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V.U: Hervé Doyen, burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
02.423.12.11
communicatie@jette.irisnet.be
Afgiftekantoor Brussel 9

Yes we can - Jette 2020

Streetartparcours

oktober 2020//289

Jette
gemeentelijk informatieblad jette

U heeft ze ongetwijfeld reeds opgemerkt, de kleurrijke muurtekeningen die her en der in Jette verschenen. Dit initiatief ‘Yes we can – Jette

2020’ vormt een streetartparcours met reusachtige fresco’s, in het teken van de mensenrechten. Een unieke manier om kunst en cultuur

naar de openbare ruimte en de bevolking te brengen.



D
oorheen de jaren heeft Brussel zich een mooie reputatie opgebouwd op

het vlak van grote stripmuren. Het stripparcours in hartje Brussel lokt

heel wat toeristen en dit parcours wordt nog verrijkt door heel wat muur-

fresco’s in ons Gewest.

Sinds september telt ook onze gemeente enkele monumentale streetartwerken.

Dat deze artistieke werken gelinkt zijn aan de mensenrechten, maakt het project

alleen maar mooier. 

Sinds vorig jaar zet Jette zich samen met Amnesty International in voor de sen-

sibilisering rond mensenrechten, via de ‘adoptie’, lees ‘steun’, van 3 gevangenen

in gevaar. Voor het frescoparcours geven de kunstenaars hun grafische interpre-

tatie rond deze thematiek en in het bijzonder rond een specifiek artikel uit de

Universele Verklaring van de Mensenrechten. 

Ik nodig u uit om deze muurschilderingen te ontdekken, samen met de fresco

die gerealiseerd werd voor 10 jaar Jam’in Jette, tijdens een wandeling doorheen

onze gemeente. U vindt de praktische gegevens in deze krant, op onze website

of facebookpagina.

Streetart zal in Jette niet enkel terug te vinden zijn op grote muren. U vindt

deze reeds terug op elektriciteitscabines of op het voetpad voor sommige vuil-

nisbakjes om de rokers aan te sporen hun peuken in de vuilbak te gooien in

plaats van op straat. Binnenkort zal u ook het werk van de kunstenaars zien ver-

schijnen in het straatbeeld, op openbare vuilnisbakjes. Voeg daar nog de mozaï-

eken bij, die we her en der vinden in onze gemeente, waaronder het imposante

werk op het Kardinaal Mercierplein.

Hierbij feliciteer ik de kunstenaars, de vrijwilligers en de gemeentediensten die

met creativiteit, geduld en talent schoonheid bieden aan de voorbijgangers, met

een boodschap van vrede en respect. Jette krijgt wat extra kleur en zet in op de

integratie van kunst en cultuur in de openbare ruimte. Een verademing in deze

tijden waar iedereen het gevoel heeft zich niet vrijuit te kunnen uiten..

� Hervé Doyen, uw burgemeester 

Een beetje kleur
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Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Enkel op afspraak

Het Gemeentehuis - Wemmelse-
steenweg 100 - is toegankelijk
op afspraak van maandag tot
vrijdag van 8.30u tot 13u, uitge-
zonderd op donderdag van 13u
tot 19u.
• Het dragen van een masker is

aanbevolen
• U kan een afspraak maken

door te bellen van 8.30u tot
13u en van 14u tot 16u naar
de volgende nummers:
- Strafregister, attesten en certi-

ficaten: 02.423.12.60
- Inschrijvingen, adreswijzigin-

gen 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
- Administratieve sancties:

02.423.12.32/33
- Sport en Kids’ Holidays:

02.423.12.45
- Sociaal leven en Burgerschap:

02.422.31.28
- Andere verrichtingen en

diensten: 02.423.12.11
• De technische diensten van het

gebouw Theodor 108 zijn toe-
gankelijk op afspraak op maan-
dag, woensdag en vrijdag van
8.30u tot 13u.
- 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

Praktische
info

Onlineafspraak:
U moet niet langer telefonisch
een afspraak maken met de
diensten Burgerlijke Stand,
Demografie of Vreemdelingen.
U kan uw afspraak online
maken op irisbox.irisnet.be.

Het elektronisch loket Irisbox is
tevens 24u/24 en 7d/7 beschik-
baar voor verschillende certifi-
caten en aktes.
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O p de gemeenteraad van 26

augustus werd groen licht

gegeven voor de heraan-

leg van het gedeelte van de Eu-

gène Toussaintstraat dat gelegen

is onder de spoorwegbrug. Deze

werken kaderen in het project

voor de aanleg van een nieuwe

fiets- en voetgangersloopbrug

boven de straat, die moet zorgen

voor een verbinding voor de

zachte weggebruiker tussen de

onderbroken delen van de Rivie-

rendreef, respectievelijk gelegen

op Jets en Ganshorens grondge-

bied. Dit project wordt gefinan-

cierd door het Bike in Brussels-

fonds van de Koning Boudewijn-

stichting. Tot 22 september was

het in openbaar onderzoek en

kon iedereen de plannen inkijken

en er zijn mening over geven. Op

2 oktober buigt de Overlegcom-

missie zich over het project.

De volgende gemeenteraad is op

woensdag 28 oktober 2020 om
20u

� U vindt de dagorde en de in-

houd van elke gemeente-

raad op

https://publi.irisnet.be

Van op de banken van de Gemeenteraad 26 augustus 2020

• 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 reinheidMOUNIR
LAARISSI
5DE SCHEPEN

• Personeel

• Sociaal leven en 
burgerschap

• Gezondheid

• Jobhuis

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN

• Stadsmobiliteit en Lucht-
kwaliteit (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

• Voorzitter 
van OCMW van Jette

JORIS
POSCHET

Permanenties: 
De leden van het College van Burgemeester en

Schepenen hebben geen vaste permanenties. 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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OCMW Jette

Joris Poschet neemt de fakkel over
van Brigitte De Pauw

Het OCMW speelt een belangrijke soci-
ale rol binnen de gemeente. Het ‘Open-
baar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn’ zorgt ervoor dat iedereen op
een menswaardige manier in het leven
kan staan. Schuldbemiddeling, thuis-
hulp voor gezinnen of bejaarden, een
plek in een rusthuis, kwalitatieve huis-
vesting vinden, voedselhulp,… Het
OCMW neemt heel wat hooi op de vork
om alle Jettenaren een basislevenskwa-
liteit te garanderen. Brigitte De Pauw
stond meer dan zeven jaar lang aan het
hoofd van het Jetse OCMW. Nu heeft
Joris Poschet de fakkel overgenomen.

B
rigitte De Pauw kende een mooie

(politieke) carrière. Zo werkte ze 15

jaar lang op het kabinet van toen-

malig minister Jos Chabert en werd

ze in 2004 Brussels parlementslid, vooraleer

in 2006 als schepen aan de slag te gaan in

Jette, bevoegd voor onder meer Nederlands-

talig  Onderwijs en  Cultuur.  Zes jaar

later werd  ze OCMW-voorzitster en dit tot

haar pensioen. Onder haar bewind reali-

seerde het OCMW mooie projecten, zoals

VIVA Jette, de ontmoetingsplaats voor senio-

ren, de renovatie van het rusthuis of de cre-

atie van CABA Jette, de solidaire kruidenier.

Modern en efficiënt OCMW
Nu is het de beurt aan Joris Poschet om

het goede werk verder te zetten. Hij ging op

1 september van start als nieuwe OCMW-

voorzitter. Joris was voordien Vlaams volks-

vertegenwoordiger en senator en mikt vooral

op een modern en efficiënt OCMW. Het doel

is om een evenwicht te vinden tussen het

helpen, begeleiden en steunen van die Jette-

naren die sociale steun nodig hebben en het

verantwoordelijk omgaan met de middelen

van de belastingbetaler. In de praktijk zal dit

zich vertalen in steun voor de gezinnen (met

bijzondere aandacht voor jonge kinderen),

een actieplan voor de senioren, efficiënte

communicatie en (ook digitale) dienstverle-

ning, jobcoaching,… U zal de komende maan-

den via Jette Info ongetwijfeld meer verne-

men over de verschillende nieuwe

initiatieven.

Sven Gatz verlaat 
de Jetse gemeenteraad
Marc Daniëls maakt zijn intrede

S
ven Gatz heeft zijn zitje in de Jetse

gemeenteraad afgestaan aan partij-

genoot Marc Daniëls. Gatz blijft wel

aan de slag als Brussels minister van Fi-

nanciën, Begroting, Openbaar Ambt en de

Promotie van Meertaligheid. Deze functie

is trouwens de reden waarom hij de ge-

meenteraad verlaat. Striptekenaar Marc

Daniëls is geen onbekende in het Jetse

culturele leven. Als gemeenteraadslid zal

hij nu nog nauwer betrokken worden bij

het politiek bestuur van onze gemeente.
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I
n een tijd waarin onze samenleving

diepgaande democratische veranderin-

gen ondergaat met de opkomst van

steeds meer burgerinitiatieven, staan de

waarden van participatie, transparantie en

toenadering tussen burgers en gekozen ver-

tegenwoordigers meer dan ooit op de

agenda en vormen ze een echte uitdaging bij

de wederopbouw van onze democratische

samenleving. De COVID-crisis toont de on-

misbare relatie tussen burgers en lokale over-

heden en het belang van onderling

vertrouwen. De EWLD van dit jaar staat ook

in het teken van vertrouwen.

In Jette zijn de EWLD-acties gericht op kin-

deren en tieners. Er is een grote tentoonstel-

ling van werken van Jetse jongeren, een

debat tussen de jongeren en de burgemees-

ter en een participatieve workshop voor tie-

ners.

Wat weet u over kinderrechten?
Van 16 tot 20 november 2020 vindt in Het

Gemeentehuis de grote tentoonstelling plaats

met werken van jongeren van 6 tot 17 jaar.

Het doel is om jongeren de mogelijkheid te

bieden hun perceptie van de kinderrechten

over te brengen. Ben je tussen 6 en 17 jaar

oud, woon of studeer je in Jette en wil je

deelnemen aan de tentoonstelling? Ontdek

de kinderrechten (www.jette.be), kies het

recht dat je wil verdedigen en illustreer het.

Een paar voorbeelden? Als een kind in een

ander land woont dan dat van zijn of haar

ouders, heeft het recht om met zijn of haar

ouders op dezelfde plaats te worden her-

enigd; Kinderen hebben recht op privacy;

Kinderen hebben recht op onderwijs;...

Maak een tekening of collage op een A4,

stop het in een plastic mapje en deponeer

het in de urne aan het onthaal in Het Ge-

meentehuis. Vergeet niet om op de achter-

kant van het blad je naam, voornaam,

leeftijd, contactgegevens (e-mail, tel. of

adres) te vermelden. Je kan ook, als je dat

wil, schrijven waarom je dit recht van het

kind koos.

Een publieksprijs wordt toegekend voor 3

leeftijdscategorieën: 6-10 jaar, 11-13 jaar, 14-

17 jaar.

Nooit te jong om de mensenrechten 
te verdedigen! 

Ben je tussen 12 en 17 jaar oud? Wil je een

aanbeveling doen om de participatie van jon-

geren aan de beslissingen van de gemeente

Jette te verbeteren? Wil je de politieke man-

datarissen gewoon een vraag stellen? Wil je

in november een vergadering met een poli-

tieke mandataris bijwonen om dit advies te

bespreken? Stop je voorstel, vraag of inschrij-

ving voor 12 november in de urne aan het

onthaal van Het Gemeentehuis. Vergeet niet

je contactgegevens te vermelden. Je kan dit

ook per e-mail sturen naar afnicolay@jette.iris-

net.be.

Participatieve workshop voor tieners
Op woensdag 14 oktober om 16u kunnen

jongeren tussen 12 en 17 jaar deelnemen aan

een participatieve workshop om ideeën te

verzamelen voor projecten waarbij jongeren

betrokken willen worden. Afspraak in Ploef!,

Bonaventurestraat 100. Inschrijven kan via 

e-mail naar afnicolay@jette.irisnet.be.

De Europese Week 
van de Lokale Democratie
Het woord aan de jongeren

De Europese week van de lokale democratie (EWLD) is een jaar-
lijks Europees evenement. Gemeenten en steden in de 47 landen
van de Europese Unie organiseren tegelijkertijd publieke initia-
tieven en activiteiten met als doel de burgers te ontmoeten en te
betrekken bij thema's van lokaal belang. Het doel is de demo-
cratische participatie op lokaal niveau te bevorderen en te ver-
sterken. Ook Jette doet mee en geeft het woord aan de jongeren.

Expo De kinderrechten
Door de Jetse kinderen van 6 tot 17 jaar

Van 16 tot 20 november 2020

Het Gemeentehuis - Wemmelsesteenweg 100

Gedurende de openingsuren van het ge-

meentebestuur

Debat tussen jongeren van 12 tot 17
jaar en een politieke mandataris

In november

Collegezaal - Wemmelsesteenweg 100

Inschrijvingen via afnicolay@jette.irisnet.be

Participatieve workshop 
voor adolescenten
14 oktober om 16u

Ploef ! - Bonaventurestraat 100

Inschrijvingen via afnicolay@jette.irisnet.be



leefomgeving6 I

Mobiliteitstest
6 maanden eenrichtingsverkeer in 3 Jetse straten

M
et haar nieuwe busplan, dat sinds

een paar jaar stapsgewijs wordt

uitgerold, bereidt de MIVB zich

voor op de mobiliteit van morgen.

Naast nieuwe lijnen en een verhoging van de

capaciteit en de frequentie van de bestaande

lijnen, voorziet het plan ook een verbetering

van de aansluitingen zodat bus, tram en metro

zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn. In

dit kader wil de MIVB de doorstroming van bus-

lijn 53 in de Leopold I-straat verbeteren door

de verkeersdruk in de buurt te verminderen. Dit

zal tevens de levenskwaliteit van de omwonen-

den verbeteren.

Testfase
Een van de opties die op tafel liggen om

bus 53 vlotter door de Leopold I-straat te

loodsen, is de invoering van een gedeeltelijk

eenrichtingsverkeer. In eerste instantie willen

de gemeente Jette en de MIVB deze maatre-

gel vanaf 5 oktober testen voor een periode

van 6 maanden. Concreet betekent dit dat

het eenrichtingverkeer zal gelden:
� in de Leopold I-straat,

richting Charles Woestelaan
� in de Tilmontstraat, 

richting de Smet de Naeyerlaan
� in de Paul Michielsstraat, 

richting Leopold I-straat

In de Leopold I-straat zullen in de richting

van de Woestelaan naar de de Smet de Naey-

erlaan enkel bussen, taxi’s en fietsen mogen

rijden, geen wagens. 

Na 6 maanden zal de gemeente het plan

evalueren en de resultaten ervan zullen als

basis dienen voor de uitwerking van het al-

gemene project voor de heraanleg van de 

Leopold I-straat.

In het kader van het busplan van de MIVB zullen de gemeente en de
openbare vervoersmaatschappij vanaf 5 oktober gedurende zes
maanden het eenrichtingsverkeer testen in delen van de Leopold I-
straat, de Paul Michielsstraat en de Tilmontstraat.
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Burgerinitiatieven voor het
Duurzaam Wijkcontract Magritte

Vollenbike op het Kardinaal
Mercierplein
Ludieke activiteiten op en rond de fiets

Gedurende twee woensdagnamidda-
gen kan u op het Kardinaal Mercier-
plein deelnemen aan verschillende
activiteiten met de fiets als centraal
thema. Fietslessen voor kinderen, een
reparatieworkshop, crazy bikes,...
Leef je uit op twee wielen!

M
et Vollenbike willen de gemeente

Jette en de vzw CyCLO, in samen-

werking met verschillende vereni-

gingen en wijkinitiatieven, de

fiets in de kijker zetten. Het evenement on-

derscheidt zich tegenover andere klassieke

sensibiliserings- en preventieacties door te fo-

cussen op de ludieke aspecten van de fiets.

Twee woensdagnamiddagen, van 14u tot

18u, staan er allerlei activiteiten op het pro-

gramma. De vzw CyCLO is van de partij met

een reparatiestand en een infostand over de

verschillende fietsinitiatieven in Jette. De

kleintjes kunnen deelnemen aan de fietsles-

sen van de sportdienst van de VGC. Wie de

Crazy Bikes wil/durft proberen, wordt be-

loond met een heerlijk sapje, met spierkracht

geperst op de smoothie bike! U kan ook uw

fiets laten versieren op de stand van Bike

Tattoo (fietstatoeages met bioverf ) of Bike

Art (geschilderde versiering met de centrifu-

gale kracht van het pedaleren).

� Vollenbike

Woensdag 7 en 14 oktober 2020

Van 14u tot 18u

Kardinaal Mercierplein

Gratis

7&14
okt.

Op dinsdag 22 september vond de
16de Wijkcommissie van het Duurzaam
Wijkcontract Magritte plaats. Op de
agenda stond het resultaat van de op-
roep tot burgerinitiatieven van juni
jongstleden. Maar liefst 6 dossiers
werden voorgesteld en vervolgens
goedgekeurd door een meerderheid
van de aanwezige leden.

T
ips en goede gewoonten uitwisselen

rond stadslandbouw, fotowandelin-

gen, intergenerationele creatieve

workshops, sportactiviteiten om het

zelfvertrouwen op te krikken en naai- en

kookworkshops,... Stuk voor stuk projecten

om de sociale banden in de wijk aan te

halen. 

In een volgend nummer van Jette Info, de

website www.cqd-dw.be en de Facebookpa-

gina zal u meer praktische details ontdekken

over deze initiatieven. Deelnemers en hel-

pende handen zijn natuurlijk meer dan wel-

kom!

Noteer in afwachting alvast dinsdag 13 ok-

tober in uw agenda. Dan vindt de 5de Alge-

mene Vergadering plaats, ditmaal omgevormd

tot 'Projectensalon'. Deze vergadering/voorstel-

ling vindt plaats in de Gemeentelijke Feestzaal

vanaf 18u. Een niet te missen

afspraak waarbij u de part-

ners van de socio-economi-

sche projecten kan

ontdekken en ideeën kan uit-

wisselen over de evolutie en

realisatie van hun projecten.
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Reinheid doorheen de seizoenen

Rattenbestrijding in Jette

Z
oals elk jaar rond dezelfde periode

vond tijdens de week van 21 augus-

tus een rattenbestrijdingscampagne

plaats in Jette. Maar acties zoals deze

zijn slechts efficiënt als ze samengaan met

volgehouden inspanningen van alle Jettena-

ren op het vlak van netheid. 

Zonder gevaar 
Jaarlijks worden er zes campagnes georgani-

seerd in alle straten van de gemeente, met bij-

zondere aandacht voor handelszones, parken,

parkings, woonzones en werven. Deze operaties

worden op touw gezet in samenspraak met het

bedrijf Vivaqua dat het rioleringsnet beheert en

een privéfirma ingehuurd door de gemeente. Ze

vormen geen gevaar voor de bewoners of huis-

dieren: het afbreekbare lokaas wordt in de rio-

len geplaatst, bevestigd aan twee

metaaldraden. Het vergif, waarvan de samen-

stelling regelmatig gewijzigd wordt om immuni-

satie tegen te gaan, roeit de ratten uit. 

Wat kan u doen?
Als u bij u thuis ratten wil bestrijden, kan

u gratis gifzakjes bekomen bij de gemeente.

U kan ze aanvragen via proprete-

netheid@jette.irisnet.be of 02.423.13.17.

Thuisgebruik (in een kelder of riolering) van

rattenvergif vraagt echter bijzondere voor-

zichtigheid, aangezien dit bijvoorbeeld ge-

makkelijker toegankelijk is voor uw

huisdieren. Als u in een flatgebouw woont,

kan u de syndicus of de mede-eigendom vra-

gen voor een rattenbestrijding. 

Beter voorkomen...
De beste manier om ratten te bestrijden

blijft preventie. U kan bijvoorbeeld een roos-

ter op de verluchtingsgaten van uw woning

plaatsen om te vermijden dat ratten hun weg

naar binnen vinden. Bewaar voedsel ook in

afgesloten dozen en let op de netheid bin-

nenshuis. Hetzelfde geldt uiteraard voor de

omgeving van uw woning: afval in de straat

of vuilniszakken die te lang op het voetpad

blijven rondslingeren, trekken ratten aan.

Waken over de netheid van de openbare

ruimte en de regels respecteren volstaan om

actief deel te nemen aan de strijd tegen een

toename van de populatie van ratten en an-

dere schadelijke dieren.

PROXY CHIMIK IN JETTE 
Oktober 2020

� Kardinaal Mercierplein
12 oktober - van 17u tot 17.45u

� H. Liebrechtlaan 
(kant J.B. Moyensstraat), 
niet in oktober

� Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
10 oktober - 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
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INFOS
werken

oktober 2020

J. LAHAYESTRAAT, 
DAPPERHEIDSSTRAAT EN 
ESSEGHEMSTRAAT
Vervanging tramrails en heraanleg

Meer info over de omleidingen voor

trams en bussen: www.mivb.brussels –

070.23.2000 en aan de betrokken

haltes.

FLORAIR 
(GUILLAUME DE GREEFLAAN)
Werken nutsbedrijven

Sibelga, Proximus en Vivaqua voeren

momenteel infrastructuurwerken uit aan

de Florair-gebouwen (Guillaume de

Greeflaan). In functie van de vooruit-

gang van de werken geldt een parkeer-

verbod en zal het autoverkeer niet toe-

gelaten zijn. De straat blijft wel

bereikbaar voor voetgangers.

LEOPOLD I-STRAAT
Vernieuwing van het rioolnetwerk

Vivaqua is bezig met de vernieuwing van

de riolen in de Leopold I-straat. Om de

toegang tot de warenhuizen te kunnen

garanderen, verlopen deze werken in

fasen. De straat blijft bereikbaar voor

voetgangers, fietsers en auto’s. Er geldt

een parkeerverbod en een omleiding is

voorzien.

UYTTENHOVESTRAAT 
Werken nutsbedrijven

Sibelga, Proximus en Vivaqua starten

binnenkort met infrastructuurwerken in

de Uyttenhovestraat. In functie van de

vooruitgang van de werken geldt een

parkeerverbod en zal het autoverkeer

niet toegelaten zijn. De straat blijft wel

bereikbaar voor voetgangers.

DIKKE BEUKLAAN 
Tram 9 

Meer info over de werken voor de verlen-

ging van tramlijn 9 vindt u op

www.tram9.brussels en www.mivb.be of

via 0800.94.001 (van 9u tot 12u)

Mobiele containers 
voor huishoudelijk grofvuil
Enkel voor Jettenaren

O
p 27, 28, 29, en 30 oktober, telkens

van 9u tot 18u, is een nieuwe mo-

biele containeractie voor huishoude-

lijk grofvuil voorzien in Jette. Vergeet

niet om uw afval vooraf te sorteren en houd

u aan de veiligheidsregels en de instructies

van het gemeentepersoneel ter plaatse.

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

houdelijk grofvuil terecht kan bij de mobiele

containers: meubilair, onherstelbare kleine

huishoudtoestellen (geen wasmachines, vaat-

wassers, enz.) en multimediamateriaal, ge-

reedschap, huishoudelijk klein chemisch

afval, spaarlampen en verlichting. Afval dat

bestemd is voor de witte, blauwe, gele en

groene zakken, alsook glazen flessen en fla-

cons bestemd voor de glascontainer, auto-

banden of bouwafval, worden niet aanvaard.

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 getroffen

worden zodat deze actie in alle veiligheid

verloopt. Zo moet elke bezoeker een masker

dragen (ter plaatse zijn geen maskers voor-

zien) en geldt de afstandsregel van 1,5 meter.

Personen die symptomen vertonen die wijzen

op een besmetting met het coronavirus, wor-

den verzocht om thuis te blijven. En ten

slotte moeten de bezoekers zich uiteraard

houden aan de instructies van het gemeen-

tepersoneel ter plaatse.

Parkeer- en verkeersmaatregelen
Tijdens deze actie geldt van 9u tot 18u een

verkeers- en parkeerverbod en in de betrok-

ken straten, behalve voor de voertuigen die

afval komen deponeren. Voor de inwoners

van deze straten zullen ook de garages niet

toegankelijk zijn.

Meer info: www.jette.be
www.arp-gan.be – 0800.981.81

� 27/10: Graafschap Jettelaan 
� 28/10: Maurice Van Rolleghemstraat

(toegang via Joseph De Heynstraat)
� 29/10: Honoré Longtinstraat (toegang

via Firmin Lecharlierlaan)
� 30/10: Audrey Hepburnstraat

Uurrooster: van 9u tot 18u

27>30
okt.
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7>17
okt. Week van de Fairtrade

T
ijdens de Jetse Week van de Fairtrade

leer je goede koffie maken, ontdek je

wat er zo eerlijk is aan een fairtrade-

kopje, kan je meedoen aan een quiz

en genieten van een fairtradekoffie in één

van de deelnemende Jetse horeca en nog zo-

veel meer. Je leest er alles over in onder-

staand programma:

2 workshops rond koffie
Twee workshops waar je alles te weten

komt over koffie: keuze van een goede koffie,

hoe goede koffie zetten, de uitdagingen rond

koffie op wereldschaal, waarom kiezen voor

fairtradekoffie, het leven van een koffieprodu-

cent,..., inclusief degustatie van diverse fairtra-

dekoffies. De workshops worden gegeven door

Raf Van den Bruel die al 20 jaar werkzaam is

in de koffiebranche. Het aantal deelnemers is

beperkt tot 10 personen per workshop.

Theatervoorstelling 
‘Le voyage du kawa’ (FR)

’Le voyage du Kawa’ houdt het midden tus-

sen een kennismakingsparcours en een poë-

tisch fresco en is opgebouwd rond een

verhaal, marionettenspel en wereldmuziek.

Het vertelt de geschiedenis van de koffie van

de geboorte in Ethiopië tot de verovering van

Zuid-Amerika. Actuele thema’s rond Fairtrade

en Noord-Zuidrelaties vormen de rode draad

in dit zintuiglijke avontuur.

Na deze voorstelling van Rudy Goddin (Po-

taufeu Théâtre asbl) is er mogelijkheid tot het

stellen van vragen. De ideale gelegenheid om

in discussie te gaan met het publiek en te

ontdekken met welke vragen anderen zitten.

Jette Met koffiespecial
Philippe Lafont van Pure Chocoa, de arti-

sanale chocolatier die elke week op Jette Met

staat, geeft drie workshops rond chocolade

en koffie: degustatie van chocoladekoffie,

personaliseren van chocolade, sensibilisering

rond eerlijke handel,... Het aantal deelnemers

is beperkt tot 10 personen per workshop.

Wedstrijd ‘Quiz eerlijke koffie’
Tijdens de Week van de Fairtrade wordt er

een onlinequiz georganiseerd. Wat je kan win-

nen? Een koffiedegustatie in een Jetse zaak

die partner is van ons label ‘Jette, Fairtrade-

gemeente’. Surf van 7 tot 17 oktober naar de

website van de gemeente en geef het ant-

woord op enkele vragen rond Fairtrade en

koffie. Zijn je antwoorden correct, dan ont-

vang je meteen een bevestigingsmail die je

recht geeft op een eerlijke koffie in een van

de deelnemende zaken. De quiz loopt tijdens

de Week van de Fairtrade, van 7 tot 17 okto-

ber, maar de gratis degustatie in de betref-

fende horecazaken gaat door tot 31 oktober!

Op vertoon van de mail krijg je een koffie

per persoon in een horecazaak naar keuze!

Opgelet: enkel de eerste 100 juiste antwoor-

den komen in aanmerking.

De Week van de Fairtrade is een initiatief

van Enabel (Trade For Development Center)

Deelnemende horecazaken:
� Il Cappuccino

Koningin Astridplein 1
� Taverne Ter Linden

Leopold I-straat 329 
� La librairie Jaune

Leopold I-straat 499
� Boulangerie Gavilan

Ferdinand Lenoirstraat 1
� Le Rayon Vert

Van Huynegemstraat 30/32

Week van de Fair Trade
Van 7 tot 17 oktober 2020

� Theatervoorstelling ‘Le voyage du kawa’

Dinsdag 13 oktober, van 19u tot 22u 

Centre Armillaire

De Smet de Naeyerlaan 145 

Inschrijven verplicht: ccjette.be
� Jette Met koffiespecial

Woensdag 14 oktober, van 15u tot 16u,

van 16u tot 17u en van 17u tot 18u

Jette Met

Kardinaal Mercierplein
� 2 workshops rond koffie

Zaterdag 17 oktober, van 10u tot 12u

en van 14u tot 16u

Nederlandstalige bib - J. Verdoodtzaal
� Wedstrijd ‘Quiz eerlijke koffie’

Info en inschrijvingen: 
ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.12

Met de internationale dag van de koffie (1 oktober) en
de Week van de Fairtrade (van 7 tot 17 oktober), gaat
Jette de koffietoer op, maar dan wel die van de ‘eerlijke’
koffie. Een week lang kom je alles te weten over koffie
en koffieteelt.



duurzame ontwikkeling I 11

No Impact Jette
Lancering van een nieuwe editie

Na twee edities vol workshops, ont-
moetingen en ontdekkingen, komt No
Impact Jette in 2020-2021 sterker dan
ooit terug! Door de gezondheidscrisis
werd de start van de derde editie uit-
gesteld, maar het goede nieuws is dat
in november de workshops eindelijk
starten!

N
o Impact Jette is een project dat

draait rond drie thema’s: afval, voe-

ding en energie. De uitdaging be-

staat erin dat deelnemers hun

consumptiepatroon veranderen om hun im-

pact op het milieu te beperken en in een

moeite door geld besparen. Een overzicht

van de eerste edities vind je op www.noim-

pactjette.be. 

Actie, uitdaging, workshop
Zin om mee de 150 gezinnen uit de voor-

bije edities te vervoegen? Kies dan per thema

minstens één actie en één uitdaging en neem

deel aan minstens één workshop. Elke NIJet-

tenaar stelt zijn eigen programma samen, in

functie van zijn mogelijkheden en/of voor-

keur. Per slot van rekening

blijft No Impact Jette

op de eerste plaats

een ludiek pro-

ject. Om tege-

moet te

komen aan de

noden van de

deelnemers,

vinden work-

shops, bezoe-

ken en vormingen

plaats tijdens de

duur van het project.

Open voor iedereen
De deelname aan het project is gratis en

iedere deelnemer ontvangt een starterskit. Er

wordt geen enkele investering gevraagd, ie-

dereen kan erin meestappen: alleenstaanden,

gezinnen, met of zonder financiële moeilijk-

heden, gezondheidsproblemen, handicap,…

Solidariteit is het sleutelwoord. 

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld? 
Vuur dan op donderdag 15 oktober al je

vragen af tijdens een algemene presentatie

van het project. Op deze infoavond

kom je alles te weten over de mo-

daliteiten voor deelname aan de

editie 2020-2021 van dit actie-

programma dat voor alles dyna-

misch, gezinsvriendelijk en

onbevooroordeeld wil zijn! Wie

al overtuigd is, kan zich vanaf

nu inschrijven, rechtstreeks via

www.noimpactjette.be of door

contact op te nemen met de dienst

Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu

(ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.01).  

� No Impact Jette

Infoavond

Donderdag 15 oktober om 19u

Polyvalente zaal (Léon Theodorstraat 108,

1ste verdieping, via de mindervalideningang)

Gratis

Inschrijven verplicht

(ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.01)

Jette zet in op dierenwelzijn
Uw kat steriliseren levert een premie van 50 of 75 euro op

Sinds 1 januari 2018 is elke eigenaar
van een kat verplicht zijn huisdier te
laten steriliseren voor de leeftijd van
6 maanden. Wie dat doet voor 21 mei
2021 kan rekenen op een gemeente-
lijke premie van 50 ¤ voor een kater,
en 75 ¤ voor een kattin.

E
en kattenpaar heeft gemiddeld tot 8

kittens per jaar. Na 1 jaar zijn er al

zo’n 25 kattenkoppeltjes. En 5 jaar

later zullen het eerste paar en al hun

afstammelingen het leven geschonken heb-

ben aan... 5.000 kittens. Hoog tijd dus dat

we die kattenbevolkingsexplosie een halt

toeroepen.

Voor 21 mei 2021
De gemeente Jette neemt deel aan een

campagne in het kader van het dierenwelzijn

en wil gezinnen die hun kat steriliseren –

sinds 1 januari 2018 een wettelijke verplich-

ting – een financieel duwtje in de rug geven.

De aanvraag gebeurt via het officiële formu-

lier dat u terugvindt op www.jette.be, verge-

zeld van een attest van een dierenarts

bevoegd voor het uitvoeren van sterilisaties

op katten, de originele factuur en een kopie

van uw identiteitskaart. Elk Jets gezin heeft

recht op maximum twee premies. Opgelet: de

aanvraag moet gebeuren binnen de 3 maan-

den na de sterilisatie en uiterlijk op 21 mei

2021! De uitkering van de premie is afhanke-

lijk van de beschikbaarheid van de budget-

taire middelen. 

Meer info:
dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu
(ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.01)
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Geleide wandeling
Op zoek naar 
champignons

Het Laarbeekbos herbergt een

schat aan biodiversiteit. Tijdens

deze wandeling ontdek je er

een van: de wereld van de

champignons. Een natuurgids

van CEBO geeft je meer uitleg

over deze levende organismen

die noch dierlijk, noch plantaar-

dig zijn. Aangezien de champig-

nonpluk in Brussel verboden is,

legt de specialist je uit hoe

champignons te identificeren

zonder de biodiversiteit schade

toe te brengen.

Zaterdag 10 oktober, 

van 14u tot 16u

Afspraak voor de halte UZ-VUB

van bus 13 

Gratis, inschrijven verplicht

(ddo@jette.irisnet.be

02.422.31.01)

Workshop
Kiemzaden en bezoek
aan de Zadenbib (FR)

Samen met een animatrice ont-

dek je de geheimen van kiem-

zaden: welk materiaal

gebruiken, hoe ze te kweken,

hoe ze proeven en waarom ze

goed zijn voor de gezondheid.

Zaterdag 24 oktober, 

van 10u tot 12u 

Bibliojette 

Kardinaal Mercierplein 10 

Gratis, inschrijven verplicht

(zszalanczi@jette.irisnet.be

02.426.05.05)

Workshop
Kiemzaden
en wilde planten

De workshop ‘Kiemzaden en

wilde planten’ wordt voorafge-

gaan door een korte wandeling

op de Heymboschsite om ken-

nis te maken met wilde planten

in hun natuurlijke habitat. Na de

wandeling proeven we enkele

kleine bereidingen met kiemza-

den en een thee die de immuni-

teit stimuleert. Om coronaproof

te zijn, worden de recepten op

voorhand bereid. Iedere deelne-

mer ontvangt na afloop het re-

ceptenboekje.

Zondag 25 oktober, van 13.30u

tot 16.30u 

Wouterspaviljoen 

Woutersstraat 12 

Gratis, inschrijven verplicht

(ddo@jette.irisnet.be –

02.422.31.12)

Workshop
Stadstuinieren in al zijn
facetten (NL)

Tuinieren in potten, verticaal tui-

nieren, gebruik van recuperatie-

materiaal, werken op kleine of

niet-evidente oppervlaktes zoals

daken en balkons, het sociale

aspect van samentuinen en an-

dere gemeenschappelijke initia-

tieven…  In deze theoretische

workshop leer je aan de hand

van allerlei voorbeelden wat er

allemaal komt kijken bij ecolo-

gisch tuinieren in de stad in de

breedste zin van het woord.

Françoise De Smet, die de work-

shop komt geven, heeft zelf veel

ervaring met stadstuinieren en

geeft al jaren met veel enthou-

siasme praktische en theoreti-

sche workshops. Heel groene of

iets minder groene vingers? Je

steekt er altijd iets van op!

Maandag 26 oktober, 

van 19u tot 21u 

Nederlandstalige bibliotheek

(J. Verdoodtzaal, 2de verdieping)

Kardinaal Mercierplein 6 

Gratis, inschrijven verplicht

(bibliotheek@jette.irisnet.be

02.427.76.07)

Duurzame 
ontwikkeling

Agenda
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Nieuwe maatregelen tegen 
het coronavirus
Solidariteit is het sleutelwoord

De veiligheidsraad heeft de nieuwe regels vastgelegd in het kader
van de strijd tegen het coronavirus. Deze regels werden nog aan-
gevuld met specifieke maatregelen op gewestelijk of gemeentelijk
vlak. Welke regels zijn er nu van toepassing in het Brussels Gewest
en in Jette? Opgelet, de hygiëneregels blijven fundamenteel.

D
e algemene mondmaskerplicht op

straat in het Brussels Gewest ver-

dwijnt vanaf 1 oktober. U moet ech-

ter wel steeds een mondmasker op

zak hebben. Een mondmasker blijft wel nog

verplicht (vanaf 12 jaar) in winkels, het open-

baar vervoer, de gemeentegebouwen, de bi-

bliotheken, evenementen (binnenshuis en

buitenshuis), bioscopen. Ook op drukke

plaatsen kan de lokale overheid een mond-

maskerplicht opleggen. 

In Jette betekent dit concreet dat een

mondmasker verplicht blijft in de uitgebreide

zone van de zondagmarkt, met name op het

Koningin Astridplein, de Léon Theodorstraat,

het Kardinaal Mercierplein, Leopold I-straat,

Timmermansstraat, Jetselaan (tussen de La-

kenselaan en het Brusselaarsplein), Wemmel-

sesteenweg (vanaf Proxy Delhaize tot

Koningin Astriplein), Jetsesteenweg (van de

Lakenselaan tot het Koningin Astridplein), net

als de Hainautstraat. De mondmaskerplicht

geldt ook rond de scholen bij de aanvang en

het einde van de schooldag.

De quarantaine wordt aangepast van 14

dagen naar 7 dagen. Deze geldt indien u uit

een rode zone terugkeert of indien u in nauw

contact geweest bent met een persoon die

positief test (volgens de instructies die u zal

krijgen van het tracingcentrum of van uw

huisdokter). Na 5 dagen laat u zich testen.

Indien deze test negatief is, mag u na 7

dagen uit quarantaine.

De bubbel van 5 verdwijnt. Elk gezinslid mag

voortaan nauw contact (waarbij de social dis-

tancing niet gerespecteerd wordt) hebben

met 1 tot 5 personen per maand.

Cafés moeten sluiten om 23u. Restaurants

mogen openblijven tot 01u.

Er geldt een samenscholingsverbod van

meer dan 10 personen tussen 23u en 06u.

Allerlei: 
Reizen: het is niet langer formeel verboden

om rode zones te bezoeken (tenzij het land

van bestemming dit verbiedt), maar dit wordt

nog altijd sterk afgeraden. Reizigers die te-

rugkeren uit een rode zone, moeten zichzelf

verplicht op de eerste dag van hun terugkeer

7 dagen in quarantaine plaatsen en een test

laten uitvoeren op dag 5. Voor reizigers die

terugkeren uit een oranje zone worden qua-

rantaine en test niet langer aangeraden. 

Winkelen: winkelen moet nog steeds met

een mondmasker, maar mag opnieuw met

meer dan 2 personen.

Evenementen: Voor evenementen met publiek

blijft de limiet van 200 personen binnenshuis

en 400 personen buitenshuis van toepassing. 

De hygiëneregels blijven van toepassing
en fundamenteel:
� Respecteer de fysieke veiligheidsafstand

(1,50 m)
� Draag een mondmasker indien de fysieke

veiligheidsafstand niet kan gerespecteerd

worden
� Was regelmatig uw handen met water en

zeep (of gebruik alcoholgel indien er geen

zeep is)
� Hoest en nies in uw elleboog 
� Blijf thuis (of ga naar huis) indien u symp-

tomen heeft (koorts, hoest, ademhalings-

problemen) en contacteer uw arts
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1 dag niet
Nationale actie tegen woninginbraak

E
en inbraak heeft een grote impact,

zowel op financieel als op emotio-

neel vlak. Deze preventietips kunnen

u helpen om het risico op inbraak te

beperken.

Diefstalpreventieadviseur
De diefstalpreventieadviseur helpt u uw

woning te beschermen tegen inbraak. Hij

komt gratis langs om ter plaatse maatregelen

op maat voor te stellen.

Merken en registreren
Uw waardevolle voorwerpen merken en re-

gistreren heeft als voordeel dat u gemakkelijk

aangifte kunt doen van een diefstal. De poli-

tie weet wat zij moet zoeken en kan heel snel

de eigenaar identificeren. De eigenaar krijgt

daardoor zijn gestolen voorwerpen veel snel-

ler terug. Ander voordeel van gemerkte voor-

werpen: ze zijn moeilijk verkoopbaar, wat

hun waarde voor de inbreker vermindert. Bo-

vendien verhoogt een merkteken de pakkans

aanzienlijk. Inbrekers laten gemerkte voor-

werpen daarom liever liggen. 

Sociale maatregelen
Een goed contact met de buren en een ge-

zonde vorm van sociale controle is nog altijd

de beste preventie tegen inbraak. In buurten

waar de mensen elkaar niet kennen, kunnen

inbrekers makkelijk anoniem rondlopen en

hun slag slaan. Indien u verdachte handelin-

gen vaststelt in uw straat of buurt, neem dan

onmiddellijk contact op met de 101.

Veilige leefgewoonten
Veilig wonen is een kwestie van veilige leef-

gewoonten. De beste sloten zullen niet helpen

als je ze niet gebruikt of als je tegelijkertijd

een raam laat openstaan. Veilige leefgewoon-

ten kosten weinig of niets en hebben toch een

enorm effect in het buiten houden van onge-

wenste bezoekers. Deze maatregelen zijn zo

eenvoudig dat ze vaak over het hoofd gezien

worden: doe steeds de deuren en ramen op

slot; geef altijd de indruk dat er iemand aan-

wezig is; plaats aantrekkelijke voorwerpen uit

het zicht van voorbijgangers;...

Mechanische maatregelen
Het is heel belangrijk dat alle ‘zwakke’

punten van je woning goed beveiligd zijn. Als

een inbreker ondanks alles toch jouw woning

uitkiest, is het belangrijk om hem zo lang

mogelijk buiten te houden. Een onderzoek

heeft aangetoond dat een inbreker zijn po-

ging na gemiddeld 3 minuten staakt. Alle be-

reikbare gevelopeningen – deuren,

(schuif )ramen, garage en kelderopeningen –

moeten dus goed beschermd worden. 

Elektronische maatregelen
Elektronische beveiliging is zeker in wo-

ningen met een hoger inbraakrisico een be-

langrijke aanvulling op de voorgaande

maatregelen. Het plaatsen van een elektro-

nisch veiligheidssysteem is alleen maar inte-

ressant als de woning al correct beveiligd is.

Naast een afschrikkend effect heeft het

alarmsysteem vooral als doel een inbraak of

poging tot te detecteren, en de bewoners,

omwonenden en de politie rechtstreeks of

onrechtstreeks te alarmeren. Dit systeem ver-

traagt de inbreker immers niet, maar kan

hem wel afschrikken.

Meer info:
www.1dagniet.be 
Cel diefstalpreventie 
Vandenschrieckstraat 77
02.423.11.56 – inbraakpreventie@jette.irisnet.be

Wist u dat er in België dagelijks 141 woninginbraken gebeu-
ren? Van 19 tot 25 oktober 2020 vind de nationale actie '1 dag
niet' plaats, in de strijd tegen woninginbraak.
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Een duik in de geschiedenis
De Franken in Jette

Benieuwd om de Jetse geschiedenis te kennen? Elke maand kan
je in Jette Info een ander historisch aspect van uw gemeente ont-
dekken. Deze maand: de Franken in Jette.

I
n de vorige Jette Info stond de Romeinse

villa centraal, die door de Franken ver-

woest werd in de derde eeuw. De Fran-

ken waren Germanen, afkomstig van

over de Rijn. In tegenstelling tot de Romei-

nen, die een verstedelijkte beschaving had-

den, leefden de Franken op het platteland,

in domeinen die 'haim' heetten. We vinden

deze benaming trouwens terug in het Neder-

lands (heem, Engels (home) en Duits (Heim),

net zoals in naamplaatsen. Denk bijvoor-

beeld aan Kobbegem of Relegem in Vlaams-

Brabant, Nottingham in Engeland of

Pforzheim in Duitsland.

Het huis van Adzo
In Jette vinden/vonden we drie verwijzin-

gen naar deze 'haim': Essegem, Dielegem en

Meusegem. De twee eerste vormen een ver-

wijzing naar een persoon, het achtervoegsel

-ing +a +haim. Origineel waren Essegem en

Dielegem dus Adzo-ing-a-haim en �ielo-ing-

a-haim, ofwel het huis van Adzo/�ielo en de

zijnen. Dit is een goed voorbeeld van de

clanvorming van de Frankische kolonisatie in

onze gewesten. Groepen individuen waren

gelinkt aan een chef en vormden samen een

landbouwgemeenschap. Adzo is dan weer

een verkort samenvoegsel van adal (edel) en
�ielo van þeu/iet (Diets/volk).

Meusegem komt dan weer van een latere

Frankische plaatsnaam: mûs, 'water, vochtig-

heid'. Deze in onbruik geraakte plaatsnaam

bevond zich in de buurt van de spoorweg-

brug die de Toussaintstraat overspant, vlakbij

de Molenbeek, alias de Maalbeek.

Deze Frankische toponiemen zijn de enige

restanten die herinneren aan hun aanwezig-

heid in onze contreien. De Franken trokken

hun woningen op uit hout en aarde. Dit ver-

klaart waarom er geen overblijfselen te vin-

den zijn uit deze periode...

� (hoofdletter) en þ (kleine letter) zijn letters uit
het oude Germaanse alfabet, die overeenkomen
met de Engelse th.

De informatie voor deze reeks wordt bezorgd door

Pierre Van Nieuwenhuysen van de vereniging

Graafschap Jette
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Halloween
Van niets bang! 
Hou je er ook van om te griezelen?
Dan is Halloween ongetwijfeld jouw
favoriete feestdag. Kom op vrijdag 30
oktober het Halloweenparcours in het
Garcetpark ontdekken.

K
inderen zijn steeds weer enthousiast

als Halloween er aan komt, op de

vooravond van Allerheiligen. Ze vin-

den het fantastisch om zich te verkle-

den, pompoenen te bewerken en vooral om

snoep te krijgen. Op vrijdag 30 oktober wordt

Halloween opnieuw gevierd in het Garcetpark.

Het evenement ziet er dit jaar heel anders uit

en bestaat uit een parcours dat iedereen kan

volgen, binnen de familiale bubbel. 

De ingang is gratis maar de activiteit is op

de eerste plaats bedoeld voor Jetse gezinnen.

Meer info: www.jette.be
vea@jette.irisnet.be –  02.423.13.02

� Halloween in het Garcetpark

Vrijdag 30 oktober 2020

Van 18u tot 21u

Ingang Kardinaal Mercierplein 

Oxfamontbijt
Nieuwe formule

Ondanks de huidige gezondheidscri-
sis is het Oxfamontbijt toch opnieuw
op de afspraak dit jaar, en dit tijdens
het weekend van 21 en 22 november.
De formule wordt aangepast, aange-
zien er geen grote groepen kunnen sa-
menkomen om samen te ontbijten.
Het ontbijtfeest kan echter thuis
plaatsvinden, met familie of vrienden!

U
kan een ontbijtmand bestellen,

voor 2, 4 of 6 personen, voor de

respectievelijke prijs van 25, 45 of

54 euro. Voor elke verkochte ont-

bijtmand gaat er 10 euro naar de projecten

en partners van de Oxfam wereldwinkels, die

eveneens zwaar te lijden gehad hebben

onder de coronacrisis.

Inhoud van de ontbijtmand (in een artista-

nale, duurzame zak in biokatoen): een mix

van kleine flesjes fruitsap, een pak gemalen

koffie van 250gr, een pot chocopasta van

400gr, 2 of 4 chocoladerepen, 2 broodjes en

een bio-appel per persoon.

Voor de manden voor 4 of 6 personen

voegen de organisatoren nog wat lekkers

toe: 20 biotheezakjes, een pot bioconfituur,

een pak biozandkoekjes met citroensmaak.

Inschrijven, bestellen en betalen van uw

ontbijtmanden kan van 3 tot 19 november

per mail: nicoleetdouadi@yahoo.fr. Gelieve

uw mand vooraf te betalen op rekening:

BE38 0682 3849 8472 met de vermelding

van uw naam, het aantal en type ontbijt-

mand, de datum van afhaling en uw telefoon-

nummer.

U kan uw ontbijtmand oppikken in het

Wouterspaviljoen (A. Woutersstraat 12) op 21

of 22 november tussen 8u en 11u.

Als u ter plaatse wil betalen, gelieve cash

te voorzien... en vergeet niet om uw mond-

masker te dragen.

21>22
nov.
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Fotoboek 'Portraits in Jazz'
van Jetse fotograaf Arnaud Ghys

Jette info 
Cultuur

J
ettenaar Arnaud Ghys maakt foto's die

uitnodigen om even stil te staan, om te

voelen en na te denken. Net zoals in zijn

andere fotoreeksen, vatten de beelden

uit de reeks 'Portraits in Jazz' een uniek mo-

ment.

Jazz, dat is vloeiend, vibrerend, ongrijp-

baar,... Onweerstaanbaar voor de ene, onuit-

staanbaar voor de andere. Arnaud Ghys

behoort duidelijk tot de eerste categorie. Bo-

vendien combineert hij zijn beide passies:

jazz en fotografie. Dit leverde doorheen de

jaren een fantastische reeks portretten op

van jazzmuzikanten. Zangeressen, pianisten,

trompettisten, violisten,... Ze werden allen

door de fotograaf vastgelegd in sfeervol

zwart-wit. Het resultaat is een reeks beelden

waar de broeierige sfeer van afspat, het spel-

plezier, de magie,... Archie Shepp, Théo Cec-

caldi, Anne Paceo of Nicolas Thys,... Allen

passeerden ze voor de lens van Arnaud Ghys.

Ben je benieuwd om de foto's te ontdek-

ken? Het fotoboek 'Portraits in Jazz' verscheen

eind september, begeleid door teksten van

Eddy Vannerom en Daniel Sotiaux.

� Portraits in jazz

Fotoboek van Arnaud Ghys

ARP2 Editions

De fotograaf Arnaud Ghys heeft reeds jarenlang een voorliefde
voor jazz. Sinds vele jaren tracht hij de magie te vatten tijdens
die momenten van muzikale creativiteit. De reeks 'Portraits in
Jazz' verscheen eind september in boekvorm.
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La Maison bleue
Een warme plek voor volwassenen met een mentale beperking

K
inderen met een mentale beperking

vinden maar moeilijk een geschikte

opvang. Voor volwassenen is het

plaatsgebrek nog groter. Dit is dan

ook meteen de grote vrees van ouders van

jongvolwassenen met een mentale handicap.

Wat gaat er met mijn kind gebeuren als ik er

niet meer ben? Dit geldt ook voor de ouders

van de kinderen van het Jetse centrum Centre

de Vie, dat personen met mentale problemen

opvangt. Vanuit dat idee ontstond 5 jaar ge-

leden La Maison Bleue, op de Bonaventure-

straat, op een steenworp van het Centre de

Vie.

20 volwassenen met een lichte tot matige

mentale beperking hebben er een onderko-

men. De meesten onder hen gaan overdag

naar het Centre de Vie, maar anderen blijven

overdag in het dagcentrum van La Maison

Bleue. Ook andere volwassenen met een be-

perking komen naar het dagcentrum, waar er

allerlei activiteiten georganiseerd worden,

rond welzijn, artistiek, sport, koken,… Het

centrum zit daarmee aan zijn maximumcapa-

citeit en er geldt een wachtlijst voor nieuwe

kandidaat-bewoners.

Muurtekening
Van bij de opening wilden de beheerders

van het centrum de grote zijmuur bekleden

met een muurtekening. Het gemeentelijk

straatkunstproject was dan ook een ge-

schenk uit de hemel. De kunstenares Soaz

werd gekozen om deze immense muur onder

handen te nemen. Ze maakte drie tekeningen

waaruit de centrumverantwoordelijken kozen

voor een tekening waarop twee personen el-

kaar omarmen. Qua sfeer komt de tekening

perfect overeen met de filosofie van het op-

vangcentrum.

La Maison Bleue wordt gesubsidieerd door

Iriscare. De werkingskosten lopen dan ook

hoog op. Niet minder dan 27 personeels-

leden staan in voor de opvang, 24u/24, 

7 dagen op 7. Als u het centrum een warm

hart toedraagt, kan u het trouwens zelf ook

financieel steunen. Dit kan via Cap48, de

rechtstreekse link vindt u op de website van

La Maison Bleue. Weet dat elke gift vanaf

40¤ voor 60% fiscaal aftrekbaar is.

Meer info: 
www.asbllamaisonbleue.com
Facebook asbl la maison bleue

La Maison Bleue in het hart van Jette biedt plaats aan 20 volwasse-
nen met een mentale beperking. Naast deze opvang met overnach-
ting, vormt het centrum ook een dagopvang voor 10 bijkomende
deelnemers, van maandag tot vrijdag. U kan het centrum voortaan
herkennen aan de grote muurtekening op de zijgevel.
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Yes we can – Jette 2020
Kleurrijke muurtekeningen in het kader van de mensenrechten

Y
es we can – Jette 2020 is een street-

artparcours met 6 monumentale fres-

co’s en 60 geverfde publieke

vuilnisbakjes, verdeeld over het Jetse

grondgebied, die de impact van het parcours

nog versterken. De vuilnisbakjes zullen niet

alleen de Jettenaren sensibiliseren over het

gebruik ervan, maar ook de bezoekers naar

de fresco’s leiden.

Er werden 6 internationale straatkunste-

naars geselecteerd. Elk met hun eigen stijl en

visie. Dit zorgde voor een mooi geheel van

abstracte, figuratieve en conceptuele muur-

tekeningen. Het project liep onder de des-

kundige leiding van coördinator Kool Koor. 

Als centraal thema voor de tekeningen

werd gekozen voor de mensenrechten. Jette

kiest voluit voor een samenleving waar elk

individu over dezelfde rechten beschikt. In

deze moeilijke en onzekere tijden op wereld-

schaal, zet de gemeente Jette zich meer dan

ooit in voor de mensenrechten, zoals deze

opgenomen zijn in de Universele Verklaring

van de Rechten van de Mens. Dit gebeurt via

verschillende acties, zoals de expo Migra

Focus, schrijfmarathons, de ‘adoptie’ van per-

sonen in gevaar via Amnesty International,…

Het parcours vormt een nieuwe stap om de

bewoners te sensibiliseren rond de mensen-

rechten.

U heeft ze ongetwijfeld reeds opgemerkt, de kleurrijke
muurtekeningen die her en der in Jette verschenen. Dit ini-
tiatief ‘Yes we can – Jette 2020’ vormt een streetartpar-
cours met reusachtige fresco’s, in het teken van de
mensenrechten. Een unieke manier om kunst en cultuur
naar de openbare ruimte en de bevolking te brengen.
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Alvari
Het Gemeentehuis
Hoek Wemmelsesteenweg
Dopéréstraat

Alvari is een Belgische kunstenaar
van Nederlandse afkomst. Hij
groeide op in New York tijdens de
jaren ’70. Zijn stijl is grafisch, ab-
stract en geïnspireerd op de stede-
lijke subculturen. Wit, leegte en
oneindigheid vormen zijn grootste
inspiratiebron, net als de condition
humaine.

Artikel 18:
Een ieder heeft recht op vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst;
dit recht omvat tevens de vrijheid
om van godsdienst of overtuiging te
veranderen, alsmede de vrijheid
hetzij alleen, hetzij met anderen
zowel in het openbaar als in zijn
particuliere leven zijn godsdienst of
overtuiging te belijden door het on-
derwijzen ervan, door de praktische
toepassing, door eredienst en de in-
achtneming van de geboden en
voorschriften.

Dourone
Crèche l’Ylo jardin 
Burgemeester Jean Neybergh-
laan 15C

Dourone is een Spaans-Frans kunste-
naarsduo. Fabio Lopez startte met
graffiti in 1999 in Madrid. Elodie Ars-
hak vervoegde hem in 2012. Sinds-
dien creëert het duo monumentale
muurschilderingen over de hele we-
reld. De werken van Dourone zijn fi-
guratief. Realistisch of surrealistisch,
het vrouwelijk portret neemt steeds
een belangrijke plaats in in hun werk.

Artikel 26:
Een ieder heeft recht op onderwijs;
het onderwijs zal kosteloos zijn, al-
thans wat het lager en basisonder-
wijs betreft. Het lager onderwijs zal
verplicht zijn. Ambachtsonderwijs
en beroepsopleiding zullen alge-
meen beschikbaar worden gesteld.
Hoger onderwijs zal openstaan voor
een ieder, die daartoe de begaafd-
heid bezit.

Kool Koor 
School Van
Asbroeck/Academie 
Wilgstraat 1 

Kool Koor begon zijn artistiek par-
cours in New-York tijdens de graffiti-
boom tijdens de jaren ’70 en begin
jaren ’80. Zijn creaties worden be-
paald door gecontrasteerde zones
met verlengingen en compressies,
als algen onder de stroming, zowel
organisch als mechanisch. Op de
muur van de Academie zorgde hij
voor een kleurrijke eyecatcher.

Artikel 27 :
Een ieder heeft het recht om vrijelijk
deel te nemen aan het culturele
leven van de gemeenschap, om te
genieten van kunst en om deel te
hebben aan wetenschappelijke
vooruitgang en de vruchten daar-
van. Een ieder heeft het recht op de
bescherming van de geestelijke en
materiële belangen, voortsprui-
tende uit een wetenschappelijk, let-
terkundig of artistiek werk, dat hij
heeft voortgebracht.
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Shamisa 
Debroey
Paul Garcetpark 

Shamisa Debroey is een Belgisch-
Zimbabwaanse kunstenares, afge-
studeerd aan het Sint-Lukas in
Brussel. Ze heeft reeds de nodige
bekendheid als illustratrice, schil-
der en tekenares. Haar kleurrijke,
bijna kinderlijke tekening past mooi
binnen het Garcetpark, naast de
speeltuin.

Artikel 2:
Een ieder heeft aanspraak op alle
rechten en vrijheden, in deze Verkla-
ring opgesomd, zonder enig onder-
scheid van welke aard ook, zoals
ras, kleur, geslacht, taal, gods-
dienst, politieke of andere overtui-
ging, nationale of maatschappelijke
afkomst, eigendom, geboorte of an-
dere status.

Shoof 
De Smidse  
Wemmelsesteenweg 306 

Shoof is een Tunesische straatkun-
stenaar die Arabische kaligrafie ge-
bruikt op een vrije wijze. Met
herhaling, verzadiging en stilering
werd zijn moedertaal zijn expressie-
middel. Zijn werk is therapeutisch:
in zichzelf treden en schrijven zon-
der na te denken. De vervormde let-
ters staan symbool voor de vrije
meningsuiting.

Artikel 19:
Een ieder heeft recht op vrijheid van
mening en meningsuiting. Dit recht
omvat de vrijheid om zonder inmen-
ging een mening te koesteren en
om door alle middelen en ongeacht
grenzen inlichtingen en denkbeel-
den op te sporen, te ontvangen en
door te geven. 

Soaz
La Maison Bleue  
Bonaventurestraat 9 

Soaz is een jonge kunstenares die in
Jette studeerde en later schilder-
kunst ging studeren. Ze legde zich
toe op graffiti, met aandacht voor de
vrouwelijkheid. Het toeval vormt
een belangrijk onderdeel in haar
werk, in het bijzonder in de ab-
stracte werken, waar de confronta-
tie tussen de vormen en kleuren
deel uitmaakt van haar exploratie.
Zowel het artikel – rond het recht op
gezondheid – als de sfeer passen
perfect bij de filosofie van La Mai-
son Bleue, dat volwassenen met
een mentale handicap opvangt.

Artikel 25 :
Een ieder heeft recht op een levens-
standaard, die hoog genoeg is voor
de gezondheid en het welzijn van
zichzelf en zijn gezin, waaronder in-
begrepen voeding, kleding, huis-
vesting en geneeskundige
verzorging en de noodzakelijke so-
ciale diensten, alsmede het recht op
voorziening in geval van werkloos-
heid, ziekte, invaliditeit, overlijden
van de echtgenoot, ouderdom of
een ander gemis aan bestaansmid-
delen, ontstaan ten gevolge van
omstandigheden onafhankelijk van
zijn wil. 

Ontdek het frescoparcours tijdens een herfstwandeling.
Op de gemeentelijke website www.jette.be kan u alvast de video’s
ontdekken, net als meer info over de mensenrechten.
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De collectie van 
het Museum voor Abstracte Kunst

Ray Gilles
Composition
1958, olie op doek,
132 cm x 150 cm

R
ay Gilles (1923-1997) stu-

deerde aan de Mechelse

Academie, aan het Hoger

Instituut voor Schone

Kunsten in Antwerpen en aan Ter

Kameren in Brussel. Hij is vooral

gekend voor zijn schilderijen en

voor zijn cartoons, maar ontwierp

ook boeken, magazines en thea-

terposters.

Aanvankelijk schilderde hij in

neo-expressionistische stijl, maar

zijn werk kreeg een kwaliteitsin-

jectie toen hij ging experimente-

ren met abstracte kunst. De

donkere werken ruimden plaats

voor een weelde aan kleuren. Ray

Gilles was gepassioneerd door

kleur en ontwikkelde zelfs een

eigen kleurentheorie, waarover

hij uitgebreid filosofeerde met

tijdgenoten Pol Bury, Jan Burs-

sens, Jan Dries of met zijn vrouw

Stella Van der Auwera, zelf ook

een begenadigde kunstenares.

Het werk ‘Compositie’ uit 1958

is een prachtig voorbeeld van de

kleurenexplosie die Ray Gilles op

het doek toverde. Met een fan-

tastisch gevoel voor compositie

creëert hij een dynamische we-

reld die bijna chaotisch lijkt,

maar perfect in evenwicht is.

Een jaar lang belichten we 1 kunstwerk uit het Museum voor Abstracte
Kunst, met een woordje uitleg over de kunstenaar en het werk in kwes-
tie. Zin om het schilderij of de sculptuur met eigen ogen te ontdekken?
Bezoek dan zeker het Museum voor Abstracte Kunst in de Esseghem-
straat, samen met het ernaast gelegen René Magritte Museum.

� Museum voor Abstracte Kunst
& René Magritte Museum
Esseghemstraat 137
Van woensdag tot en met 
zondag van 10u tot 18u
10 ¤ (standaardtarief ) • 8 ¤ (-23, groepen) • 5 ¤ (Jettenaren)
02.428.26.26 - www.magrittemuseum.be
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Klassiek in de Abdij 

Het Collectief

O
p Allerheiligen is het de beurt aan

het heilige vijftal van Het Collectief.

Dit kamermuziekensemble vormt

een heterogene mix van blazers,

strijkers en piano. De groep maakt furore met

spraakmakende cross-overs tussen het he-

dendaagse en het traditionele repertoire en

met adaptaties van historische muziek. In

september brengt het ensemble trouwens

met 'Das lied von der erde' een nieuwe cd

uit. Hun programma in Jette laat de liefheb-

bers alvast watertanden, met Debussy,

Schönberg en Berg.

Weense School
In zijn vast repertoire keert Het Collectief

terug naar de roots van het modernisme: de

Tweede Weense School. Vanuit deze solide

basis worden zowel de grote twintigste-

eeuwse composities als de allernieuwste ex-

perimentele stromingen verkend.

Naast de vele concerten in België is Het

Collectief ook internationaal aanwezig in Eu-

ropa, Zuid-Amerika en Azië. U merkt het, een

buitenkans om een dergelijk hoogstaand en-

semble aan het werk te horen in Jette.

Het Collectief bestaat uit Wibert Aerts

(viool), Julien Hervé (klarinet), Thomas Diel-

tjens (piano), Toon Fret (fluit) en Martijn Vink

(cello).

Info en tickets: www.jette.be

� Klassiek in de Abdij

Het Collectief

Zondag 1 november 2020 om 17u

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk

Woestelaan

Tickets: 10 ¤ (5 ¤ studenten & +65)

Abonnementen 10 concerten: 90 ¤

(45 ¤ studenten & +65)

Toon Fret - Het Collectief

De Jetse muziekliefhebbers weten het intussen. Klassiek in
de Abdij verhuist dit seizoen naar de Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdeskerk. Net zoals de Abdij vormt deze kerk een perfecte
omgeving voor de talentrijke muzikanten en ensembles die
ook dit jaar weer geprogrammeerd staan tijdens de concert-
reeks. Op 1 november is het de beurt aan het kamermuziek-
ensemble Het Collectie.

4 oktober 2020

Les Abbagliati

De muzikale herfst wordt ingezet met Les

Abbagliati. De zeventiende en achttiende

eeuw zijn het geliefde werkterrein van dit

barokensemble. In Jette brengen ze een

verfrissende interpretatie van Bononcini en

Händel.

1
nov.
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AGENDA 
NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK • PLOEF • LE RAYON VERT • GC ESSEGEM

Dans en theater
DE REISRUS 
Zondag 18 oktober
om 11u
Ecole Notre Dame de Lourdes
Leopold I-straat 307-309
Voor gezinnen met kinderen
vanaf 5 jaar

Lenny komt uit België. Andrei
komt uit Rusland. Andrei reist de
hele wereld rond. Hij is een Reis-
Rus! Hij sliep tussen de gorilla’s
in de bomen van Afrika, slin-
gerde met zijn koffertje aan de
lianen in Brazilië en hij zong ooit
een onderwaterlied voor de dol-
fijnen in de Indische Oceaan! En
toch heeft Andrei nog nergens
gevonden wat hij echt zoekt…
Zitten jullie gordels vast? Reis
dan maar mee met De ReisRus!
De ReisRus is een muzikale thea-
tervoorstelling van Lennaert Maes
& Andries Boone vol fijne, inter-
actieve liedjes in het Nederlands.

Vertelwandelingen
NATUURVERKENNING
Zaterdag 24 oktober
van 14u tot 17u
Start: ingang van de bib 
(Kardinaal Mercierplein 6)
Einde: Ecollecto-tuin 
(Dupréstraat 66)
Voor gezinnen met kinderen
vanaf 8 jaar 

Gids Joseph neemt je mee op na-
tuurverkenning door het Boude-
wijnpark. Daarna brengt een
verteller verhalen in de Ecollecto-
tuin.

Taalatelier
WIL JE GRAAG SPELENDER-
WIJS JE NEDERLANDS OEFE-
NEN?

Elke woensdag tijdens het
schooljaar, vanaf 14/10  
Telkens van 13u30 tot 15u
Nederlandstalige bibliotheek
(Kardinaal Mercierplein 6)
Voor kinderen uit het derde kleu-
ter of eerste leerjaar die in Jette
naar school gaan.

Elke zaterdag tijdens het school-
jaar, vanaf 17/10
Telkens van 10u15 tot 11u45
Nederlandstalige bibliotheek
(Kardinaal Mercierplein 6)
Voor kinderen uit het tweede leer-
jaar die in Jette naar school gaan.

OPROEP VOOR 
VRIJWILLIGERS

Het leesnetwerk staat het hele
jaar door garant voor diverse
taalprikkels voor Jetse kinderen.
Het wil kinderen ook buiten de
school op een speelse wijze
laten genieten van taal, door
samen te lezen en te vertellen.

Wil je hierbij helpen door voor te
lezen in de bib? 
Of wil je graag als leesbuddy op

regelmatige basis voorlezen bij
een gezin? 
Of misschien kan je een handje
helpen bij de taalateliers?

Neem contact op met de bib (bi-
bliotheek@jette.irisnet.be of
0485.60.12.22) voor meer infor-
matie of kom gewoon even langs
in de bib!

Workshop Zadenbib
STADSTUINIEREN IN AL ZIJN
FACETTEN
Maandag 26 oktober
van 19u tot 21u
Nederlandstalige bibliotheek
(Kardinaal Mercierplein 6)
Meer info en inschrijven:
02.427.76.07
bibliotheek@jette.irisnet.be 

Tuinieren in potten, verticaal tui-
nieren, gebruik van recuperatie-
materiaal, werken op kleine of
niet-evidente oppervlaktes zoals
daken en balkons, het sociale
aspect van samen tuinieren... In
deze workshop leer je aan de
hand van allerlei voorbeelden
wat er allemaal komt kijken bij
ecologisch tuinieren in de stad. 

Workshop
BREIEN
Zondag 4/10, van 14u tot 17u
Donderdag 8/10, van 17u tot 19u
Meer info:
brigvdv@hotmail.com 
Reserveren verplicht: 
ploefplus@gmail.com 

Voor beginnelingen is het hoog
tijd om tot actie over te gaan of
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.

Workshop
FABRICAGE 
ONDERHOUDSPRODUCTEN
Zondag 18 oktober
Van 15u tot 17u
Reserveren verplicht:
ploefplus@gmail.com

Vervoeg het collectief YAKA F.E.
en maak zelf je onderhoudspro-
ducten en natuurlijke cosmetica.
Samen experimenteren, ervarin-
gen en recepten uitwisselen in
een hartelijke sfeer.

Vernissage expo
DIRK MOSSELMANS: 
DEKOLONISERING EN 
RACISME: VAN SLUIPEND GIF
TOT MOORD  
Zaterdag 17 oktober
om 18u
Reserveren verplicht:
ploefplus@gmail.com

‘We vechten als natie, als volk
nog altijd met ons koloniaal ver-

� Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6
Facebook @BibJette
www.jette.bibliotheek.be

NEDERLANDSTALIGE 

BIBLIOTHEEK

PLOEF! 

PLUS ON EST DE FOUS
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leden. Het zeurt, het schuurt, het
wringt. Het is beschamend.’ Expo
van de Jetse kunstenaar Dirk Mos-
selmans, met zijn maatschappe-
lijke vragen en commentaren en
zijn sociaal gevoede gevoeligheid.

Concert
FLÁVIO MACIEL DE SOUZA
Zaterdag 17 oktober
om 20u 
Reserveren verplicht:
ploefplus@gmail.com

Carte blanche voor de Brazili-
aanse gitarist
Flávio is gepassioneerd door de
rijkdom en de energie van Brazi-
liaanse muziek en brengt een re-
pertoire die de grote culturele
diversiteit van zijn geboorteland
Brazilië karakteriseert, gemengd
met invloeden die hem dierbaar
zijn, zoals jazz, funk,…
Flávio en zijn verrassingsgasten
creëren een muzikale sfeer die je
meeneemt op reis door je ver-
beelding.   

Cd-voorstelling
KABAS: EUGÉNIE
Donderdag 22 oktober
om 20u
Reserveren verplicht: 
ploefplus@gmail.com

De akoestische 'Kabas'-wereld
wordt uitgediept en in de verf
gezet door het gebruik van een
harmonium. Het instrument fun-
geert als extra lijm tussen de rit-
mes en textuur van de drums en
komt verrassend dicht bij de

klankkleur van zowel de dwars-
fluit als de gestreken contrabas.
Nog een belangrijk weetje: het
artwork van de plaat zal voor
elke hoes uniek zijn en wordt
daarom genummerd en in gelimi-
teerde oplage uitgegeven.

Event
TWEEDEHANDSBEURS 
BABY- EN KINDERSPULLEN 
Zaterdag 10 oktober, 
van 13u tot 17u
Amélie Gomandstraat 
Gratis, inschrijven verkoop en
ateliers: huisvanhetkind-
jette@vub.be

(Aanstaande) mama of papa?
Dan weet je vast dat kinderen
fantastisch zijn, maar ook een
heleboel spullen nodig hebben.
En daar ook snel weer uit-
groeien. Geen zin om alles nieuw
te kopen? Kom dan naar de
tweedehandsbeurs van het Huis
van het Kind. Je vindt er heel wat
baby- en kinderspullen, van kle-
ding over speelgoed tot fietsen,
voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Speciaal voor de allerkleinsten
zijn er ook een muzikaal ateliers,
waarin ze samen met hun
(groot)ouder klanken, melodieën
en ritme ontdekken.

Familie
DE REISRUS (LENNAERT
MAES & ANDRIES BOONE) 
Zondag 18 oktober
om 11u
Ecole Notre Dame de Lourdes

Leopold I-straat 307-309
Vanaf 6 jaar
Gratis, maar reserveren ver-
plicht: tickets.vgc.be/essegem

Andrei komt uit Rusland. Andrei
reist de hele wereld rond. Hij is
een Reisrus! Hij sliep tussen de
gorilla’s in de bomen van Afrika,
slingerde met zijn koffertje aan de
lianen in Brazilië en hij zong ooit
een onderwaterlied voor de dol-
fijnen in de Indische Oceaan! En
toch heeft Andrei nog nergens ge-
vonden wat hij echt zoekt… Zitten
jullie gordels vast? Reis dan mee
met De Reisrus, een muzikale
theatervoorstelling vol fijne, inter-
actieve liedjes in het Nederlands. 

Concert Stoemp
COLINE & TOITOINE + BRYN 
Vrijdag 23 oktober 
om 20u
Taverne Ter Linden
Gratis
Stoemp! is very sprout to be
Brussels en programmeert voor

jou een gratis concertencircuit
op authentieke locaties in en
rond Brussel. Voor ’t eerst hoort
daar ook GC Essegem bij. Sinds
2009 schotelt Stoemp! een reeks
kwalitatieve concerten voor, één
in het voor- en één in het najaar.
Grote namen kan je herontdek-
ken in een intieme sfeer, soms
akoestisch of in kleine bezetting,
soms met verrassende resulta-
ten. Jong muzikaal talent bieden
we dan weer een springplank:
van de wijk naar het centrum en

van de kerktoren naar de hoofd-
stad.

Kids
REPORTERSCLUB FILEM'ON  
Van 3 tot 6 november
Voor kinderen van 10 tot 12 jaar
uit het Nederlandstalig onder-
wijs
Prijs: 56 ¤ / 48 ¤ (2de kind)
15 ¤ (Paspartoe-kansentarief )
Ben je een filmfan, tien jaar of
ouder en kan je het goed uitleg-

gen? Dan is de reportersclub van
Filem’On misschien wel iets voor
jou! Samen bekijken we de films
van het Filem'On filmfestival,
leren we de kneepjes van het re-
portersvak, interviewen we regis-
seurs en maken we er een heuse
videoreportage over. Dit doen we
allemaal met professionele hulp
van filmmaker Stephy Maes! 

Workshop
INITIATIE IMPROVISATIE-
THEATER
Zondag 11 oktober
van 17u tot 20u
Prijs: 25 ¤ per sessie
Vanaf 18 jaar 
Inschrijven verplicht: lerayon-
vert@skynet.be – 0498.637.597

� PLOEF
BONAVENTURESTRAAT 100
Facebook @ploef
www.ploef.eu

GC 
ESSEGEM

� GC ESSEGEM
LEOPOLD I-STRAAT 329 
Facebook @Essegem
www.essegem.be 

LE 
RAYON VERT
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Le Rayon Vert start met een
nieuwe cyclus van 4 themati-
sche sessies rond improvisatie-
theater via ludieke oefeningen,
collectieve voorstellingen, de
ontdekking van de theaterplan-
ken. Verlegen, beginner, gepas-
sioneerde, iedereen is welkom! 
Volgende sessies: 25/10 en 6/11

Kookworkshop
KOKEN MET  VOEDSELRESTJES
Zaterdag 10 oktober
van 14.30u tot 16u
Prijs: 7 ¤ per persoon
Vanaf 6 jaar 
Inschrijven verplicht: lerayon-
vert@skynet.be – 0498.637.597

In de strijd tegen voedselverspil-
ling leer je op deze activiteit hoe
op een ludieke en originele manier
koken met voedselrestjes dankzijn
enkele recepten en tips die een
nieuwe bestemming en smaak
geven aan groenteoverschotten.

Workshop zero waste
MIJN WASPRODUCTEN
Zondag 18 oktober
van 14.30u tot 16u
Prijs: 7 ¤ per persoon
Vanaf 10 jaar

Econscience wil ons op een mi-
lieubewuste manier warm maken
voor een zerowastelevensstijl en

zo onze impact op het milieu op
dagelijkse basis verminderen.
Op deze workshop leert Aurélie
hoe we ons eigen wasmiddel en
een kleisteen, een ecologische
allesreiniger, kunnen fabriceren.

Herfstvakantie
KOOKWORKSHOP
Van maandag 2/11 
tot vrijdag 6/11
van 9u tot 17u 
(opvang vanaf 8u en tot 18u)
Prijs: 160 ¤ per kind
Leeftijd: van 7 tot 12 jaar
Inschrijven verplicht: 
lerayonvert@skynet.be
0498.637.597

Ludieke en technische stage
waar kinderen de basis ontdek-
ken van het koken, proeven en
de culinaire verbeelding, met
aandacht voor duurzame voe-
ding. Een week lang hoef je dus
niet te koken of drank te voor-
zien.

� LE RAYON VERT
G. VAN HUYNEGHEMSTRAAT 32
Facebook @lerayonvert1090
www.lerayonvert.be

Zomer in
Jette 
4 gedichten om bij stil 
te staan

Als u tijdens een wandeling in Jette een
gedicht tegenkomt, zal dit waarschijn-
lijk van de hand van Philip Meersman
zijn. Deze Jettenaar schreef, in het
kader van 'Zomer in Jette', 4 gedichten,
gelinkt aan de plek waar ze te ontdek-
ken zijn. Op zondag 4 oktober brengt
Philip zijn nieuwe gedichten live tij-
dens een wandeling langs die plekken
in Jette, die hem inspireerden. 

D
e culturele duizendpoot Philip Meers-

man, Jettenaar  en  onder meer  de

drijvende kracht achter

Poetryfest.brussels en het BK, EK en

WK poetry slam, liet zijn inspiratie de vrije

loop. Dit leidde tot de 4 gedichten 'Bruids-

sluier', 'Zomereik', 'De Jetse Judasboom

spreekt' en 'De mammoetboom'. Deze kre-

gen respectievelijk een plaatsje aan het Am-

nesty International Square, aan het vijvertje

aan de Burgemeester Etienne Demunterlaan,

aan de kruising van de Jean Baudouxstraat

met de Edouard De Grijsestraat en onder de

'paddenstoelen' op het Kardinaal Mercier-

plein. De gedichten werden tevens vertaald

naar het Frans, door Katelijne De Vuyst.

We geven alvast 1 gedicht mee. De overige

drie kan u zelf ontdekken op een nazomerdag.

Bruidssluier
concentrisch – grensoverschrijdend bijna –

pentagram van kruid, blik, pil, papier, sigaar

geschilderd

lopen levens door dubbele ringen – dicht

weefsel

– mensen wonen-werken-leven hier – zijn ver-

bonden ook

een grijsgedraaide GPS loodst routeplan-

nende strangers

door de drukte rondom ‘t kloppend hart –

aorta naar ’t centrum –

verstokte rokers verstoppen hun waar – 

moeten amnesty –

vogels volgen witte wolken tot het hoge 

korenbloemblauw

de wind bespeelt bamboe tot de middag-

meditatie.

Poëziewandeling 
met Philip Meersman
Wil je de dichter graag zelf zijn gedichten

met verve horen brengen? Wandel dan

zeker mee op zondag 4 oktober langs de

plekken waar de gedichten uithangen. 

De wandeling start om 11 uur in de Tuinen

van Jette, aan het vijvertje aan de Burge-

meester Etienne Demunterlaan. De daar-

opvolgende haltes zijn het pleintje aan de

Jean Baudouxstraat en de E. Degrijse-

straat, het Kardinaal Mercierplein en het

Amnestyplein (rotonde aan Odon 

Warland- en Van Beesenlaan). 

Duur van de wandeling: +/- 1u30 

Graag inschrijven via 

cultuur@jette.irisnet.be. 

Mondmasker dragen verplicht tijdens 

activiteit. 


