
Gegidste Tocht doorheen de meest diverse en armste 
gemeente van het land. Tijdens de tocht hebben we oog 
voor sociale, culturele en interculturele initiatieven die 
aanwezig zijn in deze boeiende microkosmos. 

Je kan hier getuige worden van hoe men in Sint-Joost 
met de rijkdom van een diverse samenleving omgaat en 
hoe ze de uitdagingen aanpakt die hiermee gepaard gaan.

Een vergeten stukje Brussel. Driekoningentocht 2020.

Zondagnamiddag 5 januari 2020. De tocht duurt onge-
veer 2,5 uur.  Vertrek naar keuze tussen 12u en 14.30u. 
Lokettenzaal Noordstation. Na de wandeling is er 
een drank en kramiek voorzien in GC Ten Noey, 
Gemeentestr. 25, 1210 Sint-Joost.

Deelname: € 7
Leden kwb, Davidsfonds, Voem vzw, Masereelfonds: € 5

Inschrijven voor 22 dec. via 
www.kwb.be/driekoningentocht

i.s.m. Davidsfonds, Masereelfonds, Voem vzw, GC Ten Noey met 
de steun van de Schepen van Nederlandstalige Aangelegenhe-
den van de gemeente Sint-Joost-ten-Node en van VGC.

Een vergeten stukje Brussel.
Diversiteit als rijkdom

5 jan 2020 - Sint-Joost-ten-Node
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