
JETTE INFO - CULTUUR

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

KIDS 
KETJESATELIER 
Elke woensdag van 14u tot 17u 

Voor kinderen van 6 tot 11 jaar 

Deelname: 200 € voor het hele 

jaar, korting mogelijk. 

 

Spelen, knutselen, bewegen … 

op woensdagnamiddag is het 

altijd leuk bij Essegem. Met de 

ketjes trekken we er het liefst 

op uit, de parken, de bossen, de 

stad in. De kleuters experimen-

teren samen met Cindy en Brit-

ney met kleuren, vormen, 

materialen. Goed voor de ont-

wikkeling van een open en crea-

tieve geest. 

 

KIDS 
MULTIMOVE 
Elke zaterdag van 10u tot 11u. 

Voor kinderen van 4 en 5 jaar - 

Deelname: 85 € voor het hele 

jaar, korting mogelijk. 

 

Vangen, dribbelen, werpen, 

klauteren, springen, landen, 

trekken, duwen, zwaaien,… 

Samen met een professionele 

sportcoach ontdekt jouw kleu-

ter plezier in bewegen op een 

speelse manier. Goed voor de 

motorische vaardigheden, be-

hendigheid en spierkracht. Dé 

perfecte start van een sportief 

en gezond leven!! 

 

KIDS 
ATELIER  
BEELDENDE KUNST 
Elke zaterdag van 10u tot 12u. 

Voor kinderen van 8 tot 11 jaar 

Deelname: 110 € voor het hele 

jaar, korting mogelijk. 

 

Op zaterdag amuseren we ons 

met beeldtaal, creativiteit en fan-

tasie. En leren we hoe echte ar-

tiesten hun kunstwerken maken. 

We zoeken ontdekken en experi-

menteren erop los en tekenen, 

schilderen, boetseren, graffiti 

spuiten,... Op het eind organise-

ren we een expo met eigen werk.  

 

CONVERSATIEGROEP 
BABBELKLAS  
HALLO CULTUUR 
Elke dinsdag van 17u tot 18.30u 

Deelname: 35 € / 8,75 €  

(Paspartoe-kansentarief)  

 

Oefen Nederlands in de babbel-

klas. In een klein groepje praat 

je over muziek, familie, Brussel, 

sport,... Iedereen met NT2-ni-

veau 1.2 of hoger is welkom ! 

Met een drankje en een koekje 

erbij maken we er een gezellig 

moment van. 

 

WORKSHOP 
VERZORG JE HUID  
MET NATUURLIJKE OLIËN 
Donderdag 6 oktober van 

18.30u tot 21.30u 

Deelname: 12 € / 2 €  

(Paspartoe-kansentarief) 

Onze huid is een biologische 

barrière tegen schadelijke in-

vloeden van buitenaf. Maar hoe 

ouder je wordt, hoe gevoeliger 

en dunner de huid. Ook onze 

geestelijke en fysieke gesteld-

heid hebben een invloed. De 

Jetse Inge Janssens leert je hoe 

je met plantaardige en essenti-

ële oliën je huid ondersteunt en 

verzorgt. 

 

EVENT 
CAFÉ MAGRITTE 
Donderdag 6 oktober om 20u 

Gratis 

 

In Taverne Ter Linden kan je so-

wieso terecht voor een gezellige 

babbel, een hapje en een 

drankje. En vandaag serveren 

we een extra portie talent. Cura-

tor van dienst is Jettenaar Philip 

Meersman. Hij nodigt de jonge 

Oekraïense jazz-zangeres Anna 

Kozachenko uit. Begin dit jaar 

nog weggevlucht uit Kiev, intus-

sen heeft ze al een Brusselse 

band. Ook nog op de affiche: de 

Jetse singer-songwriter Samar 

Hatem, die haar soms luchtige, 

soms melancholische liedjes 

begeleidt op piano. 

 

Optreden Anna Kozachenko 
en Samar Hatem  
in Café Magritte 

Ken je Café Magritte? Een keer 
per maand wordt er in Taverne 
Ter Linden plaatselijk talent 
geserveerd. Begin oktober is 
het de beurt aan de talentrijke 
zangeressen Anna Koza-
chenko en Samar Hatem. 
 
 

T
averne Ter Linden is so-

wieso een leuke plek 

voor een hapje of een 

drankje, of voor een gezellige 

ontmoeting. Op donderdag-

avond 6 oktober kan je er ge-

nieten van een nieuwe editie 

van Café Magritte, ditmaal ge-

cureerd door Philip Meersman 

(curator van onder meer Brus-

sels Poetry Fest). Geen poëzie 

echter dit keer, maar wel jazz 

en een singer-songwriter. 

Zo staat de jonge Oekraïense 

jazz-zangeres Anna Koza-

chenko op het programma. Op 

de vlucht voor de oorlog in haar 

moederland, kwam ze in ons 

land terecht. Ze pikte al snel 

haar passie voor muziek terug 

op en begon zelfs een band. 

Daarnaast staat ook Samar 

Hatem op de affiche van Café 

Magritte. Deze VUB-arts en 

singer-songwriter speelt al 

sinds haar 5de klassiek piano. 

Aan de Jetse Academie volgde 

ze pop-jazz en songwriting. Ze 

brengt soms luchtige, soms 

melancholische liedjes bege-

leidt op piano. Ontdek haar ta-

lent in het gezellige kader van 

Ter Linden. 

 
Cureer zelf eens  
een Café Magritte 

Op donderdagavond is er altijd 

wat te beleven in Taverne Ter 

Linden. Sowieso kan je er te-

recht voor een babbel, een 

potje schaak, lekker eten en 

drinken. Maar een keer per 

maand serveren ze een extra 

portie plaatselijk talent, tijdens 

Café Magritte. Het concept van 

de avond is simpel: lokale ar-

tiesten geven het beste van 

zichzelf. Muziek, woord, stand-

up,... alle genres kunnen. 

Heb jij zin om zelf uit de grote 

artistieke vijver van Jette, en bij 

uitbreiding Brussel, te vissen? 

Lijkt het je wel wat om te kie-

zen welke artiesten het podium 

betreden? Word dan een van de 

curatoren van de Café Ma-

gritte-avonden. Want GC Esse-

gem wil dé plaats zijn om talent 

uit Jette en Brussel te ontdek-

ken. En daarvoor hebben we 

jou nodig! 

 

• Optreden Anna Kozachenko 
en Samar Hatem 

Café Magritte 

Donderdag 6 oktober om 20u 

Café Ter Linden 

Leopold I-straat 329 

Gratis

GC ESSEGEM
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WANDELING /  
PERFORMANCE 
SOUVENHERE 
Zondag 16 oktober om 11u 

Gratis 

Vertrek aan het Sun Café,  

Richard Neyberghstraat 213, 

Laken 

Graag inschrijven per mail naar 

bde_wachter@hotmail.com, 

tot een dag op voorhand  

 

Lucia Palladino en Bruno De 

Wachter nodigen je uit voor een 

wandeling in Jette, Laken en je 

eigen herinneringen. Een kaart 

wijst zeven punten aan, die je in 

een volgorde naar keuze met 

elkaar verbindt. De ene plek 

doet denken aan een andere. 

Sporen zoeken en verbergen, 

dwalen door je geheugen, noti-

ties maken en berichten lezen... 

In de loop van de namiddag 

raakt de kaart gekleurd door tal 

van associaties met andere oor-

den op andere tijdstippen. 

 

FAMILIETHEATER 
CAPROCCIOSA 
COMPAGNIE PAPRIKA 
Zondag 23 oktober om 11u 

Voor families met kinderen 

vanaf 3 jaar 

Tickets: 6 € (volwassenen) 

4 € (kinderen) 

2 € (Paspartoe-kansentarief) 

 

Capricciosa [kaprit’tsjo:za] be-

tekent niet alleen grillig of 

vreemd, het is ook een heerlijke 

Italiaanse pizza. Maar vooraleer 

die op je bord belandt, leggen 

de ingrediënten een lange weg 

af. In ‘Capricciosa’ komt die weg 

tot leven aan de hand van rom-

mel, afval en wegwerpmateri-

aal. Op de tonen van klassieke 

muziek ontvouwen zich kleine 

scènes, in beeld gebracht door 

instant camerawerk en recht-

streekse projectie. Een woorde-

loze voorstelling waarin niets  

is wat het lijkt, of niets lijkt wat 

het is! 

 

THEATER 
ER ZIT EEN GAT IN MIJN 
HART ZO GROOT ALS MIJN 
MOEDER 
Vrijdag 28 oktober om 20u 

Gratis - Graag reserveren 

 

Een moeder, wat is dat eigenlijk 

en wat doet dat met je? Deze al-

ledaagse maar uiterst persoon-

lijke vraag inspireerden Sarie 

Vlassak en Liesbet Allegaert tot 

een voorstelling. Over de ver-

gankelijke, liefdevolle, (over)be-

schermende, verstikkende of 

afwezige rol die een moeder 

speelt in ieders leven. Soms 

ruw, soms zacht maar bovenal 

kwetsbaar en echt. 

DUURZAAM  
WIJKCONTRACT MAGRITTE 
Gratis messen slijpen 

Vrijdag 14 oktober 

Taverne Ter Linden 

Leopold I-straat 329  

 

Kom op vrijdag 14 oktober in 

Taverne Ter Linden gratis je 

messen slijpen. Reserveer je 

plaatsje via mail naar taver-

neterlinden@eatvzw.be. Een ini-

tiatief van het duurzaam 

wijkcontract Magritte, in sa-

menwerking met Goegeslepen. 

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

TABLAO FLAMENCO 
Pedro Cordoba (dans),  

Esteban Murillo (zang),  

Anthony Carruba ‘El Carru’ 

(gitaar) 

Zaterdag 1 oktober om 19u 

Prijs: 18 €/17 €/15 €/12 € 

 

Uitvoering klassieke gitaar  

Magali Rischette 

Zaterdag 8 oktober om 19.30u 

Prijs: 15 €/12 €/8 €/5 € 

 

Na verschillende succesvolle 

kamermuziekprojecten, kiest 

Magali Rischette er nu opnieuw 

voor om solo te gaan. Als vol-

leerd muzikante met een op-

merkelijke ritmische en 

technische precisie, breidt Ma-

gali haar modern repertoire 

voortdurend uit door nieuwe 

horizonten en nieuwe geluiden 

te ontdekken. 

CCJETTE 
DE SMET DE NAEYERLAAN 145 
FACEBOOK @CENTRECULTURELDEJETTE 
WWW.CCJETTE.BE - 02.426.64.39 

CONCERT  
MUSIC TO THE MAX 
Zaterdag 22 oktober om 20u 

Vrije bijdrage  

Reserveren via www.ccjette.be 

 

Maxime Vanderkerken was als 

Jettenaar erg actief op cultureel 

vlak. Deze concertavond wordt 

door zijn vrienden georgani-

seerd, met de steun van 

CCJette. Een avond voor diege-

nen die hem gekend hebben, 

maar ook voor alle muzieklief-

hebbers. 

ATELIER 34ZÉRO 
DE RIVIERENDREEF 334 
INFO@ATELIER34ZERO.BE  
WWW.ATELIER340MUZEUM.BE 
02.428.33.06 

 
EXPO 
COLLECTIE ATELIER 
34ZÉRO 
Nog tot 10 oktober 

Elke dag van 11u tot 19u 

Prijs: 10 € / 2 € (-12 jaar) 

 

EXPO 
RETROSPECTIEVE  
JEAN-PIERRE BREDO 
Van 22 oktober tot 29 januari 

Elke dag van 11u tot 19u 

Prijs: 10 € / 2 € (-12 jaar) 

EXPO  
50 JAAR CENTRE  
D’ENTRAIDE 
Van 3 tot 14 oktober 

Het Gemeentehuis (inkomhal) 

Wemmelsesteenweg 100 

Tijdens de openingsuren van 

het gemeentebestuur 

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

JAM’ FOLK 
19 oktober, 20u-23u 

 

Dansfeest met folkmuziek. Ie-

dereen is welkom en kan vrij 

deelnemen aan de veelal geza-

menlijke dansen. Gratis toe-

gang en een bar met 

democratische prijzen. 

 

REPAIR CAFÉ 
23 oktober, 14u-18u 

 

Herstellen in plaats van weg-

gooien is de boodschap. Elke 4de 

zondag van de maand helpen 

vrijwilligers u om uw defecte 

voorwerpen te fiksen. Inschrij-

vingen ter plaatse tussen 14u 

en 15u. 

 

 

 

WIJKCONTRACT 

MAGRITTE

CCJETTE

ATELIER 34ZÉRO
CASA VERONICA
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PLOEF!  
BONAVENTURESTRAAT 10 
WWW.JETSEACADEMIE.BE  
PLOEFPLUS@GMAIL.COM 
WWW.PLOEF.EU 

 
GEZELSCHAPSSPELEN  
EN JETTESEL 
2 oktober, 14u-18u 

 

De eerste zondag van de maand 

is het de permanentie van  Jet-

teSEL, het systeem van dienste-

nuitwisseling in Jette en 

omgeving. 

Kom spelen en ontmoet buren, 

vrienden, mensen die langs-

komen om onze verzameling 

gezelschapsspelen te ontdek-

ken. Aarzel niet om ook je eigen 

gezelschapsspelen mee te 

brengen! 

 

BABYCONCERT  
ZAKOUSTICS 
2 oktober om 9.45u en 11.15u 

Concerten voor baby's (0-3 

jaar) en hun ouders. Sitar en 

percussies. 

15 euro per gezin.  

Reserveren via mail aan za-

koustics@gmail.com 

 

Les Zakoustics zijn muzikale 

ontdekkingsmomenten, speci-

aal voor de allerkleinsten (0-3 

jaar) en hun ouders. Ditmaal 

zullen ze de kleine en grote oren 

van de PLOEF!ers betoveren 

met Joachim Lacrosse en Carlo 

Strazzante! De sitar is een van 

de symboolinstrumenten van de 

Indische muziek.  Zijn trillende 

en kwellende klanken roepen op 

tot reizen en meditatie. 

Joachim laat de klanken van het 

Oosten ontdekken door zijn per-

soonlijke composities en door 

interpretaties van traditionele 

stukken.  

 
CONCERT  
KLASSIEKE GITAAR  
13 oktober, 20u 

10 euro 

 

Antonio Jorge Gonçales brengt 

stukken van de twee componis-

ten die in de 19de eeuw de klas-

sieke gitaar terug populair 

maakten: Francisco Tarrega en 

zijn leerling Emilio Pujol. Daar-

naast kan u ook genieten van 

werk van Heitor Villa-Lobos. 

 

BREIEN EN BABBELEN 
13 en 27 oktober, 17u-19u 

Vrije bijdrage 

 

Zin om te breien? U kan zich 

elke  tweede en vierde donder-

dag van de maand van 17u tot 

19u aansluiten bij de brei- en 

babbelgroep van Ploef. 

Beginneling(e), dit is je kans om 

een sjaal te breien of om een 

vergeten breiwerk nieuw leven 

in te blazen.  Ervaren 

breier/breister: kom jullie ken-

nis delen! 

 

TAO 
29 oktober 

Exacte uur en inschrijving: 

ploefplus@gmail.com 

 

Tao is niet alleen een ludiek en 

interactief bordspel maar ook 

een coachingtool.  De bedoeling 

is om de andere spelers te hel-

pen bij het realiseren van hun 

dromen.  Tijdens het spel wordt 

met aandacht naar je geluisterd 

en na afloop ga je naar huis met 

concrete tips voor de uitwerking 

van je project. 

DAG VAN DE  
JEUGDBEWEGING 
22 oktober 

 

Trek je uniform aan naar school 

of je werk en kom genieten van 

een lekker ontbijt op het  

stationsplein van Jette (voor 

jeugdhuis De Branding). 

Ontbijt en animaties van 7u tot 

9u, tot dan! 

 

PLOEF !

JEUGDBEWEGING

BX.START 
Het traject voor jonge  
ondernemers 

De Brusselse Jeugdhuizen en  
De Branding nodigen de Jetse 
jongeren en studenten uit om 
deel te nemen aan BX.START -
 het traject voor jonge onder-
nemers. 
 
 

G
aedurende 10 sessies 

neme de ingeschreven 

jongeren deel aan ver-

schillende workshops, talks, 

networking nights en meer om 

hun project succesvol op te 

starten. Elevator pitch en visie, 

marketing en communicatie, 

funding en investors, dit zijn al-

lemaal termen die aan bod zul-

len komen tijdens BX.START. 

Culturele, artistieke, sociale of 

zakelijke sector, iedereen  

is welkom. En het is 

helemaal gratis! 

Het traject vindt plaats in Jeugd-

huis  De Branding - Kardinaal 

Mercierplein, elke maandag 

van 3 oktober tot en met 12 de-

cember 2022, met een kennis-

making op zaterdag 1 oktober. 

 

Infos en inschrijvingen:  

rachel@jhob.be


