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Verenigingen en
activiteiten voor
50-plussers en senioren
Als je wat ouder wordt, heb je vaak wat meer vrije tijd. Het is belangrijk om actief te blijven en sociale contacten te hebben, ook als
50-plusser of als senior. Jette telt verschillende clubs en verenigingen die voor hen het hele jaar door tal van activiteiten in petto
hebben. Ontdek ze in ons dossier.
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Een vaccinatieantenne in Jette

Nieuwe tweedehandswinkel Rouf

10-12 december
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Wintervoenk
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Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

Het woord van de burgemeester

Tijd om zich naar de toekomst te richten
e dagen worden korter, de temperaturen zakken, de wintervesten
worden uit de kast gehaald. De mooie dagen liggen achter ons.
Maar de eindejaarsfeesten komen er met rasse schreden aan. De
handelaars versieren hun uitstalramen met sfeervolle verlichting,
slingers, kerstbomen,…
Ook in het gemeentebestuur zijn we volop actief. Om de eindejaarsanimatie
te organiseren, voor zover de coronamaatregelen deze toelaten. Maar ook om
de driejarenbegroting op te stellen. Een belangrijk werk dat vaak onderbelicht
blijft.
Na alle acties die ondernomen worden tijdens de eerste helft van deze legislatuur, waarover ik vorige maand sprak in dit editoriaal, na de opening van de
Jetse vaccinatie-antenne en de inhuldiging van de herdenkingssteen voor de
coronaslachtoffers, is het tijd om zich op de toekomst te richten.
Maar wat is dit driejarenplan precies? Twee maal per legislatuur, naar aanleiding van de eerste en de vierde begroting, moet het College een driejarenactieplan voorleggen aan de Gemeenteraad. Dit plan omvat de voorzieningen
voor elke belangrijke uitgave- en inkomstenpost van de gemeente. Er wordt tevens een begeleidende nota toegevoegd met de belangrijkste politieke prioriteiten voor de komende drie jaren. De nota herneemt de uitdagingen en
doelstellingen die het College samen met het gemeentebestuur willen realiseren tijdens de tweede helft van de legislatuur.
Vanuit persoonlijk standpunt zal deze belangrijke politieke daad mijn laatste
grote bijdrage zijn als burgemeester aan het bestuur van deze gemeente aangezien ik tijdens het eerste trimester 2022 mijn functie als burgemeester zal
neerleggen. De uitvoering van deze doelstellingen zal dus in handen zijn van
mijn collega’s en van wie die mij zal opvolgen in deze functie.
Beste Jettenaren, ik wens jullie, voor een laatste keer, via onze informatiekrant en als zetelend burgemeester, mooie eindejaarsfeesten ondanks de moeilijke omstandigheden. Ik zal nog de gelegenheid hebben om u mijn
dankbaarheid te uiten voor de steun en het vertrouwen doorheen al die jaren,
maar dat zal voor 2022 zijn.
Een warme en hartelijke eindejaarsperiode gewenst, dicht bij uw geliefden,
en een beloftevol 2022.

D

Hervé Doyen, uw burgemeester

Enkel op afspraak.
Van maandag tot vrijdag
tussen 8.30u en 13u, uitgezonderd op donderdag tussen 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 nummers:
• Strafregister, attesten en
certificaten: 02.423.12.60
• Inschrijvingen, adreswijzigingen 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 Burgerschap: 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 (Stedenbouw): 02.422.31.48/49
• Grondbeheer en Huisvesting:
02.422.31.62/63
• Andere verrichtingen en
diensten: 02.423.12.11
Het gemeentebestuur zal
gesloten zijn op 24 en 31
december 2021.
Info: www.jette.be
Facebook: @jette1090
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Van op de banken van de Gemeenteraad 27 oktober 2021
p de zitting van 27 oktober keurde de gemeenteraad het lastenboek en
de kostenraming van de renovatiewerken van het sanitair in de
school Van Asbroeck goed. Dit
project kan rekenen op een subsidie van het Ministerie van de

O

HERVÉ
DOYEN
BURGEMEESTER

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

Federatie Wallonië-Brussel die
80% van de kosten van de werken dekt. De gemeente zal van
de gelegenheid gebruik maken
om de toegang tot het sanitair
van de Franstalige school te verbeteren. Naast de renovatie van
de bestaande installaties voor-

BERNARD
VAN NUFFEL
1STE SCHEPEN

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

OLIVIER
CORHAY
2DE SCHEPEN

• Personeel
• Sociaal leven en
burgerschap
• Gezondheid
• Jobhuis

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

NATHALIE
DE SWAEF
7DE SCHEPEN

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

BENOÎT
GOSSELIN
4DE SCHEPEN

JORIS
POSCHET

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

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN

JENNIFER
GESQUIÈRE
8STE SCHEPEN
• OCMW- voorzitter

Info en contact
www.jette.be

MOUNIR
LAARISSI
5DE SCHEPEN

• Franstalig onderwijs en
buitenschoolse opvang
• Huisvesting

CLAIRE
VANDEVIVERE
3DE SCHEPEN

College van
burgemeester
en schepenen
2018-2024

ziet het project in een verhoging De volgende gemeenteraad is
van de sanitaire voorzieningen op woensdag 22 december 2021
en de toegankelijkheid ervan om 20u
voor personen met beperkte
mobiliteit. Het luik ‘toegankelijkheid’ wordt vervolledigd met de • U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraad
installatie van een lift in de
op https://publi.irisnet.be
school.

• Stadsmobiliteit en
Luchtkwaliteit (gelinkt aan
de mobiliteit)
• Vlaamse Gemeenschap en
Nederlandstalig onderwijs
• Nederlandstalige jeugd
en senioren
• Internationale solidariteit
(Noord-Zuid)
• Stedenbouw en
verwaarloosde gebouwen
en gronden
• Bescherming van
het Erfgoed
• Gezin en Jonge kind

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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Een vaccinatie-antenne op
het Kardinaal Mercierplein
De vaccinatiecampagne tegen het coronavirus gaat verder. De 65-plussers
werden als eerste uitgenodigd voor hun
derde vaccinatie. Ook de overige Jettenaren kunnen er hun derde vaccin halen,
naargelang wanneer ze hun tweede vaccin ontvingen. Daarnaast zijn er ook nog
behoorlijk wat bewoners die hun eerste
vaccin moeten laten zetten. Ze kunnen
hiervoor terecht in de vaccinatie-antenne op het Kardinaal Mercierplein.

lle Jetse 65-plussers kunnen voor
hun derde vaccinatie terecht in de
vaccinatie-antenne op het Kardinaal
Mercierplein, van donderdag tot zondag van 13u tot 19u. Ook de Jettenaren die nog
niet (volledig) gevaccineerd zijn, kunnen gratis
en zonder afspraak in de vaccinatie-antenne.
Het doel van deze vaccinatie-antenne in

A

het hart van Jette is om de Jettenaren de
kans te bieden om zich op wandelafstand te
laten vaccineren.
Personen die een afspraak kunnen maken:
1ste dosis:
• Alle personen vanaf 12 jaar, woonachtig in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
• Alle personen die een officiële uitnodiging
voor vaccinatie ontvangen hebben.
Extra dosis:
• Alle personen vanaf 18 jaar, die in aanmerking komen voor een extra dosis
✔ 2 maanden na het krijgen van een unidose Johnson & Johnson-vaccin
✔ 4 maanden na het krijgen van de tweede
dosis van het AstraZeneca-vaccin
✔ 6 maanden na het krijgen van de
tweede dosis van het Pfizer/Modernavaccin

Het is niet aanbevolen om de extra dosis
te krijgen als de voorgeschreven termijn
niet wordt gerespecteeerd.
• Vaccinatie-antenne Mercier
Van donderdag tot zondag,
van 13u tot 19u
Zonder afspraak en gratis

Vrijwilligers gezocht
voor de vaccinatie-antenne
Midden november opende het gemeentebestuur in samenwerking met de GGC
een nieuwe vaccinatie-antenne op het
Kardinaal Mercierplein. Hierdoor kunnen de Jettenaren zich op wandelafstand laten vaccineren. Dit vraagt echter
een grote organisatie, waarvoor de hulp
van vrijwilligers meer dan welkom is.

inds de opening worden er gemiddeld zowat 200 Jettenaren gevaccineerd, waaronder ook veel
senioren. Om deze mensen zo goed
mogelijk bij te staan, lanceert het gemeentebestuur een oproep voor vrijwilligers.
De vrijwilligers kunnen helpen bij de:
• verwelkoming van burgers

S

• begeleiding van personen met beperkte
mobiliteit naar de vaccinatie-antenne
• met de hulp van de arts, technische en
medische vragen beantwoorden (indien
mogelijk)
• administratieve ondersteuning (indien
mogelijk)
De vaccinatie-antenne is open van donderdag tot zonder van 13u tot 19u, op het
Kardinaal Mercierplein.
De vrijwilligers kunnen vrij de dagen
doorgeven waarop ze beschikbaar zijn en
hebben recht op een vergoeding van maximaal 30 euro per dag.
Geïnteresseerd? Contacteer de antenneverantwoordelijke via mail op
rbouserhir@jette.irisnet.be

Wat met de activiteiten?
In deze Jette Info ontdekt u opnieuw heel
wat activiteiten die de komende weken in
onze gemeente zullen plaatsvinden. Het
spreekt voor zich dat op deze evenementen de huidige coronamaatregelen van
toepassing zullen zijn. Daarnaast hangt
de organisatie van de activiteiten natuurlijk ook af van de evolutie van de pandemie. Hou daarom zeker goed de website
en de gemeentelijke facebookpagina in
de gaten voor de laatste info:
www.jette.be - @jette1090
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Mozaïek als ode aan inzet,
beproevingen en solidariteit
riode kon delen. Het kunstwerk is nu
afgewerkt en symboliseert de solidariteit
van al de medewerkers, residenten, familie
en naasten. Solidariteit blijft een cruciale
factor en is nodig om weer een evenwicht
te vinden in deze nog steeds moeilijke
periode.

Toekomstbeeld
Het wandmozaïek werd op 15 november
geïnstalleerd op de gelijkvloerse verdieping
waar iedereen – bezoeker, bewoner,
familie,… – langskomt. De plaats waar
het werk hangt is als het ware een doorgang
waar iedereen voorbij komt, wat het meteen
voelbaar, tastbaar,… maakt. Of zoals een
bewoonster het bij een eerste aanblik mooi
omschreef: ‘het is een modern werk
dat je kan aanraken’. Maar bovenal symboliseert het mozaïek de vele handen
die nodig zijn om zorg te dragen voor mekaar.
Meer info: VIVA Residentie
Sint-Pieterskerkstraat 47-49
cbrees@jette.irisnet.be
0490.47.75.51

Samen met de medewerkers van VIVA Residentie
realiseerde vzw Art Mosaico een wandmozaïek in de
onthaalruimte van het woonzorgcentrum. Het is een ode
geworden aan de inzet, de beproevingen en de solidariteit
die de medewerkers, de bewoners en hun familie tijdens
de coronaperiode beleefden en nu nog altijd beleven.

n VIVA Residentie, het woonzorgcentrum van het Jetse OCMW, hopen ze via
deze mozaïek deze moeilijke covidperiode geloofwaardig en picturaal interessant in beeld te hebben gebracht.

I

Levensboom
De projectvoorbereidingen voor het
wandmozaïek ging in de loop van de maand

juni dit jaar van start. Art Mosaico ging met
een achttal rusthuismedewerkers aan de
slag om al hun ervaringen te bundelen in
een creatie in de vorm van een levensboom.
De dynamiek van de groep, het collectief en
de onderlinge samenwerking vertaalden
zich om te komen tot het uiteindelijke mozaïek. Het creatieproces bestond uit een
viertal ontmoetingen waar iedereen zijn of
haar ervaringen van de afgelopen covidpe-
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Wil je opkomen voor
de mensenrechten?
Neem deel aan de Schrijfmarathon!

3 personen in gevaar
Dit jaar stelt Amnesty International
voor om in de bres te springen voor 3
personen voor wie de situatie dramatisch is.

Bernardo Caal XOL
Deze Guatemalteekse leraar van 49 is een
syndicalist en verdediger van het inheemse
Mayavolk de Q’eqchi’. Hij zit onterecht vast
omdat hij opkwam voor de rechten van de
Mayagemeenschappen die de impact voelen
van de bouw van een hydro-elektrische site
nabij een heilige rivier. Zijn opsluiting is het
beste bewijs dat verdedigers van mensenrechten gecriminaliseerd worden. Deze
zaak brengt bovendien aan het licht dat de
rechten van autochtone volkeren nog altijd
met voeten getreden worden. Kruip in je
pen, steun deze zaak en vraag de vrijlating
van Bernardo Caal XOL.

Mikita Zalatarou

Elk jaar, ter gelegenheid van de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens, nodigt Amnesty International
iedereen uit om zich concreet te engageren voor de mensenrechten. Zo kan
je in Jette op 10, 11 en 12 december,
ter gelegenheid van de Kerstmarkt,
deelnemen aan de Schrijfmarathon.

en brief schrijven is een doeltreffend middel om recht te doen geschieden. Ook al heeft slechts een
iemand er baat bij, het is alvast een
lichtpuntje in de duisternis. Daarom organiseert Amnesty International ook dit jaar wereldwijd een nieuwe editie van de
Schrijfmarathon.

E

Red een leven, schrijf een brief
Op de Kerstmarkt, die dit jaar plaatsvindt
van 10 tot 12 december op het Kardinaal
Mercierplein, zal een stand van Amnesty International het publiek de weg wijzen naar

de Franstalige bibliotheek waar iedereen
kan deelnemen aan de Schrijfmarathon.
Concreet zal je gevraagd worden om een of
meerdere brieven te schrijven om te ijveren
voor de vrijlating van mensen in moeilijkheden. Amnesty International, dat dit jaar
zijn 60ste verjaardag viert, zal je enkele personen voorstellen die in gevaar zijn en
wiens rechten met voeten getreden worden
(zie hiernaast). Je kan de acties van de organisatie steunen via brieven waarin dit onrecht
wordt
veroordeeld.
De
Schrijfmarathon hoopt niet alleen zoveel
mogelijk bijdragen bijeen krijgen om de
kansen op tegemoetkoming van de eisen te
verhogen, maar biedt iedereen ook de kans
om zijn solidariteit en bezorgdheid voor
mensenrechten kenbaar te maken.
• Schrijfmarathon Amnesty International
- Vrijdag 10 december, van 18u tot 20u
- Zaterdag 11 december, van 15u tot 20u
- Zondag 12 december, van 11u tot 18u
BiblioJette – Kardinaal Mercierplein 10

Mikita, een Wit-Rus van 16 jaar, wordt ervan
beschuldigd een Molotov-cocktail te hebben
gegooid op een betoging vlak na de gecontesteerde verkiezingen. De aanklacht ‘organisatie
van grootschalige wanorde’ heeft hij altijd ontkend. Hij is gemarteld en opgesloten in een
tuchtkolonie waar hij geen bezoek mag ontvangen, ook niet van zijn ouders of zijn advocaat. Hij lijdt aan epilepsie en zou, gezien zijn
leeftijd, niet in voorhechtenis mogen zitten.
Hij moet onmiddellijk vrijkomen!

Janna Jihad
Dit 15-jarig meisje, mensenrechtenverdediger, woont in een dorp in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Op haar 13de
was ze ‘s werelds jongste journaliste met
een perskaart. Ze gebruikt haar camera om
de schending van mensenrechten in haar
dorp wereldkundig te maken door video’s te
publiceren op de sociale media. In ruil krijgt
ze hiervoor ongewenste aandacht, doodsbedreigingen en intimidaties vanwege de
Israëlische autoriteiten.
Neem het voor haar op!

Janna Jihad
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Parkeren woonwijken
‘Florair’ en ‘De Heyn’
Jettenaren kunnen parkeren in Laken

Goed nieuws voor de bewoners van de
woonwijken Florair en De Heyn. Vanaf
1 december 2021 is hun bewonerskaart namelijk ook geldig in Laken,
met name in de straten die zich over
het grondgebied van de gemeente
Jette en de Stad Brussel uitstrekken.

e houders van een bewonerskaart
voor de deelsectoren ‘Florair’
en/of ‘De Heyn’ zullen dus hun
voertuig kunnen parkeren in alle
straten van de sector waar ze wonen (zie
kader), ook als die voor een stuk op het
grondgebied van de Stad Brussel (Laken)
liggen. Hetzelfde principe geldt trouwens al
langer voor de bewoners van de sectoren
‘Lourdes’ en ‘Esseghem’. Dit is het gevolg
van een akkoord tussen de gemeente Jette
en de Stad Brussel dat ook inhoudt dat de
bewoners van Laken onder dezelfde voorwaarden op het grondgebied van Jette
mogen parkeren.

D

Deelsector De Heyn
R. Alleinsquare – Dikke Beuklaan (nr. 10

t.e.m. 40) – J. Baudouxstraat – A. Brachetlaan – Tuinwijkplein – J. De Heynlaan –
M. Dekeyserlaan – J.B. Depairelaan (nr. 101
tot 209 en nr. 130 tot 238 inbegrepen) –
E. de Grijsestraat – Heymboschlaan (oneven
kant, van nr. 1 tot 137 inbegrepen) –
C. Hoornaertstraat – J. Ottengaarde –
J. Palfijnlaan (even kant, van nr. 6 tot 104 inbegrepen) – G. Pattijnplein – Rommelaerelaan (nr. 175 tot 255 en nr. 36 tot 66
inbegrepen) – Stiénonlaan (oneven kant, van
nr. 1 tot 151 inbegrepen en even kant voorbij
nr. 100) – Thiriarlaan – M. Tircherplein –
F. Tonnetgaarde – V. Vandermaelenlaan –
E. Van Ermengenlaan – M. Van Rolleghemstraat.
Deelsector Florair
Graafschap Jettelaan (haakse parkeerplaatsen inbegrepen) – T. de Baisieuxstraat
(tussen de G. de Greeflaan en de E. Hubertstraat, nr. 89 tot 175 en nr. 82 tot 140 inbegrepen) – G. De Greeflaan (voor Florair I, II,
III en IV inbegrepen) – E. Delvastraat (even
kant, van nr. 138/spoorwegbrug tot 160
inbegrepen) – de Smet de Naeyerlaan
(nr. 398 tot 548 inbegrepen en van de spoor-

wegbrug tot nr. 603 inbegrepen) –
Duysburghstraat – Gasstraat (nr. 40/spoorwegbrug tot 88 inbegrepen en nr.47/spoorwegbrug
tot
105
inbegrepen)
–
G. Gilsonstraat – ‘T Hof Ten Berg – E. Hubertstraat (even kant, van nr. 2 tot 22 inbegrepen) – Jean Laumansstraat –
J. Heymansstraat (even kant, van nr. 4 tot 22
inbegrepen) – de Laubespinstraat (even
kant, tussen de Houba de Strooperlaan en
de T. de Baisieuxstraat) – Ledeganckstraat
– E. Masoinlaan (van de J.J. Crocqlaan naar
het Van Gehuchtenplein, middenberm inbegrepen) – E. Masoinlaan (van het Van Gehuchtenplein tot de E. Hubertstraat, oneven
kant) – parking tennis (hoek Graafschap
Jettelaan en de Smet de Naeyerlaan) –
Prins Leopoldsquare (nr. 10 tot 38 inbegrepen) – L. Peretstraat – Heilig-Hartlaan (tussen Bonaventurestraat en Graafschap
Jettelaan, oneven kant, van nr. 33 tot 95 inbegrepen, middenberm inbegrepen) –
Heilig-Hartlaan (oneven kant, van de spoorwegbrug tot de Graafschap Jettelaan) –
E. Salustraat (nr. 12 tot 76 en nr. 21 tot 77 inbegrepen) – Saint-Norbertstraat – Van Gehuchtenplein – P. Verscheldenstraat.
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Info
werken
WERKEN DECEMBER 2021
KERKHOF VAN JETTE
Werken MIVB
De MIVB is bezig met de heraanleg van de tramlijnen 19, 51,
62 en 93 en de openbare ruimte
rond het kerkhof van Jette. In
augustus gingen de interventies
van de nutsbedrijven van start.
Meer info over dit project:
www.mivb.be.
H. VAN BORTONNESTRAAT,
G. VAN HUYNEGEMSTRAAT,
H. WERRIESTRAAT,
F. LENOIRSTRAAT, ESSEGEMSTRAAT, WILGSTRAAT EN
H. HUYBREGHTSSTRAAT
Werken nutsbedrijven
In deze straten voeren Sibelga,
Proximus, Vivaqua en Irisnet
verder werken uit voor de ver-

- ONTDEK DE DIGITALE WERFKAART OP WWW.JETTE.BE

steviging van hun installaties.
In functie van de vooruitgang
van de werken zal er een parkeerverbod gelden.
O. WARLANDLAAN
Werken nutsbedrijven
In de O. Warlandlaan (tussen de
Woestelaan en de gemeente
Laken) voert Vivaqua werken uit
voor de versteviging van zijn installaties. In functie van de vooruitgang van de werken zal er
een parkeerverbod gelden.
A. 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 Dupréstraat en de
Wemmelsesteenweg. Zo wordt
het deel op de Wemmelsesteenweg omgevormd tot een
woonerf. Tijdens deze werken
zal de toegang tot de garages
niet altijd mogelijk zijn.
H. WERRIESTRAAT
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 Dupréstraat en de
Wemmelsesteenweg. Zo wordt
het deel op de Wemmelse-

steenweg omgevormd tot een
woonerf. Tijdens deze werken
zal de toegang tot de garages
niet altijd mogelijk zijn.
H. WERRIESTRAAT
Installatie verkeersdrempels
Om de verkeerssnelheid naar
beneden te halen en de veiligheid van de openbare ruimte te
garanderen, worden momenteel verkeersdrempels aangelegd in de twee secties van de H.
Werriestraat. Tijdens deze werken is de straat afgesloten en
wordt het autoverkeer omgeleid.

Wijkvergaderingen openbare reinheid
In het kader van het Openbare reinheidsplan 2020-2024 nodigen de dienst Openbare
reinheid en de bevoegde schepen alle Jettenaren uit op wijkvergaderingen om een
stand van zaken op te maken over de reinheid in hun wijk. De volgende bewonersontmoeting vindt plaats in december in de wijk
Tuinen van Jette (zie kader).

ot midden 2022 zullen tal van wijkvergaderingen georganiseerd worden.
Er zal dus ook een bewonersontmoeting plaatsvinden in uw wijk! U kan er ideeën
uitwisselen met de bevoegde autoriteiten
over de volgende reinheidsthema’s:

T

• stadsmeubilair (openbare vuilnisbakken)
• containers
(voor glas, kleding, en gebruikte olie)
• sluikstorten
• sigarettenpeuken
• hondenpoep – hondentoiletten
•…

PROXY

8/12 om 19u: Wijk Tuinen van Jette
Marlene Dietrichstraat • Burgemeester J.L. Thysplein • François Truffautweg • Luigi
Viscontiweg • Ingrid Bergmangaarde •
Bourvilweg • Luis Bunuelweg • Oliver Hardydoorgang • Gebroeders Lumièregaarde •
Jean Gabinplein • Audrey Hepburnstraat •
Eric Von Stroheimweg • Tom en Jerrygaarde • Simone Signoretdoorgang • Burgemeester J. Neyberghlaan • Yves
Montanddoorgang – Marilyn Monroegaarde
• Alfred Hitchcockweg • Kleine Anna Magnanistraat • Gérard-Philippewandelpad •
Charlie Chaplinstraat • James Deanplein
Burgemeester E. Demunterlaan • Stan
Laureldoorgang • Jacques Ledouxwandeling • C. Vanelweg • Laurence Oliviergaarde
• Dikke Beuklaan • Tentoonstellingslaan•
Laarbeeklaan
Woensdag 8 december, van 18u tot 21u
Afspraak aan het Wouterspaviljoen
A. Woutersstraat 12

CHIMIK
December 2021
De vrachtwagen van Proxy Chimik
van Net Brussel zamelt klein chemisch afval in (onderhoudsproducten, batterijen, spuitbussen, olie,
verf,…) op verschillende plekken in
de gemeente. Meer info op
www.aprg-gan.be of op 0800.981.81.

• Kardinaal Mercierplein
13 december, van 17u tot 17.45u

• H. Liebrechtlaan
(kant J.B. Moyensstraat)
niet in december

• Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
11 december, 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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Mobiliteit ‘Hoog Jette’
MIVB aan het woord

Op 10 november werden de buurtbewoners van ‘Hoog Jette’ uitgenodigd
door de MIVB en de mobiliteitsverantwoordelijken van de gemeente
Jette. Ze kregen een uitgebreide uitleg over de verlenging van de lijn
Tram 9 tot aan Koning Boudewijn en over het busplan van de MIVB. Heeft
u de vergadering gemist? Ontdek hieronder wat er verteld werd.

e tramlijn 9 vormt het grootste
mobiliteitsproject in het noorden
van Brussel van het laatste decennium. Intussen valt deze tram niet
meer weg te denken uit het dagelijkse leven
van vele buurtbewoners die er een gedroomd vervoersmiddel in vonden. De uitbreiding
tot
aan
het
Koning
Boudewijnstadion, met de bijhorende metrohalte, zorgt voor een bijkomende troef.
Bovendien past de lijn perfect in het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move. Hiermee
wil het Gewest een aangename en veilige
stad creëren, met doeltreffend openbaar
vervoer en vlotter verkeer.

D

Kiezen voor duurzame mobiliteit
Op minder dan een kwartier brengt de
tram je van Dikke Beuk naar Simonis, vanwaar je vervolgens snel overal in de hoofdstad geraakt. Nog sneller geraken de

bewoners van ‘Hoog Jette’ aan de Spiegel,
voor de zondagsmarkt, om er hun boodschappen te doen of om een restaurantje
mee te pikken. Gemiddeld vervoert Tram 9
maar liefst 12.000 reizigers per dag. Reizigers die bewust kiezen voor efficiënte
zachte mobiliteit.
Deze maand wordt de uitbreiding van Tram
9 tot aan metro Koning Boudewijn ingehuldigd en in gebruik genomen. Dit beïnvloedt
ook de overige lijnen van de MIVB, zoals de
buslijn B14. Daar waar deze voorheen tot aan
Koning Boudewijn reed, wordt de lijn vanaf 11
december ingekort met het UZ Brussel als
eindhalte. Nog een nieuwigheid: het traject
van Bus 83, die Jette aandoet op zijn traject
tussen het station van Sint-Agatha-Berchem
en Neder-Over-Heembeek. De nieuwe reisweg gaat via de Keizer Karellaan, zwembad
Nereus, Eeuwfeest, Toussaintstraat, Bonaventurestraat,
Brugmannziekenhuis,
Crocqlaan, De Heynlaan, Dikke Beuklaan en

Heizel. Om in het noorden van Jette tot de
oorspronkelijke route te komen, zal er een
testfase plaatsvinden met eenrichtingsverkeer in de (te smalle) Vandermaelenlaan en
in de De Heynlaan zullen er parkeerplaatsen
gesupprimeerd worden om tweerichtingsverkeer te kunnen behouden. Deze testfase zou
ten laatste moeten ingaan tijdens de lente van
2022.
Ten slotte besprak de MIVB ook nog de werken Bonaventure-Reniers, waar het kruispunt
veiliger werd gemaakt en 4 haltes verbeterd.
Ook de werken rond het kerkhof werden aangehaald. In januari starten in dit kader de werken aan de sporen in de Secrétinlaan, maar de
verbinding met het station zal verzekerd zijn
via de buslijn 14 (heen en weer).
De MIVB stelt dus alles in het werk om de
Jettenaren kwalitatieve zachte mobiliteit te
bieden. Op deze manier komen we samen
tot vlot en veilig verkeer.
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Test uw concept voor de lancering
Commerciële ruimte in Jette voor nieuwe ondernemers

Na Sint-Gillis en Etterbeek verwelkomt nu ook Jette een Auberge
Espagnole op zijn grondgebied. Sinds november stellen hub.brussels en de gemeente Jette een commerciële ruimte ter beschikking van nieuwe ondernemers die zo hun concept kunnen
uittesten voor ze de grote sprong wagen.

et idee van Auberge Espagnole
van hub.brussels is eenvoudig:
aspirant-zaakvoerders met ondernemersbloed uitnodigen om
zich met hun hele hebben en houden gedurende drie maanden te vestigen in een popupwinkel om zo te proeven van het
ondernemersleven. Alleen of samen met
andere ondernemers in spe, beschikken de
kandidaten over een commerciële ruimte
van 50 m² voor een maandelijkse huurprijs
van 350 euro. Ze kunnen ook een beroep
doen op gepersonaliseerde coaching in de
sector van hun keuze.

H

Jetse pop-up stores
De winkelruimte waarover Auberge
Espagnole beschikt in Jette bevindt zich in

de Léon Theodorstraat 22. De eerste popup store die er zich heeft geïnstalleerd is
‘D’Almeida-House of Socks’, een winkel met
kousen van katoen, fil d’Ecosse en wol, allemaal made in Europe. Sinds begin november kan onderneemster Manuela haar
missie – mensen op een andere manier
naar kousen doen kijken – uittesten in een
commerciële omgeving. Van februari tot
april is ‘Madame Babouche’ aan de beurt,
een conceptstore gewijd aan Marokkaanse
ambachten, met handtassen en decoratieartikelen geïnspireerd op ontmoetingen met
Marokkaanse ambachtslui.
Zin om dit nieuwe concept te ontdekken?
Kom dan op 16 december, van 17.30u tot
23u, zeker eens langs op de officiële inhuldiging van de Jetse ruimte!

• Auberge Espagnole hub.brussels in Jette
Léon Theodorstraat 22
www.dalmeida.be (november-januari)
www.babouchefashion.com (februari-april)

Kandidaturen: tot 17.01
Wil je je eigen onderneming uit de grond
stampen, maar aarzel je om de sprong te
wagen? Stel je dan kandidaat voor de
Jetse Auberge Espagnole. De kandidaturen voor de commerciële incubator zijn
open van 6 december 2021 tot 17 januari
2022 om 12u. Meer info hierover vind je
op https://hub.brussels/nl/auberge-espagnole-retail-incubator/.
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Tweede Rouf-tweedehandswinkel
in Magrittewijk
Socioprofessionele herintegratie en upcycling

Sinds september heeft tweedehandswinkel Rouf er een broertje
bij. In het kader van het Wijkcontract Magritte opende Rouf namelijk een tweede antenne op de hoek van de Dansettestraat en de
Augustijnernonnenstraat, in de lokalen van de vroegere slagerij
Rossel. Een sociaal, duurzaam en solidair project dat absoluut het
ontdekken waard is!

e tweedehandsateliers/-winkels
van Rouf worden beheerd door het
Centre d’Entraide de Jette (CEJ) en
zijn instrumenten bij de socioprofessionele activiteiten die de vzw sinds 2010
organiseert. Dankzij deze winkels en met de
steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan het CEJ, via het Jetse OCMW, 6 tot
9 personen tewerkstellen in functies die kaderen in zijn missies van herintegratie en
upcycling (sorteren/onderhoud, transport/
stockage/verkoop, naaien/ontwerpen). Maar
het project heeft ook een ecologische en een
sociale dimensie waardoor het zeker zijn
plaats verdient binnen het Duurzaam Wijkcontract Magritte.

D

Circulaire en solidaire economie
De werkwijze van de Rouf-tweedehandswinkels is eenvoudig: recupereren, revaloriseren en opnieuw verkopen. De winkels zijn
gebaseerd op het principe van de sociale en
circulaire economie en beschikken over het
Solid’R-label dat garant staat voor een posi-

tieve impact op de planeet, de lokale werkgelegenheid en de solidariteit. In principe zijn
alle artikelen die Rouf ontvangt giften van
particulieren of instellingen. Alle ingezamelde kleren en voorwerpen worden gesorteerd, gereinigd, hersteld en klaargemaakt
om te verkopen in de winkels of weg te
schenken. De ploeg van Rouf maakt ook accessoires en kleren van recupmateriaal. Die
worden verkocht in de winkels of via
shop.rouf.be, de onlineshop van Rouf met exclusieve artikelen, hedendaagse of vintage
mode, boeken, speelgoed,… De opbrengst
gaat naar de financiering van de activiteiten
van Rouf en het CEJ. En zo is de cirkel rond!

Workshops en ontmoetingen
Naast het beheer van de winkels organiseert Rouf geregeld externe workshops
rond upcycling, recuperatie en zero waste.
De winkel gelegen in de Dansettestraat zal
binnenkort ook ‘babbelmomenten’ organiseren waar (wijk)bewoners mekaar zullen
kunnen ontmoeten, een praatje slaan en
zich bekwamen in een activiteit rond recu-

peratie, relooking, upcycling, naaien,… In
2022 zou de tweede Rouf-antenne ook een
ruimte beschikbaar stellen waar iedereen
terecht zal kunnen om, via workshops georganiseerd door verschillende partners, zich
te bekwamen in het herstellen, recupereren
en transformeren van voorwerpen.
Ga alvast eens op ontdekking in deze
nieuwe winkel. Je vindt er kleren, keukentextiel, boeken, spellen, speelgoed en binnenkort brocante en kleine meubelen,…
Kortom: schatten voor de komende feesten,
voor ieders budget!
• Rouf 2nd Hand
- Wemmelsesteenweg 37
- Dansettestraat 10
Open van woensdag tot vrijdag,
van 9u tot 13.30u en van 14u tot 17u
Giften: enkel op de Wemmelsesteenweg
(van maandag tot vrijdag, van 9u tot 17u)
www.rouf.be
shop.rouf.be
Facebook : @rouf2hand
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Gedichtenparcours in Jette
8 gedichten rond opmerkelijke bomen
n het kader van het gemeentelijke project 'Zomer in Jette', schreef de Jettenaar Philip Meersman 8 gedichten.
Tijdens een wandeling langs die plekken die hem inspireerden bracht hij zijn gedichten deze zomer live.
De culturele duizendpoot Philip Meersman, de drijvende kracht achter Poetryfest.brussels en het BK, EK en WK poetry
slam, liet zijn inspiratie de vrije loop. Dit
leidde tot de 8 gedichten, gespreid over 2
jaar: 'Bruidssluier', 'Zomereik', 'De Jetse
Judasboom spreekt' en 'De mammoetboom' in 2020 en ‘Hongaarse eik’, ‘Haagbeuk’, ‘Olm’ en ‘Paardenkastanje’ voor de
editie van 2021.
De gedichten kregen een plaatsje aan het
Amnesty 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 Mercierplein.
Deze zomer werden deze nog aangevuld met
gedichten aan het parkje tussen de Secrétinlaan en de Jules Lahayestraat ter hoogte van

I

Als u soms door Jette wandelt, zal u ze
misschien al opgemerkt hebben, de gedichten van Philip Meersman. In totaal
kan u er 8 ontdekken in Jette, telkens in
de buurt van een opmerkelijke boom.

het kerkhof, op de kruising van de Boghemanstraat en de Leon Doperéstraat, aan het
groen hoekje op de kruising van de Dielegemsesteenweg en de René Reniersstraat en ten
slotte, geïnspireerd op de Calvarieberg in het
Dielegembos, geplaatst op de groene rotonde
tegenover de ingang van het Dielegembos aan
de Henri Liebrechtlaan.
Voor de gedichten liet Philip Meersman
zich inspireren door observaties, door de
omgeving, gesprekken met passanten en de
geschiedenis rond de plek. Zo ontdekken we
een verwijzing naar een bekende pianobouwer uit de Doperéstraat, naar de opgebaarde stichtster van het HeiligHartklooster, de vroegere steengroeven en
het kasteel van Bonaventure of het opvangcentrum voor vrouwen in de buurt van de
Renierstraat.
De gedichten werden tevens vertaald
naar het Frans, door Katelijne De Vuyst.
We geven alvast 1 gedicht mee. De overige zeven kan u zelf ontdekken op een wandeling doorheen onze gemeente.

Olm
witheren beheerden stenen de nu twee eeuwen beboste restanten
- leeg gehouwen groeven - rusten bezwamd
tehuizen voor vleermuizen, eekhoorns, parkieten - koning en halsband - lopen los –
wie laat wie uit - wroeten wortels, speuren eenhoornsporen
de ooit opulente oprit - een mooi avontuur - dreef triomf weg van bron
harten vrouw brak boog tot kruis – lest de dorst van toekomstige tiaradrager –
weg gedekt betonslot
als gotisch opgebaarde mummie trok ze na in.gewikkelde jaren weg
van haar golgotha - simulacrum van vrij.ge.leid lijden - naar het rode molenwiekende hart
aan de voet van de heuvel contempleert een man de guillotine voor verkozenen
- oplossing.s.gericht denken uit voltooid verleden tijden - weggevlucht uit vaderland
verraad van doelen, daden - verder dolend - verdrinkt ie ‘t verdriet
- het vergeten - vastzittend in zijn reutel - gaat in rook op - erodeert de heuvel –
kreupelhout lamenteert verrijzenis
ondertussen lekt de betonnen bron vruchtbaarheid niet-gebottelde grand cru de eenhoorn lest daar een maanloze dorst
Philip Meersman
50°53'10.2"N 4°19'33.0"E
Geïnspireerd op het hoogste punt van het Dielegembos
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Helden van Jette
orige maand, naar aanleiding van
het nummer 300 van Jette Info,
plaatsten we 9 helden van Jette in
de kijker die zich, vaak belangeloos,
inzetten voor hun medebewoners. Hun
menslievendheid en motivatie maakt een
wezenlijk verschil op cultureel vlak, sociaal,
leefmilieu, gezondheid,… We zetten deze
reeks verder via onze gemeentelijke website, met 1 held per maand.
Om de link te leggen tussen deze reeks
op papier en online, stellen we u in deze
krant een nieuwe held van Jette voor. Op
www.jette.be kan u voortaan elke maand
een nieuwe held ontdekken.

V

creatieve stages in Jette. Ze is tevens actief op ecologisch vlak.
• Bijzonderheid: Tijdens de coronacrisis lag
ze aan de basis van heel wat solidaire acties (mondmaskers, Kerstkaarten voor de
bejaarden,…) en in Jette creëerde ze de
artisanale zeepfabricatie naoh-soap.

Wie zijn jouw helden?

Muriel Orange

Heel wat andere personen verdienen lof
en erkenning. Denk maar aan al diegenen
die zich vaak in de schaduw inzetten voor de
anderen. Boodschappen doen voor een bejaarde buur, zich inzetten voor de reinheid
in de wijk, kinderen van anderstalige vrienden helpen met hun huiswerk,… Kleine
handelingen die een groot verschil maken.

Creativiteit en liefdadigheid
• Onderwijzeres, kunstenares, grafotherapeute en geëngageerde bewoonster.
• Ze begeleidt verschillende workshops en

Kent u zelf ook een held die zich inzet voor
Jette? Laat het ons weten via mail naar
communicatie@jette.irisnet.be.

‘Zo was Jette’
Jetse erfgoedbank pakt uit nieuw erfgoedgazetje
Midden december verschijnt ‘Zo was
Jette’, het eerste erfgoedgazetje van
Brussel. Met dit krantje wil de erfgoedbank het prachtige verzamelde erfgoedmateriaal nog meer bekend maken.
Verwacht je aan een publicatie met veel
foto’s, verhalen uit het oude Jette, een
interview met wijlen Marcel de Schrijver,
wist-je-datjes en nog zoveel meer interessante rubrieken en artikels.

ijf jaar geleden stapte Jette als eerste
gemeente in de Erfgoedbank Brussel
van de Erfgoedcel van de VGC. De
Erfgoedbank Jette verzamelde toen
al honderden foto’s en postkaarten uit privécollecties. Dankzij de inzet van de vrijwilligers
werden deze beelden zorgvuldig ingescand
en beschreven en gingen ze op pad voor nog
meer verhalen bij Jettenaren. Ondertussen
vind je op de website van de Erfgoedbank al
een kleine 2.000 foto’s terug.

V

Als voorsmaakje op het erfgoedgazetje
delen we alvast een foto van de oude ‘tram
chocolat’ die begin 1900 door Jette reed. De
tram 'chocolat', zo genoemd omwille van de
bruine kleur reed van Jette naar het Elisabethpark tot aan Beurs.
Wil jij graag een exemplaar van ‘Zo was
Jette’? Vanaf midden december kan je er
eentje ophalen in het gemeentehuis, in de bib
of in GC Essegem. Geraak je er niet? Stuur

dan een mailtje naar cultuur@jette.irisnet.be
met jouw adres en dan sturen we je graag
een exemplaar per post.
Wil je nu al foto’s en postkaarten bekijken van
het oude Jette? Surf dan naar www.erfgoedbankbrussel.be/jette. Zelf door oude foto’s
gesnuisterd en bijzondere beelden ontdekt?
Contacteer cultuur@jette.irisnet.be of
02.423.13.98
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Lucht-Klimaatplan
Lancering digitaal platform voor burgerparticipatie

In Jette Info van vorige maand informeerden we over het toekomstige
Jetse Lucht-Klimaatplan. We breien er
in deze editie een tweede deel aan met
de aankondiging van een digitaal platform voor burgerparticipatie dat ervoor moet zorgen dat de Jettenaren
up-to-date blijven wat betreft dit plan,
maar ook actief burgers wil betrekken
bij de opstelling ervan.

et Lucht-Klimaatplan, zoals de
naam al aangeeft, concentreert
zich op acties die rechtstreeks of
onrechtstreeks een impact hebben op het klimaat met als doel onze CO2uitstoot te beperken en de effecten van
klimaatverandering te temperen.
Het Jetse Lucht-klimaatplan spitst zich
toe op 6 grote thema’s: Zero-emissie Jette
(mobiliteit, energie), Groen Jette (vergroening, biodiversiteit), Fair Jette (transitie
naar een lokale, circulaire en verantwoor-

H

delijke economie), No impact Jette (duurzame voeding en zero waste), Inclusief Jette
(betrekken van alle doelgroepen in de ecologische transitie) en Jette burgervriendelijk
(bewoners
aanzetten
om
verantwoordelijke burgers te worden).

Onlineparticipatieplatform
Een gemeente is slechts een van de vele
private en publieke spelers die een impact
hebben op het klimaat. Daarom lanceert
Jette een oproep om iedereen te mobiliseren
om ideeën voor te stellen voor het Lucht-Klimaatplan. In 2022 zullen hiervoor workshops
worden georganiseerd rond de 6 verschillende thema’s. De gemeente wil echter niet
wachten tot in 2022 om haar inwoners bij het
Lucht-Klimaatplan te betrekken en lanceert
nog deze maand een nieuw onlineparticipatieplatform. Het onlineplatform moet een
uitstalraam worden voor het Jetse klimaatplan met informatieve rubrieken, interactieve enquêtes en een stand van zaken
over het Lucht-Klimaatplan. In de toekomst

zal je er je ideeën en voorstellen kwijt kunnen en zal je kunnen stemmen op thema’s
en projecten die voor jou van belang zijn.

Online-enquête
Voor de lancering van het online platform
in december wordt een korte enquête gepubliceerd die peilt naar de bekommernissen
rond klimaatverandering, naar belangrijke
thema’s en de mogelijkheden om actief te
participeren in de opstelling van het LuchtKlimaatplan. De enquête helpt om een inzicht te krijgen in wat er leeft bij de
Jettenaren en om een interactief participatieprogramma rond het Lucht-Klimaatplan
uit te werken. Heb je de infoavond over het
Lucht-Klimaatplan op 2 december gemist,
dan vind je de presentatie in de loop van deze
maand ook terug op het onlineplatform.
Meld je aan op het onlineplatform
https://participate.smartcity.brussels en
zet je eerste stap naar een engagement
voor een solidaire en duurzame toekomst.
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Eerste minibos in Jette
Belgicawijk krijgt primeur
normale omstandigheden) en creëert het
minibos op die manier op korte tijd een gevarieerde biodiversiteit.

De ontwikkeling van het groene netwerk is een prioriteit in Jette en maakt
integraal deel uit van het Klimaatplan
dat momenteel in opmaak is. In de
strijd tegen de klimaatopwarming,
maar zeker ook om de biodiversiteit te
stimuleren, komt er binnen afzienbare
tijd een eerste minibos op Jets grondgebied.

et is de Belgicawijk die de primeur
krijgt van het eerste minibos in
Jette. De gemeente is namelijk
van plan om het in te planten op
het grasperk op de hoek van de J.B. Serkeynstraat en de Ongenastraat. Dit initiatief
moet zorgen voor meer natuur in de stad,
meer biodiversiteit en een aangenamer omgeving.

H

Dichtbegroeid
Een minibos is eigenlijk een bos op tuinformaat met een 15- tot 30-tal inheemse

Planning

plantensoorten op een kleine oppervlakte,
300 m² in het geval van het geplande Jetse
minibos. Met bijna drie bomen per vierkante
meter vormt het dus een zeer dichtbegroeid
geheel. Deze bosbouwmethode, een uitvinding van de Japanse botanicus Miyawaki,
wordt wereldwijd aangewend om de groei
van bomen te stimuleren. Door de bomen
dicht op elkaar te planten, zijn ze na amper
20 jaar volgroeid (tegenover een eeuw in

De voorbereidende werken – de verwijdering van de hagen – voor de aanplanting van
het bos op de hoek van de J.B. Serkeynstraat en de Ongenastraat, zijn ondertussen
al achter de rug. De volgende fase bestaat
uit de bewerking van de bodem. Op 9 en 10
december volgt dan de eigenlijke aanplanting van zo’n 900 bomen en 22 inheemse
plantensoorten, een opdracht die weggelegd is voor de gemeentelijke tuiniers die
hiervoor voor de gelegenheid de hulp zullen
krijgen van schoolkinderen. Enkele dagen
later, ten slotte, komt er een omheining en
is het eerste minibos op Jets grondgebied
een feit.
Meer info:
Dienst Beplantingen - 02.478.22.99
beplantingen@jette.irisnet.be

Word moestuinmeester
en schrijf je nu in!
strategie van Leefmilieu Brussel.

Heb je een passie voor biologisch tuinieren en wil je deel uitmaken van een
netwerk van vrijwilligers dat de teelt
van groenten en fruit in een stad als
Brussel steunt? Dan is deze oproep je
op het lijf geschreven.

Vorming

et netwerk van moestuinmeesters
is op zoek naar gepassioneerde
burgers die gemotiveerd zijn om
moestuinprojecten in hun gemeente te steunen.

H

Netwerk
Sinds 2011 organiseert het netwerk van
moestuinmeesters vormingen voor vrijwilligers actief in de moestuinbouw en in de

ecologische stadslandbouw zodat ze op hun
beurt advies kunnen geven aan geïnteresseerde burgers die een moestuin willen beginnen. Het project van het netwerk van
moestuinmeesters kadert in de Good Food-

Om de twee jaar geeft en omkadert de vzw
Tournesol-Zonnebloem een basisopleiding
om moestuinmeester te worden. Deze omvat
20 lessen (theorie, praktijk en uitwisseling)
en vrijblijvende praktijkateliers, gespreid
over de periode januari-september. Inschrijven voor de opleiding kan tot 5 december op
www.moestuinmeester.brussels. Op diezelfde website vind je ook de voorwaarden
van deelname en het volledige programma.
De geselecteerde kandidaten zullen ten laatste op 16 december verwittigd worden.
Meer info: maitresmaraichers@
environnement.brussels
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Fotowedstrijd ‘Jette verlicht’

Vier eindejaar veilig,
zonder vuurwerk!

Vind je het leuk om je huis, je gevel of
je balkon te versieren voor de kerstvakantie? Ben je handelaar en wil je je
etalage in de schijnwerpers zetten
voor de eindejaarsfeesten? Neem dan
voor 20 december deel aan de fotowedstrijd ‘Jette verlicht’.

angezien het virus onverminderd
rondwaart is het uiteraard een pak
veiliger om eindejaar ‘en petit
comité’ te vieren dan de massa op te zoeken. Zorg er dan ook voor om die veiligheid
niet op het spel te zetten door te experimenteren met vuurwerk.
Het gebruik van vuurwerk en voetzoekers is
trouwens ten strengste verboden volgens
Artikel 43 van het Algemeen Politiereglement, en dat niet alleen in de openbare
ruimte. Ook in je tuin of op je terras is vuurwerk afsteken uit den boze. Dat vuurwerk
gevaarlijk is, hoeft geen betoon. Maar ook
voor (huis)dieren zijn knallende feestattributen nefast. Hou het dus veilig voor jezelf, je
dierbaren en… de kat of hond des huizes…

A

it initiatief van de gemeente Jette
zet de inwoners ertoe aan om bij
te dragen aan de verhoging van
het aantal feestelijke verlichtingspunten in de gemeente.

D

Particulieren en handelaars
Wie zijn kans wil wagen vult gewoon het
deelnemingsformulier in en stuurt dit,
samen met de foto's van zijn ‘project’, terug
voor 21 december 2021. Zo’n project kan
zowel lichtgevende als niet-lichtgevende
decoratie – een decoratie die vooral overdag
tot zijn volle recht komt – omvatten. Het formulier en het wedstrijdreglement zijn terug
te vinden op www.jette.be. De resultaten van
de wedstrijd worden gepubliceerd op de

website en de facebookpagina van de gemeente en in Jette Info van januari.
De winnende particulieren krijgen een
handelscheque ter waarde van 40 euro tot
300 euro voor de eerste prijs. De winnende
handelaars krijgen de foto van hun etalage
te zien in Jette Info en op de website en de
sociale media van de gemeente.
Meer info:
dienst Economisch Leven en Animaties
vea@jette.irisnet.be – 02.423.13.02

Eindejaarsverlichting
zorgt voor sfeer in Jette
Tijdens deze donkere winteravonden baden tal van Jetse straten en
pleinen in het licht. Vorig jaar besliste de gemeente om een tandje
bij te steken wat betreft kerstverlichting, en dat is ook dit jaar duidelijk te zien. Zo zijn, naast de
klassieke straatverlichting en de
kerstboom op het Spiegelplein, ook
opnieuw her en der enkele originele 3D-creaties met ledverlichting
te bewonderen. Genoeg licht dus
om je figuurlijk aan te verwarmen
en op die manier toch sfeer te
brengen in deze donkere periode.
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10-12 december 2021

Kerst- en Ambachtenmarkt
Ontdek het volledige programma op
www.jette.be en op Facebook @jette1090
• Kerstmarkt
- Vrijdag 10/12 van 18u tot 23u
- Zaterdag 11/12 van 15u tot 23u
- Zondag 12/12 van 11u tot 18u
Kardinaal Mercierplein
• Ambachtenmarkt
- Vrijdag 10/12 van 18u tot 22u
- Zaterdag 11/12 van 15u tot 22u
- Zondag 12/12 van 11u tot 18u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
• CST en mondmasker verplicht

11 december

Jam'in Jette On Tour
op de Kerstmarkt
a acht afleveringen onder diverse formules loopt Jam’in
Jette On Tour op zijn einde. Voor
de negende en laatste etappe geeft het
festival afspraak in Jette, ter gelegenheid
van de Kerstmarkt.
Afspraak voor deze laatste editie op zaterdag 22 december, van 16u tot 21u, op het
Kardinaal Mercierplein. In deze winterperiode stelt de ploeg van Jam’in Jette voor
om je op te warmen aan de muzikale en
vurige ambiance van Klong, een Belgische
postmodernistisch fanfare zonder weerga.
Deze brassband houdt het midden tussen
de Nerds brassband en Sun Ra en brengt
hypnotiserende, tijdloze muziek die je
door elkaar schudt en waarop je niet stil
kan staan. Daarnaast staan ook straattheater- en circusacts op het programma,
aangevuld met een heerlijk warme versie
van de ‘Ti Punch Marie’-cocktail.
Kom mee Jam’in in Jette On Tour in
schoonheid afsluiten met de meest opmerkelijke fanfare ter wereld.

N
Na een covidpauze in 2020 is de Jetse
kerstmarkt dit jaar opnieuw van de
partij, met – als vanouds – een ambachtsmarkt als extra luik. Afspraak op
het Kardinaal Mercierplein voor jingle
bells, glühwein en alles wat ons maar
enigszins in de kerstsfeer kan brengen.

interklaas heeft het land nog maar
net verlaten of we bereiden al volop
de eindejaarsfeesten voor. Heel wat
mensen kijken reikhalzend uit naar
deze (figuurlijk) warme periode, want vorig
jaar verliep die noodgedwongen in mineur.
Maar begin december kan je weer gedurende 3 dagen volop genieten van de kerstsfeer tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt.

S

30 chalets en 17 ambachtslui
Op het Kardinaal Mercierplein worden 30
chalets opgesteld met lekkernijen, seizoensartikelen en cadeau-ideetjes. In de Gemeentelijke
feestzaal ontdek je op de
ambachtenmarkt 17 ambachtslui. Ze stellen er hun juwelen, tekeningen, kaarsen,
keramiek,... voor. Het hele weekend lang
staat bovendien vertier voor jong en oud op
het programma, zoals een orkest, een zangeres en tal van ambulante animaties.Opgelet: U moet een CST tonen om toegang te
hebben tot de Kerstmarkt en er geldt een
mondmaskerplicht.
Spring ook even binnen in de Sint-Pieterskerk. Die zal in de eindejaarsperiode in
een ware kerstsfeer baden, met grote versierde kerstbomen en winterse decoratie.

Jam'in Jette On Tour op de Kerstmarkt
Zaterdag 11 december, van 16u tot 21u
Kardinaal Mercierplein
Meer info: asblkwa.be

Dossier
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Verenigingen en activiteiten
voor 50-plussers en
senioren
Vrije tijd, uitstappen, sport,…
Bent u gepensioneerd en op zoek
naar leuke activiteiten om de vrijgekomen tijd mee door te brengen?
Wil u andere mensen ontmoeten om
samen een praatje te slaan, een
kaartje te leggen of een koffie te drinken? Of misschien voelt u meer voor
leuke uitstapjes of wilt u uw conditie
onderhouden in fijn gezelschap…
Jette telt verschillende clubs en
verenigingen die zich richten op senioren en voor hen het hele jaar
door tal van activiteiten in petto
hebben. Hier volgt een overzicht.

om de banden tussen de Jettenaren aan
te halen en oudere mensen tegemoet te
komen. Het netwerk spoort buren ook
aan om elkaar te helpen: boodschappen
doen, begeleiden naar een afspraak, gebruik van smartphone of tablet,…
Meer info:
0484.16.69.24 – 0470.76.29.73
buurtpensioen.jette@gmail.com
www.kenniscentrumwwz.be/
buurtpensioen

/ Grijze Geuzen Jette
Deze club spitst zich toe op vrijzinnig, sociaal en sociaal-cultureel werk met de
derde leeftijd.

/ Centrum Viva!
Het activiteitencentrum Viva! organiseert
een waaier van activiteiten voor 60-plussers: workshops, vormingen, theateruitstapjes, conversatietafels, turnen,
gezelschapsspelen,…
Léon Theodorstraat 197
Van maandag tot donderdag,
van 9u tot 17u, op vrijdag van 11u tot 17u
Meer info:
02.201.89.41 – centreviva@vivajette.be
www.vivajette.be

/ Buurtpensioen

GC Essegem
Leopold I-straat 329
(ingang Amélie Gomandstraat)
Elke donderdag om 13.30u
Meer info:
0475.20.32.31 – verbeke.an@gmail.com

/ Wandelgroep Ahasverus
Meer info:
02.428.28.74

Bij deze wandelclub ontdekt u de geneugten van de wandelsport.

/ Okra Trefpunt 55+ Jette

Meer info:
0473.713.160 of 02.479.49.11
jan.didden2@telenet.be

De Jetse afdeling van Okra Trefpunt 55+
organiseert wekelijks een open ontmoetingsnamiddag in GC Essegem. De activiteiten variëren van een gezellige
koffieklets tot uitstapjes, spelletjes, het
jaarlijkse kerstfeest,...
GC Essegem
Leopold I-straat 329
Elke dinsdag, van 14u tot 17u
Meer info:
02.427.60.34
jeannette.verthe@skynet.be

/ Oenologische vereniging
De Karrebevers
De Karrebevers zijn de ontmoetingsplek
bij uitstek voor wijnliefhebbers. Samen
met u gaan we op zoek naar alles wat
wijn zo heerlijk maakt. Van de druif tot in
het glas.
Meer info:
0473.713.160 of 02.479.49.11
jan.didden2@telenet.be

/ Scrabbleclub Ypsilon

Dit solidaire netwerk zorgt voor bezoekjes, gezellige babbels of wandelingen

Scrabbleclub Ypsilon Jette speelt elke
donderdagnamiddag in GC Essegem
een spelletje Scrabble volgens de
duplicate-methode. Een spel duurt ongeveer 2,5 uur, met een pauze van zo’n
15 min.

/ Bezoekerswerking
Sint-Pieter Jette
De vrijwilligers van deze werking brengen geïsoleerde Jettenaren op regelmatige basis een bezoekje, bij speciale
gelegenheden (Kerstmis, Pasen,…) zelfs
met een kleine attentie. Verder staat in
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een van de woonzorgcentra waar de
werking actief is ook tweemaandelijks
een koffienamiddag op het programma.
Meer info:
0494.35.59.69

/ Warlandis
Woon- en zorgcentrum Warlandis biedt
niet-bewoners de kans om middageten
te bestellen voor 12 euro per middagmaal. Reserveer wel 3 dagen op voorhand.
Warlandis
Elke middag
(behalve op zon- en feestdagen)
Meer info en inschrijvingen:
info@warlandis.be – 02.428.00.00

/ Lokaal Dienstencentrum
Warlandis
LDC Warlandis organiseert elke dinsdagmorgen om 9u computerles voor beginners.
Odon Warlandlaan 209
Elke dinsdag om 9u
Meer info:
ldc@warlandis.be – 02.302.59.14

/ Seniorum cantus
Dit gemengd koor voor senioren onder
leiding van Robert Ollevier komt elke
donderdagnamiddag samen in Woon- en
zorgcentrum Warlandis.
Odon Warlandlaan 209
Elke donderdag, van 14u tot 15.30u
Meer info en inschrijvingen:
02.522.53.54

/ Pasar
Pasar Jette-Laken is niet meteen een
seniorenclub, maar een wandel- en
vrijetijdsvereniging waar iedereen welkom is, dus zeker ook senioren. Zowat
een keer per maand organiseren ze een
wandeling of uitstap.
Meer info:
02.479.53.84 – 0494.57.04.74
monik@gonnissen.com
www.pasar.be/jette-laken

/ De Nieuwe Brusseleirs
De leden van deze tweetalige club
komen elke week samen voor een partijtje kaart, een knutselwerkje, een etentje, een uitstapje,…
Léon Theodorstraat 250
Elke dinsdag, van 14u tot 17.30u
Meer info:
0473.80.20.03

GC Essegem
Leopold I-straat 329
Meer info:
02.427.80.39
essegem@vgc.be – www.essegem.be

/ Nederlandstalige
seniorendienst gemeente Jette

/ Les Amis de Dieleghem Vrienden van Dieleghem
In deze club staan naast etentjes ook
kaarten, scrabble, gezelschapsspelen,...
op het wekelijkse menu. De Vrienden organiseren 2 banketten per jaar.
Wouterspaviljoen
Woutersstraat 12
Elke donderdag,
van 13.30u tot 18u, het hele jaar
Meer info:
0475.603.603 - beauboo22@hotmail.com

Uitstappen, culturele activiteiten, een
lentefeest, …, deze gemeentelijke dienst
biedt de Jetse senioren een gevarieerd
programma. Wilt u op de hoogte blijven
van het aanbod? Neem dan telefonisch
contact op of stuur een mailtje.

/ Eternel Printemps
Eeuwige lente

Gemeentelijke dienst Senioren
Wemmelsesteenweg 100
(verdieping ET) - 1090 Jette
Meer info:
02.423.13.98 (enkel in de voormiddag)
senioren.1090@jette.irisnet.be

Deze club organiseert wekelijks kaartnamiddagen, etentjes,...
Home Magnolia
Leopold I-straat 314
Elke woensdag, van 14u tot 17u (uitgezonderd juli en augustus)
Meer info:
02.425.25.46

/ Amicale Socialiste
des Pensionnés de Jette
De leden van deze club komen een keer
per maand samen voor uiteenlopende
activiteiten. Een keer per jaar gaan ze
samen op reis.
La Clouterie
Wemmelsesteenweg 229
Elke laatste zaterdag van de maand,
van september tot mei, van 12u tot 17u
Meer info:
0476.35.17.04

/ GC Essegem
Ook Gemeenschapscentrum Essegem
organiseert activiteiten die zich vooral of
uitsluitend richten tot 50-plussers en senioren: turnen 50-plus, kantklossen,…
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Jettenaren van de Wereld

Engeland
onbekende, waar ze onafhankelijk en zelfstandig leerde zijn. Ze werd er ondergedompeld in een nieuwe cultuur, had er ook veel
vriendschappen met de plaatselijke bevolking en leerde er zelfs haar Mexicaanse man
kennen. Na 6 jaar Mexico verhuisde ze voor
een tijdelijke job naar New York, waar ze een
half jaar de kans had om The Big Apple en
Amerika te ontdekken. Na dit kort intermezzo zette ze haar Zuid-Amerikaans avontuur verder in Peru, waar Lima haar nieuwe
thuishaven werd. Het werd een bijzonder
verrijkende ervaring. Er was een einde gekomen aan het bewind van Alan Garcia en de
terreur van het Lichtend Pad en de bevolking
snakte naar vrede en vrijheid. Haar langdurig verblijf in Zuid-Amerika ging veel dieper dan een toeristisch bezoek. Heather
leerde de Zuid-Amerikanen kennen als een
gastvrij volk en evolueerde zelf ook tot een
ander, rijker persoon.

Terug naar ‘huis’

Van jongs af aan is Heather Amison gepassioneerd door
talen. Toen ze opgroeide in Noord-Engeland, in een dorpje
ten noorden van Manchester, hoopte ze reeds om haar talent voor talen te kunnen ontwikkelen in haar dagelijkse
leven. Dat het haar over de hele wereld zou brengen, had
ze echter niet durven dromen.

oen Heather Amison in de jaren ’70
afstudeerde, had ze ook het Frans
en Duits onder de knie. In Engeland,
waar de wereldtaal Engels logischerwijze de voertaal is, waren er echter
maar weinig jobs waarvoor een talenknobbel nodig was. Ze nam wat tijdelijke jobs
aan, ze werkte zelfs even in een pub, in afwachting van die geknipte vacature. Nadat
ze er reeds kort van proefde in Parijs, vond
ze in Brussel een nieuwe job. Ze groeide al
snel door van typiste naar secretaresse,

T

waarbij ze haar talenkennis ten volle kon
benutten. De Engelse werkte ook even voor
een advocatenbureau vooraleer terecht te
komen bij een internationale firma.

Zuid-Amerikaans avontuur
In België was haar taalhonger nog niet
gestild. Heather leerde er Spaans en Italiaans. Ze twijfelde dus niet toen ze de kans
kreeg om voor dezelfde firma aan de slag te
gaan in Mexico. Daar waar ze in België nog
vooral optrok met andere Engelsen, Ieren en
Denen, vormde Mexico een echte stap in het

De tijd was echter gekomen om naar
‘huis’ terug te keren. Niet Engeland, maar
wel België beschouwde ze als haar nieuwe
thuis. Het toeval bracht haar in Jette. Ze
was op zoek naar een huis met een tuin voor
haar dieren. Haar oog viel op een woning in
Jette, in een wijk die haar uitermate beviel.
23 jaar later woont ze er nog steeds en is ze
nog steeds bijzonder gelukkig in Jette. Ze is
intussen volledig geïntegreerd, leerde er
een nieuwe liefde kennen en neemt actief
deel aan het socio-culturele leven. Ze is een
vaste bezoeker van de concerten van Klassiek in de Abdij of de lezingen van Antenne
Interuniversitaire, maar ook aan de artistieke workshops in onze gemeente. Daar
waar ze voorheen vooral tai chi en yoga beoefende, als balans voor de stress van haar
werk, investeert ze nu steeds meer tijd in
kunst. Zowel bij het seniorencentrum Viva
Jette als bij de kunstlessen van het Centre
Culturel leert ze nieuwe technieken om zo
stilaan tot een eigen beeldtaal te komen.
Het vormt een ontdekkingstocht die ze geduldig en nieuwsgierig onderneemt. Net
zoals voor haar buitenlandse avonturen, is
Heather ervan overtuigd dat de reis belangrijker is dan de bestemming.

21

JETTE INFO - CULTUUR

9 januari 2022

Nieuwjaarsconcert
Orchestre Royal
de Chambre de Wallonie

SEGEM
GC ES
GC ESSEGEM
LEOPOLD I- STRAAT 329
FACEBOOK @ESSEGEM
ESSEGEM@VGC.BE
INFO & RESERVATIES:
02.427.80.39
ESSEGEM@VGC.BE - TICKETS.VGC.BE/ESSEGEM

EVENT
CAFÉ MAGRITTE

spullen die voor mensen in armoede het verschil maken.
Breng je doos tot dinsdag 21 december (tot 20 uur) bij ons binnen. Wij zorgen er via
partnerorganisaties voor dat
alles terechtkomt bij gezinnen
die wat extra tijdens de eindejaarsperiode goed kunnen gebruiken.
Alle info op www.esssegem.be
of in de Facebookgroep ‘Wat te
doen in Jette’.

Donderdag 2 december
vanaf 20.30u
Gratis – Covid Safe event

De concertreeks ‘Klassiek in
de Abdij’ speelt op verplaatsing in de Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdeskerk voor haar
nieuwjaarsconcert. Traditioneel wordt er een gerenommeerd orkest uitgenodigd voor
dit eerste concert van het jaar.
Op zondag 9 januari kan u zo
genieten van het Orchestre
Royal de Chambre de Wallonie.
et Orchestre Royal de
Chambre de Wallonie
trad doorheen de jaren
reeds op met een waslijst aan
internationale solisten en stond
reeds wereldwijd in de grootste
orkestzalen. Voor het nieuwjaarsconcert in Jette, brengen
ze een gevarieerd, feestelijk
programma, met werken van
Vivaldi tot de Japanse componist Umebayashi. Wat een
start van het nieuwe jaar!

H

Internationaal befaamd
In 1958 richt Lola Bobesco het
ensemble ‘Les Solistes de
Bruxelles’ op dat achtereenvolgens ‘Ensemble d’archets Eugène Ysaÿe’ en ‘Orchestre Royal
de Chambre de Wallonie’
(ORCW) wordt genoemd. Sinds
2019 is de leiding in de capabele handen van Vahan Mardirossian.
De lijst grote artiesten waar-

mee het ORCW in het verleden
werkte is te lang om op te sommen: van Mstislav Rostropovitch tot Philippe Hirschhorn,
van Ivry Gitlis tot Maria João
Pires… Ook de steden waar het
orkest optrad is indrukwekkend, van Parijs tot Peking, van
Abu Dhabi tot Sint-Petersburg.
Daarnaast is het ORCW is al
meer dan 20 jaar partner van
de Koningin Elisabethwedstrijd
en werkt het regelmatig mee
aan de Muziekkapel Koningin
Elisabeth en talrijke Belgische
en internationale festivals.
Hun concert in de OLV van
Lourdeskerk is een buitenkans
om dit befaamde orkest aan het
werk te horen. Een niet te missen culturele afspraak om 2022
op de juiste toon in te zetten.

Nieuwjaarsconcert
Orchestre Royal
de Chambre de Wallonie
9 januari 2022 om 17u
OLV van Lourdeskerk
Woestelaan
Tickets:
10 € (5 € studenten & 65+)
Reserveer online op
www.jette.be of via
culture@jette.irisnet.be of
02.423.12.65

Café Magritte? Dat is een gezellige babbel met je buren bij een
hapje, een drankje en een portie
lokaal talent, elke eerste donderdag van de maand in Taverne
Ter Linden. Via vi.be gingen we
op zoek naar lokaal muzikaal talent. Liefst 65 groepen of artiesten stelden zich kandidaat om
het podium van Café Magritte te
betreden. Met Davidentification
kozen we voor de soulvolle,
warme pop van Brusselaar Dav
ID. Straffe nummers, goeie melodieën en een topstem!

WORKSHOP
LEESNEUZEN
Vrijdag 17 december om 9u
Gratis - Covid Safe event
Heb je een andere moedertaal
dan het Nederlands? Maar lees
je de taal wel graag? Kom dan
naar de leesneuzen, een leesclub speciaal voor anderstaligen. Samen lezen we korte en
eenvoudige teksten, waarover
we praten bij koffie, thee en
koekjes.

ACTIE
REVERSE ADVENT

NEDERLANDSTALIGE BIB
KARDINAAL MERCIERPLEIN 6
WWW.JETTE.BIBLIOTHEEK.BE
INSCHRIJVINGEN:
BIBLIOTHEEK@JETTE.IRISNET.BE OF

02.427.07.06

VOORLEESNAMIDDAG
WINTERVERHALEN MET
VEERLE ERNALSTEEN
Woensdag 15 december
om 14 uur
Voor volwassenen.
Vertelster Veerle Ernalsteen
brengt de winterse volksverhalen. De bib zorgt voor taart en
koffie.

WORKSHOPS
HIKKE TAKKE TOE
28 december, van 14u tot 15.30u
Voor kinderen van de derde
kleuterklas

WORKSHOP BLADWIJZER
WEVEN
Woensdag 5 januari
en woensdag 2 maart,
telkens van 13.30u tot 15u
Voor kinderen vanaf het
tweede leerjaar

Tot 21 december
Na het grote succes van vorig
jaar, ondersteunt Essegem ook
dit jaar de actie ‘Reverse advent’. Het principe is simpel:
draai advent om en stop elke
dag iets eetbaars of bruikbaars
in een doos. Een pak pasta, rijst,
conserven, confituur... maar ook
scheergerief, maandverband,
zeep, shampoo... Alledaagse

De bib zet mee haar schouders
onder het gemeentelijk plan
voor gendergelijkheid, via boeiende educatieve workshops en
boekenpakketten voor alle
Jetse scholen. Ze zet ook haar
deuren open met twee bijzondere creatieve ateliers voor kinderen. Hikke Takke Toe vertelt
spannende doe-mee verhalen
waarmee je daarna creatief aan
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De 7 nieuwe artistieke
residenties van
FIRM Artlab

de slag gaat. Met het atelier van
Lotte en René kan je een kleurige bladwijzer weven.

e kunstenaars die reageerden op de tweede
projectoproep van FIRM
Artlab zijn ondertussen al meer
dan een maand aan de slag op
hun tijdelijke stek. Op 14 en 18
december eindigen ze in
schoonheid met een evenement waar ze hun producties
aan het publiek zullen voorstellen. In afwachting daarvan stellen we de kunstenaars zelf
even voor.

Cie Bisous pour Mamie

Zaterdag 4 december om 14u
Vertrekpunt:
aan de ingang van de bib

Céline Steffens

Yvan Rochette

Deze 30-jarige plastisch kunstenaar, afgestudeerd aan La
Cambre, zal 10 werken realiseren gedurende haar residentie
bij FIRM Artlab Brussels. Daarnaast zal ze ook 2 participatieve
evenementen organiseren: een
workshop met de kinderen van
de wijk/buurt en een muurschildering met de AMO l’Oranger.

Deze opkomende plastisch
kunstenaar zal bij FIRM Artlab
drie grote en ambitieuze installaties realiseren: 100 Quintax,
Rhizome en l’expérience du
feu. Zijn werken bevatten geluid, sculptuur, licht, video en
stellen verschillende productiemethodes in vraag.

D

Dit circuscollectief bestaat uit 2
Colombiaanse en 1 Spaanse
artiest. Het collectief is ontstaan tijdens de Covid-periode.
Tijdens hun residentie zullen ze
gebruik maken van de dansstudio en de trainingsruimte van
de vorige circusresidenten,
waar ze zullen werken aan
Jongle Beat, hun jongste creatie die gebaseerd is op dans,
circus, muziek en jongleren.

Vrijdag 17 december om 20u

NATUURWANDELING
WINTERWANDELING
MET JOSEPH

Natuurgids Joseph neemt je
maandelijks mee door het Boudewijnpark, en vertelt je alles
over wat kriebelt, kruipt, groeit
of staat in park, beek, weiland,
vijver en bos. Naargelang het
seizoen komt telkens een ander
aspect aan bod.

LITERATUUR
LITERAIRE BABBEL
MET FREDERIK WILLEM DAEM
Zondag 26 december om 15u

Joyce Yussuf is een 31-jarige,
Afro-Belgische muziekproductrice en dj. Tijdens haar residentie wil ze twee projecten
realiseren: de muziek maken
voor de dansgroep Sisterhood
voor hun dansperformance Unmuted en een eigen soloproject
ontwikkelen met een danseres.

Samuel Bey
Samuel is een bekend circusartiest die o.a. optreedt met Duo
Berlingo. Bij FIRM Artlab wil hij
op de eerste plaats zijn solo-optreden Brick ontwikkelen.

Natalia Blanch
Natalia is een plastisch kunstenaar die rond textiel, collage,
performance,
installaties,
schilderwerken, videos en geluid werkt. Bij FIRM Artlab zal
ze werken aan een reeks grootschalige schilderwerken, gerealiseerd met rijstpapier en
olieverf, die ze eigenhandig aan
elkaar stikt.

Deze Belgische met een Peruviaanse vader en een die opgroeide in Belgisch Congo,
woonde zelf 30 jaar in Montreal. Toch vond ze het nodig om
naar België teug te keren. In
haar werk stelt ze de hedendaagse maatschappij constant
in vraag. Bij FIRM Artlab zal ze
haar ‘Mon Musée pour l’Amour’
afronden. Ze zal voornamelijk
schilderijen en objecten creëren met textielvezels, maar ook
werken op papier.

Guillaume Muschalle, een zeer
getalenteerde jonge Parijse gitarist, ontmoette Peter Hertmans
via
hun
gemeenschappelijke gitaarbouwer. Nu gaan ze voor het eerst
op tournee in België met hun
album ‘Shared Stories’. Spetterende gitaristieke jazz van de
bovenste plank!

WORKSHOP
ZEBRAPAD
Zondag 19 december om 17u
Maandelijkse gespreksnamiddag
van en voor hoogbegaafden.
Thema: ‘Waar maakt u zich
kwaad over? Burgerparticipatie in
een democratie, hoe werkt dat?’.

We gaan in gesprek met deze
veelzijdige Brusselse schrijver
en kunstenaar.

!
PLOEF

Barbara Iperciel
Joyce Yussuf

CONCERT
DUO GUILLAUME MUSCHALLE
& PETER HERTMANS

PLOEF
BONAVENTURESTRAAT 10
PLOEFPLUS@GMAIL.COM
WWW.PLOEF.EU

JETSE ACADEMIE
MUZIEK-WOORD-DANS
WILGSTRAAT 1
SECRETARIAAT@JETSEACADEMIE.BE
WWW.JETSEACADEMIE.BE
FACEBOOK @JETSEACADEMIE
02.426.72.94

WORKSHOP
WORKSHOP SCHRIJVEN

CONCERT
VIOOLKLASSEN AAG DEREYMAEKER, CHARLOTTE KNOPS

Zaterdag 11 december,
van 14u tot 16u
Reserveringen:
ploefplus@gmail.com

Woensdag 1 december
om 16u en om 19u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

Mina Kanto leert je met literaire
hulpmiddelen je verbeelding
ontwikkelen en je eigen universum creëren.

THEATER
‘KOM, PAK MIJ EENS VAST!’
WOORDKLAS BARBARA DE
JONGE

CONCERT
ANANTA ROOSENS SOLO
MARIS/ANTUNES/CHKIFI
Donderdag 16 december om
20u
Avondvullend programma in de
reeks Grand Canyon van Nicolas Chkifi’s. Weer twee concerten die de platgetreden paden
verlaten…

Donderdag 2 december om 19u
GC Essegem
Leopold I-straat 329

CONCERT
ZANGKLAS NEL VANHEE
Vrijdag 10 december om 19u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

OPTREDEN
KLASSEN MUZIEKLAB
HANNAH VAN LAERE
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Wintervoenk
Theater en vuur op het plein

Zondag 19 december om 11u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

CONCERT
KLASSEN SAX PETER CVERLE
EN KLAVECIMBEL ELINE VAN
GARSSE
Maandag 20 december om 19u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

CONCERT
GITAARKLASSEN JOHANNA
VANATTENHOVEN
Dinsdag 21 december vanaf 18u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

CONCERT
OUDE MUZIEK
Zin in vuurspektakel en muziek op een sfeervolle vrijdagavond? Zak dan op vrijdag 17
december af naar het Kardinaal Mercierplein voor het
winterse straattheaterfestival
Wintervoenk. Dat kan al van in
de namiddag als je de benodigdheden voor je eigen lichtspel in elkaar wil knutselen.

een groots lichtspel voor elkaar
en vieren we samen de winterwende.

intervoenk is het winterse zusje van het
straatkunstenfestival
Voenk dat (in coronavrije jaren)
in het voorjaar plaatsvindt. Tijdens Wintervoenk ligt de nadruk meer op het spel tussen
het vuur en de donkere nacht,
maar er is ook plaats voor een
workshop en muziek. Kortom,
een ideale vrijdagavonduitstap
voor het hele gezin.

Heel lang geleden toen de
bomen nog spraken leefden er
mythische wezens zoals draken. Slechts enkele mensen
konden ze temmen. Met de
kracht van vuur werden ze in
bedwang gehouden. Onze draak
is een beetje ziek en heeft verzorging nodig. Durf jij hem zijn
drakenmedicijn geven?

W

Namiddagworkshop
De camionnette van ‘t Licht
Zien/Voir la Lumière maakt een
toer doorheen de Brusselse
gemeentes waar ze workshops
geven. Op vrijdag 17 december
vanaf 15u strijkt deze camionette neer op het Kardinaal
Mercierplein. Kom er mee
knutselen, knippen en plakken
aan sjablonen waarmee je de
ramen thuis kan versieren om
zo een lichtspel te creëren op
de kortste en donkerste dag
van het jaar: dinsdag 21 december. Die dag creëren we

Donderdag 23 december om 19u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

Avondlijk vuurspektakel
en muziek
Van 18u tot 20.30u staan twee
vuuracts geprogrammeerd:

Circus Paljasso
El Dragón enfermo

Moving Fire Arts
Deze acrobatische scènes met
vuur en dans herken je misschien wel van de halve finales
van Belgium’s got talent 2021.

FIRM ARTLAB
FIRMIN LECHARLIERLAAN 143

Donderdag 16 december,
van 17u tot 19u
Gemeentehuis
(Wemmelsesteenweg 100)
Meer info: 0478.70.34.70 –
vanderborght.jacques@skynet.be – www.fietsbieb.be
Fietsbieb is een uitleendienst
voor tweedehands kinderfietsen
die tiptop in orde zijn, voor kinderen van 2 tot 12 jaar en hun ouders en begeleiders. In Jette zal
de Fietsbieb in 2022 een avond
per maand open zijn.
Schenk op donderdag 16 december 2021 een kinderfiets in goede
staat aan de Fietsbieb en ontvang een Fietsbieb-lidmaatschap voor een jaar gratis in ruil.
Of word vrijwilliger bij de Fietsbieb voor onthaal, administratie,
fietsherstel of communicatie.

FACEBOOK@FIRMBRUSSELS

VERNISSAGE
BARBARA IPERCIEL
MON MUSÉE DE L'AMOUR
Donderdag 9 december
‘Mon musée de l’amour’ is het
artistieke project dat de basis
vormt van het oeuvre van Barbara Iperciel. Schilderijen, tekeningen of beeldhouwwerken
creëren heeft iets weg van de wereld willen verbeteren en beladen
met positieve energie onder de
vorm van kunstwerken die een
kleurrijk feest voor het oog zijn.

EXPO
RESIDENTS FIRM ARTLAB II
17 en 18 december
Zie p. 22

Wintervoenk
Vrijdag 17 december
- Vanaf 15u:
workshop ’t Licht zien
- Van 18u tot 20.30u:
Circus Paljasso / Moving
Fire Arts
Kardinaal Mercierplein
Gratis

PROJECT
FIETSBIEB/VÉLOTHÈQUE/
BIKE LIBRARY JETTE

EUCHARISTIE
MIS IN ’T BRUSSELS
Zondag 2 januari om 10u
Sint-Pieterskerk
(Kardinaal Mercierplein)
Als naar goede traditie wordt
ook in 2022 de driekoningenmis
in de Sint-Pieterskerk opgedragen in ’t Brussels, het sappigste
der dialecten. Benieuwd hoe het
evangelie klinkt in ons oorspronkelijk dialect? Pastoor Dirk
Vannetelbosch heeft ons Brussels dialect intussen goed genoeg onder de knie om de mis
in ’t Brussels te brengen,
doorspekt met Brusselse zegswijzen en zwanskes.

