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Op 19 september wordt Brussel weer één dag lang de grootste autovrije zone in Europa. Net als vorige jaren bulkt Jette die dag 
van de activiteiten, met de eerste Vollenbike als speerpunt. Plaats van gebeuren is van oudsher het Kardinaal Mercierplein
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Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 
1090 Jette 
Tel: 02.423.12.11 

Enkel op afspraak. 
Van maandag tot vrijdag  
tussen 8.30u en 13u, uit-
gezonderd op donderdag tus-
sen 13u en 19u. 
U kan een afspraak maken 
door te surfen naar  
www.jette.be of te bellen van 
8.30u tot 13u en van 14u tot 
16u naar de volgende num-
mers: 
• Strafregister, attesten en 

certificaten: 02.423.12.60 
• Inschrijvingen, adreswijzi-

gingen en paspoorten: 
02.423.12.60 

• Identiteitskaarten en Kids-ID: 
02.423.12.95 

• Rijbewijzen: 02.423.12.58 
• Vreemdelingendossiers: 

02.423.12.57 
• Burgerlijke Stand: 

02.423.12.77 
• Sport en Kids’ Holidays: 

02.423.12.45 
• Sociaal leven en Burger-

schap: 02.422.31.24 
• Andere verrichtingen en 

diensten: 02.423.12.11 

Theodor 108 
Léon Theodorstraat 108  
1090 Jette  
Tel: 02.423.12.11 

Enkel op afspraak. 
Op maandag, woensdag en 
vrijdag tussen 8.30u en 13u. 
U kan een afspraak maken 
door te bellen van 8.30u tot 
13u en van 14u tot 16u naar 
de volgende nummers: 
• Grondgebiedbeheer (Steden-

bouw): 02.422.31.48/49 
• Grondbeheer en Huisvesting: 

02.422.31.62/63 
• Andere verrichtingen en 

diensten: 02.423.12.11 
 
 
Info: www.jette.be  
Facebook: @jette1090

W
e beleven een grijze zomer, waarbij we maar nauwelijks de zon 
te zien kregen. Een zomer die begon met de verschrikkelijke 
overstromingen die ons land en Duitsland troffen. Een ongeziene 
ramp die levens eiste, huizen verwoestte, voertuigen mee-
sleurde, wegen blokkeerde, de gas- en elektriciteitsvoorziening 

afsloot,… Een grote golf aan solidariteit kwam meteen op gang. De getroffen 
dorpen en steden konden rekenen op talloze giften van de Belgische bevolking. 
Ook Jette droeg haar steentje bij. Er werden kleren en allerhande gebruiksvoor-
werpen ingezameld en met verscheidene ritten met de gemeentelijke vracht-
wagen naar Verviers gebracht. 
 

Maar we waren niet de enigen die deze zomer te lijden hadden. In Frankrijk 
werd de Var geconfronteerd met de ergste branden sinds 2003. Ook Griekenland, 
Turkije en Israël werden geteisterd door enorme bosbranden. Met welke gevol-
gen voor de natuur? In de Verenigde Staten wordt de situatie aan de Westkust 
jaar na jaar erger, met recordtemperaturen. Het waterniveau in de meren stond 
er nog nooit zo laag, met water- en elektriciteitstekort tot gevolg, opgewekt via 
de dammen. 

 
En hoewel we moeten voorzichtig zijn om de link te leggen tussen de natuur-

rampen en de klimaatwijziging, laten de opvolging en de intensiteit van de ge-
beurtenissen geen ruimte meer voor twijfel. Het laatste VN-rapport luidt de 
alarmbel: de menselijke activiteiten hebben een onweerlegbare impact op het 
klimaat. De toename van de temperatuur wereldwijd, het smelten van de glet-
sjers en ijsplaten, de opwarming van de oceanen, de stijging van het zeeniveau,… 
De voorspellingen (+1,5°C in 2030) zouden tot extreme weerfenomenen leiden 
die steeds vaker zouden voorkomen en steeds grotere proporties zouden aan-
nemen: droogte, hittegolven, natuurbranden, overstromingen,… 

 
Hoe kunnen we dit vermijden? We kunnen alvast ons dagelijks gedrag aan-

passen, door bijvoorbeeld afval en verkwisting te vermijden, door energie te be-
sparen door goede isolatie of moderne verwarmingsinstallaties. 

 
Maar laat ons niet naïef zijn. De grote beslissingen moeten genomen worden 

op internationaal niveau en de verandering moet er komen op grote schaal. Er 
moet een werkbaar alternatief model komen voor de consumptiemaatschappij. 
Daarom is het kortzichtig om het systeem van bedrijfswagens niet aan te pakken 
maar te opteren voor elektrische auto’s. De luchtvervuiling stopt niet aan de 
grenzen. De klimaatwijziging evenmin. 
Maar in afwachting zou wat zon ons deugd doen… 
     

Hervé Doyen, uw burgemeester 

Leve de zomer…
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Eind juni stond de verkie-
zing van een nieuw effec-
tief lid van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn en van 
een nieuw gemeenteraadslid op 
de agenda van de Gemeenteraad. 
Na het overlijden van Marc  

Daniëls op 10 mei 2021 ten ge-
volge van corona, werden opvol-
gers aangeduid om zijn mandaten 
in deze twee organen te voltooien. 
Tijdens de zitting van juni legde 
Dashminder Bhogal de eed af als 
gemeenteraadslid, terwijl Jonas 

Rani Hatem verkozen werd als 
nieuw effectief lid van de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn.  
Ze zetelen allebei namens de lijst 
MR-Open VLD en zullen hun man-
daten uitoefenen tot de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen.

De volgende gemeenteraad is 
op woensdag 29 september om 
20u 

• U vindt de dagorde en de in-
houd van elke gemeenteraad 
op https://publi.irisnet.be

 

Van op de banken van de Gemeenteraad van 30 juni 2021

• Wijkcontract en  
Grootstedenbeleid 

• Communicatie, Participatie 
   en Informatie 
• Kwaliteit  
• Veiligheid  
• Slachtofferhulp, bemiddeling 
   en alternatieve maatregelen 
• Financiën en begroting 
• OCMW-toezicht  
• Biculturele infrastructuren 
• Erediensten

HERVÉ  
DOYEN 
BURGEMEESTER

• Patrimonium, Energie en 
   Klimaat (gebonden  
   aan patrimonium)  
• Voertuigenpark 
• Stadsaanleg 
• Beplantingen, serres en 
   gemeentelijke parken 
• Waterbeleid (rioleringen, 
   blauw netwerk) 

BERNARD  
VAN NUFFEL 
1STE SCHEPEN

• Franstalige cultuur 
• Franstalige jeugd  
   en senioren 
• Bicommunautaire  
   aangelegenheden 
• Openbare reinheid

MOUNIR  
LAARISSI 
5DE SCHEPEN

• Personeel 
• Sociaal leven en  
   burgerschap 
• Gezondheid 
• Jobhuis

JACOB  
KAMUANGA 
6DE SCHEPEN

• Stadsmobiliteit en 
   Luchtkwaliteit (gelinkt aan 
   de mobiliteit) 
• Vlaamse Gemeenschap en 
   Nederlandstalig onderwijs 
• Nederlandstalige jeugd 
   en senioren 
• Internationale solidariteit 
   (Noord-Zuid)

NATHALIE 
DE SWAEF 
7DE SCHEPEN

• Stedenbouw en  
   verwaarloosde gebouwen 
   en gronden  
• Bescherming van  
   het Erfgoed 
• Gezin en Jonge kind 

JENNIFER 
GESQUIÈRE 
8STE SCHEPEN

• Franstalig onderwijs en 
   buitenschoolse opvang  
• Huisvesting 

OLIVIER  
CORHAY 
2DE SCHEPEN

• Stadspreventie 
• Sport en Kids' Holidays  
• Handel, Economie  
   en Animatie 

BENOÎT  
GOSSELIN 
4DE SCHEPEN

• Burgerlijke Stand  
   en Demografie 
• Duurzame ontwikkeling en 
   Leefmilieu 
• Eerlijke handel 
• Coördinatie Klimaatplan en 
   Luchtkwaliteit 
• Personen met een handicap, 
   Gelijke kansen en Integratie

CLAIRE  
VANDEVIVERE 
3DE SCHEPEN

College van  
burgemeester 
en schepenen 
2018-2024

Info en contact 
www.jette.be

• OCMW- voorzitter

JORIS  
POSCHET

Permanenties:  
De leden van het College van Burgemeester 
en Schepenen hebben geen vaste perma-
nenties. Als u hen wil ontmoeten, kan u 
contact opnemen met hun kabinet voor een 
afspraak. Alle info vindt u op www.jette.be. 
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Vacci-bus om moeilijke bereikbare 
bewoners te vaccineren 
Première voor Jette

Het coronavirus bepaalt al anderhalf 
jaar het leven in onze maatschappij. De 
grote vaccinatiecampagne moet hel-
pen om het virus uit ons leven te ban-
nen. Via de Vacci-bus krijgen ook 
moeilijk bereikbare Brusselaars de 
kans om zich te laten vaccineren. De 
première was weggelegd voor Jette. 

 

O
p 8 en 9 juli hield de gewestelijke  
Vacci-bus halt in Jette, in de Es-
seghemwijk. Het was een pre-
mière in Brussel. De bewoners 

konden er zonder afspraak een vaccin krij-
gen van Johnson & Johnson (1 prik). 

Er werd specifiek voor deze wijk gekozen 
omdat de vaccinatiegraad er beduidend 
lager lag. Ook onder de 65-plussers, de ri-
sicogroep bij uitstek, kon de vaccinatie nog 
beter. Daarom liet Jette in samenwerking 
met de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie de Vacci-bus twee dagen 

halt houden op de terreinen van de Esseg-
hemgebouwen in de J. Lahayestraat. Deze 
laagdrempelige manier om zich te laten 
vaccineren kende een mooi succes. Er wer-
den 168 personen gevaccineerd. Het betrof 
voornamelijk personen die zich niet naar de 
vaccinatiecentra konden begeven. 

Intussen werd de Vacci-bus al over heel 
Brussel ingezet. Een belangrijke hulp in de 

vaccinatiecampagne, zeker nu de grote vac-
cinatiecentra de deuren sluiten. Met de 
Vacci-bus kunnen de wijken en doelgroepen 
bereikt worden waar de vaccinatiegraad (te) 
laag ligt. Ook in Jette zal de bus nog langs-
komen, onder meer om de jongeren te sti-
muleren om zich te laten vaccineren. 
Ontdek hieronder waar de Vacci-bus halt 
houdt of op de website coronavirus.brussels

De vacci-bus komt naar Jette 
Gratis vaccinatie, zonder afspraak 
Sinds 1 september werden er bepaalde 
coronamaatregelen opgeheven en genie-
ten we opnieuw van wat meer vrijheid. In 
het Brussels Gewest worden sommige 
regels echter behouden, omdat we slecht 
scoren qua aantal besmettingen en aan-
tal gevaccineerden tegenover Vlaande-
ren en Wallonië. De vacci-bus moet mee 
voor een oplossing zorgen. 

 

H
et telewerk blijft voorlopig aanbevo-
len, de mondmaskerplicht in het on-
derwijs, de beperkingen voor de 
horeca,… De regels in het Brussels 

Gewest zijn de komende weken strenger dan 
voor onze Vlaamse of Waalse buren. Daarmee 
betaalt de Brusselaar de prijs voor de hoge 

besmettingsgraad en de lage(re) vaccinatie-
graad. Men moet geen epidemioloog zijn om 
het verband tussen de beide cijfers te leggen. 

Nu de grote vaccinatiecentra – die de grote 
massa de kans gegeven hebben om zich te 
laten vaccineren – de deuren sluiten, ver-
andert het Gewest het geweer van schouder, 
via lokale vaccinatie-initiatieven. In de praktijk 
betekent dit dat de wijken met een lagere 
vaccinatiegraad en bepaalde bevolkingsgroe-
pen bereikt worden via specifieke acties zoals 
de vacci-bus, mobiele teams, lokale anten-
nes, huisdokters en vertrouwenspersonen. 

De vacci-bus komt in september opnieuw 
langs in Jette. Je kan je er laten vaccineren, 
gratis en zonder afspraak. Bovendien wordt 
het Johnson&Johnsonvaccin gebruikt, 
zodat u slechts 1 prikje nodig heeft. Zo zal 

de vacci-bus een fundamentele rol spelen 
op weg naar een ‘normale’ samenleving, 
met een herwonnen vrijheid.

 
De vacci-bus in Jette 

• 3.09.2021 - 14-20u 
Jean-Louis Thysplein 

• 9 & 10.09.2021 - 10-17u 
J-B Serkeynstraat  
Metro Belgica (regenboog) 

• 8 & 15.09.2021- 14-20u 
Graafschap Jettelaan 3 
Parking omnisportcentrum 

• 25.09.2021 - 14-20u 
Koning Boudewijnpark - La Guingette 
Tijdens Jam’in Jette On Tour
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Gemeentelijke petitie tegen de  
verbreding van de Ring en de nieuwe 
verkeerswisselaar in Jette 
Nee tegen meer verkeersdrukte en milieuvervuiling!

D
e laatste versie van de plannen 
voorzien een verdubbeling van de 
Ring ter hoogte van Jette en een 
nieuwe grote verkeerswisselaar in 

onze gemeente. Onnodig om te zeggen dat 
dit project onze gemeente zou verstikken en 
voor Jette onaanvaardbaar is. Met een 
nieuwe petitie vraagt de gemeente de steun 
van haar bewoners. 

De Ring loopt vlak langs Jette, in een wijk 
met het Laarbeekbos, woonwijken, scholen, 
kinderdagverblijven en het UZ Brussel. De 
huidige snelweg zet de luchtkwaliteit in 
onze gemeente nu reeds onder druk. Maar 
de Vlaamse regering wil de Ring nog uit-
breiden van 6 naar tot 10 of zelfs 12 rijstro-
ken. Daarnaast zou afrit 8 (Houba de 
Strooper) gesloten worden, gecombineerd 
met een grote verkeerswisselaar in Jette!  

Grote impact op de leefkwaliteit en 
het milieu 

De gevolgen van de uitbreiding van de Ring 
en van de nieuwe verkeerswisselaar zouden 
nefast zijn voor de leefkwaliteit in Jette: 
 
• Stijgend transitverkeer, in het bijzonder 

op het kruispunt Tentoonstellingslaan/ 
Dikke beuklaan; 

• Bouwwerf brengt het Laarbeekbos en de 
120 volkstuintjes in gevaar; 

• Zware impact op het milieu, de biodiver-
siteit, de gezondheid, de ondoordring-
baarheid van de bodem,…; 

• Toenemende geluidsoverlast en vervuiling; 
• Uitbreiding van de wegcapaciteit leidt tot 

meer verkeer en dus tot nog meer vervuiling. 

Duurzame alternatieven 
Laat ons dus samen Jette beschermen 

en in het bijzonder de geviseerde dicht-
bevolkte wijk met meer dan 4.000 inwoners, 
4 scholen, verschillende kinderdagverblij-
ven en een ziekenhuis. Er zijn voldoende 
duurzame alternatieven om het verkeer te 
beperken of vlotter te laten verlopen: trein, 
GEN en overstapparkings, openbaar ver-
voer, fietspaden, realtimesnelheidsbeheer, 
carpooling, telewerk, enz. Elke fietser, elke 
gebruiker van het openbaar vervoer, elke 
telewerker betekent ten slotte een auto 
minder in het verkeer. 

Het College van Burgemeester en Sche-
penen zal zich blijven verzetten tegen de uit-
breidingsplannen. Steun hun strijd tegen de 
verbreding van de Ring en de verstikking van 
Jette en onderteken de petitie op de ge-
meentelijke website of in Het Gemeentehuis. 

 
Teken de petitie op www.jette.be

 

De Vlaamse regering maakt al jaren plannen rond de Brusselse Ring 
en in het bijzonder voor het gedeelte dat langs Jette passeert. De ge-
meente Jette verzet van bij aanvang tegen deze plannen, die voor 
meer verkeersdrukte en milieuvervuiling zouden zorgen en zelfs het 
Laarbeekbos in gevaar zouden brengen. Tegen de nieuwe plannen 
heeft de gemeente een petitie opgestart, die u ook kan ondertekenen.
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Babbel Bubbelbus  
op bezoek bij Residentie IRIS

Z
onar, een onderdeel van vzw Zonne-
lied, zette tijdens de eerste corona-
golf een project op poten met de 
bedoeling een coronavrije ontmoe-

tingsruimte uit te bouwen om kwetsbare 
mensen bezoek te kunnen blijven garande-
ren. Onder meer dankzij de steun van de 
Koning Boudewijnstichting vloeide hieruit 
de Babbel Bubbel voort. En ook al zijn de 
maatregelen ondertussen versoepeld, de 
nood aan een persoonlijke babbel blijft.  

Snoezelhondje Oly 
Volgens de Zonarmedewerkers is de Bab-

bel Bubbel een methodiek die ook na de co-
ronacrisis zeer zinvol kan zijn. Het zet de 
bewoners aan tot beweging en om buiten de 
grenzen van het rusthuis te treden. Ook wie 

niet ver kan stappen, komt toch even in een 
andere omgeving en maakt kennis met een 
andere belevingswereld en een ander aanbod 
van activiteiten. Snoezelhondje Oly – zowat de 
levende mascotte van Babbel Bubbel – staat 
hen alvast kwispelstaartend op te wachten! 

Meerdere doelstellingen 
Zonar is een samenwerking tussen gehan-

dicaptenzorg en ouderenzorg in Brussel. Er 
worden intersectorale samenwerkingsverban-
den uitgebouwd met Brusselse rusthuizen. 
Binnen deze rusthuizen worden alle bewo-
ners, jonger dan 65 jaar en met een handicap, 
bevraagd over hun dromen, noden, wensen en 
netwerk. Op basis daarvan wordt op zoek ge-
gaan naar partners uit de sector voor per-
sonen met een handicap en uit andere 
sectoren, die een meerwaarde kunnen bete-

kenen voor de bewoners en voor het personeel 
van de rusthuizen. Kortom, Zonar laat bewo-
ners en zorgpersoneel op verhaal komen. 

De toekomst 
Dé uitdaging voor 2021 voor de Zonar-

medewerkers is de zoektocht naar een 
nieuw, duurzaam busje waarmee ze tegelijk 
een voorbeeld geven van milieuvriendelijke 
verplaatsingen binnen het Brusselse.  

Wie ook graag de Babbel Bubbel eens wil 
uitnodigen, kan gerust contact opnemen 
met de medewerkers van Zonar, dat trou-
wens nog op zoek is naar private en/of pu-
blieke partners.   

 
Meer info:  
Zonar Zonnelied – An Finck  
zonar@zonnelied.be – 0499.75.62.80

 

Op woensdagnamiddag 4 augustus hield de Babbel Bubbel halt 
bij het rust- en verzorgingstehuis van het Jetse OCMW. De Bab-
bel Bubbel is een busje dat omgevormd is tot een mobiele en co-
ronavrije ontmoetingsruimte waar de rusthuisbewoners terecht 
kunnen voor een persoonlijk en individueel gesprek.
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19 september (Autoloze zondag) 

Belgica in kleur 
Inhuldiging fresco over mensenrechten

In september komt er in de gang van 
metrostation Belgica een nieuwe 
muurschildering rond het thema men-
senrechten. Het is het resultaat van 
een collectief avontuur dat een jaar ge-
leden startte en bol staat van ontmoe-
tingen en creativiteit! 

 

O
nder impuls van de MIVB werd de 
realisatie van het fresco in goede 
banen geleid door het Centre cul-
turel de Jette, met de steun van de 

gemeente en Brussel Mobiliteit. Sinds au-
gustus 2020 konden wijkbewoners en ge-
bruikers van het station Belgica via 
allerhande activiteiten en creatieve work-
shops hun persoonlijke kijk op het thema 
mensenrechten delen. Samen met de ar-
tiesten Giulia Gallino, Sara Sampelayo en 
Fanny Badaf, animatrices in diverse discipli-
nes (collage, schilderen, tekenen, stencil 

art, fotografie, dans), werden in totaal 7 col-
lectieve workshops georganiseerd. Deze 
ontmoetingen hebben meer dan 200 per-
sonen van diverse leeftijden, culturen en 

genres op de been gebracht en resulteer-
den in de creatie van 9 werken in de 7 kleu-
ren van de bogen aan station Belgica.  

Op 19 september, Autoloze zondag en 
midden in de week van de mobiliteit, kan u 
aan de uitgang van metrostation Belgica 
deelnemen aan de festiviteiten rond de in-
huldiging van dit nieuwe fresco. De Fanfoi-
reux en de Fanfa Kids zullen voor de 
gelegenheid hun meest feestelijke ritmes 
uit de kast halen en groot en klein zullen 
zich kunnen vermaken met diverse anima-
ties. 

 
• Inhuldiging van het fresco  

’Belgica in kleur’ 
Zondag 19 september, van 14u tot 17u 
Aan de uitgang van metrostation Belgica 
Concerten van de Fanfoireux  
en de Fanfakids  
Animaties en houten spelen  
Gratis 

Nieuwe bevraging veiligheidsmonitor 
Start in Jette voorzien voor midden september

Net als andere jaren nodigen de politie-
zone Brussel-West en de gemeente Jette 
de Jetse bevolking uit om hun mening te 
geven over veiligheidskwesties binnen 
hun gemeente. Misschien krijgt ook u 
een uitnodiging om in de loop van de 
herfst de enquête in te vullen. Maak er 
wat tijd voor vrij, het is ook in uw belang! 

 

D
e Veiligheidsmonitor is een en-
quête bij de bevolking, afgenomen 
door de politie, in samenwerking 
met de FOD Binnenlandse Zaken 

en de lokale autoriteiten. Via een vragenlijst 
wordt de burger bevraagd over zijn onveilig-
heidsgevoel, buurtproblemen, eventueel 
slachtofferschap en de kwaliteit van het po-
litieoptreden.  

Anonieme en onlinevragenlijst 
De gegevens die de veiligheidsmonitor 

verzamelt onder de burgers bevatten waar-
devolle informatie voor de uitwerking van 
het veiligheidsbeleid van de gemeente. 
Daarom vragen wij u om de nodige tijd te 
nemen om de vragen van de enquête te be-
antwoorden. Uw antwoorden worden vol-
ledig anoniem verwerkt. Concreet worden 
de verschillende vragenlijsten van de Veilig-
heidsmonitor vanaf half september ver-
spreid. Wie via een statistische 
toevalssteekproef wordt geselecteerd, zal 
de enquête in de brievenbus krijgen. U hebt 
vervolgens de keuze om deze online in te 
vullen of de papieren versie ingevuld terug 
te sturen. De resultaten worden in het eer-
ste semester van 2022 verwacht. 
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Veilig terug naar school

H
eel wat ouders brengen hun kin-
deren met de auto naar school, uit 
bezorgdheid voor hun veiligheid. 
Zorg er in dat geval wel voor dat je 

aan de schoolpoort niet in dubbele file stil-
staat, want dat brengt dan weer andere kin-
deren in gevaar. Het openbaar vervoer is 
natuurlijk ook een optie of – als het niet te 
ver is – te voet. Maar je kan je kinderen ook 
perfect overal naartoe brengen met de fiets 
of, als ze wat ouder zijn, ze zelf naar school 
laten fietsen. 

Fietsstoeltjes 
Als je ervoor om je kind met de fiets naar 

school te brengen, doe dat dan niet op de 
bagagedrager, er zijn genoeg alternatieven. 
Zo kan je kiezen voor een fietsstoeltje voor-

aan of achteraan. Een stoeltje vooraan biedt 
vooral voordelen in het geval van kleine kin-
deren: je kan met hen praten en contact 
houden terwijl je aan het fietsen bent. Zorg 
er wel voor dat de kinderen een voetsteun 
hebben, dat is niet alleen goed voor de vei-
ligheid, maar ook wettelijk verplicht. Ook 
een fietshelm verhoogt de veiligheid 

Bakken, karren,… 
Het voordeel van een fietskar is dat je al-

tijd twee kinderen kan meenemen. De fiets-
kar is ook veiliger dan andere alternatieven: 
het zwaartepunt ligt lager en het koetswerk 
is steviger.  

Bakfietsen zitten de laatste jaren stevig in 
de lift. Ze combineren de voordelen van een 
fietskar met de voordelen van een kinder-
zitje. Belangrijk is natuurlijk dat je de veilig-

heid in het oog houdt, zo is het dragen van 
de veiligheidsgordel verplicht. Zorg er ook 
voor de riempjes voldoende zijn aangespan-
nen. Ook de fietshelm is aangeraden. 

Op het voetpad? 
Iets oudere kinderen kunnen natuurlijke 

best met hun eigen fiets naar school. Wist 
je trouwens dat kinderen tot 10 jaar op het 
voetpad mogen fietsen? Uiteraard mogen ze 
hierbij andere weggebruikers niet in gevaar 
brengen. Op het voetpad fietsen is ideaal om 
zonder risico’s stuurvaardigheid te oefenen 
en verkeerservaring op te doen. Als ouder 
kan je op 19 september trouwens op de eer-
ste Vollenbike-editie leren hoe je je kind 
best op de fiets begeleidt (zie p. 9). 

Of te voet… 
Misschien woon je niet ver van school en 

kunnen je kinderen er gerust te voet naar-
toe. Kies in ieder geval altijd voor de veilig-
ste weg en weet dat de schoolverzekering 
‘het normale traject’ tussen thuis en school 
verzekert. Dat hoeft dus niet per se de kort-
ste weg te zijn. 

Verken de route van en naar school ook 
samen op voorhand, bespreek de gevaar-
lijke punten en maak eventueel afspraken: 
hier altijd stoppen, daar oversteken,... 

 
Het wordt voor iedereen sowieso weer 

wennen op de baan zodra de schoolpoorten 
weer opengaan. Kinderen zijn die speelsheid 
van de vakantie vaak nog niet helemaal kwijt 
en durven zo het verkeer wel eens uit het oog 
verliezen, maar ook de automobilisten moe-
ten opnieuw gewoon geraken aan al dat jong 
geweld op de baan. Dubbel voorzichtig zijn is 
dus de boodschap. Nu nog meer dan anders.

 
29/09  
Activiteit rond verkeersveilig-
heid op Spiegelplein 

Mis ook de laatste woensdagnamiddag-
animatie op het Koningin Astridplein niet! 
Op 29 september staat deze activiteit in 
het teken van verkeersveiligheid. Van 
14.30u tot 17.30u kan je er terecht voor 
animatie en tips die van pas kunnen 
komen als je de baan op moet. 

 

De zomer loopt op zijn laatste benen en de zomervakantie zit er 
al helemaal op. Dat betekent dus dat onze toekomst weer mas-
saal richting klaslokaal trekt en dat de ochtendspits, thuis en op 
de baan, opnieuw dagelijkse kost is. Maar hoe zorg je er als 
ouder voor dat je kind veilig en wel op school geraakt? Dat kan 
op heel wat manieren…



JETTE INFO - MOBILITEIT 9

  

D
e Autoloze zondag valt dit jaar 
samen met de eerste Vollenbike, 
een organisatie van de vzw’s Pro 
Velo en CycloLokal, met de steun 

van de gemeente Jette en Brussel Mobili-
teit. Dit initiatief wil de fiets op een ludieke 
manier in de kijker wil zetten en is dit jaar 
al aan zijn vierde editie toe.  

Animatie troef 
Op de Autoloze zondag wordt het plein voor 

het station telkens omgetoverd tot een para-
dijs voor klein en groot. Zo kan je deelnemen 
aan tal van animaties of je behendigheid tes-
ten op het speciale parcours dat de gemeen-
telijke dienst Stadspreventie heeft voorzien. 
Vergeet niet je fietshelm mee te brengen! Wie 
nog meer wil beleven kan op datzelfde Kar-
dinaal Mercierplein kan ook nog enkele acti-
viteiten van CBO meepikken (zie 
www.cbo.brussels). En elders in Jette komen 
enkele wijkcomités op de proppen met hun 
jaarlijkse rommelmarkten (zie p. 18). 

Vollenbike op woensdag 
De volgende Vollenbike-data vallen op drie 

achtereenvolgende woensdagen: 22 en 29 
september en 6 oktober, telkens van 14u tot 

17u. Net als de vorige edities vindt dit fiets-
gebeuren plaats op het Kardinaal Mercier-
plein. Het programma is zeer gevarieerd:  

 
• Fietsopleidingen voor minder ervaren 

volwassenen en kinderen (op inschrij-
ving!); 

• Fietsparcours voor kinderen; 
• Gegidste fietstochten; 
• Workshops; 
• Herstelatelier; 
• Ludieke activiteiten; 
• … 

 
Op 29 september, van 16 u tot 19u, komt 

daar nog een rommelmarkt voor twee-
dehandsfietsen bij, in aanwezigheid van een 
herstelteam. Wie een fiets wil verkopen kan 
die binnenbrengen op dinsdag 28 septem-
ber, van 16u tot 19u, of woensdag 29 sep-
tember, van 11u tot 13u. 

De Vollenbike-editie 2021 wordt op 6 ok-
tober om 17u afgesloten met een grote 
fietsparade. De ideale gelegenheid om Jette 
te verkennen vanop de fiets en fietsende 
buren te leren kennen! 
Meer info: lokal@cyclo.org 
www.cyclo.org www.provelo.org 
Facebook: @vollenbike.jette 

• Autoloze Zondag  
19 september 2021, van 11u tot 16u 
Kardinaal Mercierplein  
Gratis toegang 

 
• Vollenbike 

19/09, 22/09, 29/09 en 6/10,  
telkens van 14u tot 17u 
Kardinaal Mercierplein  
Gratis toegang

19 september 2021 

Autoloze zondag 
Eerste Vollenbike-dag volledig autoloos! 

Aanvraag doorgangsbewijs 

Wie absoluut met de auto de baan op 
moet (om professionele, medische of of-
ficiële redenen), moet een doorgangs-
bewijs aanvragen. De uiterste 
afgiftedatum van dergelijke bewijzen is 
woensdag 15 september. Elke aanvraag 
ervan wordt onderzocht door de Ge-
meentesecretaris en geeft dus niet au-
tomatisch recht op een doorgang. Het 
aanvraagformulier is beschikbaar op 
www.jette.be. 
Meer info: www.jette.be 
02.423.12.11  
dsv-alz@jette.irisnet.be

 

Op 19 september wordt Brussel weer één dag lang, van 
9.30u tot 19u, de grootste autovrije zone in Europa. Net als 
vorige jaren bulkt Jette die dag van de activiteiten, met de 
eerste Vollenbike als speerpunt. Het zenuwcentrum is van 
oudsher het Kardinaal Mercierplein.
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September 2021 

• Kardinaal Mercierplein  
   13 september,  

van 17u tot 17.45u 

• H. Liebrechtlaan   
   (kant J.B. Moyensstraat)  
   11 september,  

van 14u tot 14.45u 

• Woestelaan 
   (O.L.V. van Lourdeskerk) 
   11 september,  

van 16u tot 16.45u 

• Gemeentelijke  
   Dienst beplantingen 
   (Laarbeeklaan 120 - 02.478.22.99) 
   enkel voor Jettenaren 

elke dinsdag, donderdag  
en zaterdag, van 9u tot 12u 

 
   Raadpleeg  

de Proxy Chimik-kalender 2021 
voor Jette op www.jette.be 

PROXY
CHIMIK

• 21/09: Leopold Peretstraat  
(toegang via Gustave Gilsonstraat) 

• 22/09: Vanderborghtstraat  
(toegang via Jacques Sermonlaan) 

• 23/09: Capartlaan  
(toegang via Bonaventurestraat) 

• 24/09: Augustijnernonnenstraat  
(toegang via Dansettestraat) 

Uurrooster: van 9u tot 12.30u en van 
13.30u tot 18u

Van 21 tot 24 september 2021 

Mobiele containers  
voor huishoudelijk grofvuil 
Enkel voor Jettenaren

O
p 21, 22, 23 en 24 september, tel-
kens van 9u tot 12.30u en van 
13.30u tot 18u, is een nieuwe mo-
biele containeractie voor huishou-

delijk grofvuil voorzien in Jette. Vergeet niet 
om uw afval vooraf te sorteren en houd u aan 
de veiligheidsregels en de veiligheidsinstruc-
ties van het gemeentepersoneel ter plaatse. 

Welk afval wordt aanvaard? 
Hou er rekening mee dat u enkel met 

huishoudelijk grofvuil terecht kan bij de mo-
biele containers: meubilair, onherstelbare 
kleine huishoudtoestellen (geen wasmachi-
nes, vaatwassers, enz.) en multimedia-
materiaal, gereedschap, huishoudelijk klein 
chemisch afval, spaarlampen en verlich-
ting. Afval dat bestemd is voor de witte, 
blauwe, gele en groene zakken, alsook gla-
zen flessen en flacons bestemd voor de 
glascontainer, worden niet aanvaard. Het-
zelfde geldt voor banden en auto-onder-
delen, bouw- en professioneel afval, 
gasflessen, oplosmiddelen, spuiten, enz. 
Sorteer uw afval voor u zich naar de contai-

ner begeeft. Het personeel behoudt zich het 
recht voor om de toegang te weigeren aan 
personen die deze regels niet respecteren. 

 

Mondmasker en afstand  
houden verplicht 

Er zullen de nodige maatregelen getrof-
fen worden zodat deze actie in alle veilig-
heid verloopt. Zo moet elke bezoeker een 
masker dragen (ter plaatse zijn geen mas-
kers voorzien) en geldt de afstandsregel van 
1,5 meter. Personen die symptomen ver-
tonen die wijzen op een besmetting met het 
coronavirus, worden verzocht om thuis te 
blijven. En ten slotte moeten de bezoekers 
zich uiteraard houden aan de instructies van 
het gemeentepersoneel ter plaatse. 

Parkeer- en verkeersmaatregelen 
Tijdens deze actie geldt van 7u tot 19u 

een verkeers- en parkeerverbod en in de 
betrokken straten, behalve voor de voertui-
gen die afval komen deponeren. Voor de in-
woners van deze straten zullen ook de 
garages niet toegankelijk zijn. Van 12.30u 

tot 13.30u is een pauze voorzien en wordt de 
mobiele containeractie onderbroken om de 
ochtendploeg van het Agentschap plaats te 
laten maken voor de middagploeg. Tijdens 
dit uur zijn geen bezoekers toegelaten om 
te voorkomen dat de containers te vol 
raken. 
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H
et Openbare reinheidsplan 2020-
2024 bevat 9 speerpunten: sa-
menwerking tussen gemeente en 
gewest, rationalisering van het 

aanbod van openbare vuilnisbakken, zero 
afval, samenwerking met de handelaars, 
banden met cultuur, betere werking van de 
gemeentelijke dienst Openbare reinheid, 
respect voor de leefomgeving, preventie en 
proactief handelen en, ten slotte, communi-
catie. 

Deze thema’s rond netheid zijn niet al-
leen van belang voor de gemeente, maar 
ook voor de Jetse inwoners en de han-
delaars. Daarom wil de dienst Openbare 
reinheid met hen in contact treden om te 
polsen naar hun mening. In totaal zullen dit 

jaar nog 11 vergaderingen georganiseerd 
worden, waarvan twee in september. Er 
komt dus zeker ook een bij u in de buurt! 
Schrijf u in en werk mee aan de verbetering 
van de openbare reinheid in Jette. 

 

Reinheid in Jette, het gaat ons alle-
maal aan! 

Op deze wijkvergaderingen kan u met de 
bevoegde autoriteiten van gedachten wisse-
len over volgende thema’s: 
• stadsmeubilair (openbare vuilnisbakken) 
• containers (voor glas, kleding,  

en gebruikte olie) 
• sluikstorten 
• sigarettenpeuken 
• hondenpoep - hondentoiletten 
• ... 

De bedoeling van deze ontmoetingen is 
te peilen naar de bezorgdheden, ideeën en 
voorstellen van de Jettenaren en hen pro-
jecten voor te stellen die de netheid van hun 
wijk ten goede komen.  

 
Meer info over de volgende vergaderingen 
vindt u in Jette Info, op www.jette.be of op 
de Facebookpagina @jette1090.

 
• Esseghemwijk 

23/09 om 19u 
School Jacques Brel  
(Esseghemstraat 101) 

Voor de bewoners van volgende straten: 
J. Lahayestraat – J. Loossensstraat –  
G. Delathouwerstraat – Dapperheids-
straat - kleine Esseghemstraat –  
Esseghemstraat - Dansettestraat –  
Verzetsstraat – Jacobs Fontainestraat – 
Pannenhuisstraat – Rechtschapenheid-
straat – A. Gomandstraat – Augustijner-
nonnenstraat – Esseghemgebouwen – 
Leopold I-straat (tussen C. Woestelaan 
en Lakenselaan) 
 
• Wijk Vanhelmont/Clarté 

30/09 om 19u 
School Vanhelmont  
(de Levis Mirepoixlaan 129) 

Voor de bewoners van volgende straten: 
Vanderperrenstraat – J.B. Serkeynstraat  - 
Ongenastraat – H. Longtinstraat –  
de Moranvillestraat – Herreweghestraat - 
A. Verstraetenstraat – Malie van de Top-
weg – Jetsesteenweg – Amnesty Inter-
nationalplein – F. Lecharlierlaan –  
de Levis Mirepoixlaan – O. Warlandlaan – 
A. Hainautstraat – E. Faesstraat – 
H. Longtinstraat – C. De Clercqstraat – 
L. Procureurstraat – P. De Mertenlaan – 
Van Beesenlaan – Gielelaan 
 
Inschrijven gewenst via 02.423.13.17 
of proprete-netheid@jette.irisnet.be

 

In het kader van het Openbare reinheidsplan 2020-2024 nodi-
gen de dienst Openbare reinheid en de bevoegde schepen alle 
Jettenaren uit op wijkvergaderingen om een stand van zaken 
op te maken over de netheid in hun wijk. De eerste vergade-
ringen vinden plaats op 23 en 30 september (zie kader). De 
rest volgt in oktober en november.

Wijkvergaderingen  
openbare reinheid 
Samen voor een proper Jette 
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R. RENIERSSTRAAT, BONAVENTURE-
STRAAT EN ABDIJ VAN DIELEGHEM-
STRAAT 
Heraanleg zone MIVB-halteplaatsen 

Begin augustus startte de MIVB werken 
voor de volledige heraanleg van het kruis-
punt van de R. Reniersstraat, de Bonaven-
turestraat en de Abdij van Dieleghemstraat. 
Het is de bedoeling de kwaliteit te verbete-
ren en de veiligheid te verhogen van de hal-
teplaaten in de Bonaventurestraat. Deze 
worden bediend door de MIVB-lijnen 13, 14, 
83 en lijn 245 van De Lijn. Tijdens deze wer-
ken zijn omleidingen voorzien voor het 
auto- en busverkeer. Voetgangers onder-
vinden geen hinder van de werken. 
 
KERKHOF VAN JETTE  
Werken MIVB 
In samenwerking met de gemeente Jette 
en Brussel Mobiliteit diende de MIVB een 
aanvraag voor een stedenbouwkundige 
vergunning in voor de heraanleg van 
tramlijnen 19, 51, 62 en 93, alsook van de 
openbare ruimte in de buurt van het kerk-
hof van Jette. De werken startten in au-
gustus met interventies van verschillende 
nutsmaatschappijen. Meer info over dit 
project: www.stib-mivb.be (geef ‘Jette’ in 
in de zoekrobot). 

R. UYTTENHOVESTRAAT 
Rioleringsnetwerk 
Vivaqua voert momenteel renovatiewer-
ken uit aan het rioleringsnetwerk in de R. 
Uyttenhovestraat. De werken zijn gepland 
tot augustus 2021. Er geldt een verkeers- 
en parkeerverbod en naargelang de fase 
van de werken is ook de toegang tot de 
garages onmogelijk. De straat blijft wel 
bereikbaar voor voetgangers. 
 
H. VAN BORTONNESTRAAT, G. VAN 
HUYNEGEMSTRAAT, H. WERRIESTRAAT 
EN F. LENOIRSTRAAT 
Werken nutsbedrijven 
Sibelga, Proximus en Vivaqua voeren bin-
nenkort werken uit voor de versteviging 
van hun installaties in de H. Van Borton-
nestraat, de G. Van Huynegemstraat, de 
H. Werriestraat en de F. Lenoirstraat. In 
functie van de vooruitgang van de werken 
zal er een parkeerverbod gelden. De 
straat blijft wel bereikbaar voor voetgan-
gers.

ANTOINE BAECKSTRAAT,  
DUPRÉSTRAAT,  
WEMMELSESTEENWEG  
Heraanleg kruispunt 
Na de werken voor de versteviging van de 
installaties van de nutsbedrijven start de 
gemeente met de heraanleg van het 
kruispunt van de A. Baeckstraat, de Du-
préstraat en de Wemmelsesteenweg. Zo 
wordt het deel op de Wemmelsesteenweg 
omgevormd tot een woonerf. Tijdens deze 
werken die nog tot eind november 2021 
duren, zal de toegang tot de garages niet 
altijd mogelijk zijn. De straten blijven wel 
bereikbaar voor voetgangers. 
 
J. TIEBACKXSTRAAT 
Heraanleg voetpaden 
Het voetpad in de J. Tiebackxstraat (kant 
oneven nummers) is in slechte staat en zal 
binnenkort heraangelegd worden. Tijdens 
deze 3 weken durende werken zal de toe-
gang tot de garages niet altijd mogelijk zijn. 
 
E. FAESSTRAAT 
Heraanleg voetpaden 
De E. Faesstraat krijgt binnenkort een 
nieuwe asfaltlaag. Tijdens deze 5 dagen 
durende werken zal de toegang tot de ga-
rages niet altijd mogelijk zijn.

Info
werken

WERKEN SEPTEMBER 2021  - ONTDEK DE DIDITALE WERFKAART OP WWW.JETTE.BE
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Dilemma-peukenbak 
Ludieke openbare asbakken

Misschien heb je ze al opgemerkt op 
enkele plaatsen in de gemeente: de 
nieuwe dilemma-peukenbakken die 
onlangs toegevoegd zijn aan het niet 
onaanzienlijke aanbod aan openbare 
asbakken op Jets grondgebied. De 10 
exemplaren die in juni geïnstalleerd 
werden, moeten Jette in staat stellen 
de strijd tegen sigarettenpeuken op 
straat op te voeren.  

 

D
ilemma-peukenbakken zijn grote 
gele asbakken die rokers op een 
ludieke manier van hun sigaret-
tenpeuken willen verlossen door 

ze te confronteren met een vraag of een pei-
ling. Deze grote bakken kunnen tot 2.000 
peuken verzamelen.  

Waar of fout?  
De dienst Openbare reinheid installeerde 

de 10 dilemma-peukenbakken in de buurt 
van gemeentegebouwen of op plaatsen 
waar veel rokers komen. Om hen ertoe aan 

te zetten er hun peuk in te gooien, staat op 
de bakken een vraag en bevatten ze twee 
urnes zodat elke deelnemer waar of fout 
kan antwoorden door te kiezen voor de des-
betreffende urne. Deze ludieke aanpak sen-
sibiliseert meteen de voorbijgangers over 
de impact van sigaretten op het milieu. De 
vragen veranderen geregeld en een QR-
code op de asbakken brengt de gebruiker 
naar een webpagina met het antwoord op 
de vraag en een woordje uitleg. Dankzij een 
samenwerkingsakkoord met het bedrijf We-
Circular worden alle sigarettenpeuken uit 
deze asbakken gerecycleerd. Je peuk in een 
dilemma-peukenbak gooien is dus meer 
dan een correct gebaar, maar ook een ma-
nier om dit soort afval te recycleren en het 
niet te laten eindigen in de natuur of in zee. 

 
Als je weet dat een sigarettenpeuk weg-

gooien je een boete tot 350 euro kan kosten, 
dan twijfel je toch niet meer!

Opruimacties in Esseghemwijk 
Bewoners mobiliseren zich 
Om bewoners nog meer te betrekken 
bij het wijkgebeuren, stelt het plan 
voor sociale cohesie van de Esseghem-
site hen voor om een keer per maand 
deel te nemen aan een grote actie om 
de openbare ruimte schoon te maken.  

 

D
eze zomer, op 14 juli en op 4 au-
gustus, organiseerde buurthuis 
L’Abordage twee opruimacties in 
de Esseghemwijk. Deze werden 

mee in goede banen geleid door de ge-
meentelijke reinheidsdienst en huisves-
tingsmaatschappij LoJeGa. Tijdens de actie 
van augustus hebben een twintigtal deel-
nemers van alle leeftijden samen 15 vuilnis-
zakken vol afval verzameld. Ze verdienen 
allemaal een pluim voor hun inzet! Zin om 
hen te helpen bij de volgende opruimactie? 
Afspraak op woensdag 8 september 2021 
om 13u voor L’Abordage (Jules Lahayestraat 
169). 

Gelieve je aanwezigheid te bevestigen bij 
het buurthuis (0472.21.74.71) zodat de or-

ganisatoren het nodige materiaal kunnen 
voorzien.



Plant een boom: editie 2021

N
iet minder dan 300 fruitbomen 
zullen dit jaar de deur uitgaan! 
Het gaat om ecologische fruit-
bomen in twee formaten: laag-

stam of leiboom. Ze zijn ideaal voor 
stadstuintjes, met heerlijke vruchten die op 
manshoogte klaar hangen voor de pluk. 

Laagstam of leiboom 
Laagstam fruitbomen lijken veel op een 

struikje. De stam is meestal rond de 50 centi-
meter hoog en de boompjes zelf worden maxi-
mum 3,5 tot 4 meter hoog. De aangewezen 
afstand tussen twee laagstam fruitbomen is 4 
meter. Zo kunnen ze ten volle genieten van het 
zonlicht en is de ventilatie optimaal. Leifruit-
bomen zijn bomen met twee verticale takken 
die zo’n 30 cm uit elkaar staan en een U vor-
men. Ze worden op zo’n meter van elkaar 
tegen een muur op een afsluiting aangeplant 
en kunnen tot 2 meter hoog worden.  

Variëteiten 
De leibomen zijn beschikbaar als peren-

boom en appelboom. Bij de laagstam fruit-
bomen heb je de keuze tussen appel, peer, 
kers, kriek, pruim, perzik, abrikoos of kwee-
peer. Wat de soorten betreft, kan je kiezen 
uit een ruime selectie van in hoofdzaak 
oude, lokale en zelfbestuivende variëteiten. 
Je ontdekt bij de verdeling welke variëteit je 
werd toebedeeld (Joséphine de Maline, 
Sterappel, Président Roulin,…). 

Hoe bestellen? 
Het principe van de ‘Plant een boom’-

actie is eenvoudig: je kiest een laagstam 
boom of een leiboom (1 per gezin) en bestelt 
die online via www.jette.be (of via 
02.422.31.03 voor wie niet over een internet-
aansluiting beschikt). Hou een kopie van je 
bestelling bij voor de dag van de verdeling. 
De bomen worden verdeeld op 20 november 
op de site van de Boomgaard van de tran-

sitie. De details krijg je na de bestelling per 
mail toegestuurd, maar hou alvast deze 
datum vrij, want de verdeling gebeurt enkel 
op die dag. 
Meer info: www.jette.be

 
Groepsaankoop Velt 
Dit jaar kan je tot 1 oktober via een 
groepsaankoop bij Velt een bijkomende 
bestelling voor bomen plaatsen. Deze 
bomen zijn wel betalend en kan je bestel-
len via de website van Velt 
(https://www.velt.nu/samenaankoop-
fruitbomen). Hoewel dit initiatief niets te 
maken heeft met de gemeentelijke actie 
‘Plant een boom’, zullen de bomen wel op 
dezelfde dag (20/11) en op dezelfde plaats 
(Boomgaard van de transitie – Laarbeek-
laan 120) verdeeld worden. Twee mooie 
acties die de handen in elkaar slaan dus.

 

Wat is het zalig om van een sappig stuk fruit uit je eigen tuin te 
proeven! Jette zet al jaren fors in op de ontwikkeling van het 
groene netwerk, en dat zal met het klimaatplan dat er zit aan te 
komen niet anders zijn. Maar de gemeente wil ook de biodiversi-
teit versterken en de strijd tegen de klimaatopwarming opvoeren 
en daarom herneemt ze ook dit jaar de actie ‘Plant een boom’.
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Herontwikkelingsproject mikt  
op meer natuur in de stad
De wijk Tentoonstelling-Jetse Tuinen 
is een van de pilootwijken van het pro-
ject Brussels Ecologisch Netwerk van 
Leefmilieu Brussel. Eind september 
krijgt u de kans om het voorontwerp 
voor het project te ontdekken en er uw 
mening over te geven.    

 

D
e gemeente Jette en Brussel Mo-
biliteit stappen mee in het project 
Brussels Ecologisch Netwerk van 
Leefmilieu Brussel dat tot doel 

heeft de groene wijken opnieuw te verbin-
den en de biodiversiteit, de natuur en de 
leefkwaliteit in de stad te bevorderen. 

Herontwikkelingsproject Loop  
Concreet betekent dit dat de wijk Tentoon-

stelling/Jetse Tuinen als pilootwijk van het 
project werd aangeduid. In 2019 werd er een 
diagnose fase in de wijk uitgevoerd, in samen-
spraak met de lokale actoren. Op die manier 
werd de site ‘Loop’ uitgekozen voor de ontwik-
keling van concrete en vernieuwende inrich-
tingen met een ecologische aanpak.  

Op 26 september kunnen openbare in-
stanties, verenigingen, burgers en wijk-
bewoners op een workshop het 
voorontwerp voor het project ontdekken en 
erover van gedachten wisselen. 
Meer info:  www.21solutions.eu/reb-expo-
jardins-de-jette 

• Workshop herontwikkelingsproject Loop 
Zondag 26 september 
van 15u tot 17.30u 
Laarbeeklaan 102 
Info en inschrijving:   
reseau_ecologique@21solutions.eu 
02.502.99.93

Duurzame ontwikkeling – In ‘t kort
Robotmaaiers  
Een gevaar voor egels 

Egels zijn graag geziene gasten in onze 
(moes)tuinen. Ze zijn vooral actief van val-
avond tot dageraad. Naast pesticiden en het 
verkeer hebben ze er sinds enige tijd een 
nieuwe vijand bij: de robotmaaier. Dit appa-
raat mag dan superpraktisch zijn voor de 
mens, voor egels vormen ze een reëel ge-
vaar. Dierenopvangcentra trekken massaal 
aan de alarmbel: de verwondingen veroor-
zaakt door robotmaaiers zijn aanzienlijk en 
veelal levensbedreigend. Hou dus rekening 
met dit schattig klein zoogdier en program-
meer je robotmaaier niet tussen 18 uur ’s 
avonds en 9 uur ’s morgens.

Nieuwe wijkcompost  
Sint-Clara   

Een wijkcompost in een burgerinitiatief 
waarbij verschillende gezinnen hun orga-
nisch afval kwijt kunnen in een gemeen-
schappelijke compostvoorziening. Het is 
een uitgelezen kans om gratis 100% na-
tuurlijke compost te recupereren en deel uit 
te maken van een leuk buurtproject. Jette 
telt ondertussen 7 wijkcomposten (zie 
www.jette.be). Ook in de buurt van de De 
Heynlaan staat een wijkcompostproject op 
stapel, met name in de tuin van de Sint-Cla-
rakerk. Wie wil deelnemen kan contact op-
nemen met Lucie Lecomte (0474.79.45.10 – 
lucie.lecomte@rocktmail.com). 

Fair en gezond?  
Jette doet mee! 

Pandemie of niet, ook dit jaar laat Jette 
de gelegenheid niet voorbij gaan om Fair-
trade te promoten tijdens de Week van de 
Fairtrade (6 tot 16 oktober). Op woensdag 
13 oktober kan je op Jette Met genieten 
van een gratis kopje fairtradekoffie. Een 
coffeetruck zal er gratis koffie uitdelen, ui-
teraard coronaproof! De dag daarna 
(14/10) kan je in de inkomhal van het ge-
meentehuis je eigen gezonde en fairtrade-
smoothies trappen op de sappentrapper. 
Wees er zeker bij! 
Meer details volgen in de oktobereditie 
van Jette Info.



Jette solidair met de slachtoffers 
van de overstromingen 
Een mooi staaltje van vrijgevigheid!

Na de hevige regenval die ons land in 
juli te verwerken kreeg, besloot Jette 
zijn inwoners te mobiliseren om te hel-
pen. Dankzij de ongelooflijke inzet van 
de Jettenaren gingen tal van giften 
richting Verviers, een van de zwaarst 
getroffen gemeenten. Ook met mense-
lijke, materiële en financiële middelen 
kwam de gemeente over de brug. 

 

M
enselijk leed, beschadigde infra-
structuur, afgesneden wegen, ge-
troffen en onbewoonbare huizen, 
overbevraagde openbare diensten, 

afgebroken toevoer van gas, elektriciteit en 
drinkbaar water,… De beelden van de schade 
die de overstromingen in juli veroorzaakten 
staan in ons geheugen gegrift. Maar veel men-
sen mobiliseerden zich om de slachtoffers van 
deze ramp de nodige hulp te verlenen. 

Giften en financiële hulp  
Daags na de overstromingen lanceerde de 

gemeente Jette, in samenwerking met de lo-

kale afdeling van het Rode Kruis, een oproep 
voor hulp waarop de Jettenaren massaal re-
ageerden. Op nauwelijks enkele dagen tijd en 
dankzij een ongeziene golf van solidariteit kon 
de gemeente een indrukwekkende hoeveel-
heid aan giften in nature inzamelen. Voedings-
middelen, kleren, verzorgingsproducten, 
poetsmateriaal, drinkbaar water, babyartike-
len of dierenvoeding, netjes gesorteerd en 
soms zelfs nagelnieuw, stroomden in grote 
hoeveelheden binnen om daarna zo vlug mo-
gelijk richting Verviers te vertrekken. Het 
Rode Kruis kreeg 35 miljoen euro aan giften 
binnen, uit heel België. Dit recordbedrag zal 
de komende acht maanden ingezet worden 
om de meest kwetsbare personen te helpen, 
de meest getroffen gemeenten te ondersteu-
nen en de meest dringende noden te lenigen. 
Heel erg bedankt aan de gemeenteploegen 
en alle betrokkenen voor dit mooie staaltje 
van solidariteit!

12 en 13 okober 2021 

Beurs voor winter-,  
sport- en zwangerschapskledij

N
a een pauze om redenen u wel be-
kend, organiseert La Ligue des 
Familles op 12 en 13 oktober weer 
een kledingbeurs voor winter-, 

sport- (0 to 16 jaar) en zwangerschapskledij.  
 

Waar en wanneer kan u uw kleren  
afgeven? 
• Enkel op afspraak (zie kader), op maan-

dag 11 oktober, van 15 tot 19u, en op dins-
dag 12 oktober, van 9 tot 17u, in de 
Gemeentelijke feestzaal 

• Prijs: 1 €/lot voor leden van la Ligue des 
Familles (2 loten van max. 20 stuks/per-
soon) – 4 €/lot voor niet-leden (1 lot van 
max. 20 stuks/persoon) 

• Voorwaarden: enkel winterkleren, proper, 
gestreken en in perfecte staat 

• Ophalen niet-verkochte kleren: woensdag 
13 oktober, van 19 tot 19.45u 

 
Wie koopjes wil 

doen, kan op dins-
dag 12 oktober, van 
19 tot 21u, en op 
woensdag 13 okto-
ber, van 9 tot 15u, 
terecht in de Ge-
meentelijke feest-

zaal. De opbrengst van deze beurs en de 
niet-verkochte artikelen die niet gerecupe-
reerd werden, gaan naar een goed doel. 
Omdat corona nog niet van de baan is, is het 
dragen van een mondmasker verplicht, 
zowel bij afgifte van de kleren als op de 
beurs zelf. 

• Beurs voor winter-, sport- (0-16 jaar) 
en zwangerschapskledij  
- Dinsdag 12 oktober van 19u tot 21u 
- Woensdag 13 oktober van 9u tot 15u 
Gemeentelijke Feestzaal 
Kardinaal  Mercierplein 10 (1ste verdie-
ping) – betaalparking achter het station 
Afgifte: maandag 11 oktober (15u-19u) 
en dinsdag 12 oktober (9u-17u), enkel op 
afspraak 

4 & 5/10: Regeling afspraken 
Wie een afspraak wil maken om kleren af 
te geven, kan op maandag 4 of dinsdag 5 
oktober (van 19 tot 20u) bellen naar 
0477.35.10.14. Bepaal vooraf welke dag en 
uur u het beste past.   
Meer info: ldf.jette@gmx.com
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Project Inequality 
Participatieve muurschildering door jongeren

Deze zomer heeft een kleine groep, ge-
mobiliseerd door AMO l’Oranger, deel-
genomen aan 4 bezinningsworkshops. 
Ze ontwikkelden een vertrouwelijk 
kader en een ruimte voor dialoog over 
rechten voor jongeren onder de 18 jaar. 

 

H
un creativiteit leidde tot een sen-
sibiliseringstool rond kinderrech-
ten dat op 15 augustus door 
Amnesty International voor-

gesteld werd op CBO. ‘Inequality’, het pro-
ject rond opvoeding in mondiaal en solidair 
burgerschap dat gedragen wordt door vzw 
KWA!, bood de deelnemende jongeren na-
melijk de kans om zich te engageren op het 
vlak van sensibilisering en communicatie 
over mondiale en lokale ongelijkheden, met 
name via de creatie van een muurschilde-
ring die te bezichtigen is bij CBO, Jetse-
steenweg 409. Proficiat aan de hele ploeg! 

Luisteren naar kinderen en jongeren? 
Awel, dat is iets voor mij! 

Kinderen en jongeren die met een 
vraag, een verhaal of een probleem 
zitten, kunnen hiermee terecht bij 
Awel. Awel luistert naar hen, via tele-
foon of online. Hiervoor doet Awel een 
beroep op heel wat gemotiveerde vrij-
willigers. Misschien iets voor jou? 

 

A
wel is zo drukbezocht dat helaas 
nog veel kinderen en jongeren met 
hun verhaal blijven zitten. Daarom 
gaat Awel jaarlijks op zoek naar 

mensen die een luisterend oor willen zijn, 
via chat, e-mail, telefoon of het jongerenfo-
rum. 

Ben je 18 jaar of ouder? Stuur een mailtje 
naar info@awel.be. Op hun website vind je 
alvast heel wat info.  

Ben je jonger dan 18? Ook jij kan helpen! 
Op het forum kunnen alle jongeren vragen 
van andere jongeren beantwoorden, menin-
gen delen of elkaar een hart onder de riem 
steken.  

Meer info: awel.be
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Kinderanimatie op de Spiegel 
Elke woensdagnamiddag, tot eind september

Ondanks het weerbarstige weer, lokte 
de kinderanimatie op het Koningin 
Astridplein deze zomer heel wat en-
thousiaste kinderen. Ook in september 
kan u wekelijks op woensdagnamiddag 
terecht op de Spiegel voor originele 
kinderactiviteiten. 

 

V
an 14.30u tot 17.30u is er elke 
woensdag wekelijks een nieuwe 
animatie geprogrammeerd, speci-
aal gericht op kinderen. De kinder-

molen en een trampoline zijn wekelijks van 
de partij. Op woensdag 29 september wordt 
de zomerreeks afgesloten met animatie 
rond verkeersveiligheid. 

8 SEPTEMBER 
Opblaascircusruimte, goochelshow,  
ballonplooier, schminkstand, clown,… 

15 SEPTEMBER 
Spektakel A bord & Dartsbord 
Zin om in de huid te kruipen van Eden Ha-
zard of Cristiano Ronaldo? Maak indruk 
met uw schietprecisie met dit reuzedoel! 
 
22 SEPTEMBER 
Spektakel Sop Boen Soap Ready & Circuit 
elektrische wagentjes 
 
29 SEPTEMBER 
Animatie rond verkeersveiligheid, naar 
aanleiding van de start van de herfst 
 
• Animatie op woensdagnamiddag 

Elke woensdag van 14.30u tot 17.30u 
Koningin Astridplein

18 en 19 september 

Opendeurdagen Kinderboerderij 
Leuke activiteiten voor jong en oud

De Kinderboerderij vormt een unieke 
plek in Jette. Op de grens van het Laar-
beekbos en het Koning Boudewijnpark 
biedt het de stadskinderen de kans om 
de natuur en het boerderijleven te ont-
dekken. Op 18 en 19 september kun-
nen jong en oud de Jetse 
Kinderboerderij ontdekken tijdens hun 
feestelijke opendeurdagen. 

 

W
ie de Kinderboerderij reeds be-
zocht, weet dat het een magi-
sche plek is. Omgeven door het 
groen, groeien de boerderijdie-

ren er op in alle rust. Tijdens het weekend 
van 18 en 19 september kan u met het hele 
gezin de boerderij (her)ontdekken en deel-
nemen aan vele activiteiten. 

Het goedgevulde programma voorziet 
animatie voor jong en oud. Een muziekquiz, 
een groot familiespel, een spel over Belgi-
sche dieren, een natuurwandeling, bezoek 

aan het hopveld, schminkstand, spelletjes 
voor klein en groot, broodatelier, heerlijke 
drankjes, restauratie,… 

• Opendeurdagen Kinderboerderij 
18 en 19 september 2021 van 11u tot 18u 
Kleine Sint-Annastraat 172



Rommelmarkten in het najaar

4 SEPTEMBER 2021 
ROMMELMARKT ESSEGHEM 
Esseghemstraat (tussen de 
Lahaye- en de Dansettestraat), 
de Dapperheidstraat,  
de Verzetstraat en de Loosens-
straat (tussen de Esseghem- 
en de Delathouwerstraat) 
Inschrijvingen:  
0485/25.53.40 - 0495/699.623 - 
kurtchristophe@labordage.be  
10 € (bewoners) 
12 € (niet-bewoners)  
of 15 € ter plaatse 
 
30 AUGUSTUS 2021 
SOLIDAIRE ROMMELMARKT 
WOESTE 

Op het voorplein van de OLV 
van Lourdeskerk 

Inschrijvingen:  
0496/948.182  
of verschuereniv@gmail.com 
 
18 SEPTEMBER 2021 
ROMMELMARKT  
VANDERBORGHT 

Vanderborghtstraat (tussen de 
Prins Boudewijnstraat en de 
Lakenselaan, tussen de  
Lakenselaan en de Broustin-
laan en tussen de Broustinlaan 
en de Landsroemlaan) 
Inschrijvingen:  
vanaf 1.09 
ruevanderborghtstraat 
@gmail.com 
12 € (vooraf) 
15 € (ter plaatse) 
 

19 SEPTEMBER 2021 
ROMMELMARKT DIELEGEM 
Dielegemsesteenweg,  
Decréestraat en Volralstraat 
Inschrijvingen:  
02.479.35. 65 - 0475.60.78.63 - 
dany.henrard@skynet.be 
 
19 SEPTEMBER 2021 
ROMMELMARKT TILMONT 
Tilmontstraat (tussen de de 
Smet de Naeyerlaan en de 
Leopold I-straat) 
Inschrijvingen:  
www.brocantetilmont.be 
sinani@live.be 
 

19 SEPTEMBER 2021 
ROMMELMARKT 
DOPÉRÉ/LEGRELLE 

Dopéréstraat, Legrellestraat, 
Boghemansstraat, Brunard-
straat en de Wemmelsesteen-
weg (tussen de Legrellestraat 
en de Dopéréstraat) 
Inschrijvingen:  
vanaf 1 september 
 
19 SEPTEMBER 2021 
ROMMELMARKT  
& APERO BAECK 

Antoine Baeckstraat 
Inschrijvingen: 
dupap.g@gmail.com 
of Antoine Baeckstraat 107 
(enkel voor de bewoners van 
de Antoine Baeckstraat)
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De rommelmarktliefhebbers hebben al heel lang moeten wachten van-
wege de coronamaatregelen. Dit najaar kunnen ze echter hun hart ophalen 
in Jette met als hoogtepunt het weekend van 18 en 19 september, waar 
er maar liefst 4 rommelmarkten plaatsvinden in onze gemeente.
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Jetse jaarmarkt op coronamaat

J
ettenaren hadden al weken 30 au-
gustus aangestipt in hun agenda, 
want na een annulering vorig jaar 
zouden de Jetse straten zich die 

dag weer vullen met jaarmarktactivitei-
ten. Vooraf was aangekondigd dat het een 
lightversie zou worden, en dat werd al 
gauw duidelijk voor wie zich die maandag 
op het jaarmarktparcours begaf.  
De openluchtmarkt was niet gigantisch 
zoals bij vorige edities, wegens minder 
kramen en minder volk, of in ieder geval 
een meer gespreid publiek. Een jaar-
markt op coronamaat dus, maar ook op 
mensenmaat. En de sfeer schoot er in elk 
geval niet bij in, de beelden spreken voor 
zich! Er was zelfs plaats voor enkele 
nieuwigheden. Zo konden de bezoekers 
per koets van het Kardinaal Mercierplein 
naar het Jeugdpark waar de dierenten-
toonstelling opgesteld stond en konden 
liefhebbers zich wagen aan een initiatie 
boomslepen met Brabantse trekpaarden.  
 

Het Joêrmetfestival ten slotte leverde als 
publiekstrekker bij uitstek het bewijs dat 
Jette na anderhalf jaar corona het feesten 
nog lang niet verleerd is…



Jetse academie  
start een nieuw schooljaar! 

 

En dat ze er klaar voor zijn! Het super-enthousiaste lerarenkorps 
van de Jetse academie staat te trappelen van ongeduld aan de start 
van dit nieuwe schooljaar. Na een moeizaam coronaschooljaar is 
het uitkijken naar de herwonnen vrijheid.

A
lles wat ze vorig jaar zo erg gemist 
hebben – optreden, samen musi-
ceren, samen dansen en toneel 
spelen – willen ze het komende 

schooljaar zeker inhalen. Er staat veel op 
stapel: van kleine concerten tot echte grote 
optredens voor muziek, woord en dans. De 
Jetse academie zal bruisen als nooit tevo-
ren! 

Proeflessen 
Op 1 september gaan de deuren van de 

Jetse academie dus open en starten de les-
sen. Elke dag kan er ingeschreven worden 
na het maken van een afspraak (via telefoon 
of via de link die je kan vinden op de web-
site). Leerlingen die vorig schooljaar al in-
geschreven waren, kunnen ook via de 
digitale weg inschrijven (secretariaat@ 
jetseacademie.be). 

In september staan er trouwens proef-

lessen op het programma. Contacteer het 
secretariaat (02.426.72.94) om te vernemen 
wanneer en op welke plek je die kan volgen. 
De proeflessen kunnen zowel voor de 
groepsvakken als voor de instrumentlessen. 
Inschrijven kan nadien gebeuren. 

Divers aanbod 
En al zijn er al veel leerlingen ingeschre-

ven op het einde van vorig schooljaar, de 
Jetse academie heeft nog groeicapaciteit en 
bijna in elke cursus zijn er nog plaatsen vrij: 

 
• Voor de kinderen van 6 en 7 jaar is er het 

Kunstenbad. In deze cursus worden de 
kinderen ondergedompeld in muziek, 
woord en beeld tijdens dezelfde les. Maar 
ook voor de jonge dansertjes is er nog 
plaats in de danskriebels. 

• De starters van 8 jaar of ouder kunnen 
kiezen uit muziek, klassiek of 
jazz/pop/rock (met instrumentles), woord 

of dans. En natuurlijk mogen ze ook 
meerdere richtingen combineren. 

• Nieuw voor tieners is het vak radio 
maken: vanaf 12 jaar kan je je inschrijven 
voor een voorbereidende cursus. 

• In de afdeling oude muziek verschijnt er 
een nieuw instrument: cornetto! Daarmee 
wordt de blazersgroep oude instrumenten 
weer een toontje rijker. 
 
En dan is er nog de cursus Muziek op 

maat. Na een moeilijk jaar staan de deuren 
weer volledig open voor nieuwe leerlingen. 
Kinderen, jongeren en volwassenen met 
een beperking kunnen bij ons terecht voor 
een cursus muziek op maat van de leerling 
gemaakt of in het inclusief koor voor jonge-
ren en volwassenen. Men zegge het voort! 

 
Meer info:  
www.jetseacademie.be - 02.426.72.94 
secretariaat@jetseacademie.be

JETTE INFO - VRIJE TIJD22



JETTE INFO - VRIJE TIJD 23

Nieuws van de bib 
Bieblo  

Op zoek naar een boek dat je graag wil 
lezen? Met Bieblo vinden 6- tot 11-jarigen 
spelenderwijs boeken die aansluiten bij hun 
leeftijd en interesses. En Bieblo stelt nooit 
teleur, want de boeken zijn altijd aanwezig 
in de bib op dat moment. Je vindt deze tool 
op de computer in de kinderafdeling van de 
bib of op www.bieblo.be/#/jette. 

 
Natuurwandelingen  
met Jozef 

Zaterdag 18 september om 10u 
Start: ingang Nederlandstalige bibliotheek 
Kardinaal Mercierplein 6  
Inschrijven:  
bibliotheek@jette.irisnet.be 
02.427.76.07  

 
Natuurgids Jozef leert je op zijn eigen 

rustige manier van alles over wat er krie-
belt, kruipt, groeit of staat in park, beek, 
weiland, vijver en bos tijdens een mooie 
wandeling die steeds begint en eindigt aan 
de bibliotheek. Elke keer komt een ander 
aspect van de wonderlijke wereld rondom 

ons aan bod. Vanaf 12 jaar en ook volwasse-
nen zijn welkom! Noteer alvast volgende 
data in je agenda: 

 
• 8/09 om 10u (algemeen) 
• 2/10 om 10u (trekvogels en paddenstoelen) 
• 6/11 om 14u (bomen en standvogels) 
• 4/12 om 14u (winter is coming) 

 
Europese week van  
de lokale democratie 

Lezing Els Hertogen  
‘Van liefdadig naar rechtvaardig’ 
Woensdag 13 oktober om 19u 
Kardinaal Mercierplein 6  
Inschrijven:  
bibliotheek@jette.irisnet.be 
02.427.76.07  

 
11.11.11-directeur Els Hertogen schreef 

een boek over de toekomst van de inter-
nationale solidariteit. Elf toonaangevende 
internationale stemmen tonen daarin in 
prikkelende essays hoe internationale soli-
dariteit er volgens hen moet uitzien. In het 
kader van de Europese week voor lokale de-

mocratie nodigt de bib haar uit om hierover 
te komen praten.  

De Kamishibai (nieuw) 
Uit te lenen voor thuis 

Kamishibai is onderdeel van een eeu-
wenoude visuele verteltraditie die tijdens  
de 12de eeuw ontstond in Boeddhistische 
tempels in Japan. Kamishibai-vertellers  
trokken eeuwenlang van dorp tot dorp met 
een klein houten theatertje. Ze installeer-
den zich op een straathoek of in een park, 
en aan de hand van grote prenten die ze  
in het theater staken vertelden ze de meest 
wonderlijke verhalen. Op het hoogtepunt 
genoten dagelijks wel meer dan 5 miljoen 
kinderen en volwassenen van de kamishi-
bai. Met de opkomst van de televisie  
verdwenen de mobiele vertellers langzaam 
uit het straatbeeld. Tot nu! Leen onze  
houten verteltheaters en de bijhorende  
verhalen (in het Nederlands, niet  
het Japans) in de bibliotheek en betover je 
kind met de magie van dit eeuwenoude  
ritueel.  
Vraag ernaar aan de balie! 

Gezocht: rijbegeleiders 
Hou je van stappen? Sla je graag een 
praatje met kinderen? En heb je wat 
tijd vrij op dinsdag of donderdag tus-
sen 15u en 16.30u? Dan ben jij de vrij-
williger die we zoeken!  

 

D
e gemeente is op zoek naar per-
sonen om, tegen een vrijwilligers-
vergoeding, kinderen te begeleiden 
op een welbepaald traject:  

 
• Wat? Je brengt een groepje kinderen van 

de school naar de activiteiten van de Aca-
demie 

• Waar? Van Sint-Pieterscollege (Leopols I-
straat) naar de Sint-Michielsschool  

• Wanneer? Op dinsdag of donderdag om 
15.10u of 16.10u (10’ stappen) 

• Waarom? Je draagt bij tot de gezondheid 
van kinderen (stappen is gezond), tot de 
levenskwaliteit in de wijk (minder ver-
keer), én je biedt kansen aan kinderen om 
deel te nemen aan de Academie. 
 
Ben je meteen verkocht of wil je er mis-

schien eerst wat meer over weten?  
Kom dan zeker naar de infovergadering op 
dinsdag 7 september, om 17u in GC Esse-
gem (Leopold I-straat 328). 

 
Meer info:  
Bettyeggermont@sint-goedele.brussels 
0490.42.26.62 
 
* In beweging voor talent is een initiatief van de 

Gemeente Jette, i.s.m. de Brede Scholen in Jette, 

Bres en De Verrekijker, en de Jetse Academie



19 september 2021 

Feest bij CBO

C
BO is een nieuwe ruimte waar ont-
moeting, cultuur en sociale cohesie 
hand in hand gaan en dat beheerd 
wordt door Jetse verenigingen die 

zich inzetten voor het welzijn van de bewo-
ners van de wijk en van de gemeente. Hoog 
tijd om deze magische plek te (her)ontdek-
ken, en dat kan ter gelegenheid van de auto-
loze zondag, op 19 september. 

 
Op het programma:  
• Gratis animatie voor groot en klein: ten-

toonstellingen, springkasteel, petanque-
toernooi, djembé, concerten, volksbal, 
houten speeltuigen en kindergrime, par-
ticipatieve muurschildering voor volwas-
senen en andere verrassingen…  

• Infostands over de verschillende vereni-
gingen die deel uitmaken van het project 

‘CBO, C’est Bon d’être Ouvert’. 
• Bar en kleine restauratie voor democra-

tische prijzen 
Meer info: Facebook - www.CBO.brussels  

• Feest bij CBO 
Zondag 19 september 
van 11u tot 19u 
Jetsesteenweg 409

Jam'in Jette On Tour 
Afsluiter in La Guinguette

Jam'in Jette On Tour houdt opnieuw 
halt in Jette, op zaterdag 25 septem-
ber, bij onze vrienden van La Guin-
guette Fabiola. De ideale gelegenheid 
om in schoonheid afscheid te nemen 
van de zomer. 

 

H
et feest start om 14u om te ein-
digen om 22u. Op het programma 
van deze zesde editie van Jam’in 
Jette On Tour heeft de vzw Kwa! 

twee live-groepen geprogrammeerd om te 
(her)ontdekken, DJ’s, circusanimatie, kin-
deranimatie, een bar en een eetstand. 

 
Aboubakar Traoré  

Afkomstig uit Bobo-Dioulasso, is Abouba-
kar Traoré een wonderkind van de kamélé 
n’goni en een uitzonderlijke zanger. Hij brengt 
en vernieuwt het repertoire van de griots 
(West-Afrikaanse dichters/muzikanten), he-
kelt de dagelijkse moeilijkheden waarmee 
zijn volk geconfronteerd wordt en brengt 
hulde aan zijn voorgangers die mee de ge-
schiedenis van Afrika schreven, in het bijzon-
der van Burkina Faso, zijn geboorteland.  

Het muzikale project verenigt Belgische 
en Afrikaanse muzikanten. Hun muziek 
zonder grenzen richt zich vol op de toe-
komst. Hun dansbare mix van deinende rit-
mes, aanstekelijke polyritmiek, diepe 
grooves, rock, jazz en hiphop maken het on-
mogelijk om onbewogen te blijven. 

Shama Bongo 
Shama Bongo maakt al 20 jaar deel uit 

van de Belgische muziekscene, als zange-
res en achtergrondzangeres voor onder 
meer Arno, dEUS, Baloji, Hubert-Félix Thié-
faine, Fredy Massamba,... 

Met haar unieke persoonlijkheid en 
warm stemgeluid, neemt ze ons via poly-
fonie, soul, pop mee op een Afrikaanse trip. 
Ze deelt de verrijkende schoonheid die ze 
opdeed tijdens haar reizen, ontmoetingen 
en muzikale belevenissen. 
Meer info en tijdschema: asblkwa.be 
 
• Jam’in Jette On Tour 6 

Zaterdag 25 september van 14u tot 22u  
Guingette Fabiola Koning Boudewijnpark  
Gratis
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Klassiek in de Abdij 
TrioFenix, strijktrio met internationale allure 

O
p 5 september geeft La Roza Enflo-
rese de aftrap voor de nieuwe reeks 
klassieke concerten in de Dielegem-
abdij. Volgende maand kan u dan 

weer genieten van TrioFenix, het strijktrio met 
internationale allure dat 15 jaar geleden op-
gericht werd door Shirly Laub (viool), Tony Nys 
(altviool) en Karel Steylaerts (cello). Intussen 
waren de talentrijke muzikanten reeds te gast 
op verschillende internationale podia.  

Mo en Jadin 
In Jette brengt het strijktrio werk van  

Mozart en diens bewonderaar, de Franse 
componist Hyacinthe Jadin. Het ondanks de 
kleine bezetting overweldigende Diver-
timento in Es groot KV 563 schreef Mozart  
in het wonderjaar 1788. Een werk met  
een opvallende inbreng voor de altviool  
die hij zelf speelde en liefhad. Het stuk 
vormt het muzikale visitekaartje van  
TrioFenix.

• Klassiek in de Abdij 
La Roza Enflorese – 5 september (volzet) 
TrioFenix – 3 oktober om 11u 
Dielegemabdij -Tiebackxstraat 14 
Tickets: 10 € (5 € studenten & 65+) 
Abonnement 10 concerten: 90 € (45 € 
studenten & 65+) 
Tijdens het concert is er kinderopvang 
voorzien 
Reserveer online op www.jette.be of via 
culture@jette.irisnet.be of 02.423.12.65

 

Het culturele leven geraakt eindelijk weer op gang. In Jette vormt 
de concertreeks Klassiek in de Abdij een van de culturele kroon-
juwelen. Vanaf september kan u maandelijks opnieuw genieten 
van klassieke concerten van topniveau. 

©TrioFenix@TysjeSeverens
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Ontspanning 
TERRASJE, VRIJDAG? 
Vrijdag 3 september vanaf 19u 
Taverne Ter Linden 
Gratis 
 
Met het einde van de zomer in 
zicht heten GC Essegem en Ta-
verne Ter Linden je nog eens 
welkom op het terras van de ta-
verne. Deze keer met een con-
cert van Lupa Gang Gang 
Quartet, een jonge, frisse band 
die enthousiast en ontembaar 
zoekt naar een ‘middle ground’ 
tussen instrumentaal en vocaal, 
tussen improvisatie en uit-
geschreven muziek. Absoluut 
live mee te maken! 
In het kader van het Duurzaam 
Wijkcontract Magritte 
 
Familietheater 
MOBI MOBI 
Zondag 19 september om 11u  
Ecole Notre Dame de Lourdes 
(Leopold I-straat 307-309) 
Deelname:  
6 € (+12) / 4 € (-12) 
€ 2 (Paspartoe-kansentarief) 
 
Elk jaar trekt het gezin Van 
Dremmel eropuit met hun mo-
bilhome. Elk jaar gaan ze naar 
dezelfde plek, spelen ze de-
zelfde spelletjes … Papa maakt 
zelfs dezelfde mopjes. Maar dit 
jaar hebben de kinderen er ge-
noeg van. Dit jaar wordt een va-
kantie om écht nooit meer te 
vergeten. Een knotsgekke, fy-
sieke en muzikale voorstelling 
op locatie. 
Vanaf 8 jaar 
 
Familietheater 
GRASLAND 
Zondag 26 september om 11u 
Deelname :  
6 € (+12) / 4 € (-12) 
€ 2 (Paspartoe-kansentarief) 
Vanaf 2,5 jaar 
 

Omgeven door sprookjesach-
tige illustraties en bewegende 
animatiebeelden, neemt acteur 
Wim Van de Velde je mee naar 
Grasland, een wereld vol lieve 
krioelende beestjes en ver-
halen. Maak, tussen vrolijk flad-
derende vlinders en kleurrijke 
bloemen, kennis met een 
schuchtere schildpad, een slij-
merig slakje, een toeterende 
olifant en haar eekhoorntjes-
orkest en een heel lief heers-
beestje. 
 
Event 
MARCHÉ MAGRITTE MARKT 
Zondag 26 september vanaf 
11.30u 
Amélie Gomandstraat  
Gratis 
 
Passeer vandaag zeker eens in 
de Amélie Gomandstraat. Je 
kan er snuisteren op de twee-
dehandsmarkt met babyspullen 
en -kleding en heel wat leren 
over stadstuinieren.  
In het kader van het Duurzaam 
Wijkcontract Magritte 
 
Event 
AGORA BLABLA 
Nog tot eind september,  
elke woensdag en zaterdag 
Blablasquare 
Gratis 
 
Samen met buurtbewoners en 
partners uit het wijkcontract to-
vert GC Essegem de blablas-
quare om tot dé 
ontmoetingsplek van de wijk. 
Kom langs om te koken, muziek 
te maken, een babbeltje te 
slaan … Er zijn activiteiten voor 
iedereen.  
In het kader van het Duurzaam 
Wijkcontract Magritte – Volg het 
programma via 
www.facebook.com/AgoraBla-
Bla of Instagram: AgoraBlaBla 
 
Cursussen 
Start inschrijvingen 
Woensdag 1 september vanaf 
9u 
Inschrijvingen: 

tickets.vgc.be/essegem 
 
Altijd al willen leren kantklos-
sen? Of wil je eindelijk wat aan 
je conditie doen en (beginnen 
met) lopen, wandelen, fietsen of 
turnen? Zoek je een creatief 
atelier of sportieve activiteit 
voor de kinderen op woensdag 
of zaterdag? Snuister dan zeker 
eens door ons cursusaanbod en 
schrijf je in. 

Workshop 
KOKEDAMA 
Zaterdag 11 september 
van 14.30u tot 16u 
Prijs: 7 € (vanaf 7 jaar) 
Inschrijven verplicht:  
lerayonvert@skynet.be 
0498.63.75.97 
 
Kokedama is gebaseerd op een 
oude Japanse traditie die dicht 
aanleunt bij macramé. Het is 
een techniek die hangplantjes 
presenteert als echte plantaar-
dige sculpturen. 
 
Workshop 
NATUURLIJKE ZEEP  
Zondag 12 & 19 september 
van 14.30u tot 16.30u 
Prijs: 15 € (vanaf 15 jaar) 
Inschrijven verplicht:  
lerayonvert@skynet.be 
0498.63.75.97 
 
Leer je eigen 100% natuurlijke 
zeep maken met koud water en 
ontdek tal van recepten en tips.  
 
Zero waste workshop 
ESSENTIEEL VOOR HET 
NIEUWE SCHOOLJAAR 
Zondag 12 september 
van 14.30u tot 16.30u 
Prijs: 10 € 
Inschrijven verplicht:  

lerayonvert@skynet.be 
0498.63.75.97 
 
Aurélie van Econscience leert je 
je eigen schoensmeer maken, 
alsook een Bee Wrap, een eco-
logisch alternatief voor weg-
werpverpakkingen voor restjes 
of voor het vieruurtje of de bo-
terhammen van de kinderen.  
 
Infoavond 
COLLECTIEVE AANKOOP 
HAAGPLANTEN 
Donderdag 23 september 
van 20u tot 21.30u 
Gratis 
Meer info:  
Sylvie Pennetreau 
s.pennetreau@hotmail.com 
0498.13.38.75 
 
Zin om de biodiversiteit in de stad 
een duwtje in de rug te geven en 
deel te nemen aan het ecologi-
sche netwerk in onze wijken? 
Droom je van een moestuin, 
bloemen en fruitbomen waar 
minder slakken en ‘schadelijke’ 
insecten op afkomen? Help dan 
mee een netwerk van natuurlijke 
hagen uit te bouwen in Jette 
dankzij een groepsaankoop.  

Maandelijkse activiteiten 
GEZELSCHAPSSPELEN + JET-
TESEL-PERMANENTIE 
Elke eerste zondag van de 
maand, van 14u tot 18u 
 
Workshop 
BREIEN 
Elke 2de en 4de donderdag 
van de maand, van 17u tot 19u 
Meer info: 
brigvdv@hotmail.com  
 
Voor beginnelingen is het hoog 
tijd om tot actie over te gaan of 

■ GC ESSEGEM 
LEOPOLD I-STRAAT 329 
FACEBOOK @ESSEGEM 
ESSEGEM@VGC.BE 
02.427.80.39

■ LE RAYON VERT 
G. VAN HUYNEGEMSTRAAT 32 
FACEBOOK  
@LERAYONVERT1090  
LERAYONVERT@SKYNET.BE 

GC ESSEGEM
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LE 
RAYON VERT

PLOEF !



■ LABOLOBO 
F. LECHARLIERLAAN, 4 
INFO@LABOLOBO.EU  
02.270.34.11 - WWW.LABOLOBO.EU 

de draad weer op te pikken en 
zelf een trui of een sjaal te 
breien. Gevorderden kunnen 
dan weer hun ervaring en ken-
nis delen. 
 
Vertoning 
MINISERIE ‘WAAR U IN 2020 
AAN ONTSNAPT BENT BIJ 
PLOEF!’ 
Donderdag 9 september om 19u 
 
Deze vijf afleveringen van 3 tot 
5 minuten zijn lichtjes geïnspi-
reerd door Alice in Wonderland 
van Lewis Carroll. 
 
Concert 
PETER HERTMANS TRIO + 
GUEST: CARMIEN MICHELS 
Zondag 12 september om 16u 
 
Peter Hertmans is één van de 
beste Belgische jazzgitaristen 
en een vaste gast bij Ploef!. 
Hij stelt ons zijn trio met Lionel 
Beuvens en Brice Soniano voor. 
Zij brengen composities van 
John Abercrombie, muziek van 
de jaren 80-90, met een beetje 
improvisatie, mooie melodieën 
en muzikale, samenzweerde-
rige uitwisselingen. 
Carmien Michiels brengt poë-
tische teksten bij deze onver-
wachte ontmoeting! 
 
Schrijfatelier 
LEEN ME JE PEN ZODAT IK 
KAN SCHRIJVEN… 
Donderdag 16 september 
van 17u tot 19u 
Reserveren gewenst: 
0491.54.89.94 
 
Christophe Barbieux nodigt jul-
lie uit op een ludiek, leuk, tries-
tig, vrolijk of/en poëtisch 
schrijfatelier om met woorden, 
letters en komma’s en punten 
te spelen. 
Breng alvast een schrift (A4-
formaat) mee.  
Data van volgende ateliers: 
30/9, 21/10 

Workshop 
YAKA FAIRE ENSEMBLE 
Zondag 19 september  
van 15u tot 17u 
 
Kom mee natuurlijke cosmeti-
sche en onderhoudsproducten 
maken. Alleen al dit samen met 
anderen te kunnen doen, geeft 
je een energieboost. Het delen 
van ervaringen en recepten ge-
beurt in een warme sfeer. 

Wekelijkse activiteiten, korte 
cycli en stages 
DE INSCHRIJVINGEN ZIJN 
OPEN 
Testweek van 13 tot 18 sep-
tember 
Volledig programma:  
www.labolobo.eu/activiteiten 
 
Nieuw dit jaar: Notus 12+ :  
pianospelen (donderdag, van 
15.30u tot 18.30u)  
 
Tijdelijke bezetting 
GARE À JETTE 
Tot 19 september 
Meer info en programma: 
https://labolobo.eu/nl/pro-
jets/gareajette/   
 
Sinds vorige maand bezet Labo-
lobo tijdelijke het Station van 
Jette met een zomerprogramma 
rond innovatieve mobiliteit (ritjes 
met de tuktuk, statische fiet-
sen,…) en tal van socio-culturele 
en creatieve activiteiten: yoga, 
workshops, zang en muziek,… 
Deze tijdelijke bezetting wordt 
feestelijk afgesloten op 19 sep-
tember, ter gelegenheid van de 
Autoloze zondag.

Ateliers enfants 
PRÊTE-MOI TA PLUME POUR 
ÉCRIRE UN MOT... 
Le mercredi, de 14h30 à 17h 
Prix : 50 €/mois (6 à 12 ans) 
 
Elke woensdagnamiddag, van 
14.30u tot 17u, animeert kunste-
nares Charlotte Lavendier in 
Atelier 34zéro workshops waar 
kinderen kennis maken met ma-
terie, 3-dimensionele technie-
ken en schildertechnieken: 
plaaster gieten, tekenen op 
groot formaat, beeldhouwen 
met was, maskers en hoeden 
maken, geblinddoekt pottenbak-
ken, enz. 

Aperitiefconcert  
Zondag 12 september om 12u 
Kardinaal Mercierplein 
 
De Koninklijke Filharmonie van 
Jette herneemt haar activiteiten 
en dat wordt gevierd met een 
aperitiefconcert op het Kardinaal 
Mercierplein. In geval van regen 
vindt het concert plaats in de Ge-
meentelijke feestzaal.

LABOLOBO

ATELIER 34ZÉRO

PHILHARMONIE 

ROYALE DE JETTE
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■ PLOEF! 
BONAVENTURESTRAAT 10 
PLOEFPLUS@GMAIL.COM 
WWW.PLOEF.EU

■ ATELIER34ZÉRO 
DE RIVIERENDREEF 334 
WWW.ATELIER340MUZEUM.BE
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Jettenaren van de wereld 

Burundi 

S
amen met Rwanda is Burundi een 
van de twee kleinere landen die in 
Centraal-Afrika geprangd liggen 
tussen grote buren Congo en Tan-

zania. Viva-Carmen Ikorineza beleefde er 
tot haar 15de naar eigen zeggen een zorge-
loze jeugd tot ze met haar broer en moeder 
naar Europa verkaste. ‘Eigenlijk was het de 
bedoeling dat we naar Noorwegen zouden 
emigreren’, herinnert ze zich, ‘maar ons be-
zoek aan een tante en een nonkel in België 
is uitgedraaid op een asielaanvraag met de 
Belgische nationaliteit als eindresultaat.’ 
De status van politieke vluchteling kregen 
ze omwille van het etnische geweld dat 
vooral in de tweede helft van de jaren ’90 
hoog oplaaide. ‘Die politieke instabiliteit is 
sindsdien eigenlijk nooit weggeweest’, 
aldus deze Burundese, ‘wat niet wegneemt 
dat alles daar niet alleen maar kommer en 
kwel is. Tussen de spanningen door gaat het 
leven er zijn gewone gang.’ 

Bruisend Burundi 
En of er geleefd wordt in Burundi! ‘Bu-

rundezen vinden inderdaad altijd wel een 
reden om te vieren, lacht Viva-Carmen Iko-
rineza. ‘Daar komt nog bij dat iedereen er 
zowat iedereen kent, zodat de feestjes er 
mekaar in snel tempo opvolgen. Op ons hu-
welijk bijvoorbeeld waren niet minder dan 
600 gasten!’ Over dat huwelijk en meer be-
paald de weg daar naartoe valt trouwens 
ook een en ander te vertellen. Als uitgewe-
ken Burundese leerde deze Belgische haar 
latere echtgenoot namelijk kennen op een 
van de weinige bezoekjes aan het geboorte-
land. ‘Ik heb Floris leren kennen in 2012 via 
een nicht van mij. Hij leefde en werkte in Bu-
rundi, terwijl ik er gewoon op bezoek was. Na 
mijn terugkomst in België hielden we contact 
en na verloop van tijd groeide dat uit tot een 
lange-afstandsrelatie. We zagen elkaar 
vooral tijdens gezamenlijke vakanties.’ In 
2017 trouwde het stel en ruilde Floris Gasogo 
Burundi definitief in voor Jette. Een jaar later 
werd hun dochtertje Azra geboren. Begin dit 
jaar kreeg ze er kleine broer bij, Yoni. 

Andere gewoonten 
Hoeft het gezegd dat Viva-Carmen Ikori-

neza wel enige aanpassingsproblemen 
heeft gekend toen ze in 2001 als adoles-
cente voet op Belgische bodem zette. ‘Mijn 
moeder deed er alles aan om te verhinde-
ren dat mijn broer en ik ons zouden opslui-
ten. Ze schreef ons in voor allerhande 
activiteiten zodat we in contact kwamen met 
leeftijdsgenoten. Gelukkig spraken we alle-
bei vloeiend Frans (Frans is, naast Kirundi, 
een officiële taal in Burundi, n.v.d.r.) zodat 
we vlug vrienden maakten.’  

Ook aan bepaalde gewoonten moest ze 
als 15-jarige wennen, of aan het ontbreken 
van gewoonten die ze tot dan toe als vanzelf-
sprekend was gaan beschouwen… ‘Zo 
moesten we van de ene op de andere dag na 
het eten zelf de tafel afruimen. In veel Bu-
rendese gezinnen is dat het werk van een 
bediende die dat voor hen doet, en dat geldt 
heus niet alleen voor de hogere klasse’, 
klinkt het met enige schroom. ‘Hier in België 
moest ik ineens zelf mijn boekentas dragen 
op weg naar school’, voegt ze er met een 
kwinkslag aan toe. 

Relaxte levensstijl 
Als er een cliché is over Afrikanen dat we 

voor eens en voor altijd willen bevestigd of 
ontkracht zien, dan is het wel dat van hun 
veel relaxtere levensstijl. En volgens Viva-
Carmen Ikorineza zit er wel degelijk een 
vorm van waarheid in. ‘Toch zijn er lokale 
verschillen’, vind onze ervaringsdeskundige. 
‘Zo zijn Burundezen bijvoorbeeld veel stipter 
dan pakweg Congolezen, maar vergeleken 
met Europeanen ligt ons stressniveau uiter-
aard wel een pak lager’, lacht ze. 

Op de vraag of ze zichzelf en haar gezin 
ooit ziet terugkeren naar haar Afrikaanse 
roots antwoordt ze resoluut: ‘Neen, veel van 
onze familieleden en vrienden zijn trouwens 
zelf uitgeweken naar Europa of Noord-Ame-
rika. Alleen de mama van Floris woont er nog, 
maar die komt vaak op bezoek zodat we daar 
eigenlijk niet zoveel meer te zoeken hebben… 

Mijn moeder schreef ons in voor  
allerhande activiteiten zodat we 

snel in contact kwamen met leef-
tijdsgenoten en vriendjes maakten.

“

 

Nog maar enkele keren deed deze rubriek van Jette Info het 
Afrikaanse continent aan, hoog tijd dus dat daar verandering 
in komt. En daaraan wil Viva-Carmen Ikorineza wel haar 
steentje bijdragen, want aan haar geboorteland Burundi 
heeft ze heel wat mooie herinneringen.


