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U heeft ze ongetwijfeld reeds opgemerkt in Jette, de mozaïeken die her en der kleur geven aan onze straten en pleinen. Nadat er 
eerder reeds een prachtig project werd gerealiseerd op het Kardinaal Mercierplein, zorgde de vzw Art Mosaico nu voor een indruk-
wekkende mozaïek aan het speelplein van het Koning Boudewijnpark. Ontdek het samen met de overige mozaïektegels, -banken en 
-fresco’s tijdens een deugddoende winterwandeling…
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Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 
1090 Jette 
Tel: 02.423.12.11 

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

certificaten: 02.423.12.60 
• Inschrijvingen, adreswijzi-

gingen en paspoorten: 
02.423.12.60 

• Identiteitskaarten en Kids-ID: 
02.423.12.95 

• Rijbewijzen: 02.423.12.58 
• Vreemdelingendossiers: 

02.423.12.57 
• Burgerlijke Stand: 

02.423.12.77 
• Sport en Kids’ Holidays: 

02.423.12.45 
• Sociaal leven en Burger-

schap: 02.422.31.24 
• Andere verrichtingen en 

diensten: 02.423.12.11 

Theodor 108 
Léon Theodorstraat 108  
1090 Jette  
Tel: 02.423.12.11 

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

bouw): 02.422.31.48/49 
• Grondbeheer en Huisvesting: 

02.422.31.62/63 
• Andere verrichtingen en 

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

Z
oals ik voor de verkiezingen al aankondigde, zijn dit de laatste weken 
van mijn mandaat. Van kennissen of via Jette Info, de pers of de so-
ciale media, vernam u misschien al de naam van onze volgende bur-
gemeester: Claire Vandevivere wordt inderdaad binnenkort door de 
gemeenteraad voorgedragen als kandidaat-burgemeester. Na 6 jaar 

als gemeenteraadslid en 15 jaar als schepen te hebben gezeteld, neemt ze in 
februari de fakkel over als burgemeester. In een van de volgende edities van 
deze krant kan u uitgebreid met haar kennismaken. 

Het is mij dus nog een laatste keer gegund u mijn beste wensen voor het 
nieuwe jaar over te maken. Na de afgelopen twee jaar hopen we allemaal dat in 
het nieuwe jaar, dankzij onze massale inspanning, minder zieken de ziekenhui-
zen zullen overspoelen, de economie zal heropleven en onze levens er wat zor-
gelozer en normaler zullen uitzien. 

Maar laten we het over projecten hebben! U weet ongetwijfeld dat de MIVB 
dit jaar, naast de noodzakelijke vernieuwing van de tramrails, twee grote werven 
op het programma heeft staan: de complete heraanleg van de openbare ruimte 
rond het kerkhof van Jette en de Léon Theodorstraat, telkens met oog voor de 
verhoging van de verkeersveiligheid, het comfort van het openbaar vervoer, de 
zwakke weggebruiker en de toegankelijkheid voor mindervaliden, de aanplan-
ting van bomen en de doorlaatbaarheid van de bodem,… Deze werven zullen van 
lange duur zijn, maar noodzakelijk voor de voortzetting van de ambitieuze plan-
nen voor de verbetering van de Jetse leefomgeving. 

Nog een mooi, breed project van lange adem dat dit jaar, met de medewer-
king van de bewoners, zijn uitwerking zal kennen: de heraanleg van de Esseg-
hemsite met zijn sociale huisvesting. Het Duurzaam Wijkcontract Magritte 
voorziet namelijk een complete make-over van de site, van openluchtparking 
tot fiets- en voetgangersvriendelijke, groene landschapsruimte, met ruimtes 
voor ontmoeting, vrijetijd en sport. Ook hier gaat het om een immens project 
dat de site moet openstellen naar buiten toe door kwaliteitsvolle infrastructuur 
aan te bieden, toegankelijk voor iedereen, compleet met ondergrondse parkeer-
gelegenheid. 

De eindejaarsfeesten zijn traditioneel een periode waarin de relatie met onze 
medemens centraal staat. Naast de vaccinatie die, ik kan het niet genoeg her-
halen, een solidaire daad is, met name tegenover zij die zich om gezondheids-
redenen niet kunnen laten vaccineren, sta ik versteld van de duizend-en-een 
solidariteitsacties die we sinds het uitbreken van de pandemie zagen voorbij-
komen. Ze gingen allemaal uit van burgers, verenigingen of van een collectieve 
kracht en probeerden stuk voor stuk steun te bieden aan geïsoleerde personen, 
lokale handelszaken of onze sportclubs. Bedankt daarvoor! 
 
Beste Jettenaren, ik wens u een fantastisch 2022, vol energie en niks dan goeds. 
     

Hervé Doyen, uw burgemeester 

Beste wensen
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Op de gemeenteraad van 
24 november gaven de 
Jetse gemeenteraads-

leden de goedkeuring aan 4 
overeenkomsten tussen de ge-
meente en Leefmilieu Brussel 
voor projecten die weerhouden 
werden in het kader van de pro-
jectoproep 2021 ‘Klimaatactie – 
Deel 2 Uitvoering van klimaat-

vriendelijke maatregelen’. Jette 
had zich in juni 2021 kandidaat 
gesteld met verschillende  
projecten en kreeg subsidies  
beloofd voor 4 ervan: de heraan-
leg van het Secrétinplein (subsi-
die van 150.000 €), de groene en 
duurzame heraanleg van de  
O. Warlandlaan (subsidie van 
150.000 €), de heraanleg van het 

noordelijke deel van de H. Lieb-
rechtlaan (subsidie van 150.000 €) 
en de installatie van beveiligde 
fietsenstallingen in Jette (subsi-
die van 57.312 €). Als aan alle 
voorwaarden van deze overeen-
komsten voldaan kan worden, 
zullen deze projecten hun res-
pectievelijke subsidies ontvan-
gen en uitgevoerd kunnen 

worden tussen 1 januari 2022 en 
31 december 2023. 
 
De volgende gemeenteraad is 
op woensdag 26 januari 2022 om 
20u 

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

 

Van op de banken van de Gemeenteraad 24 november 2021

• Wijkcontract en  
Grootstedenbeleid 

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

HERVÉ  
DOYEN 
BURGEMEESTER

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

BERNARD  
VAN NUFFEL 
1STE SCHEPEN

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

MOUNIR  
LAARISSI 
5DE SCHEPEN

• Personeel 
• Sociaal leven en  
   burgerschap 
• Gezondheid 
• Jobhuis

JACOB  
KAMUANGA 
6DE SCHEPEN

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

NATHALIE 
DE SWAEF 
7DE SCHEPEN

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

JENNIFER 
GESQUIÈRE 
8STE SCHEPEN

• Franstalig onderwijs en 
   buitenschoolse opvang  
• Huisvesting 

OLIVIER  
CORHAY 
2DE SCHEPEN

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

BENOÎT  
GOSSELIN 
4DE SCHEPEN

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

CLAIRE  
VANDEVIVERE 
3DE SCHEPEN

College van  
burgemeester 
en schepenen 
2018-2024

Info en contact 
www.jette.be

• OCMW- voorzitter

JORIS  
POSCHET

Permanenties:  
De leden van het College van Burgemeester 
en Schepenen hebben geen vaste perma-
nenties. Als u hen wil ontmoeten, kan u 
contact opnemen met hun kabinet voor een 
afspraak. Alle info vindt u op www.jette.be. 
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Opvolging burgemeester 

 

T
raditioneel wordt de burgemeester 
benoemd uit de verkozenen in de 
gemeenteraad. De benoeming ge-
beurt door de Brusselse Hoofds-

tedelijke Regering. Om te kunnen overgaan 
tot deze benoeming moet de Brusselse Re-
gering een schriftelijke akte van voordracht 
ontvangen die de handtekening van mins-

tens de meerderheid van de gemeente-
raadsleden bevat en minstens de meerder-
heid van de verkozenen van de lijst op 
dewelke de kandidaat-burgemeester opk-
wam. De partij van de burgemeester 
LBJette heeft in december alvast beslist om 
Claire Vandevivere voor te dragen als kan-
didaat-burgemeester.  

Als de rest van de procedure loopt zoals 

gepland en de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering de benoeming bekrachtigd heeft, 
zal Claire Vandevivere dus als nieuwe bur-
gemeester van Jette zetelen. Dit zal in de 
loop van februari gebeuren. 

In de volgende Jette Info zal u een portret 
ontdekken van Burgemeester Hervé Doyen. 
Een nummer later wordt dan de nieuwe 
burgemeester uitgebreid voorgesteld.

 

U las er misschien over in de pers. Begin 2022 geeft Burgemeester 
Hervé Doyen zoals voorzien de fakkel door, na 22 jaar aan het hoofd 
gestaan te hebben van onze mooie gemeente. De vervanging van een 
burgemeester gebeurt via een specifieke procedure, waardoor Hervé 
Doyen burgemeester blijft tot zijn opvolg(st)er overneemt.
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Actie bûûmplanters 
Vergeten Brusselse fruitsoorten herleven in tuin Residentie VIVA

I
n de loop van de maand september en 
oktober dit jaar ging de projectvoor-
bereiding van start. De bûûmplanters 
gingen eerst in samenspraak met de 

directie, de ergotherapeut, de technische 
dienst en de verantwoordelijke voor duur-
zame ontwikkeling van het OCMW te Jette 
op zoek naar de mogelijkheden en welke 
struiken en bomen in de tuin van het woon-
zorgcentrum zouden passen.  

Bewoners kiezen 
In een volgende fase ging de verantwoor-

delijke van de dienst duurzame ontwikke-
ling van het Jetse OCMW met een 4-tal 

medewerkers van Residentie VIVA aan de 
slag om na te gaan welke variëteiten in aan-
merking zouden kunnen komen. Daarop 
volgde een oproep aan de residentiebewo-
ners om uit de longlist 5 variëteiten uit te 
kiezen, waarmee zij dus uiteindelijk het 
laatste woord kregen.  

Brusselse fruitvariëteiten 
De appelbomen en perelaars werden ge-

kozen uit de selectie van het bûûmplanters-
project La Fidélité Future dat draait rond 
oude variëteiten die een speciale plek heb-
ben in de geschiedenis van Brussel. Hier-
mee engageert de organisatie zich om de 
fruitbomencollectie van een legendarische 

Brusselse boomkwekerij opnieuw tot leven 
te brengen. Zo proberen ze de originele 
fruitvariëteiten van de wereldbekende 19de-
eeuwse Brusselse pomoloog Jean-Baptiste 
Van Mons te traceren en terug aan te plan-
ten op verschillende locaties in Brussel. 

De bomen krijgen in de tuin van VIVA Re-
sidentie een plaats om in alle rust te 
groeien. In ruil geven ze prachtige bloesems 
in het voorjaar en lekker fruit in de zomer, 
een win-win! 

 
Meer info: VIVA Residentie 
(cbrees@jette.irisnet.be 
0490.47.75.51) – Bûûmplanters 
www.buumplanters.be/nl/projecten 

 

Op 29 november gaven de bûûmplanters, samen met de mede-
werkers, bewoners en vrijwilligers van het Jetse OCMW,  
het startschot voor de ‘verfruiting’ van de tuin van VIVA Residentie. 
Concreet zorgden ze voor de aanplanting van oude vergeten  
variëteiten van appels, peren, een bessenhaag, een kerselaar, 
een framboos en zelfs een kiwibes.
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Vaccinatie-antenne  
op het Kardinaal Mercierplein 
Open voor alle Jettenaren

De vaccinatiecampagne tegen het co-
ronavirus gaat verder. Intussen kregen 
reeds heel wat Brusselaars hun boos-
terprik. Wil je zelf je eerste, tweede of 
derde prik laten zetten? Dan kan je 
hiervoor terecht in de vaccinatie-an-
tenne op het Kardinaal Mercierplein. 

 

A
lle Jettenaren kunnen voor hun 
derde vaccinatie terecht in de vac-
cinatie-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 terecht in 
de vaccinatie-antenne. 

Het doel van deze vaccinatie-antenne in 
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. 
• Kinderen van 5 tot 11 jaar kunnen, enkel op 

afspraak, gevaccineerd worden in het vacci-
natiecentrum Pacheco. In januari wordt dit 
progressief uitgebreid naar andere centra. 

Boosterprik: 
• Alle personen vanaf 18 jaar, die in aan-

merking komen voor een extra dosis 
   - 2 maanden na het krijgen van een uni-

dose Johnson & Johnson-vaccin 
   - 4 maanden na het krijgen van de tweede 

dosis van het AstraZeneca-/Pfizer-/Mo-
dernavaccin 

Het is niet aanbevolen om de extra dosis te 
krijgen als de voorgeschreven termijn niet 
wordt gerespecteerd. 
In de loop van januari zullen de uurroosters 
nog uitgebreid worden. Check de gemeen-
telijke website of Facebookpagina om op de 
hoogte te blijven. 
 
 
• Vaccinatie-antenne Mercier 

Terug open vanaf 6 januari 2022 
Van donderdag tot zondag, van 13u tot 19u 
Zonder afspraak en gratis

mijncoronatest.be 
Alle info over je coronatest gecentraliseerd

‘Ik heb symptomen of heb een hoogrisi-
cocontact gehad, moet ik me nu laten 
testen? Heb ik een testcode nodig? 
Waar kan ik me laten testen?’ Allemaal 
vragen waarmee heel wat personen 
dezer dagen zitten. Al te vaak wordt 
dan de huisarts gebeld, waardoor die 
nog meer onder druk komen te staan. 
De website mijncoronatest.be biedt 
hiervoor nu een oplossing. 

 

O
p de website mijncoronatest.be zijn 
diverse tools beschikbaar rond de 
coronatesten. Je kan zonder tus-
senkomst van je huisarts een test-

code aanvragen, je kan je testresultaat 

raadplegen, je vindt er de testlocaties,... 
Op deze manier moeten de huisdokters 

minder gecontacteerd worden voor deze 
zaken en kunnen ze zich concentreren op 

hun praktische werk, waarmee ze in deze 
coronatijden reeds de handen meer dan vol 
hebben. 

Praktisch biedt de site de mogelijkheid 
om een vragenlijst in te vullen over welke 
symptomen je hebt, om daarna een testcode 
te ontvangen. Je kan ook een testcode voor 
een betalende test aanvragen, een afspraak 
maken in een testlocatie, je resultaten be-
kijken en hoogrisicocontacten doorgeven. 

De overzichtelijke website zorgt ervoor 
dat je je weg vindt in de tools die voorhan-
den zijn rond testen, testcodes en testresul-
taten. Een belangrijke stap in de grotere 
aanpak van de coronapandemie. 

 
Meer info: mijncoronatest.be
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Koolstofmonoxide 
Hoe CO-vergiftiging voorkomen?

Wist u dat koolstofmonoxide (CO) in 
België verantwoordelijk is voor de 
meeste dodelijke ongevallen ten ge-
volge van vergiftiging? Via de gepaste 
preventietips kan dit echter voorkomen 
worden. 

 

E
lk jaar sterven er in ons land enkele 
tientallen personen en belanden er 
honderden mensen in het zieken-
huis na een koolstofmonoxidever-

giftiging (CO-vergiftiging). Bijna de helft van 
de slachtoffers is jonger dan 30 jaar. Voor-
zichtig zijn is dus de boodschap. 

Koolstofmonoxide (CO) is een reukloos, 
kleurloos en smaakloos gas. Het is voor de 
mens onmogelijk de aanwezigheid ervan in 
de omgevingslucht van een kamer gewaar 
te worden. Het gas wordt geproduceerd 
door verwarmingstoestellen en wordt afge-
voerd door de schouw. Als deze afvoer ech-
ter niet correct gebeurt, kan dit leiden tot 
dodelijke ongevallen.  

CO-vergiftiging gebeurt meestal door 
ventilatieproblemen (onvoldoende aanvoer 
van verse lucht), slechte installatie, werking 
of onderhoud van de stooktoestellen of door 
schouwproblemen. Ook verplaatsbare ver-

warmingstoestellen (niet elektrisch) kun-
nen voor problemen zorgen. 

 

Hoe CO-vergiftiging voorkomen? 
CO-vergiftiging valt te voorkomen. Door 

voldoende aanvoer van frisse lucht en een 
correcte afvoer van rook, krijgt CO geen 
kans. Een goede plaatsing en regelmatig 
onderhoud van toestellen én schoorsteen is 
dan ook noodzakelijk. 

 
Check dus deze zaken voor waterverwar-
mers type A of type B. 
Type A (niet aangesloten op een schoor-
steen) of B (aangesloten op een afvoerka-
naal en gebruik makend van de lucht in 
het lokaal voor de verbranding)  
• is deze voorzien van een beveiliging? 
• is de deur van de badkamer voorzien van 

een ventilatierooster? 
• is de vlam blauw? Een oranje kleur bij een 

gastoestel betekent dat er een onvolledige 
verbranding is. Contacteer in dit geval een 
vakman. 

• bevat het apparaat geen sporen van cor-
rosie, roest of roet? 

• is de aansluiting op het rookgasafvoerka-
naal intact en is het traject van dit kanaal 
zo verticaal mogelijk? 

Ook voor kachels (kolen, hout of pellets) 
zijn er enkele tips: 
• is er voldoende aanvoer van verse lucht? 
• is er een aanvoer van buitenlucht voorzien 

via roosters in vensters of muren. De 
luchttoevoer mag gebeuren via maximum 
2 doorstroomopeningen. 

• gebruik alleen de aangepaste brandstof 
• verwijder regelmatig de as 
• op het einde van de winter moet u de ka-

chel zorgvuldig schoonmaken 
 

Hoe herkent u CO-vergiftiging? 
De eerste tekenen van een acute CO-ver-

giftiging ontstaan in de hersenen die grote 
verbruikers zijn van zuurstof. 
• hoofdpijn en duizeligheid.  
• heel moe en er kan misselijkheid en bra-

ken optreden. 
Als het slachtoffer niet beseft dat hij de 

ruimte moet verlaten, wordt de situatie  
gevaarlijk. Eens er bewusteloosheid optreedt, 
kan het slachtoffer zichzelf niet meer redden. 
Bij heel hoge CO-concentraties kunnen  
een diepe coma en een overlijden snel vol-
gen. 

 

Hoe reageren in geval van een  
CO-vergifting? 
• Voorkom dat u zelf bevangen raakt.  

Bel onmiddellijk de hulpdiensten. 
• Verlucht de kamer, zet vensters en deuren 

open (als u dit kan doen zonder risico voor 
de eigen veiligheid). 

• Wanneer het slachtoffer het bewustzijn 
verloren heeft:  

   - Bel de dienst 100 of 112 en vermeld dat 
het vermoedelijk om een CO-vergiftiging 
gaat 

   - Schakel zo mogelijk het betrokken toe-
stel uit  

   - Evacueer het slachtoffer uit de kamer 
   - Pas mond-op-mond beademing toe in-

dien het slachtoffer niet meer ademt 
(dit is veilig, het gevaar op CO-intoxicatie 
is hierbij onbestaande) 

   - Indien de persoon nog ademt, leg hem 
op zijn zij zonder hoofdkussen om ver-
stikking in eigen braaksel te vermijden 

• Wanneer het slachtoffer bij bewustzijn is:  
   - Bel de huisdokter
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10 januari 2022 

Bloedinzameling Rode Kruis
Het afgelopen jaar organiseerde het 
gemeentebestuur in samenwerking 
met het Rode Kruis twee bloedinzame-
lingen. Ook in 2022 komt de organisa-
tie 4 keer langs in Jette. De eerste 
afspraak staat alvast gepland op 10 ja-
nuari. Wees erbij, want bloed geven 
blijft nodig! 

 

D
e coronacrisis heeft ook voor het 
Rode Kruis zware gevolgen. Zo 
komt de bloedvoorraad stilaan in 
het gedrang wegens een gebrek 

aan bloeddonoren en is het net daarom zo 
belangrijk om aan inzamelacties deel te 
nemen en zo mensen te helpen en zelfs le-
vens te redden. 

Solidariteit 
Het is voor het Rode Kruis geen sinecure 

om in deze bijzonder moeilijke tijden de 

bloedvoorraad op peil te houden. Om je een 
voorbeeld te geven: de voorraad van de twee 
meest voorkomende bloedgroepen (A+ en 
O+) – samen goed voor 72% van de bevol-
king – is momenteel laag tot zelfs kritiek! 
Bloed geven is dus meer dan ooit een ge-
baar van solidariteit dat je uitstuurt naar 
alle patiënten die het nodig hebben. 

Jetse resultaten voor 2021 
Het voorbije jaar liet Jette zich zeker niet 

onbetuigd als het eropaan kwam bloed te do-
neren. De cijfers van de twee campagnes 
ogen best fraai. In juni kwamen 68 donoren 
opdraven, waarvan 41 nieuwe. In oktober was 
er met 51 kandidaten wel een kleine terugval. 
Bij de twee acties samen ging het om 53 liter 
bloed, een inzameling waarmee zowat 350 
personen geholpen worden. Markant detail: 
65% van de donoren zijn vrouwen, 35% man-
nen. Het ‘sterke’ geslacht laat zich in deze 
duidelijk van een zwakkere kant zien…  

Noteer alvast maandag 10 januari 2022. 
Dan vindt de volgende bloedinzameling 
plaats in Jette. 

 
• Bloedinzameling Rode Kruis 

Maandag 10 januari 2022 
Cultureel centrum Armillaire 
de Smet de Naeyerlaan 145 
Afspraak verplicht via  
donorportaal.rodekruis.be 

Verkeersplan Lecharlierwijk 
Infosessie voor de omwonenden

Met het oog op een betere mobiliteit in 
de Lecharlierwijk wordt in 2022 de 
verkeersstroom in de wijk aangepast. 
Tijdens een infosessie wordt dit 
nieuwe circulatieplan uit de doeken 
gedaan. 

 

S
inds de lente van 2020 werkt de ge-
meente aan een circulatieplan voor 
de Lecharlierwijk. In dat kader 
werden, onder leiding van het stu-

diebureau Tridee, al tal van participatieve 
workshops voor de bewoners georgani-
seerd. Dit lange denkproces heeft uiteinde-
lijk geleid tot de recente keuze voor een 
nieuw circulatieplan voor de wijk. 

Dit nieuwe circulatieplan zal op dinsdag 
25 januari 2022, van 19u tot 21u, aan de be-
woners voorgesteld worden tijdens een on-
line-infosessie waarop iedereen welkom is. 

Inschrijven voor deze videoconferentie 
kan per mail via pbalcaen@jette.irisnet.be. 
Na de inschrijving ontvangt u de praktische 
details voor deelname aan de online-info-
sessie. 

Meer info: www.jette.be
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Januari 2022 
De vrachtwagen van Proxy Chimik 
van Net Brussel zamelt klein che-
misch afval in (onderhoudsproduc-
ten, batterijen, spuitbussen, olie, 
verf,…) op verschillende plekken in 
de gemeente. Meer info op 
www.aprg-gan.be of op 0800.981.81. 

• Kardinaal Mercierplein  
   1O januari, van 17u tot 17.45u 

• H. Liebrechtlaan   
   (kant J.B. Moyensstraat)  
   8 januari, van 14u tot 14.45u 

• Woestelaan 
   (O.L.V. van Lourdeskerk) 
   24 januari, 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 

PROXY
CHIMIK

SECRÉTINLAAN,  
J. LAHAYESTRAAT, 
ONTMIJNERSLAAN, DE 
SMET DE NAEYERLAAN  
Werken MIVB Kerkhof 
van Jette 

De MIVB is bezig met de 
heraanleg van de tramlij-
nen 19, 51, 62 en 93 en de 
openbare ruimte rond 
het kerkhof van Jette. De 
werken gingen van start 
in augustus vorig jaar 

met de interventies van 
de nutsbedrijven en ver-
volgen deze maand met 
de aanleg van de rails. 
Meer info over dit project: 
www.mivb.be.  
 
H. VAN BORTONNE-
STRAAT, G. VAN HUY-
NEGEMSTRAAT,  
H. WERRIESTRAAT,  
F. LENOIRSTRAAT,  
ESSEGEMSTRAAT,  

WILGSTRAAT, H. 
HUYBREGHTSSTRAAT,  
O. WARLANDLAAN EN 
G. DE GREEFLAAN  
Werken nutsbedrijven  
In deze straten voeren Si-
belga, Proximus en Viva-
qua en Irisnet werken uit 
voor de versteviging van 
hun installaties. In func-
tie van de vooruitgang 
van de werken zal er een 
parkeerverbod gelden.

Info
werken

WERKEN JANUARI 2022  
ONTDEK DE DIGITALE WERFKAART OP WWW.JETTE.BE

13 Cambio-standplaatsen in Jette 
Voordeel halen uit autodelen nog nooit zo makkelijk

D
e covidperikelen van de afgelopen 
twee jaar hebben het autodeel-
bedrijf Cambio geenszins parten 
gespeeld. Afgelopen zomer vierde 

het zelfs zijn 50.000ste abonnee. De mind-
shift van koning auto naar multimodale ver-
plaatsingen is dus definitief ingezet. En wie 
het openbaar vervoer, de fiets of de step wil 
afwisselen met de auto, komt al vlug uit bij 
autodelen. 

Voordelen 
Via het autodeelsysteem Cambio kan je, 

naargelang je noden en wensen, een auto 
lenen voor een korte (minimum een uur) of 
langere (meerdere dagen) periode. Deze 
oplossing houdt heel wat voordelen in, 
zowel economisch als ecologisch.  
Op www.cambio.be kan je, aan de hand van 
het gemiddeld aantal kilometers dat je 
maandelijks rijdt, berekenen hoeveel voor-
deel je doet met Cambio. En het feit dat  
1 deelauto gemiddeld 14 particuliere auto’s 
vervangt, is een ecologische argument dat 
kan tellen… 

Cambio in Jette 
In Jette telt het autodeelplatform Cambio 

binnenkort 13 standplaatsen met in totaal 41 
voertuigen. Momenteel worden de 12de en 13de 
standplaats afgewerkt in de J.P. Ballingslaan 
en op het kruispunt van de H. Werrie- en de 
Vandenschrieckstraat, met telkens plaats 
voor twee deelauto’s. De standplaatsen Am-
nesty, Lourdes en Mercure breiden dan weer 

uit en krijgen er elk twee auto’s bij. Elke Cam-
bio-deelauto heeft zijn eigen, vaste stand-
plaats.  

Cambio helpt dus om parkeerplaatsen vrij 
te maken, waardoor de verkeersveiligheid kan 
verhoogd worden en de zachte weggebruikers 
meer (adem)ruimte krijgen in de stad. 

 
Meer info: www.cambio.be



Duurzaam Wijkcontract Magritte 
Op naar de heraanleg van de Esseghemsite

De heraanleg van de Esseghemsite is 
een van grote projecten van het Duur-
zaam Wijkcontract Magritte. Na een 
eerste diagnostiek bij de uitwerking van 
het programma, is de ploeg van het DW 
Magritte nu toe aan de realisatie van het 
project met de steun van Studio Paola 
Viganò en, uiteraard, de bewoners. 

 

D
e Esseghemsite situeert zich in 
het hart van de Magrittewijk. Het 
is een dichtbevolkte zone waar de 
Lojega-torens grenzen aan dik-

wijls weinig of slecht geëxploiteerde groene 
ruimten. Geprangd tussen de spoorweg en 
het Hippodroomproject op het grondgebied 
van de Stad Brussel is het een gebied waar 
inwoners van de rest van de gemeente wei-
nig komen. Het heraanlegproject wil de 
openbare ruimten van de site en de omge-
ving niet alleen opwaarderen met het oog op 
het welzijn van de inwoners, het wil de plek 
ook openstellen naar buiten toe en de voor-
bijgangers uitnodigen om er halt te houden 
en de buurt te verkennen. 

Samen met de bewoners  
Het heraanlegplan wordt ontwikkeld door 

Studio Paola Viganò, dat onlangs het project 
toegewezen kreeg. Uiteraard gebeurt alles 
in samenwerking met de bewoners van de 
wijk die gedurende het hele proces hun me-
ning mogen kenbaar maken en hun keuze 
omtrent de heraanlegvoorstellen zullen 
kunnen preciseren. Hiervoor zijn al ver-
schillende afspraken vastgelegd en kreeg 

het DW door Lojega een lokaal toegewezen 
voor het Projecthuis Magritte, dat een 
plaats moet worden voor ontmoetingen, in-
formatie en activiteiten rond projecten van 
het wijkcontract. 

Drie doelstellingen 
Het heraanlegproject van de Esseghem-

site focust prioritair op de ontsluiting van de 
site door voorrang te geven aan de zachte 
mobiliteit, de verhoging van de biodiversiteit 
en de teruggave van de openbare ruimte 
aan de bewoners. Het heeft drie belangrijke 
doelstellingen voor ogen: de vallei aan het 
uiteinde van de site opwaarderen door een 
verbinding te creëren tussen het hogere en 
het lagere gedeelte van het gebied, de site 
openstellen naar buiten toe en passanten 
ertoe aanzetten er gebruik van te maken 
(met name via nieuwe toegangswegen) en 
het park uiteindelijk te doen leven. Binnen 
de Magrittewijk, die bestaat uit 3 delen,  
vormt de Esseghemsite een uitgebreid ge-
bied dat loopt tot de spoorweg (de vallei). 
Het is de bedoeling om de 3 delen met el-
kaar te verbinden om zo te komen tot groot 
park dat bestaat uit een aaneenschakeling 
van pleintjes, wandelpaden, ontmoetings-
ruimten, sportterreinen en speelpleinen. Op 
de centrale esplanade zal een grote over-
dekte hal plaats bieden aan evenementen. 
Om de site open te stellen naar de wijk 
voorziet het project ook een joggingpar-
cours. Het grote park zal ook de Jules La-
hayestraat met zijn tramlijn verbinden met 
het eventuele toekomstige park ‘Groen net-
werk’ en de spoorweg.  

Woon je in de wijk en wil je betrokken 
worden bij dit grote project? Neem dan con-
tact op het Duurzaam Wijkcontract Ma-
gritte. 

 
• Duurzaam Wijkcontract Magritte 

02.423.13.89 
cqd-dw@jette.irisnet.be

Nieuwe website  
voor DW Magritte

 

Na enkele jaren goede en trouwe dien-
sten, was de website van het Duurzaam 
Wijkcontract Magritte aan vernieuwing 
toe. Net als de websites van het OCMW, 
de Franstalige bibliotheek of de Jetse 
Academie Muziek-Woord-Dans, is ook die 
van het DW Magritte voortaan verbonden 
aan de gemeentelijke website. De struc-
tuur en de lay-out kregen een complete 
make-over, waardoor de informatie over 
het DW Magritte duidelijker gepresen-
teerd wordt. Deze herziening ging ge-
paard met de nodige inhoudelijke 
updates van iets wat constant evalueert 
en zal zorgen voor een optimale presen-
tatie van de laatste actualiteiten en pro-
jecten rond het Duurzaam Wijkcontract 
Magritte. 
 
De nieuwe website van het  
DW Magritte vind je op 
https://www.jette.brussels/nl/ 
duurzaam-wijkcontract-magritte 
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Virtuele schoolbezoeken in Jette

Wie thuis een ukje heeft rondlopen dat 
geboren is in 2020, kan zich in maart 
2022 aanmelden voor een Nederlands-
talige school voor hem of haar. Bepaal 
vooraf wel welke scholen jouw voor-
keur wegdragen. Een ‘virtueel school-
bezoek’ kan je hierbij op weg helpen… 

 

E
en school kiezen voor je kind, op 
het juiste moment aanmelden en 
inschrijven, het is niet altijd even 
eenvoudig. Toch blijft het belang-

rijk, want kinderen leren veel op de kleuter-
school.  Daarom kan je voor kinderen die 
geboren zijn in 2020 best nu al uitkijken 
naar een school. De Brede School in Jette 
helpt ouders bij hun schoolkeuze en orga-
niseert virtuele schoolbezoeken. Bij zo’n 
bezoek vertellen de directeurs over hun 
school en beantwoorden ze al je vragen op 
een digitale bijeenkomst.  

Deelnemen aan een virtueel schoolbe-
zoek kan door te mailen naar begger-
mont2@jette.irisnet.be of te bellen naar 
0490.42.26.62. Zo ontvang je de link.  
Meer info over inschrijvingen en Neder-
landstalige scholen in Brussel vind je op 
www.inschrijveninbrussel.be.  

Dit is de gedetailleerde  
agenda van de actie  
‘Virtuele schoolbezoeken’:

 

 
• Woensdag 9 februari 2022 

- Van 9u tot 9.35u:  
Heilig-Hartschool 

   - Van 9.40u tot 10.15u:  
Van Asbroeckschool 

  
• Dinsdag 15 februari 2022 

- Van 9u tot 9.35u:  
Vande Borneschool 

    - Van 9.40u tot 10.15u:  
De Kleine Geuzen 

   - Van 10.20u tot 10.45u:  
Poelbos  

  
• Woensdag 16 februari 2022 
   - Van 9u tot 9.35u:  

Theodoortje 
   - Van 9.40u tot 10.15u:  

Sint-Michielsschool  
   - Van 10.20u tot 10.45u:  

Sint-Pieterscollege 

RECHTZETTING 
Seniorenverenigingen  
en -clubs  
 
Vorige maand kreeg u in Jette Info een 
overzicht van verenigingen en clubs die 
activiteiten organiseren voor senioren en 
50-plussers. Daar is jammer genoeg een 
foutje ingeslopen, met name in het e-
mailadres van ‘Les Amis de Dieleghem – 
Vrienden van Dieleghem’. Ziehier, bij 
wijze van rechtzetting de correcte aan-
kondiging.  
 

/ Les Amis de Dieleghem 
Vrienden van Dieleghem   

In deze club staan, naast etentjes, ook 
kaarten, scrabble, gezelschapsspelen,… 
op het wekelijkse menu. De vrienden or-
ganiseren 2 banketten per jaar. 
 
Wouterspaviljoen 
A. Woutersstraat 12  
Elke donderdag, van 13.30u tot 18u  
(het hele jaar door) 
Meer info: 0475.603.603 
beauboo9@hotmail.com



Lucht-Klimaatplan 
Onlineplatform en infoavond zetten lancering definitief in
Het is zover: het Jetse Lucht-Klimaat-
plan is eindelijk uit de startblokken! De 
infoavond begin december was – de 
moeilijke sanitaire omstandigheden in 
acht genomen – een onverhoopt suc-
ces en sinds kort staat ook het digitaal 
platform voor burgerparticipatie, in-
clusief enquête, online. 

 

E
ven ter herinnering: het Jetse 
Lucht-Klimaatplan concentreert 
zich op acties die een impact heb-
ben op het klimaat en spitst zich 

grosso modo toe op 6 grote thema’s (Zero-
emissie Jette, Groen Jette, Fair Jette, No 
impact Jette, Inclusief Jette, Jette burger-
vriendelijk) die uiteraard uitgebreid aan bod 
kwamen op de infoavond.  

Geslaagde infoavond 
Met zo’n 50 aanwezigen kunnen we de in-

foavond over het Lucht-Klimaatplan gerust 

als een succes bestempelen, zeker gezien 
de niet-aflatende covidmaatregelen. Na de 
voorstelling van de analyses die in onze ge-
meente tussen september 2020 en juni 2021 
werden uitgevoerd (CO2-uitstoot, meetcam-
pagne luchtkwaliteit, sterktes en zwaktes 
van Jette op het vlak van klimaatverande-
ring) volgde een overzicht van de al gerea-
liseerde projecten rond energie, afval, 
duurzame consumptie, biodiversiteit, fair 
trade, mobiliteit, groene netwerk, inclusivi-
teit,… Veel bijval was er ook voor het eerder 
ludieke intermezzo waarbij de deelnemers 
hun kennis over klimaatverandering konden 
testen via een interactieve poll.  

Onlineplatform en -enquête 
Uiteraard kreeg ook de burgerparticipatie 

voor het klimaatplan in 2022 de nodige  
aandacht: onlineplatform en -enquête, work-
shops, infosessies,… Het onlineparticipatie-
platform is ondertussen actief en moet een 
uitstalraam worden voor het Jetse klimaat-

plan. De lancering ervan ging gepaard met de 
publicatie van een korte enquête die peilt naar 
de bekommernissen rond klimaatverande-
ring, naar belangrijke thema’s en de moge-
lijkheden om actief te participeren in de 
opstelling van het Lucht-Klimaatplan.  
Deelnemen kan nog tot eind februari 2022. 

 

Meld je aan op het onlineplatform 
(https://participate.smartcity.brussels) en 
zet je eerste stap naar een engagement 
voor een solidaire en duurzame toekomst. 

Honden zorgen  
voor betere band met senioren
Een regionale subsidie in het kader van 
het dierenwelzijn stelde de gemeente 
en het Jetse OCMW in staat om hon-
denworkshops te organiseren voor de 
senioren van Residentie VIVA, het 
woonzorgcentrum van het OCMW. 

 

V
zw Carpe Canem, gespecialiseerd in 
dier-ondersteunende interventies, 
zal de komende maanden samen-
werken met de bewoners van het 

woonzorgcentrum. Met ervaren honden zal 
de vereniging interventies van pedagogi-
sche, psychologische en fysiologische aard 
uitvoeren bij de senioren: oefeningen, ken-
nis van de hond, respect voor dieren,… Hon-

den zijn een zeer efficiënte motivatiefactor 
voor senioren die gebukt gaan onder isole-
ment en een gebrek aan sociale contacten, 

zelfs in voorzieningen die tal van activiteiten 
organiseren. Het contact met het dier zorgt 
voor een gevoel van troost waardoor de 
mensen zich beter gaan voelen dankzij de 
zachte en emotierijke uitwisselingen met de 
hond. 

Dierlijke bemiddeling stimuleert ook het 
fysieke en cognitieve potentieel. Dankzij oe-
feningen verbeteren de senioren hun voort-
beweging, evenwicht, coördinatie, fijne 
motoriek en behendigheid. Ook hun expres-
sie, geheugen en zelfrespect krijgt een 
boost, terwijl stress en angst afnemen. 

Maar ook het dierenwelzijn vaart er wel 
bij: de honden worden vertroeteld door hun 
baasje en krijgen tonnen liefde van de se-
nioren!
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Een eerste minibos voor Jette  
900 nieuwe bomen aangeplant

Z
orgen voor meer natuur in de stad, 
meer biodiversiteit en een aange-
namer omgeving, dat zijn de drie 
doelstellingen van dit initiatief. Met 

22 inheemse plantensoorten telt het Jetse 
minibos bijna drie bomen per vierkante 
meter en vormt het dus een zeer dicht-
begroeid geheel. Deze bosbouwmethode, een 
uitvinding van de Japanse botanicus Miy-
awaki, wordt wereldwijd aangewend om de 
groei van bomen te stimuleren en op korte tijd 
voor een gevarieerde biodiversiteit te zorgen.    

Fijn staaltje teamwerk! 
Na verschillende dagen van voorberei-

dend werk konden de gemeentelijke tui-
niers rekenen op de hulp van leerlingen uit 
het 5de en 6de leerjaar van de scholen Clarté 
en Vanhelmont voor de aanplanting van de 
bomen. Op twee dagen tijd, in soms niet-
evidente weersomstandigheden, hebben ze 
de 900 bomen van het Jetse minibos in de 
grond gestoken. De gemeentelijke dienst 
Beplantingen en de aanwezige leerlingen 
konden hierbij de hele tijd rekenen op de 
begeleiding en expertise van de leden van 

SOWoods (www.sowoods.be), een onder-
neming gespecialiseerd in de aanleg van 
microbossen in de stad. Alvast bedankt aan 
alle moedige planters die er niet voor terug-
deinsden om handen en voeten vuil te 
maken om mee te werken aan de vergroe-
ning van onze gemeente! 

 
 

Meer info:  
dienst Beplantingen 
02.478.22.99 
plantations@jette.irisnet.be 

 

Wat we vorige maand al aankondigden is ondertussen een feit: 
Jette heeft zijn eerste minibos, op de hoek van de J.B. Serkeyn-
straat en de Ongenastraat. Het is nog wachten op de lente voor de 
eerste bladeren, maar 900 boompjes staan alvast te pronken op 
deze ruimte van 300 m² in de Belgicawijk. 
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Warme sfeer op Wintervoenk
Wie wil deze kille dagen niet inwisse-
len voor wat aangename warmte? Op 
vrijdag 17 december deed Winter-
voenk alvast zijn duit in het zakje. Het 
Kardinaal Mercierplein baadde de hele 
namiddag en avond lang in een hart-
verwarmende sfeer tijdens het win-
terse spektakel. 

 

D
e zomerse versie van het straat-
theaterfestival Voenk kennen we 
intussen allemaal. Maar sinds en-
kele jaren heeft de organisatie ook 

een klein, winters broertje: Wintervoenk. Op 
17 december vond de jaarlijkse afspraak 
plaats op het Kardinaal Mercierplein. Op het 
programma: vuurspektakel, muziek en een 
workshop.  

Tijdens de namiddag konden de deel-
nemers tijdens de workshop ’t Licht zien 
sjablonen knippen, knutselen en plakken 
om zo een lichtspel te creëren. De meeste 
bezoekers komen echter voor de spectacu-
laire vuurshows. Eerst was Circus Paljasso 
aan de beurt, met ‘El drágon enfermo’, met 

een zieke draak als centraal thema. Daarna 
was het de beurt aan Moving Fire Arts, met 
acrobatische scènes met vuur en dans.  

Het spel tussen het vuur en de donkere 
nacht lokte ook nu weer heel wat kijklusti-
gen. Een meer dan geslaagde en  
gesmaakte editie van Wintervoenk.

Kerst- en Ambachtenmarkt voltreffer
Net als de pandemiecijfers vertoonden 
de weersomstandigheden tijdens het 
weekend van de kerstmarkt ook een 
golfbeweging. Maar dat kon de sfeer 
niet bederven, integendeel. De ge-
slaagde animaties zorgden in ieder 
geval mee voor een opperbeste am-
biance. 

 

D
at de kerst- en ambachtenmarkt 
gehouden waren aan strikte ge-
zondheidsmaatregelen, kon de vele 
bezoekers niet deren. De mond-

maskers waren massaal van partij en de ge-
gadigden schoven gedisciplineerd aan om 
hun Covid Safe Ticket te laten zien. Het 
loonde dan ook de moeite, want de zowel de 
outdoor- als de indooractiviteiten waren van 
een hoog niveau. De positieve reacties op de 
organisatie en de kwaliteit van de animaties 
waren niet van de lucht. Ook de chalets en 
de ambachtenstandjes konden veel kerst-
marktgangers bekoren. De coronapauze 
van vorig jaar heeft het evenement duidelijk 
een nieuw elan gegeven…



Pierre Moreau 
Frankrijk    

Katharine Derderian 
Verenigde Staten

Heather Amison 
Engeland

Yael Levi 
Israël

Viva-Carmen Ikorineza 
Burundi

Rita Gustin 
Vasile Negru 
Moldavië

Rajeev Guru 
India

Marjam Kazimi 
Afghanistan

Veronika Iltchenko 
Rusland

Ala'a Khamis 
Jemen

Oproep 
‘Jettenaren van de wereld‘
De serie ‘Jettenaren van de wereld’ 
viert haar derde verjaardag!  
Van de 178 nationaliteiten die onze 
gemeente telt, passeerden al 24 de 
revue. Nog 154 te gaan dus!  
En welke personen en landen de 
volgende maanden aan bod komen, 
kan u als lezer van Jette Info mee 
bepalen.

I
n de serie ‘Jettenaren van de wereld 
schetsen we elke maand een portret 
van een Jettenaar van buitenlandse 
origine. De bedoeling van de serie is 

de persoon zelf en zijn of haar geboorte-
land wat beter te leren kennen. Het is 
dus belangrijk dat die persoon nog ban-
den heeft met het land van herkomst of 
dat hij of zij er ten minste levendige 

herinneringen aan overhoudt. Kent u zo 
iemand of bent u zelf de geknipte per-
soon voor een portret in de serie, neem 
dan contact op met de dienst Communi-
catie van de gemeente via communica-
tie@jette.irisnet.be.  

Op deze wereldkaart ziet u van welk 
Europees, Afrikaans, Amerikaans of 
Aziatisch land de 13 Jettenaren van de 
wereld die de voorbije twee jaar aan bod 
kwamen, afkomstig zijn. Hun verhaal, 
net als dat van de kandidaten die hen 
voorafgingen, kan u nog eens nalezen op 
www.jette.be. 
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Joan Cursach  
Spanje

Myriam Nouri  
Tunesië

Josie Venas  
Brazilië
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Reusachtige mozaïekfresco  
aan het Koning Boudewijnpark 
Magnus Opus van Art Mosaico 

Onder leiding van Jean-Christophe Du-
perron heeft de vzw Art Mosaico met 
de steun van de gemeente al heel wat 
participatieve projecten gerealiseerd 
met de bewoners van Jette. Het doel: 
kleur brengen in de Jetse straten via 
mozaïektegels, -banken en -fresco’s. 
De laatste indrukwekkende realisatie 
kan u bewonderen aan het speelplein 
van het Koning Boudewijnpark. 

 

A
rt Mosaico was niet aan zijn proef-
stuk toe. In 2019 creëerde de vzw 
een mozaïekfresco van 12 m² aan 
de linkeringang van het Garcet-

park, op het Kardinaal Mercierplein. Op drie 
dagen tijd, tijdens het Artiestenparcours 
2019, werd het kleurrijke geheel gerea-
liseerd, onder de naam Mozaïekmarathon. 
De naam bleef behouden en in augustus 
2020 werd de rechteringang van het park 
gerealiseerd, goed voor 17 m² prachtige 
mozaïek.  

74 meter kleurrijke steentjes 
Dit jaar werd de ruimte rond het speel-

plein van het Koning Boudewijnpark artis-
tiek aangepakt. En de kunstenaars van de 
vzw hebben zichzelf overtroffen. Het project 
spreidt zich uit over 74 meter, voor een to-
tale oppervlakte van 33,5 m²! Er werd ge-

werkt rond het thema natuur, met een af-
beelding van de verschillende dieren die we 
in onze gemeente vinden. Het resultaat is 
prachtig en vormt de voorlopige kroon op 
het werk van Art Mosaico in onze gemeente. 
Op onze website ontdekt u een brochure 
waarin alle mozaïekrealisaties opgenomen 
zijn. Aarzel niet om tijdens een najaarswan-
deling de verschillende mozaïeken te gaan 
ontdekken. U zal versteld staan van de 
schoonheid van deze werken die onze ge-
meente een unieke, kleurrijke toets geven.  

 
Op onze website ontdekt u de brochure die 
een overzicht biedt van de vele mozaïeken 
in onze gemeente: www.jette.be
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GC ESSEGEM 
LEOPOLD I- STRAAT 329 
FACEBOOK @ESSEGEM 
ESSEGEM@VGC.BE 
INFO & RESERVATIES:  
02.427.80.39 
ESSEGEM@VGC.BE - TICKETS.VGC.BE/ESSEGEM 
 

CURSUS 
NIEUW IN ESSEGEM: 
ZWANGERSCHAPSDANS  
Vanaf 24/01, om de 2 weken, 
telkens van 18u tot 19.30u 
Deelname: € 90 voor de reeks 
van 6 lessen / € 20 per les  
Inschrijvingen:  
www.shiatsudo.be. 
 
In deze cursus leer je, door te 
dansen, luisteren naar je li-
chaam, je adem en de baby die 
in je groeit. Een wekelijks poë-
tisch en creatief moment om de 
band met je baby te verdiepen, 
je energetische toestand te ver-
beteren, weer in contact komen 
met je intuïtie, en je voor te be-
reiden op de geboorte van je 
baby. 
 
EVENT 
NIEUWJAARSPARADE: 
WELKOM 2022 
Vrijdag 28 januari,  
van 17u tot 21u 
Gratis – Covid Safe event 
 
Op ons nieuwjaarsfeest nodigen 
we – naast jou, je familie, vrien-
den, buren en al wie jij een 
sprankelend 2022 toewenst – 
een special guest uit: de Quet-
zalcoatl van MetX, een reuzen-
grote mythische slang die, 
vergezeld van muziek, zang en 
dans, door de straten van de 
Essegemwijk zal paraderen. 
Doe mee aan de parade en kom 
vooraf je verkleedknutselpakket 
ophalen. Het vertrek van de pa-
rade is voorzien om 17 uur. Voor 
wie minder mobiel is om mee te 
lopen of meer zin heeft in een 
babbel, voorzien we warmte, 
muziek en drankjes in de ver-
keersvrije Amélie Gomand-
straat. Bij thuiskomst van de 
parade vieren we allemaal 

samen groot feest. Een honger-
tje? Taverne Ter Linden zorgt 
voor iets lekkers te eten. 
 
KIDS 
WORKSHOP:  
KIDS LEKKER KOKEN  
Vanaf 29/01 januari,  
1x per maand,  
telkens van 10u tot 12.30u 
Deelname:  
€ 8 voor de reeks van 6 lessen 
Inschrijvingen: 
essegem@vgc.be 
02.427.80.39 – aan het onthaal 
 
Zelf koken? Helemaal niet zo 
moeilijk en bovendien super-
leuk. Leer grappige lettersoep, 
lekkere lunch of gezonde pan-
nenkoeken maken.  
In het kader van het Duurzaam 
Wijkcontract Magritte, voor-
behouden aan kinderen uit de 
wijk 
 
EVENT 
CAFÉ MAGRITTE:  
JETTE ON STAGE 
Donderdag 3 februari  
vanaf 20u 
Gratis – Covid Safe event 
 
Café Magritte? Dat is een gezel-
lige babbel met je buren bij een 
hapje, een drankje en een portie 
lokaal talent, elke eerste don-
derdag van de maand in Ta-
verne Ter Linden.  
Tijdens de Jette On Stage-editie 
bieden we een ruimte aan lo-
kale podiumbeesten. Ben je 
dichter, muzikant, comedian, 
acteur ... en heb je zin om een 
kwartier het beste van jezelf te 
geven voor het publiek van Café 
Magritte? Stuur dan een mail 
naar michael.borgers@vgc.be 
met vermelding van jouw ar-
tiestennaam, wat je wilt bren-
gen en wat je daarvoor nodig 
hebt. Wij voorzien alvast een 
maaltijd en drankjes voor alle 
deelnemers.

Op zoek naar  
een origineel cadeau? 
Koop een museumpas in 
het René Magritte Museum
Ken je de museumpas? Met 1 
pas kan je een jaar lang meer 
dan 200 Belgische musea be-
zoeken. Wanneer je wil en zo 
vaak je wil, voor maar 59 €. 
 

Met je museumpas kan 
je de permanente ten-
toonstellingen van 

meer dan 200 musea gratis be-
zoeken. Ook de tijdelijke ten-
toonstellingen kan je met de 
museumpas gratis of met fikse 
korting bezoeken.  
De museumpas is een jaar gel-
dig. Het grootste museuma-
bonnement van het land start 
vanaf je eerste museumbezoek 
of online registratie. Zonder re-
gistratie of bezoek start deze 
termijn automatisch 2 maan-
den na aankoop. 
 
Leuke extra’s 
De lijst musea is te lang om op te 
sommen. Van het Belgisch Strip-
museum tot de Stichting Folon, 
van het SMAK in Gent tot het Ar-
cheologisch Museum van Aarlen. 
De deelnemende musea bieden 
voor elk wat wils. In Jette kan je 
het René Magritte Museum en 
het Museum voor Abstracte 
Kunst in de Esseghemstraat be-
zoeken met je museumpas. 
Koop je museumpas aan de balie 
van het museum en bezoek de 
beide prachtige musea. Een 
ideale activiteit tijdens de einde-
jaarsperiode. 
De museumpas biedt u toegang 
tot meer dan 200 musea, maar 
biedt ook nog vele extra's, met 
onder andere 50% korting op 
NMBS-treintickets. In de deel-
nemende musea kan je dan 
weer soms rekenen op een 
gratis koffie, een postkaart of 
een andere leuke attentie, die 
je allemaal ontdekt op de web-
site van de museumpas. 
Meer info:  
www.museumpassmusees.be 

• Museumpas 
Toegang tot meer dan 200 
musea in België 
59 € 
Te koop bij het René Magritte 
Museum en het Museum 
voor Abstracte Kunst 
Esseghemstraat 137 - Jette

GC ESSEGEM

 
Het René Magritte Museum 
en het Museum voor  
Abstracte Kunst zoekt  
vrijwilligers 
 
In de Jetse Esseghemstraat 
vinden we het ‘dubbelmu-
seum’ René Magritte Mu-
seum en Museum voor 
Abstracte Kunst. Ze zijn op 
zoek naar vrijwilligers om 1 x 
per maand een handje te hel-
pen op zaterdag of zondag. 
De vrijwilligers zorgen mee 
voor de ontvangst en begelei-
ding van de bezoekers, geven 
een korte uitleg geven over 
het museum, houden toe-
zicht in de vertrekken of 
staan in de art shop. 
Heb je een hart voor cultuur? 
Wil je meewerken aan een 
uniek project in Jette? Heb je 
een voorliefde voor kunst? 
Ben je sociaal aangelegd? 
Misschien is deze oproep 
iets voor jou... 

Meer info: René Magritte 
Museum & Museum voor 
Abstracte Kunst 
Esseghemstraat 137 in Jette 
tel: 02.428.26.26 of breng 
ze een bezoekje.



Expo La Maison de L’image 
Het macabere carnaval  
van Mothmeister

Na een tentoonstelling van de 
grote Malinese fotograaf Ma-
lick Sidibé, biedt ‘LaMI’ een 
duik in het macabere carnaval 
van Mothmeister. Mothmeister 
is het non-stop muterend alter 
ego van twee artistieke soul-
mates uit België, de bakermat 
van het surrealisme. 
 

Met hun bevreemdende, 
imaginaire post-mor-
tem sprookjes portret-

teren ze gemaskerde, groteske 
personages - vaak vergezeld 
door opgezette dieren en an-
dere curiosa uit hun privécol-
lectie. Net zoals in het 
Victoriaanse tijdperk overleden 
dierbaren gefotografeerd wer-
den als aandenken voor de na-
bestaanden, worden de dieren 
hier vereeuwigd in een donkere 
en dystopische sprookjes-
wereld.   
 
Groep Jetse kunstenaars 
La Maison de l'Image (LaMi) is 
een jonge culturele plek, opge-
richt door fotograaf Marc Bar-
bay. De tentoonstellingsruimte 
is onlangs verdubbeld, waar-

door het mogelijk is om naast 
de fotografische activiteiten van 
de leden ook projecten van gro-
tere omvang te realiseren.  
Een multidisciplinaire groep 
van Jetse kunstenaars heeft 
zich bij het oorspronkelijke 
team gevoegd. Onder hen  
Fabrice Murgia (auteur, regis-
seur, acteur en voormalig di-
recteur van het Nationale 
Theater), Patrick Codenys  
(geluidskunstenaar, docent, lid 
van Front 242) Jacques Van-
denheede (illustrator, directeur 
van de Académie d'Ixelles) en 
Arnaud Ghys (fotograaf, auteur 
van Cafés Latents en Portraits 
in Jazz).  
  
Meer info:  
lamaisondelimage.be 
 
• Expo Mothmeister 

La Maison de L’image 
Wemmelsesteenweg 249 
Van 13 tot 30 januari 2022 
Vrijdagen van 18u tot 21u 
Zaterdagen en zondagen van 
14u tot 18u 
Toegang 5€ 
CST en mondmaskerplicht
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NEDERLANDSTALIGE BIB 
KARDINAAL MERCIERPLEIN 6 
WWW.JETTE.BIBLIOTHEEK.BE 
INSCHRIJVINGEN: 
BIBLIOTHEEK@JETTE.IRISNET.BE OF 
02.427.07.06 
 
COLLECTIE IN DE KIJKER 
ENGLISH YOUNG ADULT 
LITERATURE 
 
Onze Engelse collectie heeft 
een nieuwe plank vol literaire 
ontdekkingen voor jonge lezers! 
Lener Lena Put, fan van En-
gelse boeken, heeft ons een 
fantastische lijst vol niet te mis-
sen Engelstalige titels bezorgd. 
Een greep uit het nieuwe aan-
bod: 
 
• Turtles All the Way Down 

John Green 
• The Sun is Also a Star 

Nicola Yoon 
• All the Bright Places 

Jennifer Niven 
• Five Feet Apart 

Rachael Lippincott 
• More Happy Than Not 

Adam Silvera 
 
Kom de rest snel ontdekken in 
de bib! Heb je zelf tips voor onze 
collectie? Laat het ons weten. 
Wij kopen met veel plezier jouw 
favoriete boeken en films aan! 
 
WORKSHOP 
BLADWIJZERS WEVEN  
Op woensdagen 5 januari  
en 2 maart, telkens van 
13.30u tot 15u 
Voor kinderen vanaf 7 jaar 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.irisnet.be 
02.427.76.07 
 
Heb je zin om zelf je eigen su-
peroriginele bladwijzer te ont-
werpen met een echt 
weefgetouw? Lotte en René 
tonen je hoe het moet! 
 
NATUURWANDELING 
WINTERWANDELINGEN 
MET JOSEPH 
Op zaterdagen 15/01, 12/02, 

12/02, telkens om 14u 
Vertrek aan de ingang  
van de bib 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.irisnet.be 
02.427.76.07 
 
Natuurgids Joseph neemt je 
maandelijks mee door het Bou-
dewijnpark, en vertelt je over 
alles wat kriebelt, kruipt, groeit 
of staat in park, beek, weiland, 
vijver en bos. Naargelang het 
seizoen komt telkens een ander 
aspect aan bod. 
 
WETENSCHAP 
TOAST LITERAIR 
Zondag 23 januari om 15u 
Inschrijvingen:  
mia.felix@fulladsl.be  
(Davidsfonds), 
bibliotheek@jette.irisnet.be 
(Bibliotheek) of 02.427.76.07 
In samenwerking met het Da-
vidsfonds Jette 
 
Iedereen kent wel de imposante 
skeletten van de iguanodons 
van Bernissart, de topstukken 
uit de collectie van het Museum 
voor Natuurwetenschappen. 
Maar wie kent het spannende 
verhaal dat erachter schuil-
gaat? De vondst ging namelijk 
gepaard met een uiterst span-
nende ontdekkingstocht. Auteur 
Sandra Cordier dook in de ar-
chieven en schreef het mysterie 
neer in een bijzonder boek. 
 
BOEKVOORSTELLING 
VERGEET DAT ONZE TIJD 
ZOVEEL COMPLEXER IS 
DAN ALLES WAT OOIT  
VOORAFGING  
Zondag 6 februari om 15u 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.irisnet.be – 
02.427.76.07 
 
Journaliste Tine Hens (MO*, 
Knack) voelt emeritus Hoog-
leraar Rik Coolsaet aan de tand 
over zijn nieuwste boek in een 
live interview. In dit boek gaat 
hij op zoek naar de polsslag van 
de samenleving waarin de 
stroomversnelling van de afge-
lopen decennia ons heeft ge-
bracht. 
Wegens de grote interesse voor 



JETTE INFO - CULTUUR 19

de boekvoorstelling op 21 no-
vember doen we dit geslaagde 
gebeuren graag nog eens over! 

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

LEZING-WORKSHOP 
DE DYNAMISCHE SPIRAAL 
Zondag 23 januari,  
van 14u tot 18u 
Reserveringen: 
ploefplus@gmail.com 
 
Hoe komt het dat we als koppel 
niet meer met elkaar praten? Ik 
begrijp niets meer van mijn 
kind… Wat nu? Hoe komt het 
dat mijn familieleden niet be-
grijpen wat ik van het leven ver-
wacht? Waarom verschil ik 
zoveel van mijn ouders/col-
lega’s/vrienden? Als deze vra-
gen u aanspreken kan de 
dynamische spiraal u interesse-
ren. Het model dat door Clare 
W. Graves ontwikkeld is, brengt 
de evolutie van het individueel 
en collectief geweten in beeld 
(cultureel DNA) dat aan de ori-
gine ligt van de manier waarop 
wij de wereld zien. Het nodigt 
ons uit om te lezen hoe de bio-
logische, psychologische en so-
ciale krachten ons kruisen tot in 
de intimiteit van onze levens-
keuzes. Het laat ons toe om 
beter de natuur van onze con-
flicten te begrijpen, om de ‘ge-
wone’ complexiteit te 
identificeren en om respectvolle 
antwoorden van alle deel-
nemende partijen uit te werken.

CBO 
JETSESTEENWEG 407 
WWW.CBO.BRUSSELS 
FACEBOOK @CBO C’EST BON 
D’ÊTRE OUVERT 
 

PERMANENTIE VELOKANIK  
DIY-FIETSHERSTELATELIER 
6, 13, 20 & 27 januari,  
van 18u tot 21u  
 

BURGERCAFÉ  
NIEUWJAAR 
Vrijdag 7 januari, van 18u tot 23u 
 

VELOKANIK  
ONTMOETING MET GRACQ 
EN FIETSERSBOND 
Zaterdag 8 januari,  
van 14u tot 17u  
Reserveren verplicht:  
gracq.jette@gmail.com 
0472.31.14.65 
 
Ideale gelegenheid om leden 
van de twee grote Belgische 
fietsverenigingen te ontmoeten. 
Op het programma: bar (beta-
lend), gratis patisserie, anima-
tie voor de kinderen en opening 
van het Velokanik-atelier voor 
fietsherstellingen. 
 

ZINNE  
WISSELKANTOOR  
EN PERMANENTIE 
Vrijdag 21 januari,  
van 17u tot 19u 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
SCHRIJFTAFEL  
EN MEMORY-SPEL  
Vrijdag 21 januari,  
van 19u tot 21u 
 
REPAIR CAFÉ 
REPARATIE DEFECTE 
VOORWERPEN  
Zondag 23 januari,  
van 14u tot 18u 
Op afspraak:  
afnicolay@jette.irisnet.be  
 

ARTIESTEN BIJ CBO  
FOCUS EN ONTMOETING  
Zondag 23 januari,  
van 14u tot 19u 
Meer info op www.cbo.brussels 
 
Momenteel stellen meer dan 30 
artiesten tentoon bij CBO. Leer 
de kunstenaars kennen en ont-
dek hun werk . 

CASA VERONICA 
CAPARTLAAN 15B 
WWW.CASAVERONICA.NET 
FACEBOOK @CASAVERONICA.JETTE 
 

GITAARLES  
ARC-EN-SONS  
Maandag, van 16u tot 19u 
Woensdag, van 13u tot 18u  
Zaterdag, van 9u tot 12u 
Prijs: 20 €/les 
Info en inschrijvingen: 
0476.77.23.42 
contact.casa.veronica@gmail.com 
 
Individuele lessen van 30 min 
voor kinderen van 4 tot 8 jaar, 
gebaseerd op een zintuiglijke 
methode waarvoor ze geen 
noten moeten kunnen lezen of 
schrijven. 
 

DANSLES  
FLAMENCO 
Woensdag, van 18.30u tot 20u 
of van 20u tot 21.30u 
Info en inschrijvingen:  
0492 56 51 29 
elenalagrulla@gmail.com 
 
Elena la Grulla is een elegante, 
gracieuze en temperamentvolle 
flamencodanseres die gekend 
is in het flamencomilieu. Haar 
dansstijl reflecteert een inte-
gere persoonlijkheid, vol emotie 
en energie.   
 
 
 
 
 

SALSA MAMBO DANCE 
STUDIO 
LADIES STYLE  
EN PARENDANS  
Info en inschrijvingen: 
0492.06.99.84 
 
Cursus voorbehouden voor 
vrouwen die solo de salsa willen 
leren, inclusief de arm- en li-
chaamstechniek. Elegantie, 
gratie en sensualiteit zijn nooit 
ver weg.

PLOEF !

CASA VERONICA


