en schilfers allergieën en astma kunnen veroorzaken of 
verergeren. Het is dus echt belangrijk om kakkerlakken 
zoveel mogelijk uit onze leefomgeving te weren. 

Wanneer heb je last van een plaag? 
Kakkerlakken kunnen jaren in ons huis leven zonder 
dat we er iets van merken. In de meeste huizen zouden 
zich in spleten en kieren altijd wel ergens kakkerlakken 
schuilhouden, maar zij kunnen jarenlang overleven in 
barsten in de muren of het houtwerk en komen zelden 
tot nooit tevoorschijn. 

Tot dusver vormen ze geen probleem, ze brengen 
ook geen schade toe aan het hout. Er is alleen een 
probleem als de populatie groter wordt en sommige 
jonge kakkerlakken de groep verlaten en de rest van het 
huis gaan verkennen… Als de keuken of de badkamer 
dan gunstige omstandigheden bieden om te overleven 
zoals vocht, voedsel, schuilplaatsen, dan kan het snel 
gaan. De beestjes planten zich heel snel voort en voor 
je het weet wordt je keuken of badkamer de Temple 
of Doom… Bij een ernstige plaag is het aan te raden 
om een professionele verdelgingsfirma te contacteren 
maar er zijn wel wat huismiddeltjes om kakkerlakken 
te bestrijden. Als je kan achterhalen waar de groep 
zich ophoudt kan je ze zelf wegkrijgen. Ze hebben een 
gezamenlijke schuilplaats en dat is meestal waar het 
warm en vochtig is zoals achter een koelkast. Ze zijn 
lichtschuw dus het zal ook altijd een donker hoekje 
zijn. Het nest kan je verdelgen met onverdunde azijn, 
een lokdoos kan dienen voor de achterblijvers die terug 
naar het nest willen komen. Kakkerlakken houden 
ook absoluut niet van bepaalde essentiële oliën 
zoals pepermunt of rozemarijn. Schoonmaken met 
azijn en een scheutje rozemarijnolie zal hen echt wel 
demotiveren om nog terug te komen.

Kakkerlakkenweetjes 
De in Europa meest voorkomende kakkerlak wordt "de 
Duitse kakkerlak" genoemd (Blatella Germanica). Deze 
naam zou pas sinds de Eerste Wereldoorlog bij ons in 
gebruik zijn. Een pittig detail : in Duitsland zelf wordt 
deze kakkerlakkensoort “ein Franzose” (een Fransman)
genoemd! Vaak worden tegenstanders of mensen 
die men haat naar ongedierte genoemd. Zo 
werden de Duitsers “kakkerlakken” genoemd en de 
communisten “ratten”. Kakkerlakken eten zowat 
alles, ze zijn “opruimers” dus eten het liefst rottend 
fruit, uitwerpselen, kadavers… en elkaar. Als er teveel 
kakkerlakken in een groep zijn, dan eten de sterksten 
gewoon de zwakkeren op. 

Kakkerlakken zijn enorm sterke beestjes. Zo kunnen ze 
een week zonder kop overleven, dat komt ook omdat 
ze geen mond nodig hebben om te ademen. Ze ademen 
via gaatjes in hun lichaam. Een deel van de hersenen 
bevindt zich ook buiten het hoofd en dat is genoeg om 
een tijdje te overleven. Uiteindelijk sterven ze dan wel 
van honger en uitdroging want ze hebben nog steeds 
een mond nodig om te eten en te drinken. 

Er wordt gezegd dat kakkerlakken de atoombom 
in Hiroshima overleefd hebben maar dat is een 
mythe. Ze kunnen weliswaar veel straling aan 
maar na onderzoek is gebleken dat ze het bij de 
hoeveelheid straling van een atoombom wel laten 
afweten. Ze zijn echter wel veel resistenter tegen 
straling en vervuiling dan andere dieren of de mens. 
Kakkerlakken zijn oud, de insecten zelf worden maar 
zo’n jaar oud maar de kakkerlak als soort bestaat 
al zeker zo’n 300 miljoen jaar! Ze waren er al toen 
de dinosauriërs nog rondliepen, toen wij er nog lang 
niet waren en hoogstwaarschijnlijk zullen ze er nog 
lang na ons zijn...
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OVER DE VLOER

Manuka
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HOE KRIJG JE ONZE KINDEREN AAN 
HET DANSEN EN WAT DOE JE MET 
RELSCHOPPERS, LUANA?

Ik ben afgestudeerd in de richting lichamelijke opvoe-
ding en bewegingsrecreatie. Door mijn studie pedago-
gie en ervaringen met jonge mensen weet ik hoe ik kin-
deren moet aanpakken. Als ik gedrag zie dat niet klopt 
ga ik de confrontatie aan en ga ik in dialoog. Dan wil 
ik weten wat er aan de hand is. Ik vraag hen of ze een 
voorstel tot een activiteit kunnen voorleggen. Sowieso 
kom ik met een voorbereiding, maar ik ben flexibel en 
inbreng van kinderen is altijd welkom. 

WAT KAN IK ME ZOAL BIJ JOUW JONGE 
DANSCARRIÈRE VOORSTELLEN?

Als kind was ik gymnaste en heb ik geëxperimenteerd 
met ballet en zo heb ik mijn lenigheid ontwikkeld. Dans 
won algauw van het turnen. Ik ben opgegroeid met de 
muziek van K3 en ik kende al die liedjes en dansjes van 
buiten. Ik was acht toen ik met mijn schoolvriendinnen 
choreografieën en mini shows in elkaar stak. Mijn 
school heeft me altijd enorm gesteund en dat was 
mijn geluk. In het vierde leerjaar heb ik samen met mijn 

leerkracht een dans gecreëerd voor het lentefeest. 
Het is pas in het tweede middelbaar dat ik samen 
met vriendinnen een dansteam, namelijk “Move8” 
heb opgericht. We namen vier keer deel aan een 
danswedstrijd tussen scholen, waarvan we deze drie 
keer op een rij gewonnen hebben.
In het zesde middelbaar werd ik door mijn school 
gevraagd leerkracht te worden en verantwoordelijk te 
zijn voor de dans van het totaalspektakel. Ondertussen 
volgde ik overal in Brussel danslessen en deed ik mee 
aan workshops en wedstrijden, met als voornaamste 
stijlen jazz, hedendaagse dans en hiphop. Waar ik veel 
van heb geleerd is van mijn dansopleiding van zeven 
maanden in New York. Ik heb ondervonden dat het niet 
evident is  hier van te leven, maar ik ben ondernemend 
en ambitieus en dus heb ik als plan b het vinden van 
een job leerkracht lichamelijke opvoeding. 

WAT RAAD JE NAAST DANSLESSEN 
AAN, AAN OUDERS WIENS KINDEREN 
WILLEN DANSEN?

Alles begint bij de ouders. Ik zou aanraden je kind de 
activiteit te laten doen die het gelukkig maakt. Weten 
dat je kind gelukkig en gepassioneerd is in iets, geeft 
je volgens mij als ouder een gevoel van geluk. Indien 
je kind wil dansen, laat het experimenteren met de 
verschillende stijlen. Zo heb je ballet, hiphop, breaking, 
tapdans, hedendaags, enzovoort. Elke stijl heeft zijn 
eigen muziek, techniek, cultuur, gevoel en geschiedenis.

WAT HEBBEN DANSOPLEIDINGEN IN NEW 
YORK DIE BRUSSELSE VARIANTEN NIET 
HEBBEN?

Eerlijk gezegd ken ik niet veel over het Brusselse aan-
bod. Maar als ik puur naar de lessen kijk die scholen 
aanbieden in New York, is het wel zo dat je daar les 
kunt volgen van 8u 's ochtends tot soms wel midder-
nacht. In Amerika is er duidelijk een veel groter aan-
bod. Je kan er echt alles terugvinden en ze bereiden 
je echt goed voor op een leven van professionele dan-
ser. Het artistieke leven wordt er meer op de voor-
grond gezet dan hier in België. Je kan er als danser 
leven van je passie, terwijl dit in België niet altijd sim-
pel is. De meeste Belgische dansers nemen een job 
náást het dansen om op die manier aan hun noden en 
behoeften te kunnen voldoen.

LUANA MANUKA
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DE BIB BELICHT

ENXHI SHEHU
Dit najaar kan je ze spotten in de bib: groepjes kinderen met fototoestel of tablet in de aanslag, 
klaar om een flitsend moment vast te leggen. Ze volgen een atelier digitale kunsten met Villa Basta, 
en verkennen de mogelijkheden van fotografie, film, video, YouTube, TikTok en aanverwanten. 
We organiseren dit in samenwerking met Brede School. En spraken met animatrice Enxhi Shehu: 

Tekst + foto's: ©
 Sim

on Vandersm
issen

“De bedoeling is dat ze doorheen de verschillende 
workshops aan de slag gaan met een heel divers 
aanbod aan digitale media. We werken ook vanuit 
de interesses van de kinderen, die altijd suggesties 
kunnen doen. Zij bepalen de inhoud van wat we gaan 
doen. Ondertussen leren ze spelenderwijs technieken: 
fotografie, stopmotion, video met iPad, misschien 
film met een grote camera, lightroomfotografie 
(digitale fotobewerking). We gaan voort op YouTube-
onderwerpen, TikTokrages. Op hun leeftijd (vijfde en 
zesde leerjaar) kunnen kinderen een kritische blik 
aanleren. Ze leven op alle vlakken in een beeldcultuur, 
en de manier waarop zij hun wereld zien, wordt 
gevormd door wat ze te zien krijgen: reclame, TikTok, 
televisie. Op het eind van de reeks, vlak voor Kerstmis, 
zal je kunnen zien wat we samen gedaan hebben.” 

Hou website en Facebook in de gaten voor  
onze activiteiten: www.sint-joost-ten-node.
bibliotheek.be & Facebook.com/bibJoske.
De bibliotheek is weer open zoals gewoonlijk, en elke 
zaterdag vertellen we om 11u. Elke laatste zaterdag 
van de maand is dat in het Nederlands en in het Frans.
Wil je zelf eens komen vertellen, in de taal die jij 
kiest? Schrijf of bel ons dan, of spring eens binnen: 
bibliotheek@sjtn.brussels - 02 201 00 97.
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AL WAT GROEIT

Tekst: Kaatje Van H
em

elrijck

Op 31 oktober vieren mensen een feest dat als 
Halloween bekend staat. Zoals alles is ook dit 
feest doorheen de tijd onderhevig gebleken aan 
veranderingen. Met dit oorspronkelijk Keltisch 
oogstfeest zette men het nieuwe jaar in. In Groot 
Brittanië en Ierland, droeg het feest de naam Samhain 
en in het Iers – en Schots – Gaelisch noemt men 
de novembermaand nog steeds zo. De 
komst van de Romeinen op de 
Britse eilanden maakte van 
Samhain een lichtfeest 
wat dan weer werd 
ove r l apt  door  de 
Christelijke cultuur. 
Het was makkelijker 
om de reden tot 
een feest aan te 
passen  dan om 
het hele gebeuren 
uit te roeien. Toen 
veel Ieren in de 19de 
eeuw door de grote 
hongersnood  naar 
Amer ika migreerden, 
raakte het feest ook daar 
ingeburgerd onder de naam all 
saints – all hallows – all souls day. 
Van uitgeholde pompoengezichten tot de 
uitbundige verkleedpartijen van nu.

Terug naar de Keltische oorsprong.
De oogst was binnengehaald, de zaden voor het 
volgende jaar lagen klaar. De aarde had even rust ter 
voorbereiding van een nieuw begin. Men kon even 
terugblikken op wat het jaar had gebracht. Het was 
een reden tot feesten. De oogst maakte het mogelijk 

de koude, levensbedreigende tijd die voor de deur 
stond te overleven. 

Dood speelde een even grote rol in het bestaan van 
de oervolkeren als leven wat eigenlijk niet meer dan 
normaal is. Voor de Kelten was de dood een klein 

kwaad, het leven werd gezien als iets dat men niet 
kon verliezen. Aan de overzijde van het 

graf ging het verder. De dood was 
niet meer dan een pauze in een 

lang leven. De Keltische 
kalender was zeker niet 

gelijk aan de kalender 
die wij nu gebruiken 
maar in de nacht 
dat Samhain werd 
gevierd, geloofde 
men dat de grens 
tussen de wereld 
van de doden en 

die van de levenden 
flinterdun was. Alleen 

dan stond de deur op 
een kier. Dat ging wel met 

enige angst en ongerustheid 
gepaard.  Maskers werden 

opgezet en op kruispunten werden 
grote vuren aangestoken om kwaadwillige 

geesten van gene zijde op afstand te houden. Er werd 
licht gemaakt aan de deuren omdat de geesten der 
voorouders de weg naar huis zouden vinden. Deze 
lichtpotten waren in oorsprong geen pompoenen maar 
uitgeholde bieten. Voor de vriendelijkere voorouders 
waarvan passage werd verwacht, werd een maaltijd 
voorzien. Ook de grens met het elfenrijk vervaagde, 
zo werd geloofd. Het was aan te raden om ook eten 

HERFST, EEN BEETJE LEVEN           EEN BEETJE STERVEN
Ons Noordelijk halfrond draait zich langzaam weg van de standvastige zon. De warmte raken we stilaan 
kwijt, die wordt nu verdeeld over andere oorden. Het licht zal de warmte op de voet volgen. In het begin 

van de herfst speelt het zonlicht nog vaak verstoppertje met donkere regenwolken en dat spel zorgt dan 
weer voor regenbogen aan het hemelruim. Soms ook wel dubbel of driedubbel, al dan niet met geldpot 

aan het uiteinde. Om blij van te worden en ook dankbaar op een of andere manier. In onze tijd mag je het 
ook gerust een teken van ruimdenkendheid noemen, duidelijk zichtbaar in de lucht. Veel kans dat Intense 

geuren je overvallen van het ogenblik dat je de natuur in wandelt. Kleuren die schakeren van zacht naar 
fel om dan in donker te eindigen. Paddenstoelen schieten uit de grond. De etymologie van ‘herfst’ is te 

herleiden tot ‘oogst, plukken, snijden, snoeien’.
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voor hen te voorzien. Zo was er kans dat ze je met hun 
plagerijen wel wilden ontzien. De mensen de stuipen op 
het lijf jagen was een hunner favoriete bezigheden. Als 
je hen respect betoonde, mocht je passeren, dan mocht 
je er zijn. Een les in nederigheid.

De ketel van dood en wedergeboorte
November wordt bij ons nog steeds slachtmaand genoemd. 
Alle zwakke dieren die geen kans hadden om de winter 
door te komen werden geofferd. Op die manier kon men 
de sterkte binnen de kudde vrijwaren. Zo was er ook een 
voedselvoorraad voor de donkere maanden waarin vers 
voedsel sowieso schaars goed was. De Romeinen vierden 
het lichtfeest en drukten daarmee ook hun stempel op de 
tijd van het jaar tot op heden. Het is ironisch dat we veel 
over het Keltische volk weten omdat de Romeinen harde 
feiten over hen aan het papier toevertrouwden. Terwijl 
uitgerekend zij de oorzaak van de ondergang van de Kelten 
in de hand hebben gewerkt. Interessant is echter ook dat de 
Kelten mee aan de bakermat van het Romeinse rijk stonden. 
Geschiedenis wordt altijd door de overwinnaar geschreven.

De eerste boer die klaar was met 
oogsten, maakte van de restanten 
op het veld een kruidenpop. Deze 
zou als archetype van de eerste heks 
of toverkol, met de klinkende naam 
Cailleach in de verhalen opduiken.  De 
pop werd aan de volgende boer die 
klaar was met oogsten doorgegeven. 
De laatste boer hield haar beeltenis 
in ere tot het volgende oogstfeest. In 
de mythische ketel waaruit alle leven 
ontstaat en er ook in terugkeert, roert 
de gesluierde Cailleach de inhoud 
onophoudelijk om en om. Als een 
eindeloos recyclageproces.  
Volgens de legende verandert ze op 
Beltane in steen en keert ze terug 
bij Samhain, om als koningin over 
de winter te heersen. De herfst 
brengt ze door met het wassen van 
haar plaid in de wasketel. Tegen de 
winter was die dan wit en viel als een 
wit sneeuwdeken over het land. Ze 
verschijnt ook wel als een nukkige 

oude vrouw, gekleed in lompen die ’s nachts ronddwaalt 
met een kraai op haar schouder. Ze kon zichzelf in een kat 
veranderen en was naar verluidt gevaarlijk voor mensen. 
De ketel van de dood en de wedergeboorte, maar dit is dan 
weer pure heksenmaterie.

December - de overwinning van het licht op de 
duisternis! Het donker haalt het licht wel weer in. Om 
af te sluiten wil ik graag de Grieks ouroboros oftewel 
staartbijtende slang vernoemen. Dit oeroude symbool 
staat voor de oneindige terugkeer der dingen. Op 
elk einde volgt een nieuw begin. Elke wissel der 
seizoenen maakt deel uit van de cyclus van het leven. 
De slang is een oud symbool van leven en dood, 
gif en genezing van Moeder Aarde. Als de herfst 
haar intrede doet, begint een tijd die doet denken 
aan vergankelijkheid en dood, een kleine dood. De 
overgang van zomer naar winter. Een keerpunt in het 
jaar.  Een voorbode van de somberheid van de winter. 
Maar toch met het besef dat het land wel weer warm 
en vruchtbaar zal worden.

HERFST, EEN BEETJE LEVEN           EEN BEETJE STERVEN
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AANKONDIGING

BRUZZ organiseert op zaterdag 27 november De Grote Brussel Helpt Spaghettislag. Dit jaar gaat de 
opbrengst van de fondsenwervingsactie naar het Brusselse jongerencollectief Nakama.

BRUSSEL HELPT 2021 STEUNT 
JONGERENORGANISATIE NAKAMA

Tekst + foto's: ©
 B

R
U

ZZ

Nakama zet zich in voor kinderen en jongeren uit de meest kwetsbare buurten van 
Brussel.

Van kampen en uitstappen tot huiswerkbegeleiding: NAKAMA zet zich op 
verschillende manieren in voor Brusselse jongeren.

NAKAMA organiseert kampen, uitstappen, huiswerkbegeleiding 
en andere activiteiten voor Brusselse kinderen en jongeren.

GEHOORD IN TEN NOEY

Allemaal vrienden
Met Brussel Helpt zet BRUZZ elk jaar een grootscheepse 
fundraisingsactie op poten ten voordele van een goed doel 
dat actief is rond een grootstedelijk thema. De actie heeft 
ook uitgesproken doelstellingen op vlak van sensibilisering 
en gemeenschapsvorming.  Voor de editie van 2021 is dat 
goede doel de vzw Nakama, een enthousiast en ambitieus 
jongerencollectief dat zich inzet voor kinderen en jongeren 
uit de meest kwetsbare buurten van Brussel. Nakama is een 
Japans woord voor vriend of kameraad.

"Vanuit onze eigen ervaring weten we dat het niet altijd 
eenvoudig is om een plek te vinden waar je je thuis voelt en 
waar je gestimuleerd wordt om van elkaar te leren," zegt 
voorzitter en stichter Ilyas Mouani. "Hoewel er veel organisaties 
bestaan, zien we dat heel wat jongeren toch uit de boot vallen. 
Met Nakama willen wij deze jongeren bereiken."

Spaghettislag
Nakama draait volledig op vrijwilligers en is op zoek naar 
middelen om de organisatie professioneler te maken, de werking 
verder te diversifiëren en nog meer jongeren te bereiken.

Daarom organiseert BRUZZ de derde editie van 'De Grote 
Brussel Helpt Spaghettislag' op zaterdag 27 november ten 
voordele van Nakama. BRUZZ mobiliseert daarom verschillende 
partners en gewone Brusselaars om spaghetti te maken en 
spaghetti-eters te ontvangen.

Hoewel de vorige spaghettislag afgelast werd door de 
coronamaatregelen bracht Brussel Helpt in 2020 meer dan 
57.000 euro op voor het toenmalige actiedoel Babytheek Brussel. 
De Brussel Helpt-campagne wordt officieel afgetrapt op 19 
oktober. Dan wordt ook de bijhorende website gelanceerd.

Ook Sint-Joost helpt Nakama. 
We serveren superdeluxe vege-
tarische spaghetti in Ten Noey 
vanaf 12u. Reserveer je portie en 
plaats via de Brussel Helpt-site.
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GEHOORD IN TEN NOEY

 
"BRAVE MEISJES KOMEN  

IN DE HEMEL, 
STOUTE MEISJES KOMEN  

OVERAL."
 

RIET ORY

OP DE STOEP

- Ik vind het wel goed dat alcohol hier verboden gaat worden, dan zal er minder overlast op straat zijn
- Maar dat gaat het probleem enkel verplaatsen naar andere delen van de stad waar er geen verbod is
- Ja misschien maar dan zijn we er toch tenminste voor een tijdje vanaf

Tekst + cartoon: ©
 R

odrigo B
urgos Zautzik  

w
w

w
.rodrigobz.net | (32)495259200

GEHOORD IN TEN NOEY
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MEER INFO!
Bezorg ons je mailadres via tennoey@vgc.be en ontvang informatie 
over onze activiteiten via mail of vind Ten Noey leuk op Facebook!

VASTE ACTIVITEITEN IN TEN NOEY

MA
Nederlandse les 
Petit Mixed Media 
Club Joske 

DI
Nederlandse les
Naaiatelier voor kinderen  
 

WO
Dans & Dans  
Oriëntaalse dans 

DO
Nederlandse les

NOVEMBER
Zaterdag 27 november 
Spaghettislag Ten Noey voor 
Brussel Helpt

DECEMBER
Vrijdag 17 december 
Soirée Mélangée: 't Licht Zien 
Station des Rêveurs

COLOFON

ONTHAALBALIE

Aan het onthaal van Ten Noey kan je 
terecht voor allerlei informatie over 
cursussen, cultuur, wonen en werken 
in Brussel. Openingsuren: Maandag tot 
donderdag van 9u tot 20u
Vrijdag van 9u tot 18u

ADRESSEN 

FEMMA/OKRA

Grevelingenstraat 20
1000 Brussel
Jeugdcentrum AXIMAX 

J.W. Wilsonstraat 19
1000 Brussel
Tel. 02 280 45 56
Bib Joske

Grensstraat 2
1210 Sint-Joost-ten-Node
Joost-e-Fien

Braemtstraat 47
1210 Sint-Joost-ten-Node
Gemeenschapscentrum  

TEN NOEY VZW 

Gemeentestraat 25,  
1210 Sint Joost ten Node
0448.851.563
RPR Brussel
tennoey@vgc.be
www.tennoey.be

PRIVACY 

Ten Noey respecteert je privacy. Je 
contactgegevens gebruiken we uitsluitend 
om je ‘De Schakel’ toe te zenden en je op 
de hoogte te houden van eigen activiteiten 
van Gemeenschapscentrum Ten Noey en 
aanverwante organisaties in de Vlaamse 
gemeenschap te Brussel. Je kan op elk 
moment een adreswijziging doorgeven of 
aangeven dat je onze informatie niet langer 
wilt ontvangen via tennoey@vgc.be of GC 
Ten Noey, Gemeentestraat 25, 1210 Sint-
Joost-ten-Node. Voor meer informatie over je 
overige rechten conform de privacywetgeving, 
raadpleeg www.tennoey.be/uw-privacy

WERKTEN MEE  

AAN DIT NUMMER 

Karel Van den Akker, Kaatje Van Hemelrijck, 
Eva Van Velzen, Ziggy Vendemmia, Pol 
Vervaeke, Luc Faems, Rodrigo Burgos 
Zautzik, Lieselotte Vervoort, Jos Laporte, 
Simon Vandersmissen, Ankelien Kindekens, 
Mohamad Munem, Luana Manuka, Riet 
Ory, Thibau Van den Bussche

ZETWERK

www.madebydesign.be
V.U.  Patrick Moyersoen  
(Gemeentestraat 25 – 1210 SJTN) 
Gemeenschapscentrum Ten Noey vzw 
0448.851.563 RPR Brussel

Inzendingen voor het volgende 

nummer worden verwacht 

uiterlijk op 5 december 2021. 

Inzendingen die ons na deze 

datum bereiken, kunnen wij 

niet meer publiceren. Dank 

voor je begrip.

Wanneer in de herfst Sint-Joost al vroeg gehuld gaat in duisternis, toont Ten Noey 

nog tot laat bedrijvigheid badend in het licht.
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