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Eind april is het Artiestenparcours d’Artistes eindelijk terug. Ontdek meer dan 180 kunstenaars, verdeeld over meer dan 50 plaatsen 
in Jette. Ze verwachten je in hun atelier of tentoonstellingsruimte. Nieuw dit jaar is ‘de keuze van de curator’, een parcours binnen 
het parcours, geraliseerd door de Jetse straatkunstenaar Samuel Idmtal. Afspraak op 23 en 24 april voor deze culturele ontdekkings-
tocht.

Solidair  
met Oekraïne

7

Nieuwe Burgemeester 
Claire Vandevivere
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Nieuwe  
Brussel’Air-premie
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29.04-8.05 
Paaskermis

17

V.U: CLAIRE VANDEVIVERE, BURGEMEESTER 
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Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 
1090 Jette 
Tel: 02.423.12.11 

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

certificaten: 02.423.12.60 
• Inschrijvingen, adreswijzi-

gingen en paspoorten: 
02.423.12.60 

• Identiteitskaarten en Kids-ID: 
02.423.12.95 

• Rijbewijzen: 02.423.12.58 
• Vreemdelingendossiers: 

02.423.12.57 
• Burgerlijke Stand: 

02.423.12.77 
• Sport en Kids’ Holidays: 

02.423.12.45 
• Sociaal leven en Burger-

schap: 02.422.31.24 
• Andere verrichtingen en 

diensten: 02.423.12.11 

Theodor 108 
Léon Theodorstraat 108  
1090 Jette  
Tel: 02.423.12.11 

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

bouw): 02.422.31.48/49 
• Grondbeheer en Huisvesting: 

02.422.31.62/63 
• Andere verrichtingen en 

diensten: 02.423.12.11 
 
Het gemeentebestuur zal  
gesloten zijn op maandag  
18 april (Paasmaandag). 
 
Info: www.jette.be  
Facebook: @jette1090

T
ijdens de gemeenteraadszitting van 30 maart was enige emotie niet 
van de lucht. Het was namelijk de laatste in een lange rij met Hervé 
Doyen als burgemeester. Tijd om de symbolische fakkel door te geven 
waarbij ik als ‘waarnemend burgemeester’ werd aangeduid, in af-
wachting van de officiële eedaflegging die georganiseerd wordt door 

het Gewest en heel wat tijdrovende formaliteiten met zich brengt. 
 

Het was dus de laatste officiële daad van Hervé na 22 goedgevulde jaren als 
burgemeester, voor hij een van zijn dromen realiseert: een maandenlange voet-
tocht richting Compostela. De laatste in een lange reeks ten dienste van onze 
gemeente en de Jettenaren! Zijn leiderschap en zijn visionaire kwaliteiten heb-
ben gedurende al die jaren gezorgd voor de modernisering van het bestuur en 
de gemeente zonder de dorpsgeest verloren te laten gaan. Verwezenlijkingen 
die nooit zouden gelukt zijn zonder de inzet en het engagement van een effi-
ciënte administratie waarmee hij altijd een bijzonder nauwe band heeft gehad. 
We kunnen niet anders dan dankbaar zijn voor alles wat hij voor onze gemeente 
heeft gedaan. 

 
Zelf heb ik de eer de eerste vrouwelijke burgemeester van Jette te worden. 

Ik voel me heel vereerd met deze kans en ben vastbesloten om mijn enthou-
siasme, mijn hart en mijn energie in te zetten om onze mooie gemeente, samen 
met u, te gidsen naar een toekomst met nog meer duurzaamheid en solidariteit.  

Samen werken we verder om van Jette een plaats de maken waar iedereen 
zich goed en gerespecteerd voelt, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handi-
cap. Een gemeente waar iedereen solidair is onder elkaar en met de anderen. 

Dit doet mij eraan denken dat ik niet weinig trots ben op de golf van solidari-
teit en vrijgevigheid waarmee de Oekraïense vluchtelingen ontvangen worden, 
die vaak alles hebben moeten achterlaten of verloren zijn. Sommigen stonden 
klaar om hele families op te vangen, ondanks de moeilijkheden die dit voor het 
eigen gezin of het privéleven met zich kan brengen en de tijd die die ze erin ste-
ken. Dergelijke blijken van solidariteit hebben we trouwens ook duidelijk gezien 
tijdens de gezondheidscisis waar velen meteen klaarstonden om de meest 
zwakke en hulpbehoevende bij te springen.  

 
Deze nieuwe crisis toont nog maar eens het belang van de vrijwillige en vrij-

gevige acties van de gemeentediensten en het OCMW aan. Net als tijdens de 
coronacrisis wordt ook nu weer op hen een beroep gedaan om personen in 
moeilijkheden wat waardigheid en een glimlach te bezorgen. 

 
In crisistijden moeten we schouder aan schouder staan en samen vechten 

tegen polariserende meningen. Alleen gaan we sneller, samen geraken we ver-
der!  
     

Uw waarnemend burgemeester, Claire Vandevivere 

Op naar een duurzame en  
solidaire toekomst
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Op de zitting van eind fe-
bruari werd een nieuw 
g e m e e n t e r a a d s l i d 

geïnstalleerd. Na het vertrek van 
Thomas Naessens (lijst Ecolo-
Groen) legde Julie Flandroy de 

eed af voor de leden van de ge-
meenteraad. Thomas Naessens 
legde eind 2021 op zijn beurt de 
eed af als Brussels parlements-
lid en koos ervoor, zoals de sta-
tuten van zijn partij dat 

voorschrijven, de twee functies 
niet te cumuleren. 

De volgende gemeenteraad is 
op woensdag 27 april 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 – 23 februari 2022

• Wijkcontract en  
Grootstedenbeleid 

• Communicatie, Participatie 
   en Informatie 
• Kwaliteit  
• Veiligheid  
• Slachtofferhulp, bemiddeling 
   en alternatieve maatregelen 
• Financiën en begroting 
• OCMW-toezicht  
• Erediensten 
• Coordinatie luchtklimaatplan 
• Personen met een handicap, 
   Gelijke kansen en Integratie 
• Duurzame en solidaire 

transitie

CLAIRE  
VANDEVIVERE 
WND. BURGEMEESTER

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

BERNARD  
VAN NUFFEL 
SCHEPEN

• Franstalige cultuur 
• Franstalige jeugd  
   en senioren 
• Bicommunautaire  
   aangelegenheden 
• Openbare reinheid 
• Leefmilieu 
• Burgerlijke Stand  
   en Demografie

MOUNIR  
LAARISSI

• Personeel 
• Sociaal leven en  
   burgerschap 
• Gezondheid 
• Jobhuis

JACOB  
KAMUANGA

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

NATHALIE 
DE SWAEF

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

JENNIFER 
GESQUIÈRE

• Franstalig onderwijs en 
   buitenschoolse opvang  
• Huisvesting 

OLIVIER  
CORHAY 
SCHEPEN

• Stadspreventie 
• Sport en Kids' Holidays  
• Handel, Economie  
   en Animatie  
• Biculturele infrastruc-

tuur 
• Eerlijke handel

BENOÎT  
GOSSELIN 
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 Schepe-
nen hebben geen vaste permanenties. Als u hen wil ont-
moeten, kan u contact opnemen met hun kabinet voor een 
afspraak. Alle info vindt u op www.jette.be. 

 Verdeling Jette Info: meld ons eventuele problemen
 

Na herhaaldelijke klachten van bewoners hebben we vorige maand een online 
enquête gehouden over de verdeling van Jette Info. Heel wat Jettenaren meldden 
ons dat ze de gemeentelijke informatiekrant nooit of niet elke maand ontvingen. 
Deze klachten werden doorgegeven aan de verdeelfirma. De kwaliteit van de ver-
deling zou dus moeten verbeteren de komende nummers.  
Heeft u toch nog klachten over de verdeling van Jette Info? Laat het ons dan zeker 
weten via mail op communicatie@jette.brussels.
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Claire Vandevivere 
Een toegewijde burgemeester met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel

 

Na het vertrek van Hervé Doyen wordt Claire Vandevivere de nieuwe 
burgemeester van Jette. In afwachting van de officiële eedaflegging 
voor de Minister van Lokale Besturen, is ze dus vanaf 31 maart 2022 
waarnemend burgemeester. Ze herneemt definitief alle bevoegdheden 
van de burgemeester. Een historisch moment voor Jette, want ze is de 
eerste vrouwelijke burgemeester van onze gemeente.

W
ie is Claire Vandevivere, de 
nieuwe Jetse burgemeester? 
Een overzicht van haar parcours 
aan de hand van een portret.  

De nodige ervaring 
Claire Vandevivere is zeker geen begin-

neling in de politiek. Tijdens haar studies 

Politieke Wetenschappen is ze gepassio-
neerd door Europa en verblijft in Engeland, 
Luxemburg en Nederland, waar ze haar Ne-
derlands bijschaaft. Deze buitenlandse er-
varingen laten haar vooral inzien hoezeer ze 
verknocht is aan België. 

Ze gaat aan de slag als medewerkster bij 
de Studiegroep Europese politiek om ver-
volgens bij het Federaal Parlement en het 

Europees Parlement terecht te komen. 
In 1998 vestigt Claire zich in Jette waar 

ze de lokale politiek ontdekt bij de Lijst van 
de Burgemeester van Jette. In 2000 wordt 
ze meteen verkozen en zetelt ze als ge-
meenteraadslid. Datzelfde jaar verhuist ze 
van het Europees Parlement naar het 
Brussels Parlement, nog steeds als mede-
werkster. 

© Félicien Thiry  
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In 2006 wordt ze schepen en Ambtenaar 
van Burgerlijke Stand. Ze verlaat haar job 
bij het Brussels Parlement om zich voltijds 
aan haar lokaal mandaat te wijden. Na Eu-
ropa en de geopolitieke belangen, buigt ze 
zich nu over concrete acties op het terrein. 
Het menselijk contact en het verwezenlijken 
van projecten met een directe impact op het 
leven van de bewoners vormen de motor 
van haar politieke inzet. 

Openbaring 
De lokale acties vormen een ware open-

baring. Doorheen de 15 jaar als schepen, is 
onze nieuwe burgemeester Ambtenaar van 
Burgerlijke Stand, verantwoordelijk voor 
Duurzame ontwikkeling, Sociale Zaken, het 
Jonge Kind, Gelijke Kansen, Reinheid, Kwa-
liteit van de dienstverlening en Dierenwel-
zijn. Materies die haar nauw aan het hart 
liggen en reeds een mooie ervaring geven. 

Zo kent ze Jette intussen door en door en 
vergaarde ze de nodige bagage met het oog 
op dossierbeheer en een visie voor de ge-
meente. Met de bevolking voor ogen en met 
de steun van het gemeentebestuur hecht 
Claire veel belang aan de inhoud van haar 
politieke actie, met een langetermijnvisie, 
duidelijke doelstellingen en de middelen om 
ze te realiseren. Ze zet zich in binnen een 
breed politiek spectrum: van sociaal tot 
leefmilieu, van duurzame handel tot men-
selijke contacten. 

Haar gevoeligheden? Goed samenleven, 
de levenskwaliteit en ontspanning voor ie-

dereen, de bescherming van het leefmilieu 
en het dierenwelzijn. Bovenop de meer lo-
kale acties, zet ze zich in voor onze gezond-
heid in het kader van de bescherming van 

het Laarbeekbos tegen de uitbreiding van 
de Ring of de vliegtuigoverlast. Dossiers die 
symbool staan voor haar strijd voor de leef-
omgeving van de Jettenaren. 

Toekomstgericht 
Aangeduid tijdens de Algemene vergade-

ring van de Lijst van de Burgemeester van 
Jette (LBJette) om Hervé Doyen op te vol-
gen, is Claire zich natuurlijk bewust van het 
vertrouwen maar ook van de taak die haar 
wacht. Ze kan alvast rekenen op een stevige 

steun van de kiezer (2.226 voorkeurstem-
men in 2018). Met deze dubbele legitimiteit 
en de meer dan 20 jaar van inzet voor onze 
gemeente, gaat Claire Vandevivere de uitda-
ging aan met heel veel enthousiasme, pas-
sie en verantwoordelijkheidszin. 

Een omvangrijke uitdaging, rekening 
houdend met de meer dan positieve balans 
van het burgemeesterschap van Hervé 
Doyen. Denk bijvoorbeeld aan de realisering 
van het nieuwe Gemeentehuis, de twee ver-
nieuwde pleinen die ‘teruggeschonken’ 
werden aan de bewoners of de komst van 
Tram 9, een modern en efficiënt gemeente-
bestuur,… 

De huidige uitdagingen zijn niet minder 
belangrijk: mobiliteit, veiligheid, sociale co-
hesie, duurzame en solidaire transitie, cri-
sisbeheer (Covid en opvang Oekraïners), het 
beheer van de financiën of de grote renova-
tie- en bouwprojecten,… Dergelijke projec-
ten vragen inspanningen tijdens de 
realisatie ervan en zorgen soms voor onge-
mak, maar de nieuwe burgemeester is 
overtuigd van het belang van een gereno-
veerde leefomgeving. 

Samen met de partners van de meerder-
heid en vol vertrouwen gaat Claire Van-
devivere aan de slag als eerste vrouwelijke 
burgemeester van Jette. Ze wil de mensen 
verenigen en vol energie zal ze de uitdagin-
gen van en voor de Jettenaren aangaan, 
samen met de bewoners.

 
Privé-leven 
 
Claire Vandevivere is sinds zowat 25 jaar 
gehuwd met Didier en mama van Quentin 
(23 jaar) en Alexandre (20 jaar). U bent 
haar ongetwijfeld reeds gekruist op de 
fiets, waarmee ze zich dagelijks door 
Jette verplaatst. In haar vrije tijd leest 
Claire graag en heeft ze zelf reeds twee 
romans gepubliceerd waarvan de tweede 
zich afspeelt in Jette.  
Claire legt gemakkelijk contacten, is 
goedlachs en heeft een groot doorzet-
tingsvermogen. Belangrijke kwaliteiten 
voor een burgemeester, hoewel ze onge-
twijfeld zoals iedereen ook kleine kantjes 
heeft. 
Wat zal ze de komende weken doen? 
Vooral luisteren, zowel naar de Jetse ac-
toren als naar de Jetse bewoners! 
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Gratis hygiënische  
producten 
Jette bindt strijd aan tegen menstruatiearmoede

I
n België geeft een vrouw gemiddeld 10 
tot 12 euro per maand uit aan hygië-
nische producten, wat een budget van 
120 tot 144 euro per jaar vertegenwoor-

digt. Dat is een aanzienlijke uitgave voor de 
vele mensen voor wie de term ‘menstrua-
tiearmoede’ van toepassing is. Dit gebrek 
aan toegang tot hygiënische producten om 
financiële redenen kan verstrekkende ge-
volgen hebben: een risico op het Toxic 
Shock Syndrome (tamponziekte) door het 
langdurig gebruik van dezelfde hygiënische 

bescherming, de moeilijke keuze tussen  
levensmiddelen of hygiënische producten 
kopen, moeilijkheden op sociaal vlak (werk, 
sociale contacten, uitgaan, sporten,…),  
enz. 

Drie automaten  
In de strijd tegen menstruatiearmoede 

staan in de toiletten op de gelijkvloerse ver-
dieping van het Jetse gemeentehuis drie 
dispensers met gratis maandverbanden.  
Dit initiatief rekent wel op een zekere mate 
van wederzijds respect. Alvast bedankt om 

er op een correcte manier gebruik van te 
maken… 
• Neem enkel wat u nodig heeft 
• Gebruik de hygiënische zakjes die ter 

plaatse aanwezig zijn 
• Gooi gebruikte verbanden in de daartoe 

bestemde vuilnisbak 
 
Wenst u maandverbanden te schenken om 
de dispensers aan te vullen? U kan ze de-
poneren aan het onthaal van het Gemeen-
tehuis (Wemmelsesteenweg 100). Bedankt 
voor uw hulp. 

Multireligieuze  
percelen   
op Jets kerkhof 
 

Sinds begin 2015 beschikt het ker-
khof van Jette over percelen waar 
overledenen van alle godsdiensten 
een laatste rustplaats kunnen vin-
den. Deze mogelijkheid is echter 
nog te weinig gekend bij de Jetse 
joden en moslims. 

Deze concessies zijn individuele 
concessies van 50 jaar in volle 
grond die vanzelfsprekend het 

nodige respect hebben voor deze gods-
diensten en geloofsovertuigingen en de 
daarmee gepaard gaande gebruiken.  

 
Meer info bij de gemeentelijke dienst 
Burgerlijke Stand: 
burgstand@jette.brussels - 
02.423.13.25. 

Om de slachtoffers van menstruatiearmoede tegemoet te komen, ins-
talleerde de gemeente Jette drie dispensers met hygiënische produc-
ten in de toiletten van het Gemeentehuis. De maandverbanden worden 
dus gratis ter beschikking gesteld, op voorwaarde dat de gebruiker 
zich houdt aan enkele evidente afspraken.
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Oekraïense vluchtelingen  
Jette is solidair
Door de oorlog in hun thuisland moeten 
heel wat Oekraïners het land ontvluch-
ten. Jette is solidair en vangt deze 
mensen zo goed mogelijk op. Ook heel 
wat bewoners tonen hun goed hart en 
zetten zich in voor de vluchtelingen. 

 

J
ette neemt de taak op zich om de 
Oekraïense vluchtelingen zo goed 
mogelijk op te vangen. Tientallen 
Jetse gezinnen reageerden op de 

gemeentelijke oproep voor opvangplaatsen. 
Zo werden reeds 43 vluchtelingen opgevan-
gen bij 13 Jetse gezinnen. Het doel is om de 
vluchtelingen na deze kortetermijnhuisves-
ting toegang te laten vinden tot duurzame 
huisvesting, op de privémarkt. 

Daarnaast worden er allerlei initiatieven 
georganiseerd zodat de vluchtelingen hun 
leven zo goed mogelijk kunnen oppikken, zoals 
taallessen Frans, deelname aan vakantiekam-
pen of sportactiviteiten voor de kinderen,… 

 
• Jette ving reeds 82 vluchtelingen op. 
• Deze personen werden eerst opgevangen 

in het Eurocap-hotel. 

• Vervolgens hadden de vluchtelingen een 
eigen oplossing voor hun huisvesting (fa-
milie of vrienden), kregen ze een plaats in 
een Jets opvanggezin of bij de broeders 
van Sint-Jan op het Koningin Astridplein. 

• Tientallen Jetse gezinnen reageerden op 
de oproep tot gastgezinnen. 

• 13 Jetse gezinnen vangen momenteel 
reeds 43 vluchtelingen op, via de gemeen-
telijke tussenkomst. 

• Daarnaast worden er allerlei solidariteits-
acties opgestart, van de inzameling van 

speelgoed tot de inschrijving in sport-
clubs. 

Hartelijk dank voor de inzet van alle betrok-
kenen. Samen tonen we ons solidair met de 
Oekraïense vluchtelingen. 
 
 
Wilt u zelf ook een bijdrage leveren?  
Als u de Oekraïense bevolking wil steunen 
via giften, kan u dit doen via het Belgisch 
consortium voor noodhulpsituaties 12 12:  
12 12 Oekraïne

Kardinaal Mercierplein 
Niet wildparkeren
Het Kardinaal Mercierplein vormt een 
levendig plein in het hart van onze ge-
meente. Ook tijdens het weekend 
bruist het plein. We merken echter dat 
heel wat autobestuurders hun voertuig 
parkeren op plaatsen die hiervoor niet 
bestemd zijn. 

 

N
u de horeca terug zonder beper-
kingen open mag, leeft het Kardi-
naal Mercierplein weer als 
tevoren. Tijdens het weekend 

kampt het plein echter met heel wat wild-
parkeren. De gemeente gaat dit probleem 
aanpakken met elementen die de toegang 
tot de gedeelten voor het station en voor het 
Garcetpark onmogelijk maken. Bovendien 
riskeren de wildparkeerders fikse boetes. 

 
Weet echter dat er een ideaal alternatief 

bestaat, vlak achter het Kardinaal Mercier-
plein. De NMBS-parking tussen het station 
en de Dupréstraat biedt plaats aan 191 wa-
gens is gratis vanaf 19u ’s avonds en tijdens 
het weekend en feestdagen.



BABBELENBIK bij Residentie VIVA 
Tafelen om generaties te verbinden

Het project BABBELENBIKboek brengt 
jong en oud samen rond de oudste en 
meest efficiënte activiteit om mensen 
te verbinden: de kunst van het tafelen! 
Dankzij deze intergenerationele uit-
wisselingen steken de deelnemers bo-
vendien iets op over hun stad. 

 

W
orden familierecepten vooral 
klaargemaakt omdat ze echt 
lekker zijn of is het eerder de 
nostalgie die telt en ze een 

emotie, een gevoel, een herinnering opwek-
ken? Om te kunnen antwoorden op deze 
vraag besloot vzw Labolobo, met de steun 
van Iriscare, het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en het Vlaams Gewest (Coördinatie 
Brussel) jonge kenners en oude fijnproevers 
samen te brengen in een culinair univer-
sum. Maar Babbelenbik is meer dan zo-
maar een culinaire ontmoeting, want de 
discussies die voortkomen uit familierecep-
ten en andere tafelverhalen onthullen vaak 
de onvermoede geschiedenis van het au-
thentieke Brussel, zijn diversiteit en zijn 
ware identiteit. 

Jetse ontmoeting 
Dankzij Babbelenbik gaan jongeren uit 

Brusselse secundaire scholen sinds okto-
ber 2020 langs bij senioren in woonzorgcen-
tra in onze stad. Door covid zagen de 
organisatoren zich jammer genoeg  
meermaals genoodzaakt deze Jetse ont-
moetingen uit te stellen… Vorige maand 

konden de leerlingen van het Collège  
Saint-Pierre dan toch eindelijk de bewoners 
van Residentie Viva, het woonzorgcentrum 
van het OCMW, ontmoeten. Al meteen op 
deze eerste uitwisseling stond het geluk op 
de gezichten van de deelnemers duidelijk  
af te lezen. Naast de ontwikkeling van  
menselijke waarden zoals solidariteit en 
empathie, geeft Babbelenbik een actieve en 
verantwoordelijke rol aan oudere  
deelnemers door het belang van kennis-
overdracht te benadrukken. Dit hartverwar-
mende project onderstreept ook de 
pluraliteit van culturen en de diversiteit die 
Brussel kenmerken. 

Podcast en boek 
Elke ontmoeting in het kader van Babbe-

lenbik wordt opgenomen en omgevormd tot 
een podcast (zie labolobo.eu (doorklikken 
op projecten/babbelenbik). Deze podcast 
vormen de basis voor een eindproduct ge-
naamd Babbelenbikboek, een geïllustreerd 
boek vol culinaire nieuwtjes, recepten, ver-
halen en tekeningen. Maar het boek zal op 
de eerste plaats de getuigenis zijn van ont-
moetingen tussen Brusselaars van ver-
schillende leeftijden en generaties die 
mekaar misschien nooit zouden ontmoet 
hebben… was de tafel van Babbelenbik er 
niet geweest!

Projectoproep voor de wijkcomités

H
et OCMW van Jette lanceert een 
projectoproep voor de wijkcomités 
in de strijd tegen het isolement 
van de bevolking. De gezond-

heidscrisis en opeenvolgende lockdowns 
hebben het isolement van veel mensen nog 
versterkt, met alle mentale gezondheids-
problemen van dien. 

Nu de mooie dagen terugkomen en de 

gezondheidssituatie verbetert, lanceert het 
OCMW van Jette een projectoproep voor de 
Jetse wijkcomités voor initiatieven in de 
strijd tegen isolement en voor de verster-
king van de sociale cohesie binnen de Jetse 
bevolking. 

De financiering bedraagt maximaal 500 € 
per wijkcomité. 

Via dit initiatief steunt het OCMW van 

Jette de burgergemeenschap en biedt het 
haar vertrouwen aan de bewoners om ge-
zamenlijke projecten uit te werken. We re-
kenen op u! 

 
De kandidaturen moeten ingediend worden 

op 21 april ten laatste. 

 
Meer info: www.ocmwjette.be
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Nieuwe Brussel'Air-premie,  
uw multimodaal mobiliteitsbudget

 

F
ietsen, steps, deelauto's, taxi's: de 
laatste jaren is het aantal mobili-
teitsoplossingen in het Brussels 
Gewest sterk toegenomen. Tegelijk 

is het aanbod van het openbaar vervoer uit-
gebreid. Denk in Jette maar aan Tram 9. De 
Brussel'Air-premie richt zich op deze 
nieuwe realiteit. 

500 tot 900 euro 
De Brussel’Air-premie biedt een echt 

mobiliteitsbudget: 500, 700 of 900 euro, af-
hankelijk van de situatie. Brusselaars die de 
nummerplaat laten schrappen van een auto 
die al minstens twee jaar op hun naam is in-

geschreven kunnen de Brussel'Air-premie 
aanvragen via het elektronisch loket Irisbox. 
Personen die hun nummerplaat vanaf 4 
april 2021 hebben laten schrappen, komen 
ook in aanmerking voor de nieuwe premie.  

A la carte 
De begunstigden kunnen à la carte kiezen 

voor een mobiliteitsoplossing die het best 
aan hun behoeften beantwoordt. Een bij-
komende troef in een tijd waarin de mobili-
teit in de hoofdstad volop aan het evolueren 
is. Denk maar aan de gewestelijke invoering 
van de zone 30 die meer veiligheid biedt voor 
zachte weggebruikers of aan de recente 
nieuwe fase in de Lage-emissiezone. 

De premieaanvrager kan verschil-
lende opties combineren: 
• abonnementen op het openbaar vervoer en 

TaxiBus-cheques via de MIVB 
• een abonnement en een budget voor het 

Cambio-autodeelsysteem 
• een abonnement op het Villo!-fietsdeelsys-

teem 
• een fietsbudget bij Pro Velo om materiaal 

voor tweewielers te kopen 
• een budget voor de Victor Cab taxi's 
• ... 
 
Meer info:  
www.brusselairpremie.brussels

Mobiliy Coach 
 
Bent u geïnteresseerd in de Brussel’Air-
premie, maar weet u niet welke mobili-
teitsdiensten u moet kiezen uit de 
beschikbare opties of hoe u uw budget het 
best kunt gebruiken? Wilt u uw persoon-
lijke wagen niet langer gebruiken en u op 
een andere manier in de stad verplaatsen? 
Misschien denkt u dat de auto onmisbaar 
is voor uw dagelijkse trajecten of dat uw 
mobiliteitseisen het gebruik van alterna-
tieven zoals de fiets, het openbaar vervoer, 
deelvoertuigen, ontradingsparkings, taxi’s, 
enz. onmogelijk maken. Maar waar moet 
u beginnen als u het mobiliteitsaanbod in 
Brussel niet kent? De mobiliteitscoach is 
er om u te helpen! 
 
De Mobiliy Coach biedt gratis advies en be-
geleiding. Hij is per e-mail bereikbaar, 
biedt online gepersonaliseerde coaching-
sessies op maat, maar ook groepssessies, 
de zogenaamde Mobility Visits, die op het 
terrein plaatsvinden.  
 
Meer info:  
www.mobilitycoach.brussels

 

De nieuwe Brussel'Air-premie is beschikbaar. Het budget voor 
deze premie werd verviervoudigd om er een echt ‘mobiliteitsbud-
get’ van te maken. De Brussel’Air-premie wil de Brusselaars 
ertoe aanzetten hun auto te laten staan en te kiezen voor een 
meer duurzame mobiliteit. © Pro Vélo



Nieuwe oproep  
voor burgerinitiatieven DW Magritte 
Bouw mee aan je wijk

H
eb je ideeën om de invulling van 
de Esseghemsite een boost te 
geven? Heb je zin om meubilair te 
creëren dat ook dienst kan doen 

voor de toekomstige buurthuizen van de 
Kleine Esseghemstraat? Laat je verbeelding 
de vrije loop! Dankzij een financiële onder-
steuning die kan oplopen tot 3.500 euro 
helpt de ploeg van het Wijkcontract je bij de 
uitwerking en de realisatie van je project. De 
belangrijkste voorwaarde is dat het initiatief 
de banden tussen de bewoners verstevigt, 
want zij vormen de motor van de sociale co-
hesie die het programma en de materiële 
en socio-economische projecten van het DW 

Magritte nastreven. 

Kandidatuur opsturen voor 2 mei 
Broed je op een project en denk je te vol-

doen aan de voorwaarden? Raadpleeg het 
reglement en download het deelnemings-
formulier via de website van het DW Ma-
gritte (www.cqd-magritte-dw.be) en maak 
voor 2 mei je kandidatuur over via cqd-
dw@jette.brussels.  

Een ploeg staat voor je klaar 
Heb je ideeën maar weet je niet hoe ze te 

concretiseren? Loop je over van energie en 
heb je zin om je te engageren, maar man-
keert het je aan inspiratie om een project te 

definiëren? De ploeg van het DW Magritte 
staat voor je klaar. Om van gedachten te 
wisselen over hoe je ideeën concreet vorm 
kunnen krijgen, organiseren de medewer-
kers op vrijdag 1 april een forum in de bou-
lodroom op de Esseghemsite. Aarzel ook 
niet om hen via mail of telefonisch te con-
tacteren. 

 
Meer info: 
Dienst Duurzaam Wijkcontract Magritte 
Wemmelsesteenweg 100 
02.423.13.89 
cqd-dw@jette.irisnet.be  
Facebook: @cqdmagrittedw 
www.cqdmagritte-dw.be

 

Barst je van de ideeën en wil je die ook gerealiseerd zien? Het Duur-
zaam Wijkcontract Magritte lanceert een nieuwe oproep voor bur-
gerinitiatieven. Een uitgelezen kans voor bewoners en verenigingen 
om actief deel te nemen aan een van de belangrijkste doelstellingen 
van het project, met name de opwaardering van de leefomgeving 
van de wijk Magritte/Esseghem. 
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‘Bat light district’ 
Testfase in verschillende Jetse straten

Sinds april 2021 baadt een deel van de 
Heilig-Hartlaan ’s nachts in oranje 
LED-verlichting, een primeur in een 
Brusselse woonzone. Ook de doorgang 
onder de spoorweg in de Toussaint-
straat kreeg een rode straatverlich-
ting. Dit type verlichting is een zegen 
voor de vleermuizen en andere nacht-
dieren die er in de buurt hun leefge-
bied hebben. Nu loopt er een testfase 
om dit ‘Bat light district’ uit te breiden 
naar andere Jetse straten. 

 

N
achtelijk kunstlicht heeft een ne-
gatieve impact op de biodiversiteit 
en verstoort in het bijzonder het 
leven van de vleermuizen. In het 

felle nachtlicht vormen ze een gemakkelijke 
prooi voor roofdieren zoals uilen of valken. 
Bovendien verkort de kunstverlichting de 
nacht voor de vliegende zoogdieren, hun 
jachtmoment bij uitstek. Oranje nachtver-
lichting stoort de nachtdieren veel minder.  
 
Biotoop vleermuizen en andere 
nachtdieren 

De samenwerking tussen de gemeente 
Jette, Sibelga en Natagora verliep vlekke-
loos en na de succesvolle eerste installatie 
van deze nachtdiervriendelijke nachtver-
lichting, vindt er nu een testfase plaats in 
het noordoosten van onze gemeente, van de 
Tuinen van Jette, over de Liebrechtlaan tot 
de Bonaventurestraat. Concreet vormt dit 
de zone rond het Koning Boudewijnpark en 

het Laarbeekbos, de biotoop van de vleer-
muizen en andere nachtdieren. Als deze 
testfase positief verloopt, zal het ‘Bat light 
district’ dus verder uitgebreid worden.

Verbreding van de Ring: 
uitnodiging digitale expo in uw brievenbus 
Spoiler alert… Greenwashing 

U kreeg ongetwijfeld een uitnodiging 
van ‘Werken aan de Ring’ in uw brie-
venbus voor een ‘digitale expo’ met de 
voorstelling van de werken voor de 
verbreding van de Ring die Vlaanderen 
voor ogen heeft aan de poorten van 
onze gemeente.  

 

O
p 19 en 20 april staan twee webi-
nars geprogrammeerd over Jette 
en het Laarbeekbos. Maar opgelet: 
deze nieuwe stap in de communi-

catie van ‘De Werkvennootschap’ herleidt de 
catastrofale ecologische balans van deze gi-
gantische werf tot een misleidende ecologi-
sche argumentatie die zich op een 
onevenredige manier toespitst op projecten 
rond zachte mobiliteit en openbaar vervoer. 

Waarschuwing 
Het College van Burgemeester en Sche-

penen van Jette wil de Jettenaren wijzen op 
belangrijke aspecten die deze communica-
tie over de verbreding van de Ring omzeilt, 
een project waartegen de gemeente zich al-
tijd heeft verzet.   

 
• Er is nauwelijks sprake van de 10 jaar die 

deze werf zal aanslepen, van de omvang, 
van de impact op de mobiliteit in Brussel 
zelf (aangezien de Ring lam zal liggen) en 
van de toekomstige toename van het ver-
keer op de Ring. 

• Er is ook geen sprake van de verwachte 
vervuiling die dat extra verkeer met zich 
zal meebrengen voor de bewoners van 
Brussel en Jette en van de impact ervan 
op de gezondheid en het klimaat.  
 
De gemeente Jette heeft meermaals een 

positie ingenomen tegen het project van 
verbreding van de Ring en in de eerste 
plaats tegen de plannen die hiervoor mo-

menteel op tafel liggen. Vergeet niet dat 
deze een complete verkeerswisselaar voor-
zien vlakbij de Tuinen van Jette, een plan dat 
het verkeer op de Dikke Beuklaan en het 
transitverkeer in onze wijken zal vertien-
voudigen. Dit vooruitzicht is onaanvaard-
baar voor de gemeente.  

 
Het valt ten slotte ook te betreuren dat 

deze burgerraadpleging enkel via internet 
plaatsvindt, wat meteen een aantal burgers 
van het proces uitsluit. 

 
• expo.werkenaandering.be  

Van 28/03 tot 
25/04



30 april 2022 

Lenteschoonmaak
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de ge-
meente de Jettenaren uit op een grote 
schoonmaakactie. Zin om de handen uit 
de mouwen te steken en de straten en 
parken van Jette onder handen te 
nemen? Schrijf je dan vlug in voor de 
Lenteschoonmaak! 

 

O
p zaterdag 30 april nodigen de ploe-
gen van de gemeentelijke reinheids-
dienst iedereen uit op de Jetse 
Lenteschoonmaak. De deelnemers 

krijgen elk een ploeg toegewezen en worden 
eropuit gestuurd met handschoenen, een 
grijptang en vuilniszakken in verschillende 
kleuren. Bijgestaan door de arbeiders van de 
gemeentelijke reinheidsdienst zullen ze ge-
durende twee uur het afval dat rondslingert in 
de Jetse groene ruimten en parken, verzame-
len en sorteren. Om 12u kunnen ze op het Ko-

ningin Astridplein 
uitpakken met hun 
buit en hun ervarin-
gen delen bij het 
drinken van een 
glas. De deelnemers 
krijgen ook een di-
ploma om hen te be-
danken voor hun 
inzet en deelname.  

 
Ben je lid van een jeugdvereniging, een 

wijkcomité of wil je gewoon zelf deelnemen 
aan deze actie, al dan niet samen met je 
buren, vrienden of familie? Schrijf je dan nu 
in bij de gemeentelijke Reinheidsdienst!  

 
• Lenteschoonmaak 

Inschrijvingen:  
proprete-netheid@jette.brussels 
02.423.13.17
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SECRÉTINLAAN, J. LAHAYE-
STRAAT, ONTMIJNERSLAAN, 
DE SMET DE NAEYERLAAN  
Werken MIVB Kerkhof van 
Jette 

Eind maart ging de MIVB van 
start met de derde fase van de 
heraanleg van de tramlijnen 19, 
51, 62 en 93 en de openbare 
ruimte rond het kerkhof van 
Jette. Op het kruispunt van de 
Woestelaan en de de Smet de 
Naeyerlaan gaan de werken 
voor de aanleg van de tramrails 
verder, terwijl Vivaqua en Elia 
infrastructuurwerken uitvoeren 
op de Secrétinlaan en de Ont-
mijnerslaan. Het einde van deze 
fase is voorzien voor eind juni 
2022. Deze werken hebben een 
impact op tramlijnen, 51, 19 en 
62 en op buslijnen 14 en 88. 

Meer info hierover vindt u op 
www.mivb.be, de app van de 
MIVB en aan de betrokken hal-
tes. 
 
LÉON THEODORSTRAAT 
Heraanleg 
Voor de eigenlijke start van de 
grote werf voor de heraanleg van 
de Léon Theodorstraat, zullen 
verschillende nutsbedrijven ver-
stevigingswerken uitvoeren aan 
hun infrastructuur en zal de 
openbare verlichting vernieuwd 
worden. In functie van de voor-
gang van de werken zal er een 
parkeerverbod gelden. Voor de 
auto’s komende van het Kardi-
naal Mercierplein zal er een om-
leiding voorzien zijn via de de 
Smet de Naeyerlaan. 
 

DIELEGHEMDREEF  
Werken nutsbedrijven 
In de Dieleghemdreef voeren 
Sibelge en Proximus verstevi-
gingswerken uit aan hun infra-
structuur en wordt de openbare 
verlichting verniewd. In functie 
van de voortgang van de wer-
ken kan er een parkeerverbod 
gelden. 
 
O. WARLANDLAAN 
Werken nutsbedrijven 
In de O. Warlandlaan (tussen 
de C. Woestelaan en de ge-
meente Laken) voert Vivaqua 
verstevigingswerken uit aan 
zijn infrastructuur. In functie 
van de voortgang van de wer-
ken kan er een parkeerverbod 
gelden. 
 

E. TOUSSAINTSTRAAT   
Heraanleg van de weg 
De gemeente werkt momen-
teel aan de heraanleg van het 
gedeelte van de E. Toussaint-
straat gelegen tussen de A. 
Baeckstraat en de G. Bier-
nauxstraat (kruispunt niet in-
begrepen). Deze werf zal in 
fasen verlopen en zo’n vier 
maanden duren. Tijdens deze 
periode zal een parkeerverbod 
gelden, zal het autoverkeer 
gedurende bepaalde periodes 
verboden en de toegang tot de 
garages onmogelijk zijn. Het 
autoverkeer zal omgeleid wor-
den via de Tentoonstelling-
slaan. De straat blijft wel 
toegankelijk voor voetgangers.

Info
travaux

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

April 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  
   11 april, van 17u tot 17.45u 

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

• Woestelaan 
   (O.L.V. van Lourdeskerk) 
   25 april, 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
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21 april en 4 mei 2022 

Vergaderingen openbare reinheid 
Wijk Sint-Michiels-Theodor-Mercier & Dupré-Oude Afspanning

In het kader van het Openbare rein-
heidsplan 2020-2024 nodigen de  
gemeentelijke dienst Openbare  
reinheid en de bevoegde schepen alle 
Jettenaren uit op wijkvergaderingen 
om te zien hoe het gesteld is met de  
netheid in hun wijk. De volgende ver-
gaderingen vinden plaats op 21 april 
voor de wijk Sint-Michiels-Theodor-
Mercier en 4 mei voor de wijk Dupré-
Oude Afspanning (zie kader). 

 

T
ijdens deze vergaderingen kunnen 
de genodigden met de bevoegde in-
stanties van gedachten wisselen 
over volgende thema’s:  

• stadsmeubilair  
(openbare vuilnisbakken)  

• containers  
(voor glas, kleding, en gebruikte olie)  

• sluikstorten  
• sigarettenpeuken  
• hondenpoep - hondentoiletten  

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

Wijk Sint-Michiels-Theodor-Mercier  
Donderdag 21 april, van 19u tot 21u  
L. Theodorstraat 108 (Blauwe zaal) 
Leopold I-straat – de Smet de Naeyerlaan – 

Heldenmoedstraat – Gerechtigheidsstraat – 

P. De Breukerstraat – Tilmontstraat –  

P. Michielsstraat – F. Lenoirstraat –  

De Keersmaekerstraat – F. Pirestraat 
 
Wijk Dupré-Oude Afspanning 
Woensdag 4 mei, van 19u tot 21u 
Wouterspaviljoen – A. Woutersstraat 

Bonaventurestraat – Dieleghemsesteenweg 

– Decréestraat – R. Reniersstraat – F. Volral-

straat – V. Broekaertstraat – F. Mohrfeldstraat 

– Oude Afspanningsplein – E. Toussaintstraat 

– Dupréstraat – A. Baeckstraat – J. Lorge-

square – Keuredreef – Wemmelsesteenweg-

gaarde – Tentoonstellingslaan (218 tot 248) – 

Laarbeeklaan (21 tot 39). 
 
Inschrijven gewenst:  
proprete-netheid@jette.brussels of 
02.423.13.17

Openbare reinheid 

Constructieve ontmoeting met de handelaars
In het kader van de wijkvergaderingen 
rond openbare reinheid, organiseerden de 
schepen en de dienst Openbare reinheid 
begin maart een ontmoeting met de Jetse 
handelaars. Het was de gelegenheid om 
samen de rechten en plichten te overlopen, 
maar ook om te luisteren naar hun bezorg-
dheden en om de mogelijke samenwerking 
met de gemeente aan te kaarten. 

 

Op het vlak van afval hebben de hande-
laars dezelfde problemen: opslag,  
onderhoud van de terrassen, blikjes, 

sigarettenpeuken, glazen, vuilnis,… De han-
delaars spelen een belangrijke rol in  
het uitzicht van de leefomgeving.  
Daarom was het belangrijk om ze te ont-
moeten. 

Noden en bezorgdheden  
Tijdens de ontmoeting van begin maart, 

gingen de discussies onder meer over de 
ophalingscontracten, de strijd tegen onge-
dierte, de sigarettenpeuken op de openbare 
ruimte of afval rond de handelszaak.  
Ook het gevoelige thema van de daklozen 
kwam aan bod. Deze problematiek vraagt 

een gezamenlijke aanpak met de dienst 
Stadspreventie. 

De medewerkers van de openbare  
reinheid danken alle deelnemers voor hun 
interesse en hun inzet en hopen de  
komende maanden en jaren nog beter 
samen te werken met de handelaars.  

 
 
Aarzel niet om ze aan te spreken op  

het terrein of om hen te contacteren  
met specifieke vragen op 02.423.13.17  
of via mail op proprete-netheid@jette. 
brussels.



RENOLUTION  
Alle gewestelijke energiepremies in 1 systeem

D
e doelstelling van Renolution is 
ambitieus: een gemiddeld EPB-ni-
veau van C+ halen voor alle Brus-
selse woningen tegen 2050. Dit 

komt neer op een gemiddeld verbruik dat 3 
keer lager ligt ten opzichte van de huidige 
situatie. De uitdaging is enorm, want de 
huisvesting in Brussel bevindt zich momen-
teel eerder op een EPB-niveau tussen G en 
D. Van een energierevolutie gesproken! 
 

Energie-intensieve  
Brusselse gebouwen 

Meer dan de helft van de Brusselse broei-
kasgasemissies is afkomstig van het ener-
gieverbruik van de gebouwen. De Brusselse 
gebouwen, voornamelijk gebouwd vóór de 
jaren zestig, behoren tot de meest energie-
intensieve in Europa. Een derde is zelfs he-

lemaal niet geïsoleerd en het huidige reno-
vatietempo is bijlange niet voldoende. Met 
deze strategie reikt het Brussels Gewest 
zichzelf de tools en middelen aan om de re-
novatie van zijn bestaande gebouwen te ver-
snellen en radicaal te veranderen. Dit 
begeleidingsaanbod zal worden gevolgd 
door renovatieverplichtingen die moeten ga-
randeren dat de Renolution-doelstellingen 
tegen 2050 zullen worden bereikt.  

Premies en steunmaatregelen 
Renolution-premies zijn de overkoepe-

lende naam voor de oude gewestelijke ener-
gie- en renovatiepremies. De bedoeling van 
deze fusie is de premies en de aanvraag 
ervan te vergemakkelijken. De werken 
waarvoor u een premie kan verkrijgen zijn 
heel uiteenlopend: binnenafwerking, elek-
triciteit en gas, verwarming, gevel, dak, 

vloeren, buitenschrijnwerk, gezondheid, ge-
controleerde mechanische ventilatie,…  

Als uw gebouw nog geen EPB-certificaat 
heeft, dan raden we u aan om er een te 
laten uitvoeren zodat u weet welke verbete-
ringen u het meeste zullen opleveren. U 
kunt ten allen tijde beroep doen op de gratis 
dienstverlening van Homegrade en de Faci-
litator Duurzame Gebouwen voor advies bij 
uw renovatiewerken.  

Eigenaars in appartementsgebouwen 
De werkzaamheden die in collectieve ge-

bouwen moeten worden verricht, zullen 
zowel op het niveau van de appartementen 
als van het gebouw worden vastgesteld. 
Dak, gevel en andere gemeenschappelijke 
delen worden aan een specifieke analyse 
onderworpen en de eigenaarsvereniging zal 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 
deze werken. Aangezien 40% van de wonin-
gen in Brussel in mede-eigendom wordt be-
heerd en de werken er complexer zijn, komt 
er voor mede-eigendommen een specifiek 
begeleidingssysteem. 

Administratieve bijstand 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

zal alle eigenaars van gebouwen in Brussel 
nog meer dan vandaag bijstaan in dit  
renovatieproces via een omvangrijk begelei-
dingssysteem. Zo kunnen particulieren  
een beroep blijven doen op Homegrade 
(www.homegrade.brussels – 1810 – 
info@homegrade.brussels), terwijl professi-
onelen terecht kunnen bij de Facilitator 
Duurzame Gebouwen (facilitator@leef-
milieu.brussels).  

Gemeentelijke premies 
Ook de gemeente biedt financiële steun 

voor sommige renovatiewerkzaamheden 
(dakisolatie, opvangsysteem regenwater, 
regenwaterput, studie werken tegen water-
overlast). Deze gemeentelijke premies zijn 
cumuleerbaar met de gewestelijke Renolu-
tion-premies. Meer info: www.jette.be – 
ddo@jette.brussels – 02.422.31.12). 
Meer info: www.leefmilieu.brussels – 
www.renolution.brussels

 

Om de broeikasgassen te verminderen en tegelijkertijd te zorgen 
voor meer comfort en lagere energiekosten voor de Brusselaar,  
lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest RENOLUTION,  
de gewestelijke strategie voor de renovatie van de gebouwen.
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8 mei 2022 

Opendeurdag van het Leefmilieu 
NATUURlijk Jette

‘Als de natuur opduikt in de stad!’ is het 
ietwat mysterieuze thema van de 
tweejaarlijkse opendeurdag van het 
Leefmilieu. Dit evenement staat als 
naar gewoonte bol van interessante 
activiteiten en leuke animatie voor 
stadsmussen van alle leeftijden. Af-
spraak op 8 mei! 

 

J
e hebt het ongetwijfeld ook al ge-
merkt: sinds enkele jaren duikt de 
natuur op in de stad! Beetje bij 
beetje kleurt het beton in onze stra-

ten groen. Kleine bloempjes die vroeger 
hier en daar discreet piepten, groeien nu 
aan de voet van omheiningen. Gras ver-
schijnt massaal tussen de straatstenen. 
Struiken worden ongemoeid gelaten daar 
waar ze vroeger systematisch verwijderd 
werden. Gedaan met onkruidverdelgers, 
leve de biodiversiteit! De gemeente Jette 
kiest partij voor de natuur en moedigt be-
woners aan om samen voetpaden en gevels 
te vergroenen. Dat is niet alleen uit esthe-
tisch oogpunt een goede zaak. De natuur in 
de stad creëert ook een gevoel van samen-
horigheid en versterkt de sociale banden. 
Iedereen toelaten wat beplantingen aan te 
brengen aan de voet van een boom, ge-
meenschappelijke moestuinen of collec-
tieve composten mogelijk maken, groene 
ruimten creëren,… Allemaal maatregelen 
die het leven in de stad veraangenamen. 
 
Programma Opendeurdag van 
het Leefmilieu 

• Bezoek aan de gemeentelijke serres (met 
gratis zaden en potje voor iedereen)  

• Fototentoonstelling ‘Groen ‘en stoeme-
lings’, als de natuur zijn plaats opeist’ 

• Verkiezing winnende foto’s fotowedstrijd 
‘De natuur in het geniep’ door bezoekers 

• Kinderboerderij: diverse activiteiten 
• De Boomgaard van de transitie: work-

shops 
• Compostmeester 
• De bijentuin 
• Stand Natagora: ornithologische groep  

• Plantenruilbeurs door Plantswap 
• Demonstraties zeepziederij 
• Jetse bibliotheken: knutselen voor kinde-

ren 
• ‘Croque pas ma planète’: Memory-spel 

voor groot en klein 
• Workshop Carpe Canem ‘Ken uw hond en 

hoe hondenbeten voorkomen bij kinderen’ 
 

Activiteiten op inschrijving  
(inschrijven op voorhand via 
www.jette.brussels of ter plaatse, in 
functie van de resterende plaatsen): 
• Burgeratelier zeep zieden (10u – 12u) 
• Geleide wandeling in reservaat het Poel-

bos en het moeras van Jette door CEBO, 
vanaf 12 jaar (11u – 12.30u) 

• Fietstocht door de gemeente, met bezoek 
aan diverse burger- en gemeentelijke ini-
tiatieven (10u – 12u, vertrek: gemeente-
lijke dienst Beplantingen, met eigen fiets 
en op eigen verantwoordelijkheid, kinde-
ren vanaf 12 jaar) 

• Geleide wandeling: ontdekking groen en 
blauw netwerk (15u – 17u) 

• Muzikale gezinswandeling (kinderen vanaf 
8 jaar) met accordeonist (14u – 15.30u, 
vzw ‘Les 3 lézards’) 

• Kookworkshop over hoe voorzien in je 

eigen voedselbehoeften en pluk en berei-
ding van eetbare wilde planten in de lente 
(zoute bereidingen: 10.30u – 12u, zoete 
bereidingen: 14u – 15.30u)  
 

Meer info:  
ddo@jette.brussels – 02.422.31.01 
het meinummer van Jette Info 
 
• Opendeurdag van het Leefmilieu 

NATUURlijk Jette  
Zondag 8 mei 2022, van 10u tot 18u 
Gemeentelijke dienst Beplantingen  
Laarbeeklaan 120 
Catering voorzien op de Kinderboerderij

 
24 april 2022 

Geleide lentewandeling  
op de Heymboschsite 

Jette is een groene gemeente met tal 
van parken en bossen. Om je de kans 
te geven groen Jette van een andere 

kant te leren kennen, organiseert de ge-
meente een geleide wandeling op de Heym-
boschsite. Samen met een natuurgids van 
vzw C.E.B.O. (de Milieucommissie voor 
Brussel-West) gaan we op ontdekking naar 
de fauna en flora van deze zone van hoge 
biologische waarde. Een niet te missen len-
tewandeling in volle natuur! 
 
Info en inschrijvingen: dienst Duurzame 
ontwikkeling-Leefmilieu – 
ddo@jette.brussels – 02.422.31.12 
 
• Geleide wandeling Heymboschsite 

Zaterdag 24 april, van 10.30u tot 12u 
Afspraak om 10.30u aan het Wouters-
paviljoen (A. Wouterstraat 12)  
Gratis – inschrijven verplicht



Opendeurdagen van de biodiversiteit

D
e didactische tuin, verscholen tus-
sen de dienst Beplantingen en de 
Kinderboerderij, houdt van april 
tot oktober elke maand een open-

deur. In deze oase van groen kan je met het 
hele gezin een bezoekje brengen en nader 
kennismaken met drie projecten: 
 
• Compostdemonstratie: ontdek het proces 

en de geheimen van het composteren en 
bestook meester-composteerder Jean 
met al je vragen rond dit thema.  

• Boomgaard van de transitie: didactische 
boomgaard, beheerd door ‘Natuur in Jette’, 
een Jetse vereniging die deel uitmaakt van 
het initiatief ‘Jette in transitie’. De boom-
gaard bestaat uit oude fruitvariëteiten, 
zoals de Prunus avium ‘Griotte de Schaer-
beek’, de Malus domestica ‘Gris Braibant’ 
of de Pyrus communis ‘Beurré Superfin’. 

• Bijentuin: een imker heet je welkom in de 
wereld van de bijen en de bijenteelt. Ver-
geet niet een lange broek en gesloten 
schoenen aan te trekken. 

Een inspirerende plaats 
In de praktijk is de hele site elke eerste 

zaterdag van de maand, telkens van 14u tot 
17u open voor het publiek. Waarom er dus 
niet eens een namiddagje op uit trekken en 
in een moeite door allerhande weetjes op-
doen rond composteren, fruitvariëteiten en 
bijen? De toegang is gratis en reserveren 
hoeft niet. 

Meer info: dienst Duurzame ontwikkeling-
Leefmilieu (ddo@jette.brussels 
02.422.31.01) 
 
• Opendeurdagen van de biodiversiteit 

2/04 (behalve de bijentuin), 8/05, 4/06, 2/07, 
6/08, 3/09 en 1/10, telkens van 14u tot 17u 
Gemeentelijke dienst Beplantingen 
Laarbeeklaan 120 - Toegang: gratis

Nestkastjes  
Een nieuwe thuis voor vogels in de tuin
Het behoud en de ontwikkeling van de 
biodiversiteit staan niet alleen hoog op 
de prioriteitenlijst van de gemeente, ze 
kaderen ook in de strategie van het 
groene netwerk en het thema Groen 
Jette van het klimaatplan.  

 

E
en nestkastje in je tuin plaatsen is 
een klein gebaar met een grote im-
pact. Het geeft je de kans om het 
leven van de vogels van nabij te vol-

gen en voor de diertjes zelf zijn ze een ge-
schenk uit de hemel. Veel natuurlijke 
nestplaatsen zijn namelijk jammer genoeg 
aan het verdwijnen. Gaten en scheuren in 
gebouwen worden gedicht, kapotte dakpan-
nen vervangen en naar holtes in oude 
bomen is het tegenwoordig ook lang zoe-
ken. Daarom is een nestkastje voor veel vo-
gelsoorten een ideaal alternatief. 

Verdeling nestkastjes  
In het kader van de opendeurdag op zon-

dag 8 mei, organiseert de gemeente een 
verdeling van nestkastjes. Reserveer nu al 
je exemplaar en kom het op 8 mei, tussen 
10 en 16 uur ophalen. Een vereniging ge-
specialiseerd in vogelbescherming selec-
teerde 3 soorten nestkastjes, naargelang de 
diameter van de invliegopening: 26 mm (ge-
schikt voor kleine mezen), 32 mm (univer-
sele diameter waar alle kleine vogelsoorten 
doorheen kunnen) en een halfopen nest-
kastje  (voor vogels zoals roodborstjes, 
zwarte roodstaarten, grijze kwikstaarten en 
grauwe vliegenvangers). 

 
Meer info:  
ddo@jette.brussels  
02.422.31.01 
reserveringen via  
www.jette.brussels
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GC ESSEGEM 
Leopold I-straat 329 
Van 9u tot 16u  
(opvang vanaf 8u en tot 17u) 
Prijs per stage:  
70 € (korting mogelijk)  
Inschrijvingen (vanaf 20/04): 
www.essegem.be 
tickets.vgc.be  
Meer info: www.essegem.be 
 
Kleuterspeelweek:  
‘Wat een weertje' 
Van 4 tot 8 juli  
3-5 jaar 
 
Kleuterspeelweek  
‘Rekketet marionet kheb 
een lange neus opgezet, nah’ 
Van 22 tot 26 augustus 
4-6 jaar 
 
Natuurweek  
Van 22 tot 26 augustus 
12-15 jaar 
 
Sport- en avonturenweek   
Van 4 tot 8 juli  
6-8 jaar 
9-11 jaar 

DE KINDERBOERDERIJ VAN 
JETTE  
Kleine Sint-Annastraat 172 
Van 9 tot 16u  
(opvang ’s morgens vanaf 
8.30u en ’s avonds tot 17.30u: 
prijs inbegrepen in prijs van 
stage - opvang na 17u: + 5 €) 
Prijs: 110 € per week  
Info en inschrijven:  
www.kinderboerderijjette.be  
Meer info:  
www.kinderboerderijjette.be  
 
Tijdens de zomervakantie orga-
niseert de Kinderboerderij 
stages voor kinderen van 4 tot 
12 jaar. Deze stages draaien 

rond de natuur en het boerde-
rijleven en inschrijven kan via 
de website van de Kinderboer-
derij. 
Van 11 tot 15 juli 
4-6 jaar / 7-9 jaar / 10-12 jaar 
Van 25 tot 29 juli 
4-6 jaar  
Van 16 tot 19 augustus  
4-6 jaar / 7-9 jaar 
Van 22 tot 26 augustus 
4-6 jaar  

HBLS JEUGDEDUCATIE-
CENTRUM 
Jetsesteenweg 591 
Van 9u tot 16u (opvang vanaf 
8.30u en tot 17.45u) 
Prijs: 100-250 €/week   
Info en inschrijvingen: 
www.hblanguages.com  
Elke week van juli en augustus 
3-18 jaar 
 
Stages met taallessen en re-
creatieve, sportieve en culturele 
activiteiten 

IBO DE PUZZEL 
IBO De Puzzel Magritte en Leo-
pold maken zich klaar om een 
leuke vakantie te beleven met uw 
kinderen! Het worden dagen vol 
spel- en natuurbeleving, crea-
tieve activiteiten en uitstappen.  
 
Magritte 
Wemmelsesteenweg 229 
Inschrijvingen:  
depuzzelmagritte@sint- 
goedele.be – 02.427.09.44 
 
Enkel voor kinderen uit het 
kleuteronderwijs en het 1ste 
leerjaar 
 

Leopold 
Leopold I-straat 307 
Inschrijvingen:  
depuzzelleopold@sint- 
goedele.be – 02.427.09.44 
Van 4/07 tot 22/07 en van 8/08 
tot 31/08 (behalve op 29/08) 
Van 7u tot 18.15u 
Prijs: 10 € per dag en per kind 
(25 % korting vanaf 2de kind) 
Prijs per halve dag: 7,5 €  
Eventueel verminderd tarief 
kan toegekend worden op 
basis van uw aanslagbiljet 
Meer info: 02.427.09.44  
 
Voor kinderen uit het lager on-
derwijs en hun kleine broer of zus 

KIDS’ HOLIDAYS JETTE 
Laarbeeklaan 110  
(Poelbosdomein) 
Van 4 juli tot 26 augustus 
Van 7 tot 17.30u (onthaal en 
opvang van 7.30u tot 9u en van 
16u tot 17.30u) 
Prijs: 60 €/week  
(120 € voor niet-Jettenaren)  
Info en inschrijvingen: 
02.423.12.47 – www.jette.be  

LABOLOBO 
Firmin Lecharlierlaan 4 
Van 4 tot 8 juli  
en van 11 tot 15 juli 
Van 9u tot 16u (opvang vanaf 
8.30u en tot 18u: + 10 €) 
Prijs: 150 €/kind  
(- 10 % per extra kind) 
Info en inschrijvingen: 
www.labolobo.eu  
Twee stages voor kinderen van 5 
tot 12 jaar, waarbij ze in een hui-
selijke sfeer genieten van geva-
rieerde en creatieve activiteiten. 

SPEELPLEINWERKING 
 
Een onvergetelijke vakantie voor 
kinderen van 3 tot 6 jaar (tot 12 
jaar voor Sint-Michielsschool). 
Op het speelplein beleven ze 
niet alleen veel plezier, door in-
tensief spel ontdekken en ont-
wikkelen ze hun talenten in een 
(taal)stimulerende omgeving. 
 
Bonaventure 
Heilig-Hartlaan 6 
Juli en augustus 
Van 7.30u tot 18u - 3-6 jaar 
Prijs: 25 € per kind (20 € voor 
2de kind, 15 € vanaf 3de kind, 7 € 
verhoogde tegemoetkoming 
mutualiteit) 
Inschrijvingen (vanaf 14/05): 
tickets.vgc.be – 02.563.05.33 
(op 14/05 tussen 8u en 12u) 
 
Sint-Michielsschool  
Leopold I straat 362 
Juli en augustus 
Van 7.30u tot 18u - 3-12 jaar 
Prijs: 25 € per kind (20 € voor 
2de kind, 15 € vanaf 3de kind, 7 € 
verhoogde tegemoetkoming 
mutualiteit) 
Inschrijvingen (vanaf 14/05): 
tickets.vgc.be – 02.563.05.33 
(op 14/05 tussen 8u en 12u) 

ATELIER 34ZERO MUZEUM 
Rivierendreef 340 
Van 4 tot 8 juli  
en van 11 tot 15 juli 
Van 22 tot 26 augustus van 9u 
tot 16u (opvang na 16u: 2 €/uur) 
Prijs: 100 €  
Info en inschrijvingen:  
kinderen@atelier34zero.be  
 
Tijdens de zomervakantie orga-
niseert Atelier 34zero Muzeum 
beeldhouwstages voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. 

MULTIDISCIPLINAIR

TAAL EN SPORT

MULTIDISCIPLINAIR

VAKANTIEAANBOD VGC

ARTISTIEK

ARTISTIEK

CREATIEF, SPORT EN SPEL

OPEN LUCHT

Stages zomervakantie 
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De Léon Theodorstraat 
Beenhouwerijen-vleeswaren 

I
n de Léon Theodorstraat gaan binnen-
kort belangrijke werken van start. 
Reden genoeg om de handelaars in de 
spotlights te plaatsen. Breng hen zeker 

eens een bezoekje, zodat ze niet teveel te 
lijden hebben onder de renovatiewerken. 

Na de winkels die bijzondere voedings-
waren verkopen en de bakkers, nemen we 
je deze maand mee naar de beenhouwe-
rijen. Spek voor de bek voor liefhebbers van 
vlees, vleeswaren, belegde broodjes en lek-
kere bereidingen!

Traiteur en beenhouwerij  
Cortoos 
Vlees, gevogelte, wild, vleeswaren,  
bereide schotels, belegde broodjes, 
traiteur (BBQ, buffetten),… 

Jetsesteenweg 610 
Openingsuren:  
• Dinsdag, vrijdag, zaterdag: 8u – 18u 
• Woensdag, donderdag: 8u – 13.30u 
• Zondag: 8u – 13u 
• Gesloten op maandag 
www.traiteur-cortoos.be  
Facebook: Van Den Berge Quality food  
services Cortoos

Boucherie Hicham 
Vlees, vleeswaren, belegde broodjes 

Léon Theodorstraat 116

Auberge Espagnole van Jette 
Officiële inhuldiging en oproep voor kandidaten
Wie nog geen kennis heeft kunnen 
maken met de Auberge Espagnole van 
Jette, kan dat misschien doen op de  
officiële inhuldiging op donderdag  
21 april. Deze commerciële ruimte 
opende eind 2021 de deuren in  
de Léon Theodorstraat en is  
momenteel op zoek naar toekomstige 
uitbaters.  

 

A
uberge Espagnole is een samen-
werking van de gemeente Jette en 
hub.brussels waarbij aspirant-
zaakvoerders de kans krijgen om 

het avontuur aan te gaan en hun concept uit 
te testen in een moduleerbare winkel.  
De kandidaten beschikken over een com-
merciële ruimte van 50 m² voor een maan-
delijkse huurprijs van 350 euro. Ze kunnen 
ook een beroep doen op gepersonaliseerde 
coaching in de sector van hun keuze.  

Oproep voor kandidaten 
Momenteel betrekt Madame Babouche, 

een concept store gewijd aan Marokkaanse 
ambachten, het lokaal van de Jetse Auberge 
Espagnole. In mei ruimt ze plaats voor Okar, 
een winkel met ethische en duurzame pro-
ducten. Misschien bent u wel de volgende in 

de rij! Wilt u een commercieel avontuur 
aangaan maar bent u bang om de sprong te 
wagen? Stel u dan kandidaat! De kandida-
turen voor de commerciële incubator zijn 
open van 19 april tot 30 mei. Meer info hier-
over vindt u op hub.brussels (doorklikken op 
projecten / auberge espagnole).  

En nu de sanitaire toestand het toelaat, 
nodigt de Auberge Espagnole van Jette ie-
dereen uit op de officiële inhuldiging die 
plaatsvindt op donderdag 21 april, van 18u 
tot 22u. Kom dit unieke project ontdekken! 
 
Meer info: hub.brussels (doorklikken op 
projecten / auberge espagnole  

 
• Auberge Espagnole van Jette 

Léon Theodorstraat 22 
Officiële inhuldiging:  
donderdag 21 april, van 18u tot 22u 
Kandidaturen:  
van 19 april tot 30 mei 



Het rommelmarktseizoen komt eraan

De voorbije twee rommel-
marktseizoenen vielen gro-
tendeels in het water. Deze 
lente en zomer lijken we ech-
ter eindelijk opnieuw te kun-
nen genieten van de vele 
brocantes in Jette. Niets leu-
ker dan de verschillende 
stands af te lopen op zoek 
naar snuisterijen, het ultieme 
stuk voor je verzameling of 
verborgen pareltjes. 

VRIJDAG 1 MEI 
ROMMELMARKT WOUTERS 
Inschrijvingen:  
2,3, 9, 10 en 23 april van 16u 
tot 18u in café ‘Au Bon Coin’ 
Oude Afspanningsplein 1 
0475.48.60.00 
 
ZATERDAG 7 MEI 
ROMMELMARKT ESSEGHEM 
In de Esseghem- (tussen de J. 
Lahaye- en de Dansettestraat), 
Dapperheids-, Verzets- en J. 
Loosensstraat (tussen de Es-
seghem- en de G. Delathou-
werstraat). 
Inschrijvingen:  
0485.25.53.40 

kurtchristophe@labordage.be 
of tijdens de permanentie bij 
l’Abordage, J. Lahayestraat 
169: 8, 13, 20 april en 4 mei van 
18u tot 20u 
 
ZATERDAG 7 MEI 
ROMMELMARKT  
JACQUES BREL 
Augustijnernonnenstraat 
(tussen de Dansettestraat en 
de de Smet de Naeyerlaan), J. 
Loossens- en G. Delathouwer-
straat 
Inschrijvingen: vanaf 18 april, 
elke dag van 16u tot 20u 
0478.58.09.97 of 0472.97.44.48 
 
ZATERDAG 7 MEI 
ROMMELMARKT  
RUES EN COULEUR 
Sint-Norbertusstraat 
Inschrijvingen:  
patchworkbxl@gmail.com 
 
ZATERDG 14 MEI 
ROMMELMARKT TOURNESOLS 
Op de speelplaats van school 
Champs des Tournesols, Van 
Bortonnestraat en Kardinaal 
Mercierplein 

Inschrijvingen:  
02.426.49.17 
 
ZONDAG 15 MEI 
ROMMELMARKT  
RIBBONETTES BRUSSELS 
E. de Grijse- en J. Baudoux-
straat en de de Heynlaan 
Voor het goede doel 
Inschrijvingen:  
E. De Grijsestraat nr 1,  
omwonenden: 4 april van 17u 
tot 19u; niet-omwonenden: 7, 
11 en 14 april van 18u tot 19u - 
0494.58.17.64 
pinkribbonettes@gmail.com  
 
DONDERDAG 26 MEI 
ROMMELMARKT CAPART 
Capartstraat 
Inschrijvingen:  
8, 15 en 22 mei  
van 16.30u tot 18u 
‘Au Bon Coin’ 
Oude Afspanningsplein 1 
0474.29.60.26 
 
ZATERDAG 28 MEI 
ROMMELMARKT WOESTE 
Zaterdag 28 mei 2022 
Op het voorplein van de OLV 
van Lourdeskerk 
Inschrijvingen: vanaf 2 april via 
0496.94.81.82  
of verschuereniv@gmail.com 
 
ZATERDAG 28 MEI 
ROMMELMARKT COIN OUBLIÉ 
Levis Mirepoixlaan  
(tussen de E. Faesstraat en de 
C. Woestelaan), E. Faesstraat 
(tussen de Levis Mirepoix- en 
de O. Warlandlaan), C. De 
Clercqstraat, O. Warlandlaan 
(tussen de C. Woestelaan en de 
E. Faesstraat) 
Inschrijvingen:  
11, 17 en 24 mei van 17u tot 
19u in Va Piano (Pizzeria),  
Levis Mirepoixlaan 28 
 
MAANDAG 29 AUGUSTUS 
JAARMARKTROMMELMARKT 

Van Bortonne-, H. Werrie-,  
Gillebertus-, Thomaes- en Van 
Huynegemstraat en  
Wemmelsesteenweg. 
Inschrijvingen:  
www.brocantejette.be, vanaf 1 
april voor omwonenden; vanaf 
1 mei voor niet-omwonenden 
 
ZATERDAG 17 SEPTEMBER 
ROMMELMARKT  
VANDERBORGHT 
In de Vanderborghtstraat, tus-
sen de Prins Boudewijnstraat 
en de Lakenselaan, tussen de 
Lakenselaan en de Broustin-
laan en tussen de Broustinlaan 
en de Landsroemlaan 
Inschrijvingen:  
vanaf 30 juni via ruevander-
borghtstraat@gmail.com  
 
ZONDAG 18 SEPTEMBER 
ROMMELMARKT DIELEGHEM 
Dieleghemsesteenweg,  
Decrée- en F. Volralstraat 
Inschrijvingen:  
02.479.35. 65 - 0475.60.78.63 of 
dany.henrard@skynet.be 
 
ZONDAG 18 SEPTEMBER 
ROMMELMARKT TILMONT 
Tilmontstraat (tussen de de 
Smet de Naeyerlaan en de 
Leopold I-straat) 
Inschrijvingen: vanaf 1.09 
www.brocantetilmont.be  
sinani@live.be 
 
ZONDAG 18 SEPTEMBER 
ROMMELMARKT DE SMET  
DE NAEYER 
de Smet de Naeyerlaan en de 
Lakenselaan 
Inschrijvingen: 
de_smet_de_naeyer@hot-
mail.com 
 
ZATERDAG 24 SEPTEMBER 
ROMMELMARKT Ô DON 
In de Odon Warlandlaan  
(langs het Parc Huybrechtspark) 
Info inschrijvingen volgt later
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9 mei 2022 

Seniorenuitstap Beekse Bergen 
Dit voorjaar trekken de Jetse senioren 
de Belgisch-Nederlandse grens over 
richting het Noord-Brabantse Hilva-
renbeek. Daar beleven ze een leer-
zame en unieke reis, inclusief safari, 
door de wereld van Safaripark Beekse 
Bergen.  

 

D
eze daguitstap start op het Kardi-
naal Mercierplein waar we om 
7.45u samenkomen om een kwar-
tiertje later de busrit naar Neder-

land aan te vatten. Bij de aankomst aan de 
Beekse Bergen staat een andere bus klaar 
die de deelnemers, onder het waakzaam 
oog van een ranger, zal meenemen op een 
onvergetelijke safaritocht door de weidse 
natuur van dit prachtige park. 

Na de lunch kunnen de Jettenaren op 
hun eigen ritme de wereld van de Beekse 
Bergen ontdekken. Daarvoor krijgen ze de 
tijd tot 17u, het tijdstip om de terugreis naar 
Jette aan te vatten. De terugkomst is voor-
zien om 19u. 

 
Meer info: 02.423.13.98 
cultuur@jette.brussels 

• Seniorenuitstap Beekse Bergen  
Maandag 9 mei 2022 
Prijs: 10 € (toegang, rondleiding, horeca-
bon en busdienst inbegrepen) 
Inschrijvingen: dinsdag 19/04, donderdag 

21/04 of vrijdag 22/04, telkens van 9.30u 
tot 13u 
Dienst senioren 
Wemmelsesteenweg 100,  
verdieping ET, lokaal 45

Zin om te sporten? 
Nieuw tennisseizoen van start in Jette

De lente is aangebroken en de sport-
kriebels steken de kop op. Tijd om de 
sportschoenen aan te trekken en te be-
wegen. Als je wil tennis spelen, kom je 
in Jette alvast aan je trekken. 

 
7 dagen op 7 tennissen  

Ook zoveel zin gehad om terug het tennis-
terrein op te gaan na de mythische finale 
tussen Nadal en Medvedev op de Australian 
Open? Of gewoon zin om met vrienden een 
balletje te slaan? Vanaf zaterdag 2 april kan 
je weer terecht op de synthetische en gra-

veltennisterreinen in het Jeugdpark.  
Senioren, jongeren en Jettenaren kunnen 
trouwens rekenen op een voordeeltarief 
voor de seizoensabonnementen of voor een 
abonnement van 5u of 10u. Verder verschil-

len de tarieven voor Jetse jongeren en se-
nioren en naargelang het type terrein. Alle 
praktische info vind je op 
www.tennisjette.be. Je kan je er ook online 
inschrijven en een terrein reserveren. 
De synthetische velden of gravel van het 
Jeugdpark zijn toegankelijk 7 dagen op 7, 
van 2 april tot 30 oktober 2022. 
Info en reserveringen:  
www.tennisjette.be 

 
Tennisterreinen Jeugdpark 
de Smet de Naeyerlaan 381 
Vanaf 2 april, 7 dagen op 7 



23 en 24 april 2022 

Artiestenparcours d’Artistes 
Op culturele ontdekkingstocht

D
e Jettenaren kennen het Artiesten-
parcours d’Artistes maar al te 
goed. Maar ook van ver buiten de 
gemeentegrenzen zakken kunst-

liefhebbers naar Jette af voor deze culturele 
afspraak. Je krijgt een indrukwekkend aan-

tal kunstenaars voorgeschoteld die het hele 
weekend lang hun werk voorstellen. Je ont-
dekt tijdens het parcours nieuwe talenten, 
gevestigde waarden, gepassioneerde ar-
tiesten en artistieke gepassioneerden. Ze 
geven bovendien graag een woordje uitleg 
bij hun kunstwerken of luisteren naar de 

mening van de toeschouwers over hun 
werk, hetgeen warme ontmoetingen ople-
vert tussen de kunstenaars en het publiek. 

Van Abstracte kunst tot Zeefdrukken 
Het aanbod van het Artiestenparcours is 

even kwalitatief als uitgebreid. Ben je eerder 
fan van fotografie of heb je je hart verloren 
aan kleurrijke schilderijen? Je ontdekt het 
allemaal op het APA: sculpturen, tekenin-
gen, keramiek, handwerk, gravures, aqua-
rel,… Sommige kunstenaars ontvangen je in 
hun atelier, anderen hebben zich verzameld 
in tentoonstellingsruimtes die veelal speci-
aal voor het weekend ingericht werden. 

Nieuw dit jaar is ‘de keuze van de cura-
tor’. De Jetse straatkunstenaar Samuel 
Idmtal maakte zijn persoonlijke selectie om 
je, indien nodig, te helpen bij je keuze. Dit 
maakt van deze editie van het Artiestenpar-
cours een parcours voor en door kunste-
naars. Meer info hiernaast. 

Tijdens deze editie kan u ook de nieuwe 
tentoonstelling ontdekken in de Zaal van de 
Mensenrechten (Raadhuis) op zondagna-
middag. Nog op het programma: de concer-
ten van de academies het hele weekend 
lang, de TukTuk-dienst van LaboLobo voor 
de mindervaliden en de geleide bezoeken 
van het René Magritte Museum. Tussen uw 
culturele ontdekkingen door kan u een hapje 
eten in Taverne Ter Linden van GC Essegem 
of in het restaurant van school Joie de Vivre. 

Aan de hand van de praktische brochure 
en/of het digitale plan kan je je eigen selec-
tie maken en op culturele ontdekkingstocht 
gaan. De brochure is beschikbaar bij de 
deelnemende kunstenaars en online op 
www.jette.brussels, net zoals het digitale 
plan. 

 
• Artiestenparcours d’Artistes 

23 en 24 april 2023 
Van 11u tot 19u 
180 kunstenaars en meer  
dan 50 adressen in heel Jette 
www.jette.brussels 
Facebook @Jette1090 
Instagram Jette1090

 

Eind april is het Artiestenparcours d’Artistes eindelijk terug. Ontdek 
meer dan 180 kunstenaars, verdeeld over meer dan  
50 plaatsen in Jette. Ze verwachten je in hun atelier of tentoonstel-
lingsruimte. Nieuw dit jaar is de ’keuze van de curator’, een parcours 
binnen het parcours, gerealiseerd door de Jetse straatkunstenaar 
Samuel Idmtal. Afspraak op 23 en 24 april voor deze culturele ont-
dekkingstocht.

JETTE INFO - VRIJE TIJD22
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Nieuw binnen het Artiestenparcours 

Keuze van de curator Samuel Idmtal
Voor de eerste keer heeft het Artiesten-
parcours een curator. Voor deze pre-
mière valt die eer te beurt aan de Jetse 
straatkunstenaar Samuel Idmtal, wiens 
werk onder meer te bewonderen is op de 
muur van de oude smidse (kant Boude-
wijnpark), bij Jam’in Jette, CBO, CCJ en 
sinds kort in het treinstation van Jette. 

 

D
eze stadskunstenaar heeft uit het 
ruime aanbod aan deelnemende 
kunstenaars een eigen(zinnige) 
selectie gemaakt. Een culturele 

keuze van de chef, als het ware. Deze keuze 
van de curator biedt de kans aan de bezoe-
kers om zich te laten verrassen door de se-
lectie van de graffitikunstenaar. Natuurlijk 
kan je je eigen selectie maken, op basis van 
de brochure of het digitaal plan, onder het 
grote assortiment artiesten en kunstvor-
men, van fotografie tot beeldhouwkunst, van 
schilderkunst tot installaties. 

Participatief project 
De samenwerking met curator Samuel 

Idmtal gaat verder dan enkel een selectie 
binnen het ruime aanbod van het artiesten-
parcours. Via workshops werden de Jetse 
scholen nauw betrokken bij dit cultureel 
evenement. Met de hulp van Samuel werden 
posters en zeefdrukken gerealiseerd die tij-

dens het parcours dienst doen als beweg-
wijzering. 

Daarnaast gaat Samuel op zondag in de 
spoorwegtunnel aan het Kardinaal Mercier-
plein aan de slag met de kunstenaars die deel 
uitmaken van de ‘keuze van de curator’ om 
de tunnel in een artistiek kleedje te steken. 
Wil je ze aan het werk zien? Afspraak op zon-
dag 24 april om 14u in de spoorwegtunnel. 

 
De brochure is beschikbaar bij de deel-
nemende kunstenaars en online op 
www.jette.brussels, net zoals het digitale plan.

Vrijdag 22 april 

Openingsfeest 
in CBO

 

 
Het weekend van het Artiestenparcours 
d’Artistes gaat van start op vrijdagavond, 
om 18u, in CBO. De ideale gelegenheid om 
de kunstenaars te ontmoeten tijdens een 
gezellige, culturele receptie 

CBO vormt een gemeenschappelijke 
ontmoetings- en uitwisselings-
ruimte voor Jetse verenigingen die 

actief zijn op cultureel, sociaal en ecolo-
gisch vlak. Maandelijks vinden er heel wat 
activiteiten plaats, van filmvoorstellingen 
tot concerten, van repair cafés tot tentoon-
stellingen. CBO neemt ook deel aan het Ar-
tiestenparcours en nodigt een dertigtal 
kunstenaars uit, waaronder enkelen ook de 
selectie van curator Samuel Idmtal gehaald 
hebben. Kom hun werk in avant-première 
ontdekken en samen het glas heffen op een 
nieuwe editie van het APA. 
 
 
• Openingsfeest APA 

Vrijdag 22 april om 18u 
CBO, Jetsesteenweg 407

Michèle Guillaume

Laurence Van Berchem

Andrei Platounov
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1090ste kostuum van Manneken Pis 
in het teken van Jette 
Bepaal mee welk kostuum het wordt

Manneken Pis is met voorsprong de be-
kendste Brusselaar. Van heinde en ver 
komen toeristen naar onze hoofdstad 
afgezakt om het standbeeld van het 
plassende mannetje te ontdekken.  
Regelmatig krijgt Manneken Pis een 
speciaal pakje aangemeten. Op 25 mei 
wordt hij in de kleuren van Jette gehuld, 
goed voor zijn 1090ste kostuum. En jij kan 
mee bepalen welk kostuum het wordt! 

 

M
anneken Pis heeft al decennia-
lang zijn plaats vlakbij de Grote 
Markt van Brussel. Horden toe-
risten maken er selfies met het 

plassende mannetje. Nu Manneken Pis zijn 
1090ste kostuum zal krijgen, kon 1090 Jette 
de kans niet laten liggen om dit in het teken 
van Jette te laten gebeuren. 

3 Jetse kunstenaars dienden een ont-
werp in. U herkent er duidelijke en meer 
subtiele knipoogjes in naar Jette. De Jette-
naren bepalen welk kostuum Manneken Pis 
op 25 mei feestelijk zal aangetrokken krij-
gen. Surf naar onze website 
www.jette.brussels en maak je keuze. 

 

In de volgend editie van Jette Info ontdekt 
u het winnende ontwerp en krijgt u meer 
details over de feestelijke inhuldiging van 
het ‘Jetse’ Manneken Pis op 25 mei. 
Stemmen kan tot en met 17 april via 
www.jette.brussels

Maren Dubnick 
Hedendaagse beeldend  
kunstenares 

Het basiselement van het kostuum is een 
hoge hoed, kleurrijk versierd zoals de be-
kende installatie in de de Rivierendreef, 
voor het Atelier 34zero. De hoed zelf bestaat 
uit stoffen in verschillende kleuren en 
diktes. Daarnaast zou Manneken Pis een 
‘marcelleke’ aangetrokken krijgen, met het 
logo van Jette. 

Muriel Orange 

Culturele duizendpoot 
en kunstleerkracht 

Manneken Pis wordt gekleed als Jetse 
gitarist, in de salopette van de held van  
Bollie en Billie, versierd met de wolken  
van Magritte, en fan van muziek  
(vooral Stromae) en groene ruimtes. Hij ver-
dedigt en vertegenwoordigt de Jetse  
diversiteit en cultuur. 

Sophie Wéry 

Kunstenares  
en kleedster van Manneken Pis 

Manneken Pis krijgt een pak aangetrok-
ken, vol verwijzingen naar Jette. Beeld je 
een klein Jets jongetje in op weg naar de 
zondagsmarkt, met zijn boodschappen-
mandje in de hand. Hij stopt bij de stripwin-
kel om het laatste album van Bollie en Billie 
te kopen. Zijn pakje staat vol muziekinstru-
menten, voor de verschillende Jetse mu-
ziekfestivals en boven zijn hoofd zweeft een 
bolhoed. 
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GC ESSEGEM 
LEOPOLD I-STRAAT 329 
FACEBOOK @CENTRECULTURELDEJETTE 
WWW.ESSEGEM.BE  
INFO & RESERVATIES:  
02.427.80.39 
ESSEGEM@VGC.BE  
TICKETS.VGC.BE/ESSEGEM 

CONCERT CAFÉ MAGRITTE: 
SOWPHIE WITH BIRDS 
Donderdag 14 april vanaf 20u 
Gratis  
 
Op donderdag is er altijd wat te 
beleven in Taverne Ter Linden. 
Sowieso kan je er terecht voor 
een gezellige babbel, een hapje 
en een drankje. En vanavond 
verblijdt Sowphie with Birds u 
met een streepje livemuziek. 
Sowphie brengt charmante 
popsongs om even bij stil te 
staan of weg te dromen, op de 
akoestische klanken van gitaar, 
xylofoon en melodica. Ze laat 
zich daarbij begeleiden door 
een meerstemmig achter-
grondkoor, waartussen de re-
guliere Essegembezoeker onze 
allereigenste Marjolein herkent! 
 
CURSUS 
ZUMBA: NIEUWE REEKS 
Vanaf 20/04, op ma van 13.30u 
tot 14.30u of op wo van 20u tot 
21u 
Deelname: 44 € voor 11 lessen, 
korting mogelijk 
 
Zin om een uur per week stoom 
af te blazen, de stress te lossen 
en tegelijk te werken aan je 
conditie? Dan is Zumba iets 
voor jou! Dit fitnessprogramma 
is gebaseerd op Latijns-Ameri-
kaanse dans. De lessen worden 
gegeven door een gecertificeerd 
Zumba-instructeur, op maan-
dag enkel voor de dames, op 
woensdag voor iedereen die 
nood heeft aan wat beweging. 
 
EXPO 
ARTIESTENPARCOURS 
D’ARTISTES 
Zaterdag 23 en Zondag 24 
april, van 11u tot 19u 
Gratis 
 

Voor het Artiestenparcours van 
2022 focust Essegem op audio-
visuele kunsten. In de award-
winnende experimentele 
kortfilm ‘The Hole’ van de Jetse 
Julie Declercq danst een man 
op het slappe koord van schuld 
en spijt. Ook cineaste Frederike 
Migom viel in de prijzen met 
haar documentaire ‘boos’, over 
en door de ogen van kinderen 
op de afdeling kinderpsychiatrie 
van het UZ Jette. En BRUZZ-fo-
tograaf en Jettenaar Ivan Put 
maakte met ‘Bxlcorona’ een co-
ronaportret van Brussel.  
 
CURSUS 
WORKSHOP: SUSHI MAKEN 
Woensdag 27 april om 19u 
Deelname: 35 € / 8,75 €  
(Paspartoe-kansentarief) 
 
Ontdek alles wat je moet weten en 
kunnen om je eigen lekker verse 
sushi te creëren. Christophe Ver-
meiren leert je hoe je kleefrijst 
klaar moet maken en maki’s in 
zeewier moet rollen. Combineer 
en experimenteer met verschil-
lende soorten vullingen (groenten, 
vis, ei). Proef en neem een doosje 
sushi mee naar huis. 
 
ONTMOETING 
SCHAAKCAFÉ MAGRITTE 
Donderdag 28 april vanaf 16u 
Gratis 
 
Elke laatste donderdag van de 
maand kan je in Taverne Ter Lin-
den terecht voor het schaakcafé. 
Kom een spelletje spelen met een 
vriendin of vriend, daag een onbe-
kende uit voor een spel of sta me-
kaar bij met schaaktips en tricks. 
 
ONTMOETING 
LOKALE HELDEN 
Zaterdag 30 april vanaf 16u 
Gratis 
 
Voor Lokale Helden trekt Esse-
gem nog eens alle registers 
open, met 6 concerten van lo-
kale groepen.  
Meer info: zie hiernaast

Lokale Helden 
Een festival vol lokaal muzi-
kaal talent bij GC Essegem

Op 30 april worden in heel 
Brussel en Vlaanderen Lokale 
Helden gevierd. ‘Lokale Hel-
den’ is een initiatief van vi.be, 
dat lokaal muzikaal talent in 
de kijker zet. De Jetse - en bij 
uitbreiding Brusselse - Lokale 
Helden? Die vind je bij GC Es-
segem, dat een podiumplek 
biedt aan maar liefst 6 te ont-
dekken muziekgroepen en so-
loartiesten. 
 

Brussels, Jets en divers: 
dat zijn de kernwoorden 
van het ‘Lokale Helden’-

festival in GC Essegem. Ver-
wacht je aan een affiche met 
zowel lokale talenten als ge-
vestigde waarden uit Jette en 
breder Brussel, gespreid over 
twee podia. 
 
Jakomo is geen onbekende voor 
menig muziekminnende Brus-
selaar. In 2020 schopten ze het 
tot de finale van Humo’s Rock-
rally en belandden ze op de 26ste 
plaats in de BRUZZ 100. Zelf be-
schrijft dit indiekwartet hun mu-
ziek als ‘suave rock, beïnvloed 
door onder andere Connan 
Mockasin en Whitney’. Zegt u 
dat niet veel? Kom gewoon luis-
teren, het klinkt minstens zo 
spannend als het leest.  

Invisible Voodoo is de huisband 
van Essegem. Sinds jaar en dag 
bouwt dit stelletje ongeregeld 
elke vrijdagavond het gemeen-
schapscentrum om tot hun re-
petitiekot. Vandaag treden ze 
naar buiten met hun psychede-
lische improvisaties. Verwacht 
je aan lang uitgesponnen, ge-
laagde stukken met de nodige 
groove.  
 
Babaracos is het elektronische 
muziekproject rond Jettenaar 
Maarten Delaere. Na de 
lovende reacties op hun eerste 
optreden tijdens Café Magritte 
is het duo nu klaar voor de stap 
naar het grote podium. Zij slui-
ten de dag af met opzwepende, 
dansbare beats.  
 
Het volledige programma, aan-
gevuld met artiesten geselec-
teerd door de Jetse Lokale 
Helden-jury, wordt binnenkort 
bekendgemaakt via www.esse-
gem.be en via de facebookpa-
gina van het 
gemeenschapscentrum.  
 
• Lokale Helden 

Zaterdag 30 april, vanaf 16u 
GC Essegem 
Leopold I-straat 329 
Toegang gratis

GC ESSEGEM
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LAMI 
LA MAISON DE L’IMAGE 
WEMMELSESTEENWEG 249 
WWW.LAMAISONDELIMAGE.BE  
FACEBOOK @LAMI.JETTE 

EXPO 
CECI N’EST PAS UNE 
PHOTO 
Van 1 tot 10 april  
Vrijdag van 18u tot 21u 
Zaterdag en zondag van 14u 
tot 18u 
 
Ontdek deze interpretatie van 
het Collectief van fotografen van 
La Maison de l’Image tot 10 
april. 
 
EXPO 
NUDAFRICART 
Van 13 april tot 15 mei  
Vrijdag van 18u tot 21u 
Zaterdag en zondag van 14u 
tot 18u 
Prijs: 5 € 
 
Expo in het kader van de Afri-
kaanse naaktfotografie-ontmoe-
tingen met werk van 22 
Afrikaanse fotografen, uit 10 ver-
schillende landen, die deelnemen 
aan dit prachtige artistieke avon-
tuur. Meer info: zie hiernaast.  

NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK 
KARDINAAL MERCIERPLEIN 6 
WWW.JETTE.BIBLIOTHEEK.BE 
FACEBOOK @BIBJETTE 
INSCHRIJVINGEN: 
BIBLIOTHEEK@JETTE.IRISNET.BE OF 
02.427.07.06 

NATUURWANDELING 
LENTEWANDELINGEN MET 
JOSEPH 
Zaterdag 16 april om 10u  
(vogelwandeling) 
Vertrek en aankomst 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. 
Volgende wandelingen: 7 mei 
en 25 juni, telkens om 14u 
 
MUZIKALE CAUSERIE 
100 JAAR TOOTS  
THIELEMANS 
Zondag 10 april om 15u 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.irisnet.be 
02.427.76.07 
 
Op 29 april is het 100 jaar gele-
den dat de Brusselse jazz-
legende werd geboren. 
Jazzfanaat Luc Lioen gaat in 
gesprek met Henri Vanden-
berghe, de bezieler van muziek-
festivals Brosella en 
Djangofolllies, over leven en 
werk van deze wereldberoemde 
Marollien.  
De Jazz combo van de Jetse 
academie zorgt voor muzikale 
omlijsting met een aantal ico-
nische nummers. En de bib, die 
zorgt voor een bijpassend ape-
ritief! 

JETSE ACADEMIE  
MUZIEK-WOORD-DANS 
WILGSTRAAT 1 
WWW.JETSEACADEMIE.BE 
02.426.72.94 
 
CONCERT 
MUZIEKLAB + KOREN 
Vrijdag 6 mei, om 13.30u  
en om 17u 
Zinnema 
Veeweydestraat 24-26,  
1070 Anderlecht 
 
Op 6 mei staan al  onze leerlin-
gen van het muzieklab en de 
koren op het podium van Zin-
nema waar ze zullen begeleid 
worden door onze slagwerkklas 
die versterkt wordt door een 
band uit de popklas. Noteer al-
vast de datum! 

Expo NudAfricArt bij LaMI 
Artistiek naakt gezien door 
22 Afrikaanse fotografen
In het kader van de eerste edi-
tie van de ‘Afrikaanse naakt-
fotografie-ontmoetingen’ 
nodigt La Maison de l’Image 
(LaMI) u eind april uit op de 
tentoonstelling NudAfricArt. 
Daar kan u het werk bewon-
deren van 22 fotografen van 
uiteenlopende origine en uit 
verschillende hoeken van het 
Afrikaanse continent, in totaal 
10 landen. 
 

De expo NudAfricArt is 
een initiatief van de ar-
tiest Djamile Mama Gao. 

Deze slam poet, schrijver, jour-
nalist en ondernemer van To-
golese en Malinese origine wil 
hiermee de artiesten van zijn 
continent meer visibiliteit 
geven en via naakte lichamen 
diversiteit in de kijker te plaat-
sen. 
 
De schoonheid van het  
Afrikaanse lichaam  
De Afrikaanse naaktfotografie-
ontmoetingen hebben de ambi-
tie om het grootste Afrikaanse 
initiatief gewijd aan het artis-
tieke naakt te worden. Het wil 
op de eerste plaats focussen op 
de schoonheid van het lichaam 
in al zijn aspecten: welvingen, 
harmonie, compositie, spier-
massa, enz. De expo NudAfri-
cArt moet in dit kader gezien 
worden en wil het Afrikaanse li-
chaam op een andere manier 
belichten om het zonder com-
plexen te kunnen bekijken en 
het naakt zijn reële artistieke 
waarde te geven.  
 

Deelnemende artiesten:
 

• INOUSSA SAKANDE  
BURKINA FASO 

• ARNAUD CLOVIS KEULEU 
NGUEKAM KAMEROEN 

• GEORGIA LOTTIN  
KAMEROEN 

• NIBA ROGER MANN  
KAMEROEN 

• STEVE PATRICK SIMEU  
KAMEROEN 

• ANASTASIE LANGU  
LAWINNER CONGO 

• ARMEL MBOUMBA CONGO 
• FRANCIS KODIA CONGO 
• PIERRE-MANAU NGOULA 

CONGO  
• RODRIC STEEVE MPASSY 

CONGO 
• SHATHA AL-DEGHADY 

EGYPTE 
• TONY MENIE GABON 
• BRIAN OTIENO KENIA 
• DARA DORCAS BANJO  

NIGÉRIA 
• OUSMANE N’DIAYE DAGO 

SENEGAL 
• AUDACE TOGNISSÈ  

AZIAKOU BENIN 
• CARLOS CODJOVI BENIN 
• CÉCILE QUENUM BENIN 
• DAVID ERNEST GNAHA BENIN 
• ERICK-CHRISTIAN AHOUNOU 

BENIN 
• KOMI THOMAS AGBOGUIN 

BENIN 
• IWOU KOMLAN OUKOULEBI 

TOGO 

• NudAfricArt  
Van 13 april tot 15 mei  
• Vrijdag van 18u tot 21u 
• Zaterdag en zondag van 
14u tot 18u 
La Maison de l’Image 
Wemmelsesteenweg 249 
Prijs: 5 €
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PLOEF!  
BONAVENTURESTRAAT 10 
WWW.JETSEACADEMIE.BE  
PLOEFPLUS@GMAIL.COM 
WWW.PLOEF.EU 

CONCERT GRAND CANYON 
AUGUSTO PIRODDA  
& TASSIN/CHKIFI 
Donderdag 7 april om 20u en 
om 21u 
 
Twee concerten in de reeks 
Grand Canyon: om 20u, Augusto 
Pirodda aan de piano, en om 
21u, Julien Tassin (gitaar) en 
Nicolas Chkifi (drums) die 
samen nieuwe wegen verken-
nen. Muzikale dialogen met 
chaotische kleuren en klanken 
ten dienste van muziek die aan-
leunt bij jazz, experimenteel, 
soundscape en noise. 
 
ZAKOUSTICS  
PASCALE EN DAMIEN 
Zondag 24 april  
om 9.45u en om 11.45u 
Concerten voor baby’s (0-3 jaar) 
en hun ouders  
Reserveringen: 
zakoustics@gmail.com  
Vrije prijs  
(kostprijs: 15 €/persoon) 
 
De Zakoustics-concerten zijn 
bedacht voor de allerkleinsten 
(0-3 jaar, zelfs vroeger) en hun 
ouders. Bij elk concert (duur: 
ongeveer 30 min.) speelt een in-
strument de hoofdrol. Bij deze 
editie dialogeert de stem van 
Pascale met de contrabas van 
Damien. Samen brengen ze jazz, 
folk, gemengde, zachte, fleme-
rige geluiden. Na het concert is 
een interactief moment voorzien 
tussen de kinderen, de instru-
menten en de muzikanten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUITEN SPELEN 
BUITENSPEELDAG 
Woensdag 20 april,  
van 14u  tot 17u 
Jeugdpark Jette 
Gratis 
3 - 12 jaar 
  
Kom samen met je broer, zus, 
vrienden en anderen spelen in 
het park. Meer dan 20 natuur-
leuke spelletjes wachten op jul-
lie.  
De jaarlijkse buitenspeeldag 
is  een dag om kinderen het ple-
zier van het buitenspel te laten 
ontdekken. Dit jaar staat na-
tuurrijk spel centraal, spelen 
met en in de natuur! 

GEZIN 
FEEST IN HET ZWEMBAD 
Zaterdag 30 april,  
van 9u tot 19u 
Prijs: 1,5 €/persoon 
Zwembad Nereus 
Koningin Fabiolaplein 10 
1083 Ganshoren 
Meer info en inschrijvingen 
(vanaf 4 april): 02.427.19.36 
nereus@ganshorensport.be  
 
Ter gelegenheid van het Feest in 
het zwembad slaan de gemeen-
ten Jette en Ganshoren de han-
den in elkaar voor de 
organisatie van tal van ludieke 
wateractiviteiten (aquagym, wa-
terspelen,…) in het grote en 
kleine bad van het zwembad 
Nereus. 

PLOEF !
BUITENSPEELDAG

NEREUS

20 en 21 mei 2022 
10de editie Jam’in Jette

Muziek-, cultuur- en sfeerlief-
hebbers, noteer alvast 20 en 
21 mei in jullie agenda. Dan 
vindt, eindelijk, de 10de editie 
plaats van Jam’in Jette. Dit 
wereldmuziekfestival is het 
grootste evenement van Jette 
en lokt telkens weer een 
massa bezoekers naar het 
Jeugdpark. Gezien het fantas-
tische programma, zal dit dit 
jaar niet anders zijn. 
 

Wie het festival in het 
verleden reeds be-
zocht, kan het alleen 

maar bevestigen. Op Jam’in 
Jette heerst een unieke sfeer. 
De mix van wereldmuziek, ani-
maties en alternatieve restau-
ratie zorgt ervoor dat jong en 
oud zich thuis voelt op dit twee-
daagse festival in het Jeugd-
park. En ook dit jaar is de 
toegang gratis! 

De programmatie is opnieuw 
veelbelovend. Op 2 podia wisse-
len de groepen elkaar af, met 
reggae, dub, afro, balkan, 
groove, blues, hip hop, jazz,... 

Benieuwd naar de eerste 
namen? 

 
• BAI KAMARA JR.  

blues-roots 
• MEC YEK (gipsy fusion) 
• SANTROFI (afrobeat) 
• MOONLIGHT BENJAMIN 

(groove caribéen) 
• NAI-JAH AND  

THE LIGERIANS  
(reggae roots)  

• … 
 
Daarnaast zullen in het soli-

dair dorp ook weer verschil-
lende verenigingen en NGO’s 
vertegenwoordigd zijn. Want 
Jam’in Jette, dat trouwens 
drijft op vrijwilligers, dat is ook 
solidariteit… 

 
Meer info: www.jaminjette.be 
en in het volgende nummer 
van Jette Info 
 
• Jam’in Jette 

Vrijdag 20 en zaterdag 21 mei 
Jeugdpark 
Gratis



JETTE INFO - CULTUUR28

TRIO ARIES 
Zondag 1 mei om 11u 
Abdij van Dieleghem  
Tiebackxstraat 14 
Tickets: 10 €  
5 € studenten & 65+) 
Kinderopvang tijdens het con-
cert 
Reservering:  
www.jette.be 
culture@jette.brussels 
02.423.12.65 
 
Trio Aries bestaat uit drie jonge 
Belgische muzikanten die  
elkaar vonden vanuit hun passie 
voor kamermuziek en meer  
bepaald het pianotrio. De ge-
slaagde combinatie van twee 
strijkers met piano komt prach-
tig tot uiting in de 20ste-eeuwse 
pianotrio’s van Maurice Ravel 
en Dimitri Sjostakovitsj. 

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

BURGERCAFÉ  
GEZELSCHAPSSPELEN, 
YOGA, VROUWENONDER-
ONSJE,… 
Vrijdag 1 april,  
van 18u tot 23u 
Gratis 
 
SAJOU 
ONTDEKKINGSAVOND  
GEZELSCHAPSSPELEN 
Vrijdag 8 april,  
van 19.30u tot 23.30u 
Prijs: 5 € 
 
OPENINGSAVOND 
ARTIESTENPARCOURS 
D’ARTISTES 
Concerten, drink en inhuldiging 
Vrijdag 22 april, van 18u tot 23u 
Meer info: p. 22-23 
 
 
 
 

ARTIESTENPARCOURS 
D’ARTISTES 
EXPO’S 
23 en 24 april 
Meer info: p. 22-23 
REPAIR CAFÉ 
HERSTEL KAPOTTE  
VOORWERPEN  
Zondag 24 april 
van 14u tot 18u 
Meer info: 
afnicolay@jette.brussels  
 
ZINNE  
PERMANENTIE LOKALE 
MUNT 
Vrijdag 29 april 
van 17u tot 19u 
 
AMNESTY INTERNATIONAL  
SCHRIJFTAFEL  
Vrijdag 29 april  
van 17u tot 19u 

LE RAYON VERT 
G. VAN HUYNEGERSTRAAT 30-32 
LERAYONVERT@SKYNET.BE 
WWW.LERAYONVERT.BE 
0498.63.75.97 

CONCERT 
CELMACA DUO 
Zaterdag 23 april om 20.30u 
Prijs: 12 €/10 €  
(studenten, werkzoekenden, 
gepensioneerden) 
Inschrijven verplicht:  
lerayonvert@skynet.be 
0498.63.75.97 
 
Osvaldo Hernandez Napoles is 
een grote naam in de Latijns-
Amerikaanse muziek in België. 
Danseres, muzikante en zange-
res Patricia Hernandez Van 
Cauwenberge speelt verschil-
lende Afro-Latijns-Amerikaanse 
percussie-instrumenten. Beide 
artiesten geven ook les in Mu-
ziekpublique. Samen doen ze 
hun publiek bewegen op La-
tijns-Amerikaanse ritmes waar-
bij ze hun naam – ‘Celmaca’ 
betekent ‘vermaken’ in het na-
huati, een traditionele Mexi-
caanse taal – alle eer aandoen. 

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

EXPO 
MAREK KUS 
Van 27 maart tot 13 juni 
Prijs: 10 € 
 
Het werk van de Poolse artiest 
Marek Kus draait voornamelijk 
rond zwart, de achromatische 
kleur die de hoofdtoon voert in 
zijn grafiettekeningen waarin hij 
in hoofdzaak de menselijke vor-
men uitbeeldt.  
 
WORKSHOP  
CAFÉ BABY-BOUM 
Zaterdag 5 maart vanaf 15u 
Prijs: 8 € 
 
Terwijl de kinderen van 18 tot 36 
maanden zich kostelijk ver-
maken, maken de ouders ken-
nis met elkaar en genieten ze 
van een gezellige namiddag bij 
een cultureel glas. 
 
WORKSHOP KINDEREN  
INITIATIE BEELDHOUWEN  
Elke woensdag van 14u tot 17u 
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar  
Prijs: 40 €/maand

ATELIER 34ZÉRO

LE 
RAYON VERT


