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Beste lezer,

Cher lecteur,

We zijn blij en enthousiast om je het nieuwste
nummer van Duden aan te bieden. Duden is
het tijdschrift van Gemeenschapscentrum Ten
Weyngaert. Hiermee willen we je elke twee
maanden op de hoogte brengen van wat er reilt en
zeilt op en rond het gemeenchapscentrum.

FR. Nous sommes heureux et ravis de vous
présenter le dernier numéro de Duden. Duden
est le magazine du centre communautaire Ten
Weyngaert. Avec cela, nous voulons vous informer
tous les deux mois de ce qui se passe dans et
autour du centre communautaire.

Met Duden gaan we dieper in op een aantal mensen
en activiteiten die een band hebben of opbouwen
met Vorst. Je vindt er tevens een selectie van het
aanbod in het gemeenschapscentrum van onze
partners, de gemeente en de Nederlandstalige
bibliotheek. En zoals met alles kan je voor nog meer
info steeds terecht op onze website.

Avec Duden, nous examinons de plus près un
certain nombre de personnes et d’activités qui
ont ou construisent un lien avec Forest. Vous
trouverez également une sélection de l’offre du
centre communautaire et de nos partenaires, la
commune et la bibliothèque néerlandophone.
Et comme pour tout le reste, vous pouvez toujours
visiter notre site web pour plus d’informations.

Ten Weyngaert zet graag in op activiteiten voor
families, kinderen, … met theater, woensdag en
zaterdagactiviteiten. Een kijk op de wereld vanuit
de andere keuken komt eveneens aan bod. We
hebben een rijk gevuld programma samengesteld.
We hopen jullie alvast te ontmoeten op
onze activiteiten: Café TW elke derde
vrijdag van de maand, TW Classic, 7x zondag,
artiestenparcours, …
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Ten Weyngaert aime se concentrer sur les activités
pour les familles, les enfants, ... avec du théâtre,
des activités le mercredi et le samedi. Une vision
du monde depuis l’autre cuisine est également
évoquée. Nous proposons un programme riche et
bien rempli.
Nous espérons vous rencontrer lors de nos activités:
le Café TW chaque troisième vendredi du mois,
TW Classic, 7x dimanche, parcours des artistes, ...
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Zomer in Ten Weyngaert

Ook tijdens de zomermaanden heeft Ten Weyngaert
niet stilgezeten. Hierbij enkele sfeerbeelden van
activiteiten in het centrum zelf of waaraan Ten
Weyngaert heeft meegewerkt.
De zomer begon met een speelweek voor kinderen
tussen 3 en 12 jaar: 5 dagen lang amuseerden
een 50-tal kinderen zich met sport en spel in Ten
Weyngaert of in het Dudenpark.

Vorst Feest op zondag 4 juli in het Jacques
Brelpark: dat was het plan en het zou leuk worden.
Maar de weergoden beslisten er anders over.
De aankondiging van onweer en stortregen
deden onze plannen op het laatste moment
veranderen.
Dankzij
de
gezamenlijke
inspanningen van de Dienst Nederlandse
Aangelegenheden, het Ten Weyngaert- en het
bibliotheekteam kon het feest vooralsnog in
Ten Weyngaert plaats vinden: meer dan 120
volwassenen en kinderen genoten van circus
zonder handen, volksspelen, muziek, Park
Poëtik, koffie, cake en cava. En zo werd het toch
nog leuk!

Tijdens de zomer stelde Ten Weyngaert (net
als andere gemeenschapscentra) lokalen ter
beschikking van artiesten. Deze jaarlijkse zomerresidenties kennen een steeds groter succes.
Dit jaar verbleven Joyce Yussuf (danschoreografe),
Ilke Cop (schilderes), Sudakas (hedendaags
Latijns Amerikaanse dansgroep), Robin Haghi
(danser) en Lara Ferrari - foto (dans) in ons
gemeenschapscentrum.

Dit jaar werkte Ten Weyngaert weer
mee aan Park Poetic. Deze opvolger
van Supervlieg Supermouche werd
een voltreffer: tientallen animaties op
verschillende locaties in Sint-Gillis en
Vorst, georganiseerd door verschillende
sociaal-culturele verenigingen, artiesten en
vrijwilligers.
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Ten Weyngaert doet mee aan de CURIEUZENAIR-CAMPAGNE
Ten Weyngaert participe à la CAMPAGNE CURIEUZENAIR

Curieuzenair is het grootste en meest fijnmazige
burgeronderzoek ooit naar de luchtkwaliteit in Brussel.
In 3000 straten van het gewest wordt de concentratie
van stikstofdioxide (NO2) gemeten, een belangrijke
indicator voor luchtverontreiniging door verkeer.
De campagne is een initiatief van onder meer
Universiteit Antwerpen, BRAL en de ULB i.s.m.
De Standaard, Le Soir en Bruzz.
Vanaf 25 september tot en met 23 oktober hangen we
een speciaal meetbord aan onze gevel. In Vorst zijn
er in totaal 157 meetpunten: 142 burgers, 4 scholen
en 11 organisaties of bedrijven. De meerderheid
van de meetpunten ligt in de Wielswijk en de SintAntoniuswijk.
De metingen gebeuren met twee meetbuisjes die
na afloop naar het laboratorium worden gestuurd
voor onderzoek. Iedere deelnemer ontvangt een
meetrapport. Er komt ook een interactieve stippenkaart
waarop elke Brusselaar de lucht-kwaliteit in zijn of haar
straat kan raadplegen. De kaart zal een gedetailleerd
beeld geven van de impact van het verkeer en de
ruimtelijke ordening op de luchtkwaliteit.

Ten Weyngaert participe à la
CAMPAGNE CURIEUZENAIR
FR. Curieuzenair est l’enquête citoyenne la plus
vaste et la plus complexe jamais réalisée sur la
qualité de l’air à Bruxelles. Dans 3000 rues de la
région, la concentration de dioxyde d’azote (NO2),
un indicateur important de la pollution de l’air par la
circulation, est mesurée.
La campagne est une initiative, entre autres,
de l’Université d’Anvers, du BRAL et de l’ULB en
collaboration avec. De Standaard, Le Soir et Bruzz.
Du 25 septembre au 23 octobre, nous accrocherons
un appareil de mesure spécial fixé sur notre façade.
À Forest, il y a un total de 157 points de mesure : 142
citoyens, 4 écoles et 11 organisations ou entreprises.
La majorité des points de mesure dans notre commune sont situés dans le Quartier Wiels et le Quartier SaintAntoine (voir carte).
Les mesures sont effectuées à l’aide de deux tubes qui sont ensuite envoyés au laboratoire pour des analyses.
Chaque participant recevra un rapport avec des resultats. Il y aura également une carte interactive en pointillés
sur laquelle chaque Bruxellois pourra consulter la qualité de l’air dans sa rue. La carte fournira une image
détaillée de l’impact du trafic et du paysage urbain sur la qualité de l’air.
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Kinderactiviteiten in TW

( braz jijutsi, mus-e, zassii )

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN OP WOENSDAGNAMIDDAG

Vanaf 6 oktober start Ten Weyngaert met een reeks kinderactiviteiten op woensdagnamiddag. Hiervoor werken we samen met
een aantal organisaties:
Multisport in samenwerking met de Brussels Brazilian Jiujitsu Academy (BBJJA). Deze vereniging ontstond in 2000 en was
één van de eerste academies in Europa om lessen Braziliaanse Jiujitsu aan te bieden voor kinderen. Stap voor stap ontwikkelde
ze een eigen pedagogie: ’Het Dierenparadijs van de Braziliaanse Jiu Jitsu’. Alle gevechtsposities kregen een dierennaam evenals
de verschillende verdedigende en aanvallende posities. De Brussels Brazilian Jiujitsu Academy wil sport toegankelijker maken
en nog dichter bij de kinderen brengen.

FR. À partir du 6 octobre, Ten Weyngaert lancera une série d’activités pour les enfants les mercredis après-midi. Pour cela,
nous collaborons avec plusieurs organisations :
Multisport en collaboration avec la Brussels Brazilian Jiujitsu Academy (BBJJA). Fondée en 2000, elle a été l’une des
premières académies en Europe à proposer des cours de Jiu-jitsu brésilien pour les enfants. Pas à pas, ils ont développé leur
propre pédagogie : « Le paradis animal du Jiu Jitsu Brésilien ». Toutes les positions de combat ont reçu un nom d’animal ainsi
que les différentes positions défensives et offensives. La Brussels Brazilian Jiujitsu Academy souhaite rendre le sport plus
accessible et le rapprocher encore plus des enfants.Academy souhaite rendre le sport plus accessible et le rapprocher encore
plus des enfants.

Crea- ateliers in samenwerking met MUS-E.
Mus- e bestaat sinds 2000 en neemt een voortrekkersrol op binnen de participatieve kunsten. Als
tweetalige organisatie brengt ze actieve kunstbeleving binnen bereik van kinderen en jongeren
ongeacht hun voorkennis of achtergrond. Deelnemers worden uitgenodigd in de wereld van
kunstenaars te stappen tijdens co-creatie trajecten waarbinnen verbeelding, experiment en dialoog
centraal staan. http://www.mus-e.be
Ateliers créatifs en collaboraction avec MUS-E.
FR. Depuis sa création en 2000, MUS-E Belgium fonctionne comme plate-forme bilingue pour artistes,
qui proposent de mettre leurs pratiques artistiques à la portée d’enfants, de jeunes ou d’adultes
de toutes origines. Le corps de notre travail ce sont les parcours de co-création où participants et
artistes expérimentent des modes d’expression, partagent leurs imaginaires et construisent des
formes singulières. http://www.mus-e.be

Urban dance in samenwerking met Zassii.
Ten Weyngaert werkt al jarenlang samen met Zassii. Het secretariaat is gevestigd in Vorst, maar
ze organiseert tal van dansateliers -en stages in heel Brussel.
http://www.zassii.org
Urban dance en collaboration avec ZASSII
FR. Association centrée principalement sur la danse sous toutes ses formes. Son sécrétariat
se trouve à Forest, mais l’association donne un peu partout des cours et des stages de dance à
Bruxelles. Elle assure une action diversifiée de formation et de production.
http://www.zassii.org

Multisport

Crea-ateliers

Urban dance

13:30 >15:00 5-6 jarigen
15:00 >16:30: 7-9 jarigen

13:30 > 15:00: 7-9 jarigen
15:00 > 16:30: 5-6 jarigen

13:30- 15:00: 6-9 jarigen
15:00- 16:30: 9-12 jarigen

€ 50 per trimester/par trimestre
€ 15 : Paspartoe -kansentarief

€ 50 per trimester/par trimestre
€ 15 : Paspartoe -kansentarief

€ 50 per trimester/par trimestre
€ 15 : Paspartoe -kansentarief
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Ten Weyngaert interviewt Fabian Krestel

Op vrijdag 8 oktober krijgen
we in GC Ten Weyngaert, in het
kader van Parcours d’Artistes,
een kleine inzage in ‘the
labyrinth’ van Fabian Krestel:
een presentatie van een lopend
onderzoek, een essay om
beweging te vatten, te jongleren
met mogelijkheden.

Hebben we hier met een acrobaat filosoof te doen?
Acrobatie en het werk op de scène, het jongleren en
de dans, kan volgens mij wel een filosofische insteek
gebruiken. Ik probeer manieren te vinden om ideeën te
visualiseren. Wat me interesseert is de zwaartekracht,
elk object heeft zijn ritme, en soms verander ik dat ritme,
willens nillens. Interessant om te zien wat er dan gebeurt
als ik dat ritme verander.
Is er een thema? Het thema van het labyrint, ik hou van
wegen, om al dan niet in te slaan, en het procedé dat
hieraan voorafgaat, ik ga terug vanwaar ik kom en ga
weer verder, kleine wegen, we kruisen iedere dag dezelfde
lijnen, maar nooit dezelfde lijn. Het betreft een work in
progress en ik zou graag de tijd nemen die het nodig heeft.
En gaandeweg deel ik graag al wat resultaten van m’n
onderzoek. Wat me nu interesseert is het procedé.
Je bent gepassioneerd door sport en schilderen, je hebt een
parcours doorlopen van acrobatie naar dans. Voel je je eerder
een danser, een circusartiest of een schilder?
Ik werk als danser en heb een circusopleiding achter me,
niet altijd even makkelijk om te zeggen wat ik ben. Ik hou
vooral van het algemene idee van dans, de filosofische
insteek ervan. De grote vraag die ik me stel, is de
paradox tussen een performance, die nog moet komen

in de toekomst, voor een première, en een schilderij dat
gemaakt is en eerder een verleden heeft. Dus wat jullie te
zien zullen krijgen zijn, is een uitdiepen van die paradox,
hoe de twee vormen verenigen, of als je wil de drie, het
verleden, de toekomst en het nu. Concreet zijn het essays
van live schilderen en tekenen met verschillende ritmes,
zichtbaar maken van gewoontes, een ludieke zoektocht
hoe zwaartekracht te gebruiken, om op een andere
manier tot een tekening te komen. In een volgende etappe
zou ik aan de slag gaan met twee muzikanten, een acteur,
en een danser, maar allemaal nog te bepalen.
Wat is voor jou gemeenschapsvorming?
Ik hou van publieke plaatsen, ruimtes in de stad of niet
in de stad, waar je mensen kan ontmoeten, zonder per
se daar iets mee te moeten drinken. Gewoon daar zijn.
Tegenwoordig gebeuren dingen niet meer organisch.
Iemand die zo maar wat muziek speelt, mensen die
spontaan beginnen te dansen. Een imaginaire romantiek.
Ik denk dat dit erg menselijk is, het sociale, het op zoek zijn
naar de ander.
Uitgebreid interview + version en Français:
www.tenweyngaert.be
https://parcours1190.be/?lang=nl

Op vrijdag 17 september om 20:30
organiseert Ten Weyngaert i.s.m.
de voedsel coöperatieve Bloum
een ciné debat ‘Food For Change’.
Op onze website vindt u een
interview met Karolien Burnevich
van Bloum.
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AGENDA

SEPTEMBER - OKTOBER 2021

02.09
03.09
04.09
04.09
16.09
17.09
17.09
24.09
30.09

////////

Tijdens de maand september starten een hele reeks cursussen in Ten Weyngaert (yoga, tai chi, keramiek,
seniorengym, stoelaerobic, ...). Voor de juiste inschrijvingsvoorwaarden -en data contacteer onze website:
www.tenweyngaert.be

09:30 start cursus dames op de fiets – op donderdag
18:30 concert in het kader van de tentoonstelling door de TW-fotoclub
09:30 start cursus dames op de fiets – op zaterdag
09:30 eerste sessie ‘start to run’
19:00 wereldkeuken: patisserie
20:00 ciné debat ‘Food for change’ i.s.m Bloum
18:30 vernissage expo Cédric De Lieve
namiddag uitstap ‘De garderobe van Mannekepis’
19.00 Café Cultuur 1190: netwerkmoment, georganiseerd door Dienst Nederlandstalige
Aangelegenheden en Ten Weyngaert
01.10 20:00 concert TW Classics
02.10 09:30 start conversatietafel Nederlands
02.10 09:30 start multimove voor kleuters
05.10 hele dag scholenveldloop met basisscholen uit Vorst, Ukkel en Sint-Gillis
06.10 13:30 start kinderateliers op woensdagnamiddag (multisport, crea-ateliers, urban dance)
08.10 Parcours d’Artistes: met Cedric Lelievre en Fabian Krestel
13.10 14:00 Ciné kadé: de Slak en de Walvis
22.10 namiddag uitstap Voedingssalon
24.10 15:00 7xZondag: Pluche speelman
28.10 19:00 wereldkeuken: vegetarisch

Dames op de fiets

Ten
Weyngaert
start
met
een
nieuw
initiatief: in september en oktober organiseren we
wekelijkse  sessies leren fietsen voor vrouwen. Samen
met animatoren van de VGC-sportdienst leer je stap
voor stap fietsen en krijg je vertrouwen om in het
Brussels verkeer te fietsen.
Voertaal: Nederlands en Frans.

Les dames à vélo

FR. Ten Weyngaert lance une nouvelle initiative: en
septembre et octobre, nous organisons des sessions
hebdomadaires d’apprentissage du vélo pour les
femmes. Avec les animateurs du VGC-sportdienst,
vous apprenez à faire du vélo étape par étape et vous
gagnez en confiance pour pédaler dans le trafic bruxellois. Langue véhiculaire : Néerlandais et Français.

Op donderdag / jeudi, 9:30 >11:00
vanaf 02.09.2021
of / ou
Zaterdag / samedi,  9:30 > 11:00
vanaf 04.09.2021
€ 5 / 8 sessies

Afspraak aan de abdij van Vorst / rendezvous à l’Abbaye de Forest.
Inlichtingen / renseignements :
Ten Weyngaert 02/340.95.80
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Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54 – 1190 Vorst
tel 02/340.95.80.
email tenweyngaert@vgc.be
http://tenweyngaert.vgc.be
rekeningnummer BE62 3630 5731 9461

OPENINGSUREN ONTHAAL
Maandag
9:00 > 18:00
Dinsdag
9:00 > 18:00
Woensdag
9:00 > 18:00
Donderdag
9:00 > 18:00
Vrijdag
9:00 > 17:00

Duden is het tweemaandelijks gemeenschapsblad van Ten Weyngaert.
Het verschijnt in september, november, januari, maart en mei. Het wordt gratis verspreid aan alle
geïnteresseerde Vorstenaren. Uw vrijwillige steunbijdrage is steeds welkom op rekeningnummer
BE62 3630 5731 9461.
Verantwoordelijke uitgever: Jan De Loof
Centrumverantwoordelijke: Marc Absolon
Duden wordt gedrukt op 500 exemplaren.
Wil je meewerken aan Duden? Neem contact op met Ten Weyngaert
Redactie adres: Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst

Wil je voortaan de Duden per post of in je mailbox ontvangen? Scan deze code en registreer je
snel. Of surf naar https://forms.office.com/r/4nFJdNausL om je te registreren.

v.u. Jan De Loof - Bondgenotenstraat 54 - 1190 Vorst- 0448.627.671 - RPR Brussel

