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De gedroomde vakantiestage voor uw kinderen

Kids’ Holidays
Op zoek naar een leuke activiteit voor uw kinderen tijdens de schoolvakanties? Op het gemeentelijke vakantieplein Kids’ Holidays
Jette, dat elk jaar met Pasen en tijdens de zomervakantie plaatsvindt, kunnen ze zich naar hartenlust uitleven onder het toeziend
oog van ervaren animatoren.
P. 5
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Praktische
info

Het woord van de burgemeester

Het Gemeentehuis

Durven nadenken over een gerationaliseerd
beheer van de openbare vuilnisbakken

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Demografie
Burgerlijke stand
FiBeBo (Financiële dienst)
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30 tot 14u.
Donderdag: van 13u tot 19u.





H

et aantal openbare vuilnisbakken halveren. Deze titel, een onderdeel
van een zin van een interview met de schepen van reinheid rond een
gecoördineerde actie met de politie tegen sluikstorten (zie pagina 4),
werd al snel uitgebreid overgenomen door de lokale pers.
Dit leidt echter tot een dubbele bedenking.

Eerst over de vorm. Hoe een kleine zin, uit zijn context en zonder nuances, al
snel kan leiden tot een vervormde, zelfs foute boodschap. Of hoe een onjuiste
boodschap en eigen leven gaat leiden, met een sneeuwbaleffect, via de media en
de sociale media, zonder afstand of zonder nadenken. Of hoe sommige commentaren zelfs een racistisch karakter krijgen. Dit is ontoelaatbaar en bovendien is er
nog niets beslist. De algemene politieke nota van de nieuwe legislatuur is nog
niet verschenen. De mogelijkheid van dit voorstel moet nog bestudeerd worden
en de discussie moet nog gevoerd worden in het College.

Andere diensten:
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 14u.
Donderdag: van 13u tot 16u.



Theodor 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Stadsaanleg
Grondgebiedbeheer
(Stedenbouw)
Gemeentelijk patrimonium
Stadsmobiliteit
Duurzame ontwikkeling
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 14u.
Donderdag: van 13u tot 16u.



Ten tweede over de grond van de zaak. Het voorstel is niet absurd. Dit kan onlogisch aanvoelen, maar het is een realiteit: vuilnisbakken trekken vuil aan. Het
volstaat om het aantal sluikstorten na te gaan, aan de voet van de openbare vuilnisbakken, daar gedeponeerd door mensen met weinig respect voor de samenleving. Anderzijds zullen gesensibiliseerde en respectvolle personen niet meteen
een inbreuk plegen omdat ze geen vuilnisbak in de buurt vinden. Het is bewezen
dat de al dan niet aanwezigheid van openbare vuilnisbakken weinig invloed heeft
op het gedrag van de mensen.
Terwijl de afvalverwerking een kost heeft. De ophaalploegen, het onderhoud,
het vandalisme, de vervuiling,… Vele gemeenten hebben dit reeds begrepen,
vooral in Vlaanderen.
Laat ons duidelijk zijn. Er zijn veel openbare vuilnisbakken in Jette, hoewel
deze soms slecht verdeeld zijn over de gemeentelijke en gewestelijke wegen.
Soms vindt men een vuilnisbak op nauwelijks 10 meter van een andere. Het doel
is dus om de plaatsen te rationaliseren, om de kosten voor de belastingbetaler
te beperken en om te strijden tegen sluikstorten door meer controle in probleemzones. Deze sluikstorten zijn onaanvaardbaar vanwege het gebrek aan respect
voor de medebewoners en moet veroordeeld worden.
Ten slotte is het vanzelfsprekend dat als deze maatregel er komt, deze op doordachte en progressieve manier doorgevoerd zal worden, begeleid door een ruim
luik sensibilisering en preventie. Ver weg van een emotioneel klimaat, maar eenvoudigweg als goed bestuur.

 Hervé Doyen, uw burgemeester







Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

Info: www.jette.be
Facebook: @jette1090
Op de website vindt u
eveneens de digitale
versie van Jette Info
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Van op de banken van de Gemeenteraad 30 januari 2019

T

ijdens de zitting van januari gaf de Jetse gemeenteraad groen licht
voor de tekst van de 3-jaarlijkse overeenkomst van het
Preventieprogramma
tegen
Schoolverzuim tussen de gemeente Jette en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Via dit
programma ondersteunt het
Gewest lagere en middelbare
scholen van alle netten, zowel
Nederlandstalige als Franstalige, in hun strijd tegen zitten-

HERVÉ
DOYEN
BURGEMEESTER

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

College van
burgemeester
en schepenen
2018-2024

Info en contact
www.jette.be

blijven, absenteïsme, geweld
en ongepast gedrag. Voor de
periode 2018-2021 werden 18
Jetse projecten, voor een totaalbedrag van 249.267 euro,
weerhouden. Deze subsidie
wordt gebruikt voor de organisatie van diverse activiteiten,
waaronder multisport, Qi Gong,
hippotherapie, extra steun voor
leerlingen die lijden aan diverse stoornissen,… Deze activiteiten vinden plaats binnen
de schoolmuren, maar buiten

BERNARD
VAN NUFFEL
1STE SCHEPEN

de lesuren en schoolvakanties.
En zoals de naam van het programma aangeeft, moeten ze
de strijd tegen schoolverzuim
mogelijk maken.
De volgende gemeenteraad is
op woensdag 27 maart 2019

om 20u (begroting)


U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraad
op https://publi.irisnet.be

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

MOUNIR
LAARISSI
5DE SCHEPEN

• Franstalig onderwijs en
buitenschoolse opvang
• Huisvesting

OLIVIER
CORHAY
2DE SCHEPEN

CLAIRE
VANDEVIVERE
3DE SCHEPEN

•
•
•
•

Personeel
Sociaal leven
Gezondheid
Jobhuis

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN
• Burgerlijke Stand
en Demografie
• Duurzame ontwikkeling en
Leefmilieu
• Eerlijke handel
• Coördinatie Klimaatplan en
Luchtkwaliteit
• Personen met een handicap,
Gelijke kansen en Integratie

NATHALIE
DE SWAEF
7DE SCHEPEN

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

BENOÎT
GOSSELIN
4DE SCHEPEN

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

SHIRLEY
DOYEN
8STE SCHEPEN

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

• Stedenbouw en
verwaarloosde gebouwen
en gronden
• Bescherming van het
Erfgoed
• Gezin en Jonge kind
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Broustinwijk
Grote reinheidsactie tegen sluikstorten
Na herhaalde problemen van sluikstorten in de Broustinlaan, zette de gemeente Jette – in samenwerking met
Net Brussel en de politiezone BrusselWest – eind januari/begin februari een
grote repressieve actie op touw.

D

e Broustinwijk gaat al langer gebukt
onder sluikstorten en andere misdrijven met betrekking tot de reinheid.
Daarom
besloten
de
gemeentelijke en gewestelijke reinheidsdiensten om de grote middelen in te zetten om
het fenomeen een halt toe te roepen. Gedurende drie weekends voerden ze – in samenwerking met de politiezone – acties uit
waarbij ze verdekt opgesteld stonden om zo
de sluikstorters op heterdaad te kunnen betrappen.

Uiteenlopende profielen
De acties speelden zich af gedurende verschillende tijdsspannen, van 8u ‘s morgens tot
middernacht, en dat drie weekends lang. In
totaal werden 27 overtreders op heterdaad
betrapt en beboet. Tegen alle verwachtingen
in waren de verantwoordelijken voor het

sluikstorten meestal wijkbewoners met uiteenlopende profielen. De gemeente hoopt dat
deze repressieve actie een einde stelt aan de
inbreuken op de reinheid in de wijk. Om deze
maatregel kracht bij te zetten, installeerde de
gemeente tijdelijk twee bewakingscamera’s in
de Broustinlaan, vlakbij de glasbollen en de
kledingcontainers. Deze camera’s staan aangegeven door borden. Na deze repressieve
actie volgen de komende maanden sensibiliserings- en informatiecampagnes bij de buurtbewoners, waarvan de eerste zal bestaan uit
de organisatie van een inzamelpunt voor grofvuil, op 6 maart, en dat in het kader van de
actie ‘mobiele containers’ (zie p. 8).
Laat ons hopen dat deze maatregelen de
wijk haar glans teruggeven en de bewoners
aanzetten om ze proper te houden en er een
leefomgeving van te maken waar het aangenaam toeven is.

Gemeentewoningen

Receptie nieuwe Jettenaren
Een aangename kennismaking

Opschorting van de inschrijvingen op de wachtlijst
Gezien het hoge aantal aanvragen en het
beperkte aanbod aan beschikbare woningen, zijn de inschrijvingen in het register
van de kandidaturen voor de huur van een
gemeentewoning sinds 5 februari 2019
opgeschort.

S
Zo’n 100 nieuwbakken Jettenaren palmden woensdagavond 20 februari de Gemeentelijke
feestzaal op het Mercierplein in. Ze kregen er van de schepen van Demografie een virtuele
rondleiding doorheen hun nieuwe habitat en lieten zich achteraf een hapje en een drankje
welgevallen. In een ongedwongen sfeer werd uitgebreid kennisgemaakt met lotgenoten en
aanwezige gemeentelijke mandatarissen. En ondertussen vonden de uitgestalde brochures
en flyers over alles wat van ver of dichtbij met de gemeente te maken heeft, gretig aftrek…

inds de heropening van de inschrijvingen,
in mei 2018, ontving de dienst Grondbeheer en huisvesting meer dan 250 aanvragen voor de huur van een gemeentewoning.
Naast deze kandidaturen staan nog zo’n 200
dossiers te wachten op een toewijzing. Rekening
houdend met het aantal beschikbare gemeentewoningen is de evolutie van de toewijzingen te
traag. Sommige kandidaten wachten al bijna 10
jaar op gemeentelijke huisvesting. Voor de opvolging en de hernieuwing van de registratiedossiers die op de wachtlijst staan, blijft de dienst
tot uw beschikking, op dinsdag van 9u tot 12u
en op donderdag van 14u tot 16u.



Dienst Grondbeheer en huisvesting
L. Theodorstraat 108
gfh-gbh@jette.irisnet.be
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Cinema Fonkel*

In de krokusvakantie, van 6 tot 10
maart 2019, strijkt het kinderfilmfestival Cinema Fonkel* voor de vijfde
keer in Jette neer. Een festival met
elke dag een straffe kinder- of jeugdfilm, afwisselend vertoond in de bib,
GC Essegem en Ploef!, en dat helemaal gratis!

gem (kort)fims voorgeschoteld. Op zondag 10
maart sluit het festival af in Ploef! af met
twee films. En daarna krijgt iedereen als naar
gewoonte lekkere pannenkoeken voorgeschoteld!

6/03 13.30u
15u
7/03 19u

D



Cinema Fonkel
Van 6 tot 10 maart 2019
GC Essegem – Leopold I-straat 329
Bib Jette – Kardinaal Mercierplein
Ploef! – Bonaventurestraat 100

Opening met knutselactiviteit (bib)
(bib)
‘Minuscule’ (3+/62’)
‘Storm: letters van vuur’

(GC Essegem)

(8+/100’)

e openingsfilm op 6 maart is een
mix van animatie en live action, gecombineerd met een knutselactiviteit. Kom verkleed in je favoriete
filmpersonage en loop over onze rode loper
als een echte filmster! Op 7 maart staat een
film vol achtervolgingen door het middeleeuwse Antwerpen geprogrammeerd, met
Peter Van den Begin in de hoofdrol. Ook op
vrijdag 8 en zaterdag 9 maart krijgen de bezoekers van respectievelijk de bib en Esse-

8/03 15u

‘Van de kat geen kwaad’

(bib)

(6+/70’)
9/03 15u

‘Sneeuwpret’: 7 kortfilms

(GC Essegem)

(3+/53’)
10/03 13.30u
13.30u

Slotfeest met pannenkoeken
(Ploef!)
en chocomelk
(Ploef!)
‘Draken en deuntjes’
(5+/62’)

15u

‘Pieter konijn’ (6+/95’)

(Ploef!)

Babbelut-conversatietafels
Een unieke plaats om je Nederlands te oefenen
‘Dankzij de veilige sfeer op Babbelut
heb ik meer zelfvertrouwen gekregen en
voel ik me op mijn gemak als ik Nederlands spreek. Het maakte het verschil
op het sollicitatiegesprek, ik kreeg de
job!’ (een deelneemster over Babbelut)

selaars, jong en minder jong, uit alle geledingen van de maatschappij, ze komen allemaal
naar Babbelut met één doel: hun Nederlands
oefenen en verbeteren onder begeleiding van
een Nederlandstalige vrijwilliger.

Vrijwilligers

H

et Huis van het Nederlands organiseert elke week op maandagnamiddag in GC Essegem in Jette en op 7
andere locaties in het Brussels Gewest, conversatietafels Nederlands. Ben je
ten minste 16 jaar en heb je een basiskennis
Nederlands? Kom dan naar Babbelut, waar je
met Nederlandstalige vrijwilligers babbelt
over alles wat je interessant vindt. En dit helemaal gratis, inclusief drank! Een beetje later
arriveren of vroeger vertrekken voor de
kindjes is geen probleem.
Je ontmoet aan je tafel de hele wereld. Van
expats, tot vluchtelingen of Franstalige Brus-

Als vrijwilliger modereer je het gesprek
aan je tafel. Je ontvangt een thema ter ondersteuning en het Huis van het Nederlands
biedt daartoe – geheel vrijblijvend – op regelmatige tijdstippen vormingen aan.
Meer dan 60 Nederlandstaligen uit Brussel
en De Rand zijn vrijwilliger voor de Babbelutconversatietafels. Ze komen elke week – ze
volgen de schoolkalender – naar ‘hun’ conversatietafel, waar altijd een medewerker van het
Huis aanwezig is. Het spreekt voor zich dat je
voor al die inzet in de bloemetjes wordt gezet!
Meer info:
conversatietafels@huisnederlandsbrussel.be
02.313.97.60



Babbelut-conversatietafels
Elke maandag, van 13.30u tot 16u
GC Essegem (Leopold I-straat 329)
Gratis deelname
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Buurtinitiatief legt basis
voor nieuw DIY-fietsatelier
Fietsen herstellen en teruggeven aan Jette
Enkele jonge enthousiastelingen sloegen onlangs de handen in elkaar voor
de reparatie van 4 fietsen die na een
brand ei zo na op de schroothoop
waren beland. Hun actie blijkt meteen
een opstapje naar de oprichting van
een nieuw fietsatelier in Jette.

hulp van het vijftal dat de eerste jaren kan blijven rekenen op de logistieke ondersteuning en
de professionele knowhow van CyCLO. Andere
partners in dit project zijn GC Essegem, dat zijn
kelder ter beschikking stelt, en het Duurzaam
Wijkcontract Magritte, dat met financiële steun
over de brug komt. Het DIY-fietsatelier zou ergens in mei definitief uit de startblokken moeten schieten. Wordt vervolgd…

W

at voorafging… Juni 2017. 20
gloednieuwe kinderfietsen staan in
een container aan de school l’Arbre Ballon te wachten om verdeeld
te worden onder de Jetse gemeentescholen. Tot
het noodlot toeslaat en alle tweewielers ernstig
beschadigd raken door brandstichting in en
rond de container. Alleen het framewerk blijft
nog over, de rest is allemaal gesmolten…

Vrijwillige herstellers
Na dit spijtige incident kregen de ‘gesmolten’
fietsen een onderkomen in het Technisch Centrum van de gemeente, in afwachting van een
eventuele herbestemming. Tot een groepje vrijwilligers met het voorstel op de proppen kwam
om ze te herstellen. Ludovica, Alexandre, Re-

SPRING MEE OP DE KAR!

naud, Dimitri en Abdil zagen dit project als een
opstapje voor hun plan om een fietsatelier te
starten in de Esseghemwijk. Ondertussen konden ze, onder professionele begeleiding van
vzw CyCLO, al vier fietsen helemaal opkalefateren, een klus waar ze terecht trots op zijn.

Doe-het-zelffietsatelier
Op termijn willen de vrijwilligers in hun wijk
een atelier opstarten waar de bezoekers zelf de
handen uit de mouwen steken, zij het met de

Ben je dit project zeer genegen maar is er
helaas geen fietstechnieker aan jou verloren
gegaan? Geen nood, er zijn tal van andere
manieren waarop je de ploeg – ondertussen
zijn ze al met z’n tienen – een handje kan
toesteken. Denk maar aan de inrichting van
de ruimte in GC Essegem, de promotie van
het project naar de buitenwereld toe, enz.
Handige harry’s (m/v/x), communicatiekeien,
kunstzinnige dromers of enthousiaste sympathisanten die zich geroepen voelen, kunnen contact opnemen met de coördinator
via lokal@cyclo.org of 0489.25.77.41.

Fietsen met blauwe voorband
Abonnementensysteem Swapfiets verovert Brussel
Na een triomftocht in eigen land en
successen in Duitsland en Kopenhagen, heeft de Nederlandse Swapfiets
nu ook voet aan de grond gekregen in
België. Voor 17,5 ¤ per maand haal je
een exemplaar in huis dat je, indien
nodig, altijd kan ‘swappen’…

I

n Nederland heeft de Swapfiets dankzij
zijn typische blauwe voorwiel stilaan een
iconische status bereikt. Qua concept onderscheidt het systeem zich van andere
fietsprojecten of deelfietsen vooral op het
vlak van dienstverlening. Na Gent en Leuven
wil de Swapfiets nu ook Brussel inpalmen.

Robuuste fiets
Een Swapfiets bestel je makkelijk online
voor een vast bedrag van 17,5 ¤ per maand
(15 ¤ voor studenten). In ruil krijg je een robuuste fiets op jouw maat, met 7 versnellingen, een dubbel slot, een degelijke
verlichting en een diefstalverzekering. Je kan
de fiets zelf afhalen (Antoine Dansaertstraat
121, 1000 Brussel) of thuis laten leveren.

Herstellen of swappen
Bij een defect (lekke band,…) geef je gewoon een seintje en een fietsenmaker komt
binnen de twaalf uur bij je langs om de fiets
te herstellen of in te wisselen (‘swappen’)
voor een ander exemplaar. Ook het onder-

houd van de Swapfiets is in je abonnement
inbegrepen. Zo ben je altijd verzekerd van
een werkende fiets.
Meer info: www.swapfiets.be
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Vanaf 11 maart 2019

Parking station Jette wordt betalend
Vanaf 11 maart wordt de toegang tot
de parking van het station van Jette
betalend. De NMBS, die eigenaar is
van de parking, installeerde ondertussen barelen aan de ingang. ’s Nachts
en tijdens het weekend blijft de parking gratis, tijdens weekdagen zullen
overdag, van 7u tot 19u, verschillende
tarieven van toepassing zijn, met
abonnementen voor pendelaars.

Z

owel Jettenaren als pendelaars die in
Jette de trein nemen, maken gretig
gebruik van de parking achter het station, gelegen in de Dupréstraat. Voor
veel gebruikers is het niet altijd vanzelfsprekend om er ’s morgens een parkeerplaats te
vinden. Dit is dat ook het belangrijkste argument dat de NMBS aanhaalt om de parking
overdag betalend te maken, net zoals voor
verschillende andere NMBS-parkings. Dankzij

de tussenkomst van de gemeente Jette blijft
parkeren er ’s nachts en overdag wel gratis.

Tarieven en abonnementen
Om de pendelaars te verzekeren van een
parkeerplaats, heeft de NMBS voor deze gebruikers een voorkeurtarief vastgelegd. Zo zijn
er maandelijkse (20 ¤) en jaarlijkse (208,80 ¤)
abonnementsformules die de houders ervan
een (niet vaste) parkeerplaats garanderen. Occasionele pendelaars kunnen genieten van een
voorkeurtarief per uur of per dag (1,08 ¤/u
i.p.v. 1,70 ¤ en 6,48 ¤/dag i.p.v. 16,97¤) door
hun vervoerbewijs te scannen. Andere gebruikers ontvangen een ticket aan de ingang, in
functie van de beschikbare plaatsen, en betalen bij het verlaten van de parking.

bewoners. Om het beheer van de beschikbare
plaatsen mogelijk te maken, moeten gebruikers
zich wel telkens een gratis ticket aanschaffen.
De tijdspanne waarin de parking gratis is,
loopt van 19u tot 7u. Elke minuut buiten deze
periode zal de gebruiker gefactureerd worden.
Opgelet dus als u uw wagen overdag niet gebruikt… Zorg ervoor dat u in dat geval de parking verlaat voor 7u ’s morgens.
Meer info: www.belgiantrain.be
Kies ‘Parkeren aan het station’ in ‘Menu’)

Gratis tijdens het weekend en op feestdagen
Gratis ‘s nachts (19u-7u)
NMBS
reizigers

Andere
gebruikers

 Per uur

1,08 ¤

6,48 ¤

Gratis na 19u en tijdens het weekend

 Per

dag

6,48 ¤

16,97 ¤

Op vraag van de gemeente blijft de parking
’s nachts (19u-7u), tijdens het weekend en op
feestdagen, gratis toegankelijk voor de buurt-

 Abonnement

20 ¤

53 ¤

1 maand

INFO

Maart 2019

werken
JETSELAAN, J. SERMONLAAN,
BROUSTINLAAN & VANDERBORGHTSTRAAT
Bekabeling
Nog tot juni 2019 voert Sibelga bekabelingswerken uit in diverse Jetse straten. Tijdens
deze werken zal in de Jetselaan, de J. Sermonlaan, de Broustinlaan en de Vanderborghtstraat een tijdelijk parkeerverbod
gelden.

BARON DE LAVELEYESTRAAT
Heraanleg
De gemeente is momenteel bezig met de heraanleg van de Baron de Laveleyestraat. In
functie van de planning van de werken is het
autoverkeer en parkeren er verboden en is de
toegang tot de garages niet mogelijk. De werken zullen nog tot begin april duren.

C. HOORNAERTSTRAAT
Vernieuwing riolering en heraanleg

GIELELAAN
Aanleg kabels

Sinds februari is nutsmaatschappij Vivaqua
bezig met de vernieuwing van de privatieve
rioolaansluitingen in de straat. Daarna volgt
een volledige heraanleg van de straat, van
gevel tot gevel. De geplande uitvoeringstermijn voor de werken bedraagt 5 maanden. In
functie van de planning van de werken is het
autoverkeer en parkeren er verboden en is
de toegang tot de garages niet mogelijk.

In maart start Telenet met de vervanging van
de kabels in de Gielelaan. Deze werken zullen 1 maand in beslag nemen. In functie van
de planning van de werken zal het autoverkeer en parkeren er verboden zijn en zal de
toegang tot de garages niet mogelijk zijn.

TRAM 9
Dikke Beuklaan

In februari 2019 gingen de werken voor de
CLOS ‘T HOF TEN BERG
verlenging van tramlijn 9 tussen Dikke Beuk
en de toekomstige halte Koning Boudewijn
Water, elektriciteit en openbare
van start. Meer info over deze werken op
verlichting
In maart starten Sibelga en Vivaqua met de www.tram9.brussels en www.mivb.be of via
vernieuwing van hun infrastructuur in Clos 0800.94.001 (van 9u tot 12u).
‘t Hof ten Berg. Deze werken zullen 3 maanden in beslag nemen. In functie van de
planning van de werken zal het autoverkeer
en parkeren er verboden zijn en zal de toegang tot de garages niet mogelijk zijn.

8I
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Mobiele containers voor grofvuil,
enkel voor Jettenaren

De gemeente Jette en Net Brussel organiseren in maart een speciale afvalinzameling voor de Jettenaren. Gedurende 4 dagen kan u met uw huishoudelijk grofvuil terecht in mobiele containers die op 4 plaatsen in de
gemeente zullen opgesteld staan.

H

ebt u een oude zetel, een onherstelbare televisie of broodrooster,
gereedschap, speelgoed, spaarlampen of kapotte T.L.-lampen, oude
banden of verfpotten waar u van af wil? Als
u dit soort afval nog niet hebt kunnen afgeven op het containerpark, profiteer dan van
de speciale inzameldagen voor huishoudelijk
grofvuil die in Jette georganiseerd worden op
4, 5, 6 en 7 maart, telkens van 9 tot 18 uur.

Parkeer- en verkeersmaatregelen
Tijdens deze actie geldt van 7u tot 19u een
verkeers- en parkeerverbod en in de betrokken straten, behalve voor de voertuigen die
afval komen deponeren. Voor de inwoners
van deze straten zullen ook de garages niet
toegankelijk zijn.
Meer info: www.jette.be – www.arp-gan.be –
0800.981.81

Welk afval wordt aanvaard?
Hou er rekening mee dat u enkel met huishoudelijk grofvuil terecht kan bij de mobiele
containers: meubilair, onherstelbare huishoudtoestellen en multimediamateriaal, gereedschap, harde plastics, huishoudelijk klein
chemisch afval, banden zonder velg (max. 5
per gezin), wit en proper piepschuim (niet
van voeding), vlak glas, spaarlampen en verlichting. Afval dat bestemd is voor de witte,
blauwe, gele en groene zakken, alsook glazen flessen en flacons, worden niet aanvaard!
Denk er ook aan uw afval te sorteren voor
u zich naar een van de inzamelplaatsen begeeft (zie kader), en vergeet uw identiteitskaart niet mee te brengen.

WAAR EN WANNEER?
4/03: J. Schuermansstraat
(parking achter de St.-Jozefkerk,
toegang via de J.P. Ballingslaan)
 5/03: L. Dopéréstraat
(tussen de Boghemansstraat en de
Wemmelsesteenweg)
 6/03: Broustinlaan (tussen de Vanderborghtstraat en de Grondwetlaan)
 7/03: H. Longtinstraat, tussen de huisnummers 125 en 151 (toegang via de
O. Warlandlaan)
Uurrooster: van 9u tot 18u


PROXY CHIMIK IN JETTE
Maart 2019


Kardinaal Mercierplein
11 maart 2019 - van 17u tot 17.45u



H. Liebrechtlaan
(kant J.B. Moyensstraat),
9 maart 2019 - van 14u tot 14.45u



Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
25 maart 2019 - van 16u tot 16.45u



Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99)
enkel voor Jettenaren – elke dinsdag,
donderdag en zaterdag, van 9u tot 12u
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17

maart

Brusselse Waterdagen
Ontbijt en animaties in het Koning Boudewijnpark

Op zondag 17 maart staan in het Boudewijnpark tal van activiteiten op het
programma in het kader van de Brusselse Waterdagen: geleide wandelingen, stands, workshops,… De dag
start met een gratis ontbijt aan de oevers van de bekendste Jetse waterloop, de Molenbeek.

O

ngeacht of het nu gaat om vijvers
of waterlopen in onze parken,
rioleringen of het opvangen van
regenwater, water maakt onlosmakelijk deel uit van onze stedelijke omgeving.
De Brusselse Waterdagen, die plaatsvinden
van 17 tot 24 maart, vormen de ideale gelegenheid om het belang van ons blauwe patrimonium te onderstrepen. Afspraak in Jette
op 17 maart, vlakbij het speelplein van het
Koning Boudewijnpark, ter hoogte van de
Toussaintstraat.

Afspraken aan de waterkant
In lijn met het thema ‘Afspraken aan de
waterkant’, verwachten de organisatoren iedereen ‘s morgens vroeg aan de oevers van
de Molenbeek voor een gratis ontbijt. De

12>13
maart

hele dag lang kunnen jong en oud genieten
van gevarieerde en ludieke bewustmakingsen informatieactiviteiten rond dit levensbelangrijke natuurelement. In de loop van de
dag zal de gemeentelijke dienst Stadsaanleg
Jetse projecten rond water voorstellen, terwijl
Leefmilieu Brussel zal uitpakken met een bewustmakingscampagne rond het voederen
van waterdieren. Vzw Coördinatie Zenne, vzw
SGWB/Brusseau, het Museum voor Natuurwetenschappen en verschillende andere lokale
partners zullen aanwezig zijn met infostands.



Brusselse Waterdagen
Zondag 17 maart 2019 vanaf 9.30u
Speelplein Koning Boudewijnpark (Fase II)
E. Toussaintstraat

JETS PROGRAMMA
BRUSSELSE WATERDAGEN

Wandeling van Jette tot de zee
Om 11.30u kunnen de wandelaars deelnemen aan een ontdekkingswandeling in de
vallei van de Molenbeek, georganiseerd door
de Staten-Generaal van het Water in Brussel,
in het kader van het project Brusseau. Via
technische en historische aspecten en lokale
kennis ontdekken ze via het traject hoe een
duurzaam waterbeheer in publieke en private
ruimtes mogelijk is. Via tags met de boodschap ‘Hier begint de zee’, komen de deelnemers uiteindelijk in het hart van de
Esseghemwijk, waar ze kennismaken met de
projecten van het Duurzame Wijkcontract
Margitte die water, sociale cohesie en biodi-







Van 9.30u tot 11.30u: Ontbijt en gezellig
keuvelen over water
11.30u en 13u: Ontdekkingswandeling
langs het stroomgebied van proper en
duurzaam water
Van 9.30u tot 15u: Informatie, animaties,
sensibilisering en spelletjes rond water

Meer info:
www.coordinationsenne.be
leefmilieu.brussels

Beurs voor zomerkleren,
sportkleren en kleutermateriaal

Zin om koopjes te doen? Neem dan deel
aan de beurs voor zomerkleren, sportkleren (0 to 16 jaar), zwangerschapskleren en kleutermateriaal, georganiseerd
door La Ligue des Familles op dinsdag
12 en woensdag 13 maart.

B

versiteit combineren. De campagne ‘Hier begint de zee’ is van oorsprong Australisch en
heeft tot doel het publiek te sensibiliseren
voor de vervuiling van zeeën en oceanen.
Want dat is waar een groot deel van het afval
op de openbare weg dreigt te belanden…

ent u bedreven in de kunst van het
hergebruiken? Wil u uw steentje bijdragen tot het verminderen van de
afvalberg? Misschien moet u eens
overwegen om tweedehands te kopen. Veel
kinderkleren worden amper gedragen en

mocratische prijs degelijk kleutermateriaal en
kleren aanschaffen. Een ideale manier om
koopjes te doen en in een moeite door de
strijd aan te binden tegen overconsumptie.
Meer info: ldf.jette@hotmail.com



sommige babyspullen hebben een beperkte
gebruiksduur. Dankzij deze beurs van La
Ligue des Familles kan u zich tegen een de-

Beurs voor zomerkleren, sportkleren,
zwangerschapskleren en kleutermateriaal
Dinsdag 12 maart, van 19 tot 21u
Woensdag 13 maart, van 9 tot 15u
Gemeentelijke feestzaal, Kardinaal Mercier
plein 10 (1ste verdieping)
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maart

duurzame ontwikkeling

Week zonder pesticiden
Animaties en sensibilisering

Van 20 tot 30 maart coördineert Natagora, in samenwerking met La Ferme
Nos Pilifs en met de steun van Leefmilieu Brussel, ook dit jaar weer de
Week zonder pesticiden. Zo kan u in
Jette op zaterdag 30 maart een bezoekje brengen aan de Boomgaard
van de transitie.

E

lk jaar worden in Brussel tientallen
activiteiten georganiseerd om de burger te sensibiliseren rond het gebruik
van pesticiden en om alternatieven
voor te stellen: (moes)tuinbezoeken, vertoningen, lezingen, opendeurdagen, workshops, geleide wandelingen,…

Plantaardige meststoffen
Ergens tussen de dienst Beplantingen en
de Kinderboerderij ligt de Boomgaard van de
transitie verscholen. Deze opent op zaterdag
30 maart de deuren om u te laten genieten
van het kader en de beplantingen, in het gezelschap van de leden van Natuur in Jette

(Jette in transitie). Ze hebben onder meer een
didactische en humoristische quiz in petto en
zullen u met plezier enkele recepten voorstellen voor plantaardige meststoffen die pesticiden kunnen – of liever ‘zouden moeten’ –
vervangen.
Meer info: ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.01

Uw kat steriliseren?
Laatste kans op Jetse premie van 50 (75) ¤
Sinds 1 januari 2018 is elke eigenaar
van een kat verplicht zijn huisdier te
laten steriliseren voor de leeftijd van
6 maanden. Wie dat doet voor 15
maart 2019 kan rekenen op een gemeentelijke premie van 50 ¤ voor een
kater, en 75 ¤ voor een kattin.

E

en kattenpaar heeft gemiddeld tot 8
kittens per jaar. Na 1 jaar zijn er al
zo’n 25 kattenkoppeltjes. En 5 jaar
later zullen het eerste paar en al hun
afstammelingen het leven geschonken hebben aan... 5.000 kittens. Hoog tijd dus dat
we die kattenbevolkingsexplosie een halt
toeroepen.

Voor 15 maart 2019
De gemeente Jette wil gezinnen die hun kat
steriliseren – sinds 1 januari 2018 een wettelijke
verplichting – een financieel duwtje in de rug
geven. De aanvraag gebeurt via het officiële formulier, vergezeld van een attest van een dierenarts bevoegd voor het uitvoeren van sterilisaties
op katten, de originele factuur en een kopie van
uw identiteitskaart. Elk Jets gezin heeft recht op
maximum twee premies. De aanvraag moet gebeuren binnen de 2 maanden na de sterilisatie
en uiterlijk op 15 maart 2019. Jette heeft bij het
Brussels Gewest een subsidieaanvraag ingediend om deze actie te kunnen verlengen.
Meer info:
dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu
(ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.01)



Opendeur Boomgaard van de transitie
Zaterdag 30 maart 2019, van 10u tot 16u
Laarbeeklaan 120 (ingang via hek rechts
van de dienst Beplantingen)
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Moestuin in volle grond
Workshop ‘Telen in de stad’
In het kader van de serie ‘Telen in de
stad’ organiseert Leefmilieu Brussel,
in samenwerking met de gemeente, in
maart de workshop ‘Moestuin in volle
grond’.

B

ent u van plan om een deel van uw
tuin op te offeren om er een moestuin
te starten, met respect voor de natuur
en uw gezondheid, maar weet u niet
waar en met welk materiaal u aan de slag kan?
Deze workshop levert beginnende tuiniers noties en basistechnieken om een ecologische
moestuin aan te leggen, in volle grond, op een
kleine, middelgrote of grote oppervlakte. Leer
hoe grond, planten en levende organismen op
elkaar aangewezen zijn, kies de meest geschikte planten, afhankelijk van hun noden, de
seizoenen en uw tuin,… De workshop omvat
zowel een theoretisch als een praktisch luik en
biedt ook mogelijkheden tot observaties en uitwisselingen op een perceel in de buurt.

Meer info en inschrijvingen:
dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu
ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.03

Geleide wandeling
Dieleghembos en Heymboschsite

J

ette is een groene gemeente met tal van
parken en bossen. Om de natuur in Jette
van een andere kant te leren kennen,
kan u deelnemen aan een geleide wandeling in het thema van het groene netwerk.
In het gezelschap van een natuurgids van
vzw C.E.B.O. (de Milieucommissie voor Brussel-West) gaan we op ontdekking in het Dieleghembos en op de Heymboschsite, twee
Brusselse groene ruimten met een zeldzame
biodiversiteit. Niet te missen!
De wandeling is gratis, maar inschrijven is
wel verplicht. De voertaal is Frans, maar de
gids is tweetalig en kan in functie van de
groep ook in het Nederlands tussenkomen.


Info en inschrijvingen:
dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu
ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.03

Geleide wandeling
Dieleghembos en Heymboschsite
Zaterdag 9 maart om 14u
Oude Afspanningsplein



Workshop ‘Moestuin in volle grond’
2 cycli: woensdag 20 maart en woensdag
3 april 2019, telkens van 18u tot 21u
Dienst Beplantingen
Laarbeeklaan 120
Gratis, inschrijven verplicht

Theater: Roodkapje,
het sprookje voorbij

R

oodkapje is niet tevreden over de teloorgang van de natuur en wil haar
visie en oplossingen graag in een eenakter aan het publiek kwijt. Het gaat slecht
met ons leefmilieu en dat moeten we massaal
durven toegeven. Roodkapje vindt terecht dat
iedereen in zijn of haar buurt het verschil kan
betekenen door te wegen op het beleid.
Slaagt Roodkapje in haar opzet en wat komen
wij verder te weten over haar verleden: wat is
er gebeurd met de boze wolf en de jager?
Een originele toneelavond voor volwassenen en oudere kinderen vanaf 14 jaar met
een knipoog naar het lokaal beleid, u gebracht door toneelgroep BosVermist.



Roodkapje, het sprookje voorbij
Vrijdag 22 maart 2019 om 20u
GC Essegem (Leopold I-straat 329)
Prijs: 8 ¤ vvk / 10 ¤ kassa

12 I

3

april

vrije tijd

Jette, de leukste gemeente
Bruzz zet Jette in de bloemetjes met een feestje

Jette is de leukste gemeente van Brussel. Dat zeggen wij niet, maar wel
Bruzz. Straffer nog, dat zeggen de
Brusselaars zelf. Om dat te vieren organiseert Bruzz op woensdag 3 april
een feestje op het Kardinaal Mercierplein.

Brussel. En blijkbaar wordt dit ook door de
bewoners hard geapprecieerd.
Maar wat levert deze verkiezing op, meer
dan een leuke titel? Bruzz besloot om deze
bekroning te vieren met een leuk feestje. Op
woensdag 3 april kan u vanaf 17.30u terecht
op het Kardinaal Mercierplein. Momenteel
wordt nog de laatste hand gelegd aan het
programma, maar het staat al vast dat een
Bruzz-dj voor de sfeer zal zorgen, dat de Koninklijke Filharmonie uitgenodigd zal worden
en dat er gratis drank en frietjes zullen zijn.

N

aar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen eind 2018 organiseerde Bruzz een ‘Ronde van
Brussel’, waarbij alle Brusselse gemeenten uitgebreid werden voorgesteld. Er
werd eveneens een grote rondvraag georganiseerd onder de Brusselaars om te weten
welke Brusselse gemeente nu de leukste gemeente was. En de winnaar is… Jette! Niet dat

Meer info volgt op www.jette.be


het resultaat ons echt verbaast. Met haar
vele parken, sfeervolle pleinen en gezellige
sfeer neemt Jette een bijzondere plaats in in

Jette, de leukste gemeente
Bruzz-feestje
3 april 2019, van 17.30u tot 20.30u
Kardinaal Mercierplein

Jam’in Jette
Op zoek naar vrijwilligers
Wie in Jette kent het festival Jam’in
Jette niet? De vzw Kwa! organiseert
reeds 11 jaar een indoor- en outdoorversie van hun festival Jam’in Jette.
Voor de outdooreditie van dit jaar zijn
er opnieuw meer dan 250 vrijwilligers
nodig…

D

it jaar vindt Jam’in Jette outdoor
plaats op vrijdag 17 en zaterdag 18
mei 2019. De organisatoren zijn
reeds maandenlang volop aan de
slag om ook van deze 9de editie een groot
succes te maken.

14.000 bezoekers
De inzet van de vrijwilligers is fundamenteel voor het verloop en het succes van het
festival. Vrijwilliger zijn bij Jam’in Jette, dat is
14.000 bezoekers gratis een fantastisch festival laten beleven… Dat is een geweldige
dag meemaken, met muziek, ontmoetingen,
hoop, ontdekkingen en emotie. Dat is een

kijk achter de schermen krijgen.
Zin om deel te nemen aan het Jam’in Jetteavontuur? De organisatoren zijn nog steeds
op zoek naar bijkomende vrijwilligers, om
achter de bar te staan in de Barm’in Jette,

eten op te dienen in de Miam’in Jette, een
handje te helpen in het kinderdorp, de artiesten backstage bij te staan,…
Meer info: www.jaminjette.be (luik vrijwilligers)
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24u van Picorchamps
Race met mini-wagentjes, maxi-spanning

Picorchamps vormt een vaste waarde
tijdens het voorjaar in Jette. 24 uur
lang bekampen de bestuurders van telegeleide racewagentjes elkaar om
zich tot winnaar te laten kronen van
deze uithoudingswedstrijd, aangemoedigd door zowat 1.500 toeschouwers. Dit jaar vindt Picorchamps
plaats van vrijdag 8 maart 17u tot zaterdag 9 maart 17u.

P

icorchamps is reeds toe aan zijn 38ste
editie. De organisatie is intussen een
goedgeoliede machine geworden en
het evenement lokt jaarlijks heel wat
bezoekers. Deze kunnen niet alleen genieten
van de unieke sfeer en van het bijzonder
spektakel die de 120 piloten brengen op de
70-meter lange piste. Er is eveneens heel wat
randanimatie voorzien, met bijzondere aandacht voor de jongsten met een kinderdorp,
voorstellingen, een springkasteel, houten
spelen, een schilderstand, go-carts, een goochelaar,…

20

april

koersdirecteur, technische ploegen,… Alles is
aanwezig om er een spannende race van de
maken, tot de laatste minuut van de 24 uren.
Info en inschrijvingen:
www.picorchamps.be – Facebook


24u van Picorchamps
8 en 9 maart 2019 – 17u-17u
5 ¤ - toegang 24u
Gratis voor kinderen -8 jaar
Collège Saint-Pierre
de Smet de Naeyerlaan 229



Open race


Zin om zelf jouw talent als racer te testen? Op
woensdag 6 maart kan je van 14u tot 18u vrij
racen. Van 19u tot 23u diezelfde dag is er dan
weer de ‘Open race’. Voor de echte race van Picorchamps wordt het startschot gegeven op
vrijdag 8 maart om 17u. Met hun racewagentjes
type MC Laren F1 GTR leggen de racers het ene
snelle rondje na het andere af. Automonteurs,





Tijdens de 24u van Picorchamps
bekampen 120 piloten mekaar
met telegeleide racewagentjes
Jaarlijks komen zowat 1.500 toeschouwers hen aanmoedigen
Naast de race is er ook heel wat
randanimatie en een kinderdorp
Je kan zelf jouw talent testen tijdens het vrij racen of tijdens de
open race

Paaseierenjacht in
het Garcetpark
Inschrijvingen gaan eind maart van start

Dit jaar is het extra lang wachten op
Pasen. Ook de traditionele Jetse paaseierenjacht schuift hierdoor op. Pas op
zaterdag 20 april 2019 kunnen de
Jetse kinderen in het Garcetpark op
jacht naar paaseieren. De inschrijvingen starten reeds op 25 maart.

T

ijdens de Jetse paaseierenjacht kunnen Jetse kinderen van 3 tot 12 jaar
in het Garcetpark terecht voor een lading paaseieren. Geen paasfeest zonder paaseieren. De Jetse kinderen kunnen de
dag voor Pasen terecht in het Garcetpark dat

feest van te maken. Inschrijven is verplicht,
van 25 maart tot 14 april 2019.
Meer info: www.jette.be (vanaf 25 maart 2019)



met tennisballen bezaaid zal liggen. Deze
tennisballen kunnen ze vervolgens inwisselen
voor heerlijke chocolade-eieren. Net als andere jaren organiseert de vzw Promotie van
Jette ook allerlei animatie om er een echt

Grote paaseierenjacht
Zaterdag 20 april 2019, van 10.30u tot
12u (toegang tot 11.45u)
Garcetpark
(toegang Kardinaal Mercierplein)
Enkel voor Jetse kinderen
Wie niet ingeschreven is, zal geen toegang krijgen tot het park
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STAGES PAASVAKANTIE

Nog op zoek naar een stage voor uw zoontje of dochtertje tijdens de
paasvakantie? Jette telt alvast enkele organisaties die uw oogappels
zeker een actieve en/of creatieve vakantietijd kunnen bezorgen.
Creatief
GC Essegem



Leopold

Talen: NL/FR/EN/SP
Info en inschrijvingen:
info@labolobo.eu
Prijs: 150 ¤/kind (lamp inbegrepen)
Betaling: overschrijving voor 6/04 op
BE93 3631 3329 0467 (naam vermelden + stage SPRING)

Leopold I-straat 307

Leopold I-straat 329

Speelweek ‘Miep en Moos op de kermis’
(Panta Rei)
Miep en Moos gaan samen naar de kermis. Natuurlijk is knuffel er ook bij. Gelukkig maar, want in het spookhuis
heeft Moos het niet makkelijk…
Naar een verhaal van Stijn Moekaars


Van 8 tot 12 april 2019, van 9u tot 16u
(opvang van 8u tot 17u)
Voor kinderen van 3 tot 6 jaar uit
het Nederlandstalig onderwijs
Prijs: 70 ¤ - 60 ¤ (voor 2de kind)
15 ¤ (Paspartoe-kansentarief )
Meer info: www.essegem.be

Creatief
IBO De Puzzel
IBO De Puzzel Magritte en Leopold
maken zich klaar om een leuke vakantie
te beleven met uw kinderen! Het worden 2 weken vol speelplezier en coole
activiteiten.
 Van 8 tot 19 april 2019
Prijs: 10 ¤ per dag en per kind,
15 ¤ voor 2 kinderen
Prijs per halve dag: 7 ¤
Ouders van kinderen die nog niet ingeschreven zijn in De Puzzel, moeten een
afspraak maken om de inschrijvingsfiches in orde te brengen. Dit kan enkel
op afspraak via 0492.22.63.09.
Breng uw aanslagbiljet (aanslagjaar
2017) en een attest van gezinssamenstelling mee naar de inschrijving om
een eventueel sociaal tarief te bepalen.
De inschrijvingen sluiten op woensdag
3/04.


Magritte

Wemmelsesteenweg 229 B2

Van 7u tot 18.15u
Enkel voor kinderen uit het kleuteronderwijs en het 1ste leerjaar
Reservering voor reeds ingeschreven
kinderen:
depuzzelmagritte@sint-goedele.be

Van 7u tot 18.15u
Voor kinderen uit het lager onderwijs en
hun kleine broer of zus
Reservering voor reeds ingeschreven
kinderen:
depuzzelleopold@sint-goedele.be
Meer info:
IBO De Puzzel
02.427.09.44
Open lucht
De Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172

Tijdens de paasvakantie organiseert de
Kinderboerderij 3 stages (4-6 jaar (volzet), 7-9 jaar en 10-12 jaar). Deze stage
draait rond het thema ‘de boerderij’ en
inschrijven kan via de website van de
Kinderboerderij.
Van 8 tot 12 april 2019, van 9 tot 16u
(opvang ’s morgens vanaf 8u en
’s avonds tot 17.30u: prijs inbegrepen in prijs van stage – opvang na
17.30u: + 5 ¤)
Info en inschrijven:
www.kinderboerderijjette.be
Prijs: 90 ¤ + 7 ¤ lidgeld (1 maal per
jaar en per gezin)
Meer info:
www.kinderboerderijjette.be


Artistiek
Labolobo
Firmin Lecharlierlaan 4

LET’S SPRING (animatie door Elen
Braga, Caterina Mora en het Laboloboteam)


Van 8 tot 12 april 2019
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Algemene info:
Activiteiten van 9.15u tot 16u, opvang vanaf 8.30u en tot 18u (10 ¤
per kind)
Picknick en tussendoortjes mee te
brengen

Artistiek
Atelier 34zero Muzeum
Rivierendreef 334

Tijdens de paasvakantie organiseert Atelier
34zero Muzeum beeldhouwstages voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Twee professionele kunstenaars begeleiden de kinderen
en brengen hen in contact met materialen
als pleister, klei, hout, plantaardige materialen,... Op het einde van de stage volgt
een mini-tentoonstelling in het museum.


Van 8 tot 12 april 2019
Van 9u tot 16u (opvang vanaf 8u en
tot 17.30u: 2 ¤/uur)
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Prijs: 100 ¤ (materiaal en verzekering
inbegrepen)
Inschrijvingen:
kinderen@atelier34zero.be

Gemeentelijk vakantiespeelplein
Kids’ Holidays Jette
Zie hiernaast
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Vakantiespeelplein Kids' Holidays
Inschrijvingen paasvakantie 2019 nu open

Het is niet altijd vanzelfsprekend om een passende activiteit te vinden voor
de kinderen tijdens schoolvakanties. Maar op het gemeentelijke vakantieplein Kids’ Holidays Jette, dat elk jaar met Pasen en tijdens de zomervakantie
plaatsvindt, kunnen ze zich naar hartenlust uitleven onder het toeziend oog
van ervaren animatoren.

H

et vakantiespeelplein Kids’ Holidays
speelt zich af in het Poelbos en verwelkomt kinderen van 3 tot 12 jaar
tijdens de paasvakantie en de zomervakantie. De kinderen beleven er de tijd
van hun leven en gaan helemaal uit de bol
in dit groene kader en – als het weer het toelaat – in de gezonde buitenlucht. Ze worden
begeleid door gebrevetteerde of ervaren animatoren en nemen deel aan activiteiten aangepast aan hun leeftijd: uitstapjes naar de
Kinderboerderij, de brandweerkazerne of het
Museum voor Natuurwetenschappen, zwemmen, voetballen, turnen, minigolf, knutselen,
toneel, tekenen, creatieve spelletjes, verhaaltjes lezen,… Naast activiteiten, bezoeken en
animatie zijn dagelijks een vieruurtje voorzien. Voor de allerkleinsten (3-6 jaar) staat er
elke morgens ook een glas melk klaar. ’s Mid-

dags eten de kinderen hun eigen lunchpakket.
Wie geïnteresseerd is, kan zich vanaf nu inschrijven voor de paasvakantie!
Surf naar www.jette.be om de praktische modaliteiten te ontdekken en de inschrijvingsdocumenten te downloaden.









Meer info: www.jette.be
dienst Sport/Kids’ Holidays: 02.423.12.47



Kids' Holidays Jette
Van 8 tot 12 en van 15 tot 19 april 2019
Van 7.30u tot 17.30u (opvang van 7.30u
tot 9u en van 16u tot 17.30u)
Tarieven: 47,50 ¤/week (Jettenaren);
95 ¤/week (niet-Jettenaren)
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110

Voor kinderen van 3 tot 12 jaar
Paasvakantie en zomervakantie
Gevarieerde (openlucht)activiteiten
Ervaren animatoren
Voorkeurtarief voor Jettenaren
Inschrijvingen: www.jette.be
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samenleving

Solidare-it!
Een golf van solidariteit in Jette
webplatform helpt om 'digitaal aan de deur
van je buren te kloppen'. Je kan met één
muisklik je vraag stellen aan alle buren uit
de straat.
De Jetse vzw Solidare-it! wordt gedragen
door een groepje burgers. De meest kwetsbare mensen kunnen echter soms moeilijker
overweg met internet. Daarom spelen sociale
organisaties een heel belangrijke rol op het
platform. Zo worden vraag en aanbod nog
beter op elkaar afgestemd.


I

edereen kan af en toe hulp gebruiken.
Hulp voor een huishoudelijke klus, iets
zwaar verplaatsen, bloemen water geven
als je op vakantie bent, even op de kinderen passen, tuinadvies,… Gelukkig zijn er
vaak ook heel wat mensen in de buurt die zin
hebben om een handje toe te steken. Elkaar
helpen geeft bovendien een goed gevoel. De
vzw Solidare-it! wil de Jettenaren stimuleren
om elkaar zoveel mogelijk bij te staan.

16>17
maart

M

De vzw Solidare-it! heeft een webplatform
ontwikkeld waarop je te weten kan komen
waar jouw buren hulp mee kunnen gebruiken, of waar ze net graag mee willen helpen.
Alles is gratis. Het doel is om mensen met
elkaar te verbinden via de uitwisseling van
solidariteit en zo warme, verbonden en solidaire buurten te creëren. Dit alles op een vrijblijvende manier. De uitwisseling en
solidariteit moet vooral plezant blijven. Het

Regenboogactie
Solidariteitsactie voor kinderen

idden maart kan u de vrijwilligers
van de Regenboogactie aan uw
deur verwachten. Deze solidariteitsactie zamelt jaarlijks levensmiddelen in ten voordele van organisaties
die zich ontfermen over kinderen, zoals kindertehuizen, jeugdpleinen, jongerencentra,...
Toon uw goed hart en draag uw steentje bij
tot deze actie.
Vorig jaar haalde de Regenboogactie in
Brussel 34 ton niet-bederfbare levensmiddelen op en 120 ton in heel België. Deze inzameling helpt de jongerenorganisaties en
-verenigingen om te investeren in actieve

ontspanning en vakanties voor kinderen.
Spelen, recreatieve en creatieve activiteiten
zijn onmisbaar voor de ontwikkeling en de
ontplooiing van de kleintjes.
De vrijwilligers gaan langs van deur tot
deur, in scholen en staan aan de uitgang van
de warenhuizen. De ideale gelegenheid om
een klein gebaar van solidariteit te tonen.
Meer info: www.arc-en-ciel.be


Regenboogactie
Ophaling levensmiddelen voor
jeugdorganisaties
16 en 17 maart 2019

Meer info: www.solidare-it.org
Infosessie solidaire-it!
13 maart 2019 om 17.30u
GC Essegem
Leopold I-straat 329







De Jetse vzw Solidare-it! wil de
solidariteit in de samenleving
verhogen
Daarom creëerden ze een webplatform waarop hulp uitgewisseld kan worden
De digitale variant van bij je
buren aankloppen om een
handje te komen helpen
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senioren & vrije tijd

Cultuur-, jeugd- en seniorenraad
Adviesraden zoeken denkers, doeners en dromers!
Heb je zin om mee te denken, je expertise in te zetten of feedback te
geven en zo mee te bouwen aan een
beter cultuurbeleid in de gemeente?
Stel je dan kandidaat voor een van de
organen die het beste bij jou of je leefwereld aansluit.

H

mee te adviseren, krijgt daar eveneens de
ruimte toe. Kortom, de cultuurraad wil tijdens
zo’n moment vooral samenwerkingen smeden, netwerken uitbouwen en van ideeën
wisselen met iedereen die een hart heeft
voor cultuur. Spreekt het jou aan om zo’n
ontmoetingsmoment mee vorm te geven, dan
ben je de persoon die Jette zoekt voor de cultuurraad!

et gemeentebestuur van Jette heeft
een aantal adviesraden in het leven
geroepen om het culturele leven in
jouw gemeente mee vorm te geven
en om het samen leven te bevorderen.
Het gaat meer bepaald over de cultuurraad, de jeugdraad en de seniorenraad.

Cultuurraad
Voor de komende beleidsperiode is Jette
op zoek naar cultuurliefhebbers die zich willen engageren om deel uit te maken van de
cultuurraad. Drie keer per jaar zal de cultuurraad een open ontmoetingsmoment organiseren. Tijdens zo’n ontmoetingsmoment
wordt het culturele reilen en zeilen besproken en worden Jettenaren getrakteerd op cultuur van Jetse bodem. Wie zich geroepen
voelt om een zegje te doen en het bestuur

20

maart

De jeugdraad is het adviesorgaan voor
kinderen en jongeren. De jeugdraad bestaat
uit jongeren tussen de 16 en 30 jaar die
samen nadenken over hoe de gemeente
de Jetse jeugd kan ondersteunen. Daarnaast
organiseert de jeugdraad ook acties en informeert de jeugdraad andere jongeren over het
Jets beleid. Heb je zin om deel te nemen aan

Seniorenraad
De seniorenraad behartigt de belangen
van de ouderen op verschillende vlakken.
Concreet doet de seniorenraad dit door informatie- en vormingsmomenten te organiseren, door adviezen uit te brengen bij het
gemeentebestuur en door actieve samenwerkingen met plaatselijke verenigingen op te
zetten. Ben je 55-plusser of werk je bij een
erkende ouderenvereniging en wil je graag
actief aan de vergaderingen deelnemen of
sporadisch meewerken aan specifieke seniorenprojecten of adviezen uitschrijven, stel u
dan nu kandidaat voor de seniorenraad.
Je kandidaat stellen voor één van bovenstaande raden kan via mail naar
cultuur@jette.irisnet.be tot 15 april 2019. Vermeld het orgaan waarbij je je graag aansluit
en bouw mee aan cultuur, ontmoeting, vrije
tijd en participatie!

Lentefeest Senioren: Hugo Symons

Een lentefeest met Hugo Symons als
top of the bill en een dansnamiddag
als afsluiter, dat is wat de Jetse senioren staat te wachten op 20 maart. Ook
letterlijk blijven ze niet op hun honger
zitten, want tussendoor wordt er uiteraard taart en koffie geserveerd.

H

Jeugdraad

dit avontuur? Heb jij onderwerpen die je
graag wil aankaarten bij het College van Burgemeester en Schepenen? Wil je de Jetse jongeren vertegenwoordigen of je wildste
projecten voor jongeren gerealiseerd zien?
Sluit je dan aan bij de jeugdraad van Jette!

ugo Symons is een verbale en muzikale duizendpoot: televisieman,
acteur, liedjesschrijver, zanger, cabaretier… Maar bij het grote publiek
is hij vooral bekend als medewerker van de
VTM-sportredactie en als vast panellid van
het populaire tv-programma HT&D.

Toon Hermans
achterna
In zijn voorstelling wandelt
Hugo
Symons
een
uur lang door
zijn leven. De liedjes zijn een fluwelen
draad door de voorstelling. Hij brengt niet alleen eigen nummers maar ook covers (Louis
Neefs, Jacques Brel, Ramses Shaffy,…) en een
paar persiflages. Verwacht je aan een gezellige voorstelling met veel lach en muziek, op
een toon en ritme die doen denken aan zijn
grote voorbeeld Toon Hermans.

Na de koffie-met-taart-pauze gaat een dj
alle richtingen uit: van swingmuziek over
schlagers tot de nieuwste dansmuziek!



Lentefeest Senioren: Hugo Symons
Woensdag 20 maart om 14u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
Inkom: 6 ¤
Inschrijvingen: vanaf 6 maart op woensdag en vrijdag van 9u tot 12u – op het
Gemeentehuis (Wemmelsesteenweg 100 –
verdieping ET), per e-mail via
cademeyer@jette.irisnet.be of telefonisch
via 02.423.12.67
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portret - duitsland

Jettenaren van de wereld

deren – Jacob en Aaron zijn ondertussen respectievelijk 13 en 11 – zelfs een week vroeger
om daar ter plaatse een stage te volgen’, aldus
hun moeder. ‘Ook de kerstperiode brengen we
door bij mijn familie. Alles samen brengen de
kinderen ongeveer een maand per jaar in
Duitsland door.’
Al is dit Duits-Belgische gezinnetje al dikwijls van plan geweest om er eens van af te
wijken, blijft Duitsland tot dusver dé vakantiebestemming bij uitstek, en dat terwijl hun
vrienden allemaal richting Frankrijk of verder
zuidwaarts trekken. ‘Veel van hen zouden
maar wat graag Duitsland beter leren kennen,
maar de taalbarrière is de grootste hinderpaal om de daad bij het woord te voegen.
Daarom kijk ik des te meer uit naar het ladies
only-weekendje binnenkort in Aken, samen
met enkele vriendinnen’, glundert Anneli. ‘En
misschien krijgen de kinderen ooit het gezelschap van enkele van hun vriendjes op het
Beierse platteland.’

“

Ik betwijfel of ik zomaar
Brussel zou kunnen
loslaten.

België? Of toch Duitsland?

In deze reeks waarin we het verhaal brengen van mensen met buitenlandse roots – Jette telt zo’n 171 nationaliteiten –, is deze maand
Anneli Prohaska aan het woord. Zij ruilde in 2001 Nürnberg in voor
Brussel en is vandaag een van de 94 Jettenaren van Duitse origine.

A

nneli Prohaska beleefde een onbezorgde kindertijd annex jeugd in
Nürnberg, een stad in de Duitse deelstaat Beieren, ten noorden van München. Maar na haar middelbare school
besloot ze Business Economics te gaan studeren in het Engelse Guildford. Toen ze in het
kader van die studies een stage moest volgen
in een Franstalige stad, lonkte een verblijf in
de Franse hoofdstad Parijs, maar tot haar verbazing kreeg ze Brussel voorgeschoteld…
Toch werd het een jaar waar Anneli mooie
herinneringen aan overhoudt, én Jean-Philippe, de man waarmee ze ondertussen meer
dan 20 jaar samen is en twee kinderen heeft.

Belgica boven
Na haar studies en een korte werkervaring
in het voormalige Oost-Duitsland, een periode

waarbij het koppel een langeafstandsrelatie
onderhield – Jean-Philippe was op dat moment
in Lyon aan de slag was –, besloot het koppel
in 2001 om zich definitief te vestigen in Brussel. Zo belandden ze in de Belgica-wijk in SintJans-Molenbeek. ‘Maar toen we moesten
verhuizen wilden we in dezelfde wijk blijven,
maar dan liever net voorbij de gemeentegrens.
We verkozen Jette omwille van de multiculturaliteit, het groene karakter en het culturele
aanbod’, poneert onze gesprekspartner als een
volleerde Jetse ambassadrice.

Ideale vakantiebestemming
De jaarlijkse reizen naar haar geboortestad
Nürnberg versterken de band die haar kinderen ondertussen met haar moederland hebben
opgebouwd. ‘We gaan er elke zomer op vakantie en de laatste jaren vertrekken de kin-

Of ze overweegt om ooit terug te keren
naar haar roots, wilden wij wel eens weten.
‘Ik weet het niet’, geeft Anneli ootmoedig toe.
‘Mijn man zou best willen, maar ik betwijfel of
ik zomaar Brussel zou kunnen loslaten. We
hebben hier tenslotte ondertussen iets opgebouwd, we hebben er onze vrienden en, eerlijk gezegd, na een paar weken vakantie ben
ik altijd blij als ik weer in Brussel ben.’ Hoezeer deze sympathieke Duitse ondertussen
ook een Jetse geworden is, toch verkiest ze in
sommige gevallen de tradities, gewoonten of
smaken die haar terugvoeren naar haar jonge
jaren in Nürnberg. ‘Neem nu het hele kerstgebeuren. Dat is in Duitsland veel sfeervoller en
authentieker dan hier. Wist je bijvoorbeeld dat
wij de kerstboom pas op 24 december in huis
halen? De boom decoreren, cadeautjes uitwisselen, alles is geconcentreerd rond kerstavond
en kerstdag zelf. Zalig!’
Als uitsmijter wil Anneli nog een Duitse culinaire lekkernij aanprijzen: de pretzel. ‘Ik
weet dat je de koekjes hier ondertussen ook
kan kopen, maar die kunnen in geen honderd jaar tippen aan de Beierse pretzels’, betoogt ze vol overtuiging.
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Crowdfunding
Jets Museum voor de Belgische Abstracte Kunst
Deze zomer opent naast het René Magritte Museum in de Esseghemstraat
het nieuwe Museum voor de Belgische Abstracte Kunst. Er ontbreekt
nog een budget voor de presentatie
van de werken (kaders, ophangsystemen, kleine restauraties,…). Via een
crowdfunding gaat het museum op
zoek naar 15.000 ¤.

I

n juni 2019 bestaat het René Magritte
Museum in de Esseghemstraat 20 jaar.
Als je het museum nog geen bezoekje
bracht, moet je dit dringend plannen.
In dit biografisch museum ontdek je de leefwereld van de wereldberoemde surrealist,
waar hij de helft van zijn indrukwekkend oeuvre bij elkaar schilderde. Een unieke belevenis.

Raakpunten abstracten & surrealisten
Wist je echter dat André Garitte, de drijvende kracht achter het museum, samen met
zijn ploeg ook een voorliefde heeft voor abstracte kunst? Deze avant-gardebeweging
toont trouwens meer raakpunten met de surrealisten, en René Magritte in het bijzonder,
dan men op het eerste zicht zou denken.

“

Het Jets Museum voor de
Belgische Abstracte Kunst
wordt uniek in zijn soort en
geeft toonaangevende kunstenaars zoals Jozef Peeters,
Jan Dries of Francine Holley
de vitrine die ze verdienen.
Daarom ontstond het idee om de woning
naast het huidige museum om te bouwen tot
een nieuw museum voor Belgische Abstracte
Kunst.

750 werken
Dit nieuwe museum zal deze zomer haar
deuren openen en zal afwisselend 750 wer-

ken tonen van de grootste Belgische abstracten. Dit Jets Museum voor de Belgische Abstracte Kunst wordt uniek in zijn soort en zal
toonaangevende kunstenaars zoals Jozef Peeters, Jan Dries of Francine Holley de vitrine
geven die ze verdienen. Er zal eveneens
ruimte zijn voor workshops en culturele ontmoetingen.
De renovatiewerken lopen ten einde en de
collectie is klaar. Er moet enkel nog een budget ingezameld worden om de belangrijkste
kunstwerken goed in te kaderen, eventueel

bij te werken en op te hangen. Daarom lanceerde het museum een crowdfunding.
Intussen zamelde de crowdfunding reeds
43% in. Er is dus nog wat werk aan de winkel
om het volledige bedrag bij elkaar te krijgen.
Je kan het project ondersteunen met een gift
van 10 ¤ tot 2.400 ¤. Zo word je peter van
een kunstwerk en ontvang je, naargelang het
bedrag, allerhande andere leuke extra’s, zoals
een collectortas, een begeleid bezoek, een lithografie,…
Meer info: www.growfunding.be
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Jetse academie in lentemodus
AGENDA
PERCUSSION ON STAGE
Vrijdag 1 maart om 20u
Centre Culturel
Place Communal 1, Aiseau-Presles
 Zondag 3 maart om 14u
Adams Muziekcentrale
Bosstraat 73, Lummen
 Zondag 17 maart om 15u
GC Felix Sohie
Gemeenteplein 39, Hoeilaart


APERITIEFCONCERT
MET VIOOL EN CELLO
 17 maart om 11.30u
Atelier 34zero
De Rivierendreef 334



De Jetse academie zit in lentesferen. Al bij de eerste zonnestralen
werden de leerkrachten en leerlingen muzikaal actief, wat resulteerde in vele schitterende optredens. De maand maart wordt zowaar nog drukker, met het vervolg van de ‘Percussion on
stage’-tour, concerten en optredens.

D

e start van het vroege lenteoffensief werd gegeven op 9 februari
door de allerjongste leerlingen
op het Pannenkoekenfestijn. Nadien – op 13 februari – was het genieten van
een boeiend leerlingenconcert in de abdij,
gevolgd door een vioolconcert op maandag
25 februari.

Percussion on stage
Vorige maand ook begonnen de percussionisten van de slagwerkklas, in samenwerking
hun collega’s van Overijse en o.l.v. leerkracht
Dimitri Dumon, aan een heuse tournee. Op 1
maart zijn ze te horen in het CC in AiseauPresles, nadien volgt op 3 maart een concert
in Lummen in de ADAMS Muziekcentrale en
tot slot een concert in het GC in Hoeilaart op
17 maart.



Diverse concerten en optredens
Een aperitiefconcert met leerlingen viool
en cello kunt u bijwonen op 17 maart in het
Atelier 34zero. Dezelfde dag is er in het Flageygebouw te Elsene de jaarlijkse happening
ACADEMIX waar ook de Jetse academie aan
meewerkt. Zowel de leerlingen uit de SingerSongwritersklas (o.l.v. Pierre Anckaert) en het
blokfluitensemble (o.l.v. Katelijne Lanneau)
treden er op. Een ander jaarlijks event is het
optreden van de klassen dans, dat dit jaar
plaatsvindt op 22 en 23 maart.
Tot slot – om de maand in schoonheid te
eindigen – zijn er een leerlingenconcert op
26 maart en een concert van de celloklas op
27 maart. Deze laatste brengen hun Project X:
in wisselende bezettingen gaan de leerlingen
hun muzikale droom waarmaken, van Vivaldi
tot Ed Sheeran.



ACADEMIX
Optreden leerlingen
Singer-Songwritersklas
17 maart om 11.15u
Flageygebouw
Heilig-Kruisplein, Elsene
Optreden blokfluitensemble
17 maart om 16u
Flageygebouw
Heilig-Kruisplein, Elsene
CONCERTEN
Optreden dansklas
Vrijdag 22 maart om 19u en
zondag 23 maart om 11u, 13u
en 15u
Abdij van Dielegem
J. Tiebackxstraat 14



Leerlingenconcert
Dinsdag 26 maart om 19u
Abdij van Dielegem
J. Tiebackxstraat 14



Concert celloklas: Project X
Woensdag 27 maart om 18u
Abdij van Dielegem
J. Tiebackxstraat 14
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19

maart

Nacht van de Geschiedenis

In het kader van de ‘Nacht van de Geschiedenis’, organiseren Davidsfonds
Jette & Laken een interactieve lezing
‘Glazeniersmeesterschap. Schilderen
met licht’. Hierin geeft glazenier Lieve
Janssens een introductie over de vele
facetten van de glaskunst.

G

las-in-lood kennen we van de gebrandschilderde kerkramen en de
art-nouveau- en art-decoglasramen die we nog zien in veel gevels. Glasmozaïek is dan weer minder gekend
in moderne toepassingen, maar de mozaïeken van gekleurd glas uit de Griekse en Romeinse klassieke periode zijn dat wel. Een
derde techniek, de fusing, biedt diverse mogelijkheden om glas te vervormen en te versmelten.
In de loop van de avond krijgt u uitleg
over enkele technische aspecten van de glazenierskunst en kan u sommige technieken
zelf uittesten.
Meer info: 0494.84.80.82

8 >17
maart

Nacht van de Geschiedenis
Dinsdag 19 maart 2019 om 20u
Nederlandstalige bib
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis deelname
Inschrijvingen: jette@davidsfonds.be
of bibliotheek@jette.irisnet.be (voor
15/03)

Expo 6.0

Schilderijen van Corinne Terwinghe

In maart palmt Corinne Terwinghe de
Dielegemabdij in. Haar schilderijen
baden steeds in een mysterieuze
sfeer. Een aanrader.

C



orinne Terwinghe behaalde haar
diploma Beeldende kunsten aan
het KTA Jette waar ze Jettenaar Marc
Daniels als klasgenoot had. Jaren
later botsten ze elkaar weer tegen het lijf in
het Jetse vrije kunstatelier van haar toenmalig schoolmaatje.
Je kon haar werk reeds ontdekken tijdens
de expo van 'Trofee René', in het kader van
het Magrittejaar, of tijdens het Artiestenpar-

cours. In maart kan ze echter solo uitpakken
met haar werk. In haar schilderijen valt haar
oog voor detail op, haar technisch vakmanschap en haar voorliefde voor surrealistische
of magisch-realistische onderwerpen. Ontdek
het met eigen ogen tijdens haar expo in de
prachtige Dielegemabdij.


Expo 6.0 – Corinne Terwinghe
Van 8 tot 17 maart 2019
Dagelijks van 14u tot 18u,
gesloten op maandag
Vernissage op vrijdag 8 maart om 20u
Dielegemabdij
J. Tiebackxstraat 14
Gratis inkom
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Expo Camiel Van Breedam
in Atelier 34zero
Sobere, poëtische houten assemblages

Deze lente is Camiel Van Breedam te
gast in Atelier 34zero. Deze Antwerpse
kunstenaar heeft een erg uiteenlopend oeuvre, zowel qua verscheidenheid als qua onderwerpen en
materialen. In Jette toont hij zijn houten assemblages.

C

amiel Van Breedam maakt assemblages, reliëfs, collages, objecten en
environments. Ook zijn materialen
zijn erg divers: hout, papier, metaal,
maar ook restanten en afval. Hij geeft de materialen een nieuwe bestemming in een persoonlijke, poëtische, esthetische code.

 Expo

Camiel Van Breedam
Van 23 maart tot 16 juni 2019
Vernissage op zaterdag 23 maart
Atelier 34zero
de Rivierendreef 334

teren plafonds. Het sobere resultaat heeft een sterk contemplatief
karakter, met een subtiele onderliggende boodschap. Camiel
Van Breedam was eerder al te
gast in Atelier 34zero, in de
jaren ’80 en ’90. Nu kan je
een overzicht ontdekken
van zijn assemblages die
hij gedurende 6 decennia samenstelde.
MEER INFO:
www.atelier340
muzeum.be

6 decennia
De tentoonstelling in Atelier 34zero exposeert zijn assemblages, die hij samenstelt uit
houten latjes die gebruikt werden voor pleis-

>28

april

Atelier 34zero

Opgezette dieren met een knipoog
van Pascal Bernier

De publieke expo’s van Atelier 34zero
met de spandoeken in de tuin zijn intussen even berucht als beroemd. Tot
28 april kan je de werken van Pascal
Bernier ontdekken, die allemaal verband houden met de kunst van de
taxidermie.

D

e autodidactische Belgische kunstenaar Pascal Bernier werkt
reeds meer dan 30 jaar aan een
veelzijdig œuvre, even gedurfd
als oneerbiedig. Hij kaart de incoherentie of
zelfs de absurditeit aan van het menselijk gedrag. Door van het opgezette dier zijn favoriete werkmateriaal te maken, roept de
beeldend kunstenaar alle vormen van humor
op - spot, ironie, provocatie, woordspelin-

gen,… - om terecht de misbruiken aan te wijzen die de mensen aandoen tegenover hun
soortgenoten, maar ook tegenover elkaar.

Omzwachtelde olifant
Een fel geschminkte, met pruik getooide
hinde ‘tableau de chasse’, een kever met
zwarte kruisen op de vleugels ‘WWF Luftwaffe’ of een omzwachtelde olifant… De werken van Pascal Bernier roepen vragen op bij
onze gedragingen en levenswijze. Aan de
hand van de opgezette dieren trekt hij de
menselijke stereotypen in twijfel en bevecht
ze, met een gezonde dosis spot, maar ook
met een zekere ontgoocheling.

Meer info: www.atelier340muzeum.be



Expo Pascal Bernier
Nog tot 28 april 2019
Atelier 34zero
de Rivierendreef 334
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25 >29
maart

Box Klarafestival
Unieke concerten op het Kardinaal Mercierplein

Jaarlijks staat klassieke muziek centraal tijdens het Klarafestival. Naast
klassieke optredens in cultuurtempels, worden er in Brussel ook enkele
'klaraboxen' geplaatst, waar het publiek kan genieten van een uniek concert: talentrijke muzikanten spelen in
een doorzichtige box voor een publiek
van slechts 3 man. Een unieke belevenis, die dit jaar ook halt houdt in Jette!

zat je zo dicht op de muzikanten, nooit eerder kon je genieten van een dergelijk 'privéconcert'. Niet voor niets zijn deze concerten
steeds weer in een vingerknip uitverkocht.
Snel zijn is dus de boodschap.
Tickets zijn gratis online te reserveren in
de loop van maart op www.klarafestival.be.
Meer info:
www.jette.be - www.klarafestival.be

Box Klarafestival
Van 25 maart tot 29 maart 2019
Kardinaal Mercierplein



E

en glazen doos van amper 15 vierkante meter, met daarin slechts één
piano en drie zitplaatsen. Dat is de
Klarafestival Box. Als toeschouwer
zit je dus met je neus, en oren, op de muzikanten. Tijdens Klarafestival vinden miniconcertjes van een kwartier plaats, gespeeld
door verschillende artiesten of ensembles.

Intiem concert
Zin om een virtuoze violist of een gedreven pianist aan het werk te horen in een

7

april



even intieme als bijzondere omgeving? Dan
moet u zich zeker inschrijven voor de Klarafestival Box. Deze neemt van 25 tot 29 maart
plaats op het Kardinaal Mercierplein. In
groepjes van 3 kan je genieten van 105 concerten, van 17u tot 23u en op woensdag nog
extra concerten van 11u tot 14u. Nooit eerder





De Klarafestival Box komt naar
het Kardinaal Mercierplein
In deze box vinden miniconcertjes plaats van een kwartier
Tijdens het festival kan je verschillende klassieke muzikanten
aan het werk horen

Klassiek in de Abdij
Contratenor in een barokkleedje

Begin april ontvangt Klassiek in de
Abdij een ietwat vreemde eend in de
bijt. Met Dominique Corbiau staat er
een jonge contratenor op het programma, begeleid door een barokensemble. Ondanks zijn jonge leeftijd
zal deze contratenor jou wegblazen
met zijn onmiskenbaar talent.

D

ominique Corbiau werd geboren in
een kunstenaarsfamilie en toonde
reeds van jongs af een bijzonder
talent voor muziek. Reeds tijdens
zijn klassieke opleiding stapelt hij de onderscheidingen op. Intussen combineert hij
zowel traditionele met hedendaagse stukken.

namelijk Italiaanse vocale muziek uit de 17de
en 18de eeuw. Laat de stem en de présence
van Dominique Corbiau jou betoveren tijdens
werk van Alessandro Scarlatti, Antonio Caldara, Giovanni Bononcini, en Aracangelo Corelli.
Info en tickets:
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65



Italiaanse barok
Voor Klassiek in de Abdij opteert hij voor
het gezelschap van Camerata Sferica. Samen
verkennen zij, in authentieke kostuums, voor-

Dominique Corbiau & Camerata Sferica
Zondag 7 april 2019 om 11u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
10 ¤ / 5 ¤ (-12, +65 & leden van de Jetse
academies)
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CASA VERONICA
CAPARTSTRAAT, 13B - Facebook @casaveronica.jette - www.casaveronica.net

TABLAO FLAMENCO

STAGE FLAMENCODANSEN

CONCERT

SAÏDJAH LA ZAMBRA
ZATERDAG 16 MAART OM 19U

ELENA LA GRULLA
ZONDAG 17 MAART, VAN 14U TOT 16U

LEÁN TRIO
ZATERDAG 23 MAART OM 19U

In navolging van Spaanse etablissementen die flamenco-optredens
verzorgen, plaatsen ook de tablao
flamenco de artiesten van dit
genre in de schijnwerpers. Deze
maand staan Saïdjah la Zambra
(dans), Antonio Paz (zang) en JoseLuis Dominguez (gitaar) op de
planken.

Stage Fiesta por Bulerías voor
semi-gevorderden en/of gevorderden met Elena la Grulla. Deze gepassioneerde flamencodanseres,
geboren in Moskou in 19990, debuteerde op 10-jarige leeftijd,
volgde les bij gerenommeerde leraars en treedt overal ter wereld
op.



12 ¤/15 ¤



40 ¤
Inschrijvingen:
elenalagrulla@gmail.com
0492.56.59.2

Silke Clarysse, Otto Kint en Gielis
Cautaers vormen samen het Leán
Trio waar ze sinds 2014 hun passie voor wereldmuziek delen via
wereldse gitaarwerken, gecombineerd met een jazzy contrabas en
subtiele handpercussie. Ze stellen hun tweede cd ‘Jarabi’ voor.


9 ¤/10 ¤/12 ¤
Deuren om 18u

INFO
GEDETAILLEERD
PROGRAMMA:

0476.77.23.42
CONTACT.CASA.
VERONICA@GMAIL.COM
WWW.CASAVERONICA.NET

PLOEF!
BONAVENTURESTRAAT 100 - Facebook @ploef - www.ploef.eu

CONCERT

CONCERT

CONCERT

CROWDFUNDING

BETTIE

MY LITTLE MUSIC BOX
DONDERDAG 21 MAART OM 20U

IVAN PADUART ET
PATRICK DELTENRE
ZONDAG 31 MAART OM 16U

TIEN JAAR PLOEF!
VOLGEND SEIZOEN

My Little Music Box, aka Philippe
van B., speelt (of verknoeit) de
soundtrack van fictieve films op
basis van improvisaties, repetitieve loops en noisy elementen
afkomstig van zijn cello, zijn
akoestische gitaar en zijn stem.

Ivan Paduart en Patrick Deltenre
(gitarist van Maurane en Viktor
Laszlo) stellen hun cd ‘Hand in
Hand’ voor, een album met originele composities vol lyriek, tederheid en inventiviteit.

Om deze gebeurtenis op een gepaste manier te vieren, vraagt
Ploef! aan iedereen om een
handje te helpen, wat tijd vrij te
maken en… een centje. Dat alles
om samen 10 evenementen te
organiseren om de 10de verjaardag van Ploef! niet onopgemerkt
te laten voorbijgaan!

DONDERDAG

7 MAART OM 20U

De Jetse Bettie beleeft en schrijft
zelf haar nummers, geïnspireerd
door haar vrijgezellenbestaan in
Brussel, aan de piano, met een
lach, wat hartzeer en een knipoog. Ze wordt vergezeld door de
fantastische Max aan de piano.
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LE RAYON VERT
G. VAN HUYNEGHEMSTRAAT 32 - Facebook @lerayonvert1090 - www.lerayonvert.be

WORKSHOP

INITIATIE POPPENSPEL
ZONDAG 3 MAART, VAN 17U TOT 20U

GASTENTAFEL

JAM’IN JETTE
ZATERDAG 16 MAART OM 19U

VOORSTELLING

WORKSHOP NAAIEN

KUNST IN FAMILIEVERBAND

TAS VOOR BULKGOEDEREN
WOENSDAG 27 MAART OM 14U

2019

ZATERDAG

Het karakteristieke aan handpoppen is dat ze een worden
met hun spelers. Laat je samen
met beroepsactrice en animatrice
Léa Le Fell gedurende 3 uur onderdompelen in de wereld van
het poppenspel. Op 19 mei is
een tweede workshop gepland.


15 ¤/10 ¤
(studenten, werkzoekenden,
gepensioneerden)
Inschrijven gewenst

Om de toekomst en de gratis
inkom van Jam’in Jette veilig te stellen, nodigen vzw Kwa! en Le Rayon
Vert je ook dit jaar uit op een gastentafel-voor-het-goede-doel. Sfeer
en een compleet Italiaans menu
voor 38 ¤ (prosecco, antipasti,
osso buco en tiramisu).


38 ¤
Inschrijven verplicht:
jaminjette@gmail.com

23 MAART OM 18U

Hou je van zingen, dansen of een
instrument bespelen samen met je
kinderen, kleinkinderen, neven of
nonkel en tante? Kom dan je artistieke talenten etaleren, zonder
gêne, gewoon voor de fun! Het podium van het Centre Armillaire staat
klaar! Er is ook mogelijkheid om
een maaltijd te gebruiken.

Ben je ook tegen verspilling? Leer
samen met Morgane je eigen tas
voor bulkgoederen maken. Zorg
voor oude stukken stof (pyjama, tafelkleed, hemd) en een veter of
touw (van sweater, pyjama). Naaimachines en tips beschikbaar ter
plaatse!




Gratis voor artiesten
4 ¤ voor toeschouwers
7 ¤ voor de maaltijd
Inschrijven verplicht
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 145

5¤
Inschrijven gewenst

CENTRE ARMILLAIRE
DE SMET DE NAEYERLAAN 145 - Facebook @CentreCulturelDeJette - www.ccjette.be

CONCERT

CINÉ SOUKIRAÏ

EXPO

NOA MOON
VRIJDAG 15 MAART OM 20U

EASY RIDER
WOENSDAG 27 MAART OM 20U

HET SALON VAN DE
UITGEVONDEN UITVINDERS
VAN 30/03 TOT 6/04, VAN 14U
TOT 18U
VERNISSAGE OP 29/03 OM 19U

Azurite, het nieuwe, introspectieve
album van Noa Moon, gaat over
de donkere en heldere kanten van
het leven en de zoektocht naar
het evenwicht tussen beide.


2¤

Road movie van Dennis Hopper
waarin twee jonge motorrijders,
beslissen om Los Angeles te verlaten om het ware karakter van
hun land te ontdekken.


3,5 ¤

Retrofuturistisch salon van uitvinders uit het verleden die zouden
kunnen bestaan hebben als de
toekomst er eerder zou geweest
zijn.


Gratis

OPROEP VOOR
ILLUSTRATOREN
De uitgevers van ‘Culture Bruxelles Nord-Ouest’, het nieuwe magazine van de Franstalige
cultuurcentra van Jette, Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg en
Ganshoren, zijn op zoek naar vijf
artiesten die de realisatie van de
cover van de vijf volgende edities op zich willen nemen. Het
thema van het seizoen 20192020 is: een plek om te delen…
Kandidatuur indienen voor 15/03
Stuur uw portfolio/link Instagrampagina en vraag het inschrijvingsformulier aan via
l.calbeau@culturebruxellesno.be
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GC ESSEGEM JETTE
LEOPOLD I-STRAAT 329 - Facebook @Essegem - www.essegem.be

SPEELWEEK KROKUSVAKANTIE

OPA JAN MAAKT ZIJN HUIS
SCHOON (PHANTA REI)
VAN 4 TOT 8 MAART 2019, VAN 9U
TOT 16U (OPVANG VAN 8U TOT 17U)

Opa Jan struikelt in zijn huisje!
Geen wonder, er ligt ook zoveel
rommel in de kamer. Opa heeft
zijn grote teen bezeerd. Hij schakelt tante Marietje in.
Voor kleuters van 3 tot 5 jaar.


70 ¤
60 ¤ (voor 2de kind)
15 ¤ Paspartoe-tarief

ben je toch nog niet helemaal wegwijs in de wereld van de smartphone-fotografie? Of wil je gewoon
wat tips en tricks om je foto’s echt
optimaal te krijgen? In deze workshop gaan we samen aan de slag.
Breng je eigen smartphone mee!
De batterij is best volledig opgeladen. Zorg er ook voor dat er voldoende geheugen vrij is voor
nieuwe foto’s.
In samenwerking met KWB LakenJette en Hallo Cultuur


7¤
5 ¤ (voor KWB-leden)
1,5 ¤ Paspartoe-kansentarief &
via Hallo Cultuur

UITSTAP

BEZOEK TRAIN WORLD
ZATERDAG 16 MAART, VAN 13.30U TOT
17U, AFSPRAAK AAN TRAIN WORLD

KINDERFILMFESTIVAL

CINEMA FONKEL*
VAN 6 TOT 10 MAART (zie p. 5)

CURSUS

FIETSEN IN DE STAD
(2DE MODULE)
VAN 18 MAART TOT 6 APRIL

WORKSHOP

FOTOGRAFIE MET
DE SMARTPHONE
DONDERDAG 14 MAART OM 20U



Mooie momenten onthoud je
vooral via foto’s. Met een smartphone op zak is het vandaag
poepsimpel om vingervlug al je belevenissen vast te leggen. Maar



4 ¤ (Kinderen tot 12 jaar)
6 ¤ (Volwassenen)
2 ¤ (Paspartoe-kansentarief )

FILM

FILMLOKAAL: ISLE OF DOGS
DONDERDAG 28 MAAT OM 19.30U)

Kan je al een beetje fietsen?
Samen gaan we fietsen op straat.
We fietsen door Brussel, en ontdekken mooie plaatsen! Je leert
fietsen in het verkeer: wat zijn de
regels en hoe fiets je veilig. Je leert
kleine fietsproblemen oplossen: je
band oppompen, de ketting terug
op je fiets leggen,...
Op zaterdag 6 april gaan we
samen op fietstocht!
18, 21, 25 en 28 maart, en 1, 4 en
6 april, telkens van 12.30u tot 15u
(behalve op 6/04 vanaf 14u)


Train World is meer dan een
spoorwegmuseum. Het is een
plaats vol ontdekkingen. Laat je
verrassen door de wondere wereld
van treinen. Wandel door een
adembenemend landschap. En
neem zelf plaats in de stuurcabine
van een locomotief. Benieuwd?
Kom alleen, met je vrienden of familie. Je krijgt een interactieve
rondleiding door het museum, in
eenvoudig Nederlands!

wat hem compleet verrast.
Leeftijd: vanaf 4 jaar

Gratis

Japan, de nabije toekomst. De stad
Megasaki zit met een probleem: er
zijn te veel honden en ze leiden allemaal aan snuitkoorts of hondengriep. Daarom verbant de
burgemeester alle honden naar een
vuilnisbelteiland, genaamd ‘Isle of
Dogs’. Maar de twaalfjarige jongen
Atari is vastberaden zijn hond
Spots terug te vinden. Hij reist naar
het eiland en krijgt daarvoor de
hulp van vijf harige loebassen.
Animatie, komedie, avontuur

THEATER

UIT DE VEREN: BIZAR

(DOOR

DE KOLONIE MT)

ZONDAG

24 MAART OM 10.30U



3¤
1,5 ¤ (Paspartoe-kansentarief )
7 ¤ voor 3 films

INFO
INFO EN RESERVERINGEN:
GC ESSEGEM

02.427.80.39
ESSEGEM@VGC.BE

3¤

Kijk binnen in het huis van een
prettig gestoorde oma. In haar vrolijke bestaan wordt ze opgeschrikt
door een gekke klusjesman, die allerlei reparaties komt uitvoeren.
Hij opent kasten, sleutelt aan
stopcontacten en vindt steeds iets

WWW.ESSEGEM.BE
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27 >28
april

Artiestenparcours d’Artistes
Op ontdekkingstocht naar lokale en internationale kunstenaars

Kunst- en cultuurliefhebbers opgelet! Noteer alvast het laatste weekend van
april in jullie agenda. Dan vindt namelijk het nieuwe Artiestenparcours d’Artistes plaats in Jette, de jaarlijkse hoogmis voor kunstenaars. Daarnaast wordt
het weekend ook gekruid met allerlei animatie.

S

childerijen, tekeningen, foto’s, installaties, sculpturen, handwerk,…
Je ontdekt het allemaal op het
Jetse Artiestenparcours. Op het
volledige Jetse grondgebied gooien honderden kunstenaars hun atelier open of verzamelen ze in gezamenlijke exporuimtes. Niet
alleen lokale kunstenaars nemen deel aan
het parcours, maar ook kunstenaars van ver
buiten de gemeente- en zelfs landsgrenzen.

Grote verscheidenheid
Het resultaat is een kleurrijk amalgaam aan
kunststijlen waarin elke bezoeker zijn gading
vindt. Een handige brochure, die midden
maart gelanceerd wordt op de vernissage van

13 >28
april

de tentoonstelling in de Abdij, en het virtueel
parcours helpen de kunstliefhebbers bij hun
keuze. Je zal namelijk een selectie moeten
maken. Het volledige parcours afleggen in 1
weekend is haast onmogelijk. Daarom is het
aanbod te groot en de ontmoetingen met de
kunstenaars te verrijkend en tijdrovend. Kies
enkele favoriete kunstenaars uit, maar laat je
zeker ook verrassen door enkele onverwachte
ontdekkingen. Je zal verbaasd zijn door de
verscheidenheid en kwaliteit van het parcours.
Meer info in de volgende Jette Info.


Artiestenparcours d’Artistes 2019
27 & 28 april 2019, van 11u tot 19u
Jette

Expo APA Jette
Sculpturen in de kijker

Tijdens het weekend van 27 en 28 april 2019 vindt het nieuwe Artiestenparcours
d’Artistes plaats in Jette. Naar goede gewoonte krijg je in de Dielegemabdij
reeds een voorsmaakje, met een expo die van midden tot eind april loopt. Dit
jaar worden de sculpturen in de kijker geplaatst.

W

ie Artiestenparcours zegt,
denkt vooral aan schilderijen,
fotografie, handwerk,… Nochtans nemen er jaarlijks ook
heel wat beeldhouwers deel aan het parcours. Om deze ietwat miskende kunstvorm,
die vaak inspiratie, creativiteit en ambacht
combineert, de verdiende aandacht te schenken, staan de beeldhouwers dit jaar centraal
tijdens de expo in de Abdij.

21 kunstenaars
De verscheidenheid van de deelnemende
kunstenaars tot meteen ook de rijkdom van
de kunstvorm. Ze werken met klei, metaal,
steen,… om elk tot een krachtig beeld te
komen. Op de expo ontdek je het werk van

Marc Barbay, Ben Jardon, Cedric, Cricou, Kavaly, Abdelmajid El Yahyaoui, Guy de Simpele,
Evelyn Hamoir, Geneviève Hochepied, Luce
Jansens, Pascal Jenard, Yvette Khelif, Annie
Lemmens, Magnee, Béatrice Michaux, Betty
Moerenhoudt, Agnieszka Rozek, Tinoukuma,
Laurence Van Berchem, Herman Van den
Meersschaut en Marc Wavreil. 21 kunstenaars
met elk een persoonlijke stijl, een eigen verhaal.
Ga hun werk ontdekken in de Dielegemabdij,
van 13 tot 28 april.



Expo APA Jette
Sculpturen
Van 13 tot 28 april 2019
Dielegemabdij
Tiebackxstraat 14
Van dinsdag tot zondag van 14u tot 18u
27 en 28 april (APA) van 11u tot 19u
Vernissage op vrijdag 12 april om 19u
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AGENDA

2.03 – 15h
Kids Concert
Pas sa langue dans sa poche
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145
2.03 – 20h
Concert
Bruce Ellison & The Jellodies
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegemstraat 30
3.03 – 11h
Classique à l’Abbaye
Klassiek in de Abdij
Het Collectief
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue J. Tiebackxstraat 14
3.03 – 17h
Initiation à la marionnette
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegemstraat 30

14.03 - 9h
Emploi
Ateliers de recherche
d’emploi 45 ans et +
Salle Verdoodt
Bibliothèque néerlandophone
Place Cardinal Mercier, 6
14.03 – 14h30
Conférence
‘Jacques Prévert’
par Martine Cadiere
Salle communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10
14.03 – 14h30
Exploration du monde
Sri Lanka
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

6>10.03
Cinema Fonkel
Bib, GC Essegem & Ploef !

14.03 – 20h
Workshop
Fotografie met de smartphone
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329

7.03 – 20u
Concert
‘Bettie’
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100

15.03 – 20h
Concert
Noa Moon
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

8&9.03 – 17h-17h
Picorchamps
Collège Saint-Pierre
Bd de Smet de Naeyerlaan 229

16.03 – 10h-14h
Atelier
Initiation à la linogravure
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

9>17.03
Expo 6.0
Corinne Terwinghe
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue J. Tiebackxstraat 14
12&13.03
Bourse aux vêtements d’été,
de sport et matériel de puériculture
Beurs voor zomer- en sportkleding en kleutermateriaal
Fête communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10

16.03 – 19h
Table d’hôtes – Gastentafel
Jam’in Jette
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegemstrat 32
16.03 – 19h
Tablao flamenco
Saïdjah la Zambra
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13b
17.03 – 9h30-17h
Journées bruxelloises de l’Eau
Brusselse waterdagen
Plaine de jeux parc Roi Baudouin (Phase II)

Speelplein Koning Boudewijnpark (Fase II)
Rue E. Toussaintstraat
17.03 – 14h-16h
Stage de danse flamenco
Elena la Grulla
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13b
17.03 – 15h
Dimanche d’Aurélie
Petit Mouchoir
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyer 145
18.03>6.04
Fietsen in de stad
GC Essegem
Rue Léopold I-straat 329
20.03 – 9h
Atelier petit déjeuner sain
et pas cher
Workshop gezond
en goedkoop ontbijt
VIVA Jette
Rue Léon Theodorstraat 197
21.03 – 20h
Concert
‘My Little Music Box’
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
22.03 – 20h
Theatervoorstelling
‘Roodkapje, het sprookje
voorbij’
GC Essegem
Rue Léopold I-straat 329

23.03 – 19h
Concert
‘Leán Trio’
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13b
24.03 – 10h30
Uit de veren:
Bizar
GC Essegem
Rue Léopold I-straat 329
24.03 – 14-16h
Repair café
bd de Smet de Naeyerlaan 147
25.03 – 18h
Atelier plaisir sucré
Kookworkshop desserten
Caba Jette
Rue Leopold I-straat 483
Inscriptions/inschrijvingen :
info@cabajette.be
02.311.40.04
27.03 – 20h
Ciné Soukiraï
Easy Rider
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145
28.03 – 19h30
Filmvoorstelling
‘Isle of Dogs’
GC Essegem
Leopold I-straat 329
28.03 – 20h
Nord de rire # 6
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

23.03 – 11h
Conférence
‘Histoire de la poste en région bruxelloise’
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

30.03>6.04 – 14h-18h
Expo
‘Le salon des inventeurs inventés’
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

23.03 – 18h
Spectacle
‘Arts en famille’
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

31.03 – 16h
Concert
‘Ivan Paduart &
Patrick Deltenre’
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100

