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Intro

Heb je er zin in?

Zo.
Voor jou ligt het programma-overzicht van Ten Noey en partners 
voor het najaar 2022. Het is het programma zoals we het 
halfweg juni zelf kennen.
Met andere woorden: dit programma is niet volledig weten we 
nu al. We spelen immers voortdurend in op nieuwe voorstellen 
en mogelijkheden die dan ook niet de deadline van dit boekje 
haalden. Vertrouw dus niet alleen op wat je hier vindt, maar 
check ook af en toe www.tennoey.be, facebook of welja:
www.campingjosee.be.
Inderdaad: samen met de partners lokaal cultuurbeleid 
(Bib Joske, Brede School Sint-Joost en de Dienst Ndl-talige 
Aangelegenheden bouwen we de brug van de zomer naar het 
najaar tijdens Camping Josée. En dat het programma op de 
camping van dag tot dag wijzigt en groeit staat nu al vast.
Wat ook vaststaat: het klikt wel tussen die partners lokaal 
cultuurbeleid. We merken dat de samenwerking tot sterke 
ideeën leidt en dat het publiek er alleen maar wel bij vaart. 
Uitkijken dus wat dat nog allemaal oplevert.
En Ten Noey is niet alleen (mede-)organisator van activiteiten, 
projecten of evenementen. Het is ook en vooral een huis in de 
wijk. Je kan er zo binnenstappen, voor een koffie, een babbel of 
gewoon om even in het salon te zitten. Je zal er zelden alleen 
zijn.
Tot gauw.

Wij wel.



Adres 
Gemeentestraat 25
1210 Sint-Joost-ten-Node
02 217 08 82                                                                                                                                               
tennoey@vgc.be                                                                                                                             
tennoey.be  
facebook.com/gctennoey

Openingsuren
Van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 20 uur  
Op vrijdag van 8.30 uur tot 18 uur.  
Tijdens schoolvakanties van 9 uur tot 18 uur.

Bereikbaarheid
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

Werking
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.



Vrijwilligers 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

Inschrijven 
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. 

Paspartoe 
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.



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 kleutermaat. De 
kinderen krijgen de vrijheid om te werken maar kunnen ook kiezen voor een 
rust- of speelmoment. Doe je mee?

Leeftijd: tweede en derde kleuterklas.
Prijs: volgens tarief IBO (initiatief voor buitenschoolse opvang) De Buiteling.
Wanneer? Elke week op maandag van 16 uur tot 17.30 uur,  
van 19 september ‘22 tot en met 22 mei ‘23.
Voor kinderen die bij de IBO zijn ingeschreven.
Inschrijven via IBO De Buiteling Sint-Joost (kleuters):  
Grensstraat 18, 1210 Sint-Joost-ten-Node.
Kinderen die school lopen bij Sint-Joost-aan-Zee of Ten Nude kunnen daar 
gratis worden opgehaald.

Petit 
Mixed
Media

Kinderatelier



In het naaiatelier leren kinderen leuke dingen maken met herbruikbaar 
materiaal. Bij de start van de reeks worden basistechnieken uitgelegd en 
geoefend. Dat is namelijk het halve begin. Wanneer iedereen dit kan, wordt 
er gestart met de eerste projecten. Naaien is leerrijk, maar moet vooral leuk 
zijn! Het atelier wordt begeleid door een modeontwerpster uit Brussel.

Leeftijd: vanaf het vierde leerjaar.
Wanneer? Elke week op dinsdag van 16 uur tot 17.30 uur,  
van 20 september ‘22 tot en met 30 mei ‘23.
Plaats: Ten Noey.
Inschrijven mogelijk vanaf vrijdag 1 juli ‘22 om 9.00 uur.
Prijs: € 80 (voor het hele jaar) / Paspartoe kansentarief: € 30.
Kinderen die school lopen bij Sint-Joost-aan-Zee of Ten Nude kunnen daar 
gratis worden opgehaald.

Naaiatelier
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Kinderatelier



Sporten op jonge leeftijd is heel goed voor de ontwikkeling van de motoriek. 
Dat gebeurt dan ook uitgebreid in Multi Move. Maar een kleuter is natuurlijk 
vooral bezig met spelen en kan nog geen uur lang geconcentreerd met één 
ding bezig zijn. We laten de kinderen dan ook spelenderwijs kennismaken 
met sport. Tussendoor een gewoon tikspelletje geeft de kleintjes even vrij-
heid om gewoon te mogen spelen.

Leeftijd: tweede en derde kleuterklas.
Wanneer? Elke week op dinsdag van 16 uur tot 17.30 uur,  
van 20 september ‘22 tot en met 30 mei ‘23.
Plaats: Ten Noey.
Inschrijven bij Ten Noey kan vanaf vrijdag 1 juli ‘22 vanaf 9 uur.
Prijs: € 80 (voor het hele jaar) / Paspartoe kansentarief: € 30.
Kinderen die school lopen bij Sint-Joost-aan-Zee of Ten Nude kunnen daar 
gratis worden opgehaald. 
In samenwerking met 

Multi Move

Kinderatelier



Buitensporten

Tijdens de reeks buitensporten beoefenen we verschillende sporten en 
bewegingsactiviteiten. Hiervoor gaan we ook op verplaatsing, telkens op zoek 
naar een uitdagende plek om weer een andere sport te doen. Ideaal voor 
kinderen die gebeten zijn door de sportmicrobe. Heb je zelf een idee voor 
een sport?
Stel het zeker voor, wie weet komt het aan bod.

Leeftijd: vierde, vijfde en zesde leerjaar.
Wanneer? Elke week op woensdag. Activiteit: van 14 uur tot 16 uur. 
Opvang: van 12.30 uur tot 14 uur en van 16 uur tot 17 uur.
Van 21 september ‘22 tot en met 31 mei ‘23.
Vertrek: Ten Noey.
Plaats activiteit: op verschillende adressen.  
Inschrijven bij Ten Noey kan vanaf vrijdag 1 juli ‘22 vanaf 9 uur.
Prijs: € 80 (voor het hele jaar) / Paspartoe kansentarief: € 30.
Kinderen die school lopen bij Sint-Joost-aan-Zee of Ten Nude kunnen daar 
gratis worden opgehaald.
In samenwerking met

Kinderatelier



Er bestaan veel verschillende soorten balsport. Sommige ervan zijn bekend 
en worden overal ter wereld gespeeld. Andere zijn minder bekend en worden 
soms maar in één land of zelfs maar één stad of streek gespeeld. Tijdens deze 
stage leren we ook deze minder bekende balsporten kennen.  

Leeftijd: eerste, tweede en derde leerjaar.
Wanneer? Elke week op woensdag. Activiteit: van 14 uur tot 16 uur. 
Opvang: van 12.30 uur tot 14 uur en van 16 uur tot 17 uur.
Van 21 september ‘22 tot en met 31 mei ‘23.
Vertrek: Ten Noey.
Plaats activiteit: sportzaal in Sint-Joost-ten-Node.  
Inschrijven bij Ten Noey kan vanaf vrijdag 1 juli ‘22 vanaf 9 uur.
Prijs: € 80 (voor het hele jaar) / Paspartoe kansentarief: € 30.
Kinderen die school lopen bij Sint-Joost-aan-Zee of Ten Nude kunnen daar 
gratis worden opgehaald. 
In samenwerking met 

Kinderatelier

Balsport



Laat het podiumbeest in je los en maak een spektakel op maat! Kinderen 
kunnen eens proeven van de theaterwereld en ervaren hoe het is om op het 
podium te staan. Ze leren hun lichaam en hun stem hiervoor inzetten. We 
duiken in de wonderlijke wereld van hun fantasie en laten ons verrassen door 
verhalen en muziek, om er daarna creatief mee aan de slag te gaan.

Leeftijd: Derde, vierde en vijfde leerjaar.
Wanneer? Elke week op donderdag van 16 uur tot 17.30 uur,  
van 22 september ‘22 tot en met 25 mei ‘23.
Plaats:Ten Noey. 
Inschrijven bij Ten Noey kan vanaf vrijdag 1 juli ‘22 vanaf 9 uur.
Prijs: € 80 (voor het hele jaar) / Paspartoe kansentarief: € 30.
Kinderen die school lopen bij Sint-Joost-aan-Zee of Ten Nude kunnen daar 
gratis worden opgehaald.

Spektakel op maat

Kinderatelier

Fotobewerking: © Ziggy Vendemmia



Hou je van film en kan je het goed uitleggen? Dan is de reportersclub 
misschien wel iets voor jou! Samen bekijken we films op een filmfestival, 
leren we de kneepjes van het reportersvak via een professional, interviewen 
we buitenlandse regisseurs en maken we een videoreportage die te zien zal 
zijn op de kanalen van Filem’On!

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2010 > 2014.
Wanneer? Op maandag 31 oktober + woensdag 2 november + donderdag 3 
november + vrijdag 4 november. NIET op dinsdag 1 november!
Prijs: € 50 / Tweede kind: € 45 / Paspartoe kansentarief: € 15.
Opvang: van 8.30 uur tot 9 uur en van 16 uur tot 17.30 uur. 
Inschrijven bij Ten Noey kan vanaf maandag 12 september ‘22 vanaf 9 uur.

Reportersclub

Herfstvakantie



Wanneer de herfst begint is het weer tijd om te knutselen en het interieur 
in huis en in de tuin te versieren met herfstdecoratie. Met gevallen 
boombladeren kan je je woning opvrolijken, zodat je meer kan genieten van 
dit seizoen. In deze speelweek delen we graag een paar ideeën die je kind 
zelf kan maken. Onze animatoren zorgen voor tips en inspiratie!

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2016 > 2018.
Wanneer? Op maandag 31 oktober + woensdag 2 november + donderdag 3 
november + vrijdag 4 november. NIET op dinsdag 1 november!
Prijs: € 50 / Tweede kind: € 45 / Paspartoe kansentarief: € 15.
Opvang: van 8.30 uur tot 9 uur en van 16 uur tot 17.30 uur.
Inschrijven bij Ten Noey kan vanaf maandag 12 september ‘22 vanaf 9 uur.

Herfstdecoratie

Herfstvakantie



We kiezen één of meer passages uit een boek die we omzetten in een 
sprekende illustratie. Welke personages, landschappen, omgevingen, 
gevoelens, kleuren, relaties, … duiken op in het verhaal? Hoe kunnen we het 
verhaal sterker maken door er een beeld aan toe te voegen? Welke stijlen 
zijn mogelijk? Door middel van speelse en verrassende opdrachten maak je 
kennis met verschillende technieken om een beeld te creëren. Tenslotte gaat 
elke deelnemer experimenteren. Iedereen creëert een eigen uniek beeld op 
basis van het boek. Samen vormen deze tekeningen dan weer een heel eigen 
verhaal!

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2014 > 2016.
Wanneer? Van maandag 2 januari tot vrijdag 6 januari 2023.
Prijs: € 60 / Tweede kind: € 50 / Paspartoe kansentarief: € 15 .
Opvang: van 8.30 uur tot 9 uur en van 16 uur tot 17.30 uur.
Inschrijven bij Ten Noey kan vanaf maandag 12 september ‘22 vanaf 9 uur.

Workshop illustratie

Kerstvakantie



Een Kamishibai is een klein theatertje waarin grote prenten een verhaal 
illustreren. De thema’s van het verhaal krijgen op een speelse manier vorm 
en kleur. Kinderen worden gestimuleerd interactief deel te nemen tijdens de 
vertelsessie en leren zichzelf uit te drukken op hun niveau. Zo krijgen ze te 
maken met beeldende kunst, bewegingsexpressie, muziek en zang.

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2016 > 2018.
Wanneer? Van maandag 2 januari tot vrijdag 6 januari 2023.
Prijs: € 60 / Tweede kind: € 50 / Paspartoe kansentarief: € 15.
Opvang: van 8.30 uur tot 9 uur en van 16 uur tot 17.30 uur. 
Inschrijven bij Ten Noey kan vanaf maandag 12 september ‘22 vanaf 9 uur.

Workshop kamishibai 
 en expressie

Kerstvakantie



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! 

Wanneer? 
Elke week op woensdag, Van 14 september ‘22 tot 14 juni ‘23
Techniek beginners: van 18.30 uur tot 19.45 uur
Combo’s & choreo: van 20 uur tot 21 uur
Prijs: € 95 per reeks (10 lessen), € 10 korting bij het volgen van beide 
lessenreeksen.
INFO: info@serkan.be
Voertaal: Engels
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    Dance
Country-Line

Elke vijftig-plusser die wat beweging wil en houdt van country muziek kan 
wekelijks gezellig aan Country-Line Dance doen bij Doodah Countryclub. 
Het is een fijne manier om je algemene conditie te onderhouden, om leuke 
mensen te ontmoeten en om regelmatig nieuwe dansen te leren. En dat met 
vrolijke en opzwepende muziek, lang niet alleen country muziek. 

Wanneer?
Elke week op woensdag
Van 14 september ‘22 tot 14 juni ‘23, Van 10.15 uur tot 11.45 uur
Deelnameprijs: € 8 per jaar + € 1 per les.
INFO: claude.debeys@skynet.be / 02 673 43 75

Voor volwassenen



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

Wanneer?
Elke week op maandag van 13 uur tot 15 uur, vanaf 26 september ‘22 
(niet tijdens schoolvakanties).
Prijs: € 20 voor een abonnement geldig  
van 26 september tot 12 december ‘22.
In 2023 herneemt het welzijnsatelier op maandag 16 januari en vindt het 
laatste atelier plaats op donderdag 19 juni.

Wel-zennn atelier

Alleen voor vrouwen



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

Wanneer?
Elke week op donderdag van 9.30 uur tot 12 uur, 
vanaf donderdag 29 september 2022 (niet tijdens schoolvakanties).
Prijs: € 20 voor een abonnement geldig van 29 september tot en met 15 
december ‘22.
In 2023 herneemt het naaisalon op donderdag 12 januari en vindt het laatste 
salon plaats op donderdag 16 juni.

Naaisalon

INFO wel-zennn atelier + naaisalon:
Meriem Saissi
meriem.saissi@femma.be
0473 525 921
Organisatie in samenwerking met Femma Wereldvrouwen Quartier



Soirée Mélangée
“Soirée Mélangée” staat in Sint-Joost voor een vrijdagavond, aansluitend op 
werk of school, die je met vrienden, gezin of buren kan doorbrengen en waar 
wij voor u zorgen. Er is iets te eten en drinken, je komt er andere mensen 
tegen, meestal is er iets leuks te beleven voor volwassenen en voor kinderen. 
En dat hoeft allemaal niet veel te kosten. Soms is het zelfs helemaal gratis. 
Maak het je dus gemakkelijk op vrijdagavond en schuif uw voeten maar 
onder tafel. Soms vindt zo’n Soirée Mélangée plaats binnen een bepaalde 
context of thema, soms gaat het over de ontmoeting op zich. 

Josée inviteert...
Tijdens deze soirée trappen we de zomer af én en we maken je warm voor 
Camping Josée op het einde van de vakantie. Tegelijk is het ook het Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap. 

Op het programma: 
Hoe een balletje rollen kan: een 
workshop knikkerbanen bouwen voor 
groot en klein.
Fijnbesnaard maakt muziek. Deze 
compagnie speelt al jaren interactieve 
concerten voor een jong publiek. 
Voor dit concert grasduinen ze in hun 
repertoire en bouwen ze samen met het 
publiek aan hun muzikaal verhaal. 
Toespraken: Lydia Desloover (Schepen 
van Nederlandstalige Aangelegenheden) 
en Patrick Moyersoen (voorzitter GC Ten 
Noey) wensen u een fijne zomer!
Bar en drank: een uitgelezen selectie 
drankjes en een origineel aanbod aan 
croques verdrijven dorst en honger. 

Vrijdag 8 juli van 16 tot 20u
Sint-Joost-aan-Zee, Grensstraat 67, 1210 Sint-Joost-ten-Node.
Toegang gratis.

Voor families



Kaft Kaft 
De start van het schooljaar wordt kleur bijgezet tijdens KaftKaft. Kinderen en 
ouders vinden er supercool kaftpapier om rond schoolboeken en -schriften te 
wikkelen. Naar verluidt houden sommige een velletje bij voor de feestdagen. 
Leuk cadeaupapier is ook altijd meegenomen. Behalve kaften maak je kennis 
met het aanbod voor kinderen 2022-2023 van Bib Joske, Brede School, Aximax 
en Ten Noey. Proef van muziek, beeld of dans en schrijf je in! En proef ook van 
het lekkers uit de volkskeuken van Camping Josée.

Vrijdag 9 september van 16 tot 22u
Camping Josée, Kleine Dalstraat 44, Sint-Joost-ten-Node.
Toegang gratis. 

Volkskeuken/Cuisine de 
quartier Ten Noey 
Tijdens deze avonden gaat het vooral over in opperste 
gezelligheid samen met buren of vrienden aan tafel. 
Een ploegjes koks gaat aan de slag en bereidt volgens 
de inspiratie van de dag een lekker bordje eten.

Vrijdag 30 september van 18 tot 22u  
+ Vrijdag 18 november van 18 tot 22u
Vrije bijdrage (minimum € 6) 

Halloweenfeest
Groot en klein, markeer deze avond met giftig fluo in je agenda. Na één 
Halloweenavond is dit feest al een klassieker net voor we de herfstvakantie 
ingaan. Verwacht je aan een tocht vol gevaren door Sint-Joost. Struikel 
over geesten, elfen en kobolten. Verdwijn in verhalen zonder begin of eind. 
Betreed schroomvol en zonder angst het rijk der doden. Je zal merken: in het 
begin is het een beetje eng. Maar gauw blijkt dat de doden het goed met je 
voorhebben.

Vrijdag 28 oktober van 18 tot 22u
Start- en eindpunt worden later meegedeeld. 

Voor families



Camping Josée

Wat
Voor het derde jaar op rij slaat Josée haar tenten op in Sint-Joost-ten-Node. 
Spreekwoordelijk dan toch. Camping Josée is geen echte camping met 
tenten en camping cars en zo. Het is wel een plek en een project dat een 
vakantiegevoel wil brengen in Sint-Joost, ook als de zomervakantie voorbij is. 
Nu en dan proef je er de sfeer van een echte camping. Altijd ontmoet je er 
mensen die genieten van het samenzijn. Wellicht herinner je je nog Cantine 
Josée, de fantastische ontmoetingsplek op de Leuvensesteenweg. Welnu, 
de Camping bouwt verder op het succes van de Cantine (“Never change a 
winning idea, only improve it”).
En dus: De Camping strijkt neer in de Kleine Dalstraat en in Cantine Josée, 
van 24 augustus tot en met 18 september (Autoloze Zondag) en is open van 
woensdag tot zondag. Elke dag heeft een ander thema.

Programma
Woensdag is het kinder- en familiedag met ateliers, spelletjes, voorstellingen, 
concert,…
Donderdag is het Do it yourself, Do it togetherdag: workshops, creativiteit, 
maken. We hebben speciale aandacht voor DIY in openlucht. ’s Avonds is er 
muziek. 
Vrijdag is het kookdag. Dat kan zowel overdag buiten (denk aan smoothies, 
pannenkoeken, barbecue,…) als ’s avonds binnen in de Cantine tijdens de 
volkskeuken/volksresto.
Zaterdag trekken we op expeditie. Wat hebben de straat, de wijk, het dorp, 
de stad ons te vertellen. Welke geheimen of raadsels schuilen er achter 
deuren en in dakgoten?
Zondag zetten we op sportieve wijze in met een bewegingssessie op 
het terras (naast het denkbeeldige zwembad). De zondagnamiddagen 
vormen het hoogtepunt van de Camping-week met bingo, karaoké, quiz en 
T-Dansant!
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Voor families

Wie
Camping Josée is een project van en voor iedereen. Iedereen kan 
programma-voorstellen doen. Ben je muzikant of ken je fijne muzikanten? 
Kook je graag en wil je je recepten delen? Ken je bijzondere verhalen over 
bijzondere plekken in Sint-Joost-ten-Node? Laat het weten. En we bedenken 
hoe we kunnen samenwerken. Of heb je gewoon zin om af en toe de Cantine 
open te houden? Of misschien ben je meer bricoleur, handig met hout, 
hamer en zaag? Dan kunnen we je hulp gebruiken tijdens het bouwweekend 
waarin we de Camping installeren.

Praktische info
Van 24 augustus tot 18 september 
Open op woensdag van 8.30 tot 20 uur | donderdag van 8.30 tot 23 uur | 
vrijdag van 8.30 tot 23 uur | zaterdag van 10 tot 17 uur |zondag van 10 tot 
17 uur.
Bouwweekend: 20-22 augustus
Info: www.campingjosee.be, info@campingjosee.be, 02 217 08 82 
Organisatie: Partners lokaal cultuurbeleid Sint-Joost-ten-Node (Bib Joske, 
Brede School Sint-Joost, Dienst Ndl-talige Aangelegenheden, GC Ten Noey) + 
lokale organisaties.
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Volkskeuken Ten Noey op vrijdagen!

Hoe
 e

en
 b

al
le

tje
 ro

lle

n kan: w
orkshop voor ouders en kinderen, ti jdens het Feest van de Vlaam

se Gemeenschap!


