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INTRO



We hebben
veel zin om allerlei dingen te doen,
maar
Geen zin om de woorden daarover in de goede volgorde te zetten.
Bezorg ons een leuke introtekst voor de zomer over Ten Noey, Josée of 
Sint-Joost-ten-Node
met daarin minstens deze woorden

Of een leuke collage met daarin dezelfde beelden.

En er staat je een lekkere verrassing te wachten.

groetjes
tennoey@vgc.be
info@cantinejosee.be

Kinderen
Koffie Glimlachen

DondervlaagJeuk

Zwemvliezen
Playcation

Potgrond

Schaakmat

Water



AdresAdres  
Gemeentestraat 25Gemeentestraat 25
1210 Sint-Joost-ten-Node1210 Sint-Joost-ten-Node
02 217 08 82                                                                                                                                               02 217 08 82                                                                                                                                               
tennoey@vgc.be                                                                                                                             tennoey@vgc.be                                                                                                                             
tennoey.be  tennoey.be  
facebook.com/gctennoeyfacebook.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.



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.



Tijdens deze week ligt de focus op gezelligheid, kleinschaligheid en het 
welbevinden van elk kind. We maken plezier, knutselen, koken en gaan op 
zwier.

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2017 - 2018
Van maandag 3 tot vrijdag 7 juli
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
Inschrijven: vanaf maandag 17 april vanaf 09.00 uur 

Ieef, leer en speel

Ieef, leer en speel



Wil je graag zwemmen? Andere sporten ontdekken? Dan is dit kamp iets 
voor jou! Tijdens dit kamp zal je kind op een speelse en veilige manier in, 
op en rond het water bewegen. Naast zwemmen beoefenen we ook vele 
andere sporten. Deskundige lesgevers zorgen voor de begeleiding.

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2011 - 2015
Van maandag 3 tot vrijdag 7 juli
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
Verzamelplaats: Ten Noey
Inschrijven: vanaf maandag 17 april vanaf 09.00 uur
In samenwerking met de VGC-sportdienst

zwem zwem  & mixsport
 & mixsportIeef, leer en speel

Ieef, leer en speel



We maken een echt feest met allerhande sportmateriaal. Gooien en 
vangen, rollen en laten rollen. We leven ons elke dag uit met grote en kleine 
materialen, allemaal op kindermaat. Plezier gegarandeerd!

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2017 - 2018
Van maandag 10 tot vrijdag 14 juli
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.
Verzamelplaats: Ten Noey.
Inschrijven: vanaf maandag 17 april vanaf 09.00 uur
In samenwerking met de VGC-sportdienst.

mini sport
mini sport

ste
mpelen met verfste
mpelen met verf



Stempels worden vooral gebruikt om inkt op papier te drukken, maar ze 
kunnen ook op andere manieren worden gebruikt. Zo kan je bijvoorbeeld 
stempels gebruiken om verf mee te stempelen. In deze speelweek gaan we 
onze stempel met onze naam of favoriete beeld creëren.

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2015 - 2016
Van maandag 10 tot vrijdag 14 juli
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.
Verzamelplaats: Ten Noey.
Inschrijven: vanaf maandag 17 april vanaf 09.00 uur

mini sport

mini sport
ste

mpelen met verfste
mpelen met verf



creatief met natuurcreatief met natuur

Gedurende 3 dagen gaan we met de kinderen aan de slag rond het thema 
natuur. We proberen door creatief bezig te zijn alle vormen van natuur in 
beeld te brengen. En dat aan de hand van dansen, theater, tekenen en veel 
meer.

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2017 - 2018
Van woensdag 16 tot vrijdag 18 augustus
Prijs: € 40 / Prijs tweede kind: € 30 / Paspartoe kansentarief: € 15 
Opvang: van 08.30 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 17.30 uur.
Inschrijven: vanaf maandag 17 april vanaf 09.00 uur



de natuur in met Louizade natuur in met Louiza

De natuur is een prachtige wereld waar je in kan verdwalen en op avon-
tuur gaan. Ook in Brussel is dit mogelijk! Samen gaan we zoeken naar de 
grote bossen, mooie parken en verborgen groene plekjes. Daar kunnen we 
spelen, rondlopen, maar ook leren over wat natuur juist is. Samen met JNM 
(de Jeugdbond voor Natuur en Milieu) gaan de kinderen van Ten Noey op 
ontdekkingsreis naar natuur in Brussel.

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2011 - 2015
Van maandag 21 tot vrijdag 25 augustus
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.
Verzamelplaats: Ten Noey.
Inschrijven: vanaf maandag 17 april vanaf 09.00 uur
In samenwerking met JNM Brussel.



strandplezierstrandplezier

Schip ahoi! Met de bus rijden we helemaal tot aan de zee en overnachten 
we in Koksijde. Daar springen we op een gocart en spelen we te gekke 
strand- en duinspelen. Om de vakantie helemaal af te maken, komt de ijskar 
langs. Je zal deze vakantie en al dat zand nog lang voelen nakriebelen!

Leeftijd: voor kinderen geboren in 2010 - 2017
Van maandag 3 tot vrijdag 7 juli
Prijs: € 120 / Paspartoe kansentarief: € 36 
Inschrijven: vanaf maandag 17 april vanaf 09.00 uur
In samenwerking met Kazou , De Kriekelaar en Aximax



taalbadtaalbad

Wil je graag dat je kind het Nederlands nog even oefent voor de school 
opnieuw start? Dat kan!  Taalbad is een vakantiekamp waarbij kinderen 
die Nederlands niet als thuistaal hebben op speelse wijze hun Nederlands 
opfrissen. Het taalbad is bedoeld voor kinderen van de derde kleuterklas tot 
en met het vijfde leerjaar.

Leeftijd: 
Overgang 3de kleuterklas > 1ste leerjaar
Overgang 3de leerjaar > 4de leerjaar+ overgang 4de leerjaar > 5de leerjaar 
Van maandag 28 tot donderdag 31 augustus
In samen werking met De Kriekelaar, De Linde en Everna



Camping Josée is niet meer!
Maar heet nu gewoon Cantine Josée, of het nu zomer of winter is… Dit 
jaar breien we weer een mooi einde aan die zomer. Voor wie Cantine Josée 
(nog) niet kent: je vindt ze op de hoek van de Leuvensesteenweg en de 
Kleine Dalstraat, zowat halfweg tussen Madou en het Sint-Joostplein. Binnen 
vind je een fantastisch decor. Het heeft iets van een Grand Café in een 
onbestemd buitenland. Maar ook de buitenruimte mag er zijn: een lange 
gastentafel, een reuzegezellig terras en een straat die tijdelijk omgebouwd 
is tot speelterrein, voor groot en klein. Wat er tijdens Cantine Josée precies 
zal gebeuren weet niemand en tegelijk ook iedereen. Want we bepalen 
en organiseren dat samen. Een paar dingen staan wel vast: Er zal heel veel 
plaats zijn voor spel en avontuur. Er zal een podium zijn voor muziek, dans, 
woord. Er zullen ateliers zijn waarin iedereen van iedereen kan leren. Er zal 
gekookt, gebakken en geproefd worden. En alles wat er gebeurt zal gebeuren 
met een moeilijk te vatten: “à la façon de Josée”. 



Cantine Josée, Leuvensesteenweg 54, 1210 SJTN 
Opbouw en constructie: vanaf 18 augustus. 
Open van 23 augustus (feest!) tot en met 17 september (weer feest!) 
Openingsuren: woensdag van 08.30 tot 20.00 uur, donderdag van 08.30 tot 
23.00 uur, vrijdag van 08.30 tot 23.00 uur, zaterdag en zondag van 10.00 tot 
17.00 uur
Info: info@cantinejosee.be, www.cantinejosee.be, Fb: josee1210 Josée, 
Leuvensesteenweg 54, 1210 SJTN 

Maar bovenal is Cantine Josée een plek voor geplande en onverwachte 
ontmoetingen. Werkelijk iedereen loopt er wel eens langs, ongeacht taal, 
leeftijd of overtuiging. En voor je het weet ben je er aan de praat of aan 
de kook met iemand van wie je vijf minuten eerder nog niet eens de naam 
kende. Maar ook voor Cantine Josée open gaat is er al leven. Samen met 
iedereen die er zin in heeft denken we na over de inrichting van de straat, 
over eten en drinken en over het programma. Heb jij een subliem idee? Of 
heb je handige handen of een probleemoplossend brein? Of vind je het leuk 
om te pingpongen met woorden en gedachten? Dan kan dat eigenlijk vanaf 
nu. Het spel zit op de wagen… 



De zomer begint nu:De zomer begint nu:De zomer begint nu:
vrijdag / vendredi - 07/04 
18:00-23:00 
vastenonderbreking - Iftar

zondag / dimanche - 28/05 
10:00-14:00 - Café Josée op
Brocante Aximax

donderdag / jeudi - 18/05
13:00-17:00 
Sint-Joost Carnaval Saint-Josse

woensdag / mercredi - 19/04 
12:00-17:00 - Buitenspeeldag
Journée du jeu en plein air

vrijdag / vendredi - 30/06 
12:15-19:00 
Josée invite(ert)

INFOINFO
WWW.CANTINEJOSEE.BE

FACEBOOK.COM/JOSEE1210


