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Twee keer per legislatuur, naar aanleiding van de eerste en vierde begroting, moet het College een driejarenactieplan voorleggen 
aan de Gemeenteraad. Dit plan omvat de vooruitzichten voor elke belangrijke uitgave- en inkomstenpost van de gemeente en beschrijft 
de voornaamste politieke projecten en doelstellingen voor de drie komende jaren.
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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 uit-
zonderlijk gesloten zijn vanaf 
11.30u op woensdag 16/03. 
 
Info: www.jette.be  
Facebook: @jette1090

Deze krant werd opgesteld voor de invasie van Oekraïne door de Russische troepen. We zullen in de volgende 
Jette Info aandacht besteden aan de solidariteitsacties voor het Oekraïnse volk.

D
e tijd verstrijkt, de jaren vliegen voorbij. Het is weldra tijd om als burge-
meester de fakkel door te geven. Hiermee respecteren we het akkoord 
dat nog voor de laatste verkiezingen werd overeengekomen. Na de offi-
ciële verzending van de ontslagbrief wachten wij op de uitnodiging van 
de gewestelijke minister om de ambtseed af te leggen die de opvolging 

officieel zal maken.  
In afwachting gebruiken we deze periode om de overgang zo soepel mogelijk te 

laten verlopen en om deze verandering te vergemakkelijken voor al onze collega's, 
medewerkers en al die mensen die ons helpen om Jette te maken tot wat het is, een 
mooie, dynamische en goed geleide gemeente. 

Heel wat onder hen namen actief deel aan de evolutie van Jette tijdens deze 22 jaar 
burgemeesterschap! In de eerste plaats om de bevolkingsgroei in goede banen te lei-
den. De gemeente kreeg er enkele duizenden inwoners bij, wat een belangrijke inves-
tering vroeg in scholen, crèches en sportvoorzieningen. Maar ook om het 
gemeentebestuur te moderniseren, door te verhuizen naar een modern gebouw, die 
een optimale ontvangst voor de burger en goede werkomstandigheden voor ons per-
soneel garanderen.  

Deze evolutie werd ook gekenmerkt door een transformatie van de openbare ruimte, 
die op vele plaatsen werd heringericht en waarvan de meest opzienbarende projecten ui-
teraard de voetgangerszone op onze twee grootste pleinen en de komst van tram 9 zijn.  

Deze ontwikkelingen hebben niet verhinderd dat Jette zijn sympathieke, gezins-
gerichte karakter heeft behouden. Voor zijn inwoners blijft Jette een dorp, een dorp in 
de stad, en ook nog een groen dorp bovendien. Een derde van ons grondgebied bestaat 
uit groene ruimtes, wat van Jette de gemeente maakt met het grootste aantal vier-
kante meter openbaar groen in het hele gewest! Dit behouden en onderhouden is ech-
ter niet altijd een gemakkelijke taak.  

Er liggen heel wat uitdagingen in het verschiet. De klimaatverandering, met haar 
hoge temperaturen en hevige regenval, vereist dat wij ons op de toekomst voorberei-
den door onze straten te blijven vergroenen en onze opvangcapaciteit bij hevige re-
genval uitbreiden.  

Deze veranderingen zijn nu onvermijdelijk, maar wij mogen onze inspanningen om onze 
milieu-impact te beperken niet opgeven. Daarom moeten we ook samenwerken om onze 
uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wat inhoudt dat we de energie-efficiëntie van 
ons patrimonium en onze huizen optimaliseren en onze mobiliteit en consumptiegewoon-
ten verbeteren. Dat is de doelstelling van ons Lucht-Klimaatplan. We starten een partici-
patief proces met u om het mee op te bouwen, want enkel samen zullen we slagen! 

Ook de steun aan de kansarmen en de instandhouding van ons sociaal netwerk 
vormt een uitdaging. Binnenkort wordt er een nieuw sociaal actieplan gelanceerd. En 
twee ‘Huizen van Burgerschap’, samen met de modernisering en ontwikkeling van 
onze academies en culturele centra, staan ook op de agenda. 

De politieke meerderheid zal samen met u allen onze gemeente blijven besturen 
met evenveel overtuiging, luisterbereidheid, volharding en motivatie. Na deze lange 
periode waarbij Covid ons leven bepaalde, kijken we uit naar ons weerzien! 
     

Hervé Doyen en Claire Vandevivere 

Tijd voor een nieuwe generatie
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Tijdens de zitting van eind 
januari gaf de gemeente-
raad de goedkeuring aan 

de overeenkomst tussen de ge-
meente Jette en het CIBG betref-
fende de installatie van een 
informatiebeheersysteem. Van-
uit ecologisch en functioneel 
oogpunt werkt de gemeente 
Jette sinds enige tijd aan de di-

gitalisering en automatisering 
van verschillende processen, 
met name door een frequenter 
gebruik van elektronische hand-
tekeningen. Ze wil dus ook be-
schikken over een tool voor de 
bewaring en archivering van of-
ficiële documenten onder digi-
tale vorm, die de noodzakelijke 
en wettelijke garanties biedt qua 

integriteit, toegankelijkheid en 
betrouwbaarheid van de infor-
matie. Daarom heeft Jette als pi-
lootgemeente de handen in 
elkaar geslagen met het CIBG 
voor de ontwikkeling van een in-
novatief informatiebeheersys-
teem dat op langere termijn door 
andere gemeenten of organisa-
ties van het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest zou kunnen over-
genomen worden. 
 
De volgende gemeenteraad is 
op woensdag 30 maart om 
18.30u 
 
• U vindt de dagorde en de  

inhoud van elke gemeente-
raad op https://publi.irisnet.be 

Van op de banken van de Gemeenteraad – 26 januari 2022

• Wijkcontract en  
Grootstedenbeleid 

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

HERVÉ  
DOYEN 
BURGEMEESTER

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

BERNARD  
VAN NUFFEL 
1STE SCHEPEN

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

MOUNIR  
LAARISSI 
5DE SCHEPEN

• Personeel 
• Sociaal leven en  
   burgerschap 
• Gezondheid 
• Jobhuis

JACOB  
KAMUANGA 
6DE SCHEPEN

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

NATHALIE 
DE SWAEF 
7DE SCHEPEN

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

JENNIFER 
GESQUIÈRE 
8STE SCHEPEN

• Franstalig onderwijs en 
   buitenschoolse opvang  
• Huisvesting 

OLIVIER  
CORHAY 
2DE SCHEPEN

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

BENOÎT  
GOSSELIN 
4DE SCHEPEN

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

CLAIRE  
VANDEVIVERE 
3DE SCHEPEN

College van  
burgemeester 
en schepenen 
2018-2024

Info en contact 
www.jette.be

• OCMW- voorzitter

JORIS  
POSCHET

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



Een driejarenplan voor  
een moderne, efficiënte gemeente 
met toekomstgerichte projecten

 

Twee keer per legislatuur, naar aanleiding van de eerste en vierde begroting, 
moet het College een driejarenactieplan voorleggen aan de Gemeenteraad. 
Dit plan omvat de vooruitzichten voor elke belangrijke uitgave- en inkom-
stenpost van de gemeente. Een begeleidende nota (beschikbaar op de ge-
meentelijke website) beschrijft de voornaamste politieke projecten voor de 
drie komende jaren en de doelstellingen van het College en het gemeente-
bestuur.
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N
a weken van hard werk 
werd een evenwichtige 
begroting en een drieja-
renplan bereikt. Het 
doel is verantwoordelijk 

bestuur als ‘goede huisvader’. De lijn is 
duidelijk: zorgen voor gezonde gemeen-
tefinanciën en tegelijk inspelen op de 
talrijke investeringen die nodig zijn om 
de kwaliteit van de dienstverlening aan 
de burgers en het onderhoud van onze 
infrastructuren te garanderen. Dit is een 
moeilijke taak gezien de vele negatieve 
externe factoren waarmee we gecon-
fronteerd worden. 

 
De begroting: een moeilijk even-
wicht tussen uitgaven en inkom-
sten  

De uitwerking van de begroting en het 
driejarenplan was bijzonder moeilijk van-
wege de omstandigheden. Het is geen 
geheim dat heel wat Brusselse gemeen-
ten het moeilijk hebben en dat de voor-
uitzichten niet rooskleurig zijn. 

Meer nog dan andere jaren moest re-
kening gehouden worden met een reeks 
negatieve elementen met een impact op 
de gemeentelijke uitgaven en inkomsten, 
waarop de gemeente echter geen enkele  
invloed heeft.  
• de opwaardering van de lonen, beslist 

door het Brussels Gewest (stijging van 
de personeelskosten) 

• de federale taxshift van 2016. Deze 
verlaging van de inkomstenbelasting, 
hoewel vijf jaar geleden besloten, is nu 
volledig van kracht en heeft gevolgen 
voor de inkomsten van de gemeenten, 
die een klein deel van deze belasting 
ontvangen.  

• de lage kadastrale waarde van het on-
roerend goed in Jette, hetgeen onder 
de verantwoordelijkheid van de fede-
rale overheid valt. Dit lage niveau in 
Jette leidt tot lagere inkomsten uit de 
onroerende voorheffing. We komen 
hier later op terug. 

• het ontbreken van bepaalde inkomsten 
vanwege Covid, met name vanwege de 
gevolgen voor de werkgelegenheid en 
het algemene loonpeil, hetgeen leidt 
tot een daling van de inkomsten voor de 
gemeente (inkomstenbelasting). Dit ef-
fect zal minstens tot 2023 voelbaar zijn. 

• de meervoudige loonindexeringen 
• de OCMW-dotatie, die toeneemt als 

gevolg van de toename van de steun-
aanvragen en de personeelskosten 

• de pensioenkosten die explosief stijgen 
• de opwaardering van de politielonen, 

beslist door de federale regering 
 

Hoe moeten we omgaan met deze 
exponentiële uitgaven? 

 
De gemeentelijke werking en initiatie-

ven tot een strikt minimum beperken, dit 
wil zeggen het afleveren van administra-
tieve documenten en de wegen onder-
houden? Geen animatie meer, geen 
cultuur, geen steun aan de verenigingen? 
Geen onderhoud en toegang meer tot 
sportinfrastructuur?  

Natuurlijk niet! Onze gemeente wil 
haar ambities van dynamische, moderne 
gemeente behouden. Daarom werden de 
uitgaven zoveel mogelijk beperkt, daar 
waar kon. Niet evident, aangezien de 
personeelskosten instaan voor 45% van 
de kosten. Daarom werden er verschil-
lende doelstellingen vooropgesteld: geen 
vervanging bij pensionering, beperken 
van de energiekosten, de gemeentelijke 
infrastructuur rationaliseren, sommige 
ondersteunende diensten uitbesteden 
zoals de schoonmaak van de gebouwen. 

Daarnaast moesten er keuzes ge-
maakt worden voor de projecten, waarbij 
de renovatieprojecten van wegen en an-
dere investeringen in onze scholen, aca-
demies en culturele infrastructuur 
gespreid werden in de tijd. Hierdoor kun-
nen de investeringen beter beheerd wor-
den op lange termijn. 

 
De lokale taxshift, een moeilijke, 
maar verklaarbare keuze 

Het terugdringen van de uitgaven en 
keuzes maken was dus een noodzaak, 
maar niet voldoende. Er moest ook wor-
den gewerkt aan een betere inning van 
de ontvangsten. De gemeenten hebben 
echter slechts beperkte mogelijkheden 
om hier iets aan te doen. Daarom is be-
sloten de opcentiemen van de onroe-
rende voorheffing te verhogen. Deze 
maatregel was noodzakelijk vanwege de 
lage kadastrale waarde van het onroe-
rend goed in Jette. 

Hoe werkt het? De gemeenten innen, 
via de ‘opcentiemen’, een deel van de 
belasting die de eigenaars op hun onroe-
rend goed betalen. Deze belasting, de 
onroerende voorheffing, wordt berekend 
op basis van de kadastrale waarde van 
deze eigendommen. Dit is bijzonder laag 
in Jette. Bijgevolg is ook de opbrengst 
van deze opcentiemen, die overeenkomt 
met een percentage van de geheven be-
lasting, gering. 

Concreet betekent dit dat voor 100 op-
centiemen van de onroerende voorhef-
fing een Jettenaar gemiddeld 12,30 € 
betaalt en een Brusselaar 18 €. Dit 
noemt men het rendement van de op-
centiemen. Deze indicator toont aan dat 
de netto inkomsten per bewoner voor 
deze opcentiemen in Jette lager ligt dan 
in het Brussels Gewest en in de omlig-
gende gemeenten. 

Hierdoor werd beslist om een taxshift 
door te voeren met het optrekken van de 
opcentiemen van 3640 naar 3890, of een 
verhoging van 6,8 % (van de opcentiemen, 
niet de totale onroerende voorheffing). Als 
tegengewicht voor deze maatregel werd 
de inkomensbelasting voor de Jettenaren 
verlaagd van 6,5 % naar 6,4 %. Deze be-
slissingen werden unaniem goedgekeurd 
door de gemeenteraad. 

Daarnaast wordt de premie Be Jette 
verhoogd naar 40 €. Deze premie wordt 
toegekend aan alle Jetse eigenaars die 
in hun woning wonen. En voor de eige-
naars met een laag inkomen wordt deze 
premie opgetrokken tot 70 €. 

 
De gemeentelijke uitgaven voor 
de komende jaren 

Gewone begroting,  
de dagelijkse uitgaven 

 Zoals in alle gemeenten en de meeste 
privé-bedrijven vormt het personeel (bui-
ten het onderwijzend personeel) de 
grootste uitgavenpost. Onze verhouding 
‘ambtenaren per inwoner’ is echter cor-
rect. Jette staat in de top 5 van Brusselse 
gemeenten met de laagste verhoudin-
gen, met een gemiddeld aantal ambte-
naren van 155 per 10.000 inwoners, 
tegenover een gewestelijk gemiddelde 
van 198. Ook het onderwijzend personeel 
vertegenwoordigt een belangrijk onder-
deel, maar wordt gesubsidieerd door La 
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Fédération Wallonie-Bruxelles en de 
Vlaamse Gemeenschap. 

Zoals in alle gemeenten en de meeste 
privé-bedrijven vormt het personeel (bui-
ten het onderwijzend personeel) de 
grootste uitgavenpost. Onze verhouding 
‘ambtenaren per inwoner’ is echter cor-
rect. Jette staat in de top 5 van Brusselse 
gemeenten, met een gemiddeld aantal 
ambtenaren van 155 per 10.000 inwo-
ners, tegenover een gewestelijk gemid-
delde van 198. Ook het onderwijzend 
personeel vertegenwoordigt een belang-
rijk onderdeel, maar wordt gesubsidi-
eerd door La Fédération 
Wallonie-Bruxelles en de Vlaamse Ge-
meenschap. 

Afgezien van het personeel wordt het 
grootste deel van de middelen besteed 
aan transfers, d.w.z. de toewijzingen aan 
het OCMW en aan de politiezone Brus-
sel-West. De kosten van de OCMW-dien-
sten voor sociale ondersteuning en van 
de door de politie geleverde veiligheids-
diensten zijn de laatste jaren aanzienlijk 
gestegen. 

Meer dan 9 miljoen euro wordt be-
steed aan de exploitatiekosten van de 
gemeente. Dit zijn de middelen die nodig 
zijn voor de werking van het gemeente-
bestuur en haar diensten, maar ook van 
de scholen, bibliotheken, sportcentra, 
culturele infrastructuur, enz. Dit omvat 
ook de kosten van materiaal en beno-
digdheden, energieverbruik, administra-
tieve documenten, IT-apparatuur, enz.  

Tenslotte omvat het de kosten voor de 
organisatie van evenementen, festivals, 
concerten, voorstellingen, rommel-
markten en de jaarmarkt. Het omvat ook 
de steun, vaak in de vorm van subsidies, 
aan talrijke socio-culturele partners, 
maar ook bijvoorbeeld sportcheques en 
fietspremies. 

 

Buitengewone begroting, investe-
ringen voor vandaag en morgen 

De investeringen die de gemeente 
voorziet zijn ambitieus, om het gemeen-
telijk patrimonium te rationaliseren en 
te onderhouden, maar ook om het ge-
meentebestuur en de stadsaanleg te 
moderniseren. Deze projecten hebben 
betrekking op de grote sectoren van het 
gemeenteleven.  

 

• De vernieuwing van de openbare 
ruimte verderzetten (Vandervleet, 
Theodor, Secrétin, Heilig-Hart, Le-
charlier,…) in samenwerking met ge-
westelijke actoren zoals de MIVB; 

• De bouw van een nieuw cultureel ge-
bouw in de de Rivierendreef en de stu-
dies aanvatten voor de renovatie, op 
lange termijn, van de bibliotheken, de 
academies, het centre culturel Armil-
laire en de Abdij van Dielegem; 

• Alle weggebruikers moeten zich veilig 
voelen en over aangepaste infrastruc-
tuur beschikken (straten in goede 
staat, veilige fietspaden, uitgebreide 
voetpaden, voetgangerszones,…) ; 

• Verder inzetten op de luchtkwaliteit en 
het behoud van het leefmilieu, met als 
doel onze impact op de klimaatopwar-
ming te beperken; 

• Het ambitieuze programma van het 
Duurzaam Wijkcontract Magritte ver-
derzetten in de Esseghemwijk; 

• Kwalitatieve sportinfrastructuur bie-
den in de openbare ruimte, in het bij-
zonder in het Jeugdpark, net als in de 
overdekte infrastructuren. Een nieuwe 
sportzaal op de Poelbossite maar ook 
padelterreinen en een skatepark staan 
op het programma. 

Besluit 

Een begroting opstellen, laat staan 
een driejarenplan, is verre van eenvou-
dig. Vooral in een klimaat waarin ge-
meenten gebonden zijn aan budgettaire 
beperkingen terwijl de behoefte aan 
overheidsinvesteringen en sociale steun 
groot is. 

Het resultaat bewijst echter dat een 
verantwoordelijke gemeente haar inves-
teringsprogramma voor de collectieve 
infrastructuur, het behoud van de werk-
gelegenheid, de steun aan de culturele 
sector en het verenigingsleven én een 
evenwichtig financieel beheer kan com-
bineren. 

De financiële gezondheid van onze 
gemeente zou de komende jaren dus ge-
garandeerd moeten zijn, maar we moe-
ten de realiteit onder ogen zien. De 
gemeenten zullen een dergelijke kos-
tenstijging niet eeuwig kunnen opvangen 
zonder aanzienlijke hulp van andere  
bestuursniveaus.
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Zondag 20 maart 

Aftrap  
Brusselse Waterdagen 
Jette herdefinieert de openbare ruimte in functie van het regenwater

B
ij heraanlegprojecten probeert de 
gemeente het regenwater maxi-
maal te integreren in de openbare 
ruimte. Hiermee wil ze zich aan-

passen aan de klimaatverandering, de bio-
diversiteit verhogen, overstromingen 
beperken (en de vervuiling van de rivieren 
tegengaan) en, ten slotte, zorgen voor een 
aangenamer stedelijke omgeving en een 
betere levenskwaliteit.  

Heraanlegprojecten 
Ter gelegenheid van de Brusselse Water-

dagen stellen de bedenkers van Jetse her-
aanlegprojecten voor om een en ander eens 
van dichterbij te bekijken en te ontdekken 
hoe ze waterbeheer proberen te integreren 
in hun concepten. Dat kan tijdens een 2 uur 
durende fietstocht (5km) en/of op een bij-
horende expo. Dit zijn de projecten waar-
mee je kan kennismaken:  

• Transformatie Pannenhuisrotonde in Pan-
nenhuisplein waar het plein ook als re-
gentuin dienst doet 

• Heraanlegprojecten van het Duurzaam 
Wijkcontract Magritte waar het regen-
water liever planten besproeit dan in de 
riool te verdwijnen 

• De waterdoorlaatbare parking achter het 
station waar het regenwater het grond-
water op peil houdt 

• Waterdoorlaatbare parkeerplaatsen op de 
J.J. Crocqlaan, stuk voor stuk mini-on-
weerbekkens  

• Waterbuffers langs de Molenbeek waar 
het park zijn dorst aan kan lessen 

• Vergroening Henri Liebrechtlaan die bij 
onweer 70 m³ regenwater kan opgevan-
gen 

• Groot wadi in de Jean-Baptiste Moyens-
straat dat elk jaar het equivalent van 15 
olympische zwembaden opslorpt 

• Tram 9 die zorgt voor een nieuwe waterbron 

• Een gloednieuw project dat bewijst dat 
Jette klaar is voor onweer…  

De fietsers worden na hun ontdekkingstocht 
verwacht in de exporuimte, waar verder ie-
dereen welkom is. Om 12u is er warme 
soep, bar Le Bistro en een dj! 

 
Meer info:  
www.jette.be – www.coordinatiezenne.be – 
leefmilieu.brussels/news/brusselse- 
waterdagen-2022 
 
 
 
• Brusselse Waterdagen 

Zondag 20 maart 
Start fietstocht:  
Pannenhuisplein  
10u 
Expo:  
hoek Wemmelsesteenweg 
Antoine Baeckstraat - van 11u tot 14u

 

Op zondag 20 maart kan je deelnemen aan het Jetse startschot van de 
Brusselse Waterdagen, die lopen van 20 tot 27 maart. Het programma 
bestaat uit een tweeluik dat een expo koppelt aan een fietstocht en met 
als centraal thema: de openbare ruimte bekeken vanuit een ander oog-
punt.
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Sociale steun OCMW 
Hoe je uitgaven voor water en energie onder controle te houden 

D
e stijgende prijzen voor water en 
energie zijn tegenwoordig niet al-
leen bijna dagelijkse kost in onze 
berichtgeving, ze zijn voor veel ge-

zinnen helaas ook bittere ernst. Wat extra 
hulp en/of raad van het OCMW is hierbij 
misschien niet meer dan een pleister op de 
wonde, maar kan voor velen wel net het ver-
schil maken. 

 

Worden de water- of energiefacturen 
je teveel ? 
• Kan je de gas-, elektriciteit- en/of water-

factuur niet meer betalen door stijgende 
energiekosten? 

• Begrijp je de jaarlijkse energieafrekenin-
gen niet? 

• Wil je graag tips om minder te verbruiken? 
• Wil je wijzigen van energieleverancier? 
• Vraag je je af of je recht hebt op een  

sociaal energietarief? 
• Weet je niet meer wat te beginnen? 

Het OCMW helpt je ! 
Door je te informeren en je te begeleiden 

bij de stappen die je moet ondernemen; 
Door een evenwichtig budget op te stel-

len zodat je je energiefacturen op tijd kan 
betalen of je schulden kan aflossen; 

Door financiële hulp te bieden als je in-
komen niet volstaat. 

 
Meer info: Sociale Dienst OCMW Jette 
Sint-Pieterskerkstraat 47-49 
02.422.46.11 
energie.cpas.ocmw@jette.brussels  

Vaccinatie-antenne Mercier  
4 dagen per week open in maart
U kan zich nog steeds laten vaccineren 
in de vaccinatie-antenne in het station 
van Jette, op het Kardinaal Mercier-
plein. Minstens tot 13 maart maart zal 
de vaccinatie-antenne 4 dagen per 
week open zijn. 

 

D
e Jettenaren (vanaf 12 jaar) die hun 
eerste of tweede vaccin of hun 
boosterprik willen, kunnen hier-
voor terecht in de vaccinatie-an-

tenne in het stationsgebouw op het 
Kardinaal Mercierplein. En dit gratis en zon-
der afspraak. Minstens tot 13 maart is de 
vaccinatie-antenne open van donderdag tot 
zondag, van 13u tot 19u. 
 

• Vaccinatie-antenne Mercier 
Van donderdag tot zondag van 13u tot 19u 
In het station van Jette 

Kardinaal Mercierplein 
Zonder afspraak en gratis 
Vaccin: Pfizer
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Zondag 13 maart 

Optocht om de vrouwenrechten te (her)bevestigen 
De openbare ruimte door een vrouwelijke bril 

15 en 16 maart 

Kledingbeurs 
Zomer-, sport- en zwangerschapskleren / kleutermateriaal 

Naar aanleiding van de Internationale 
dag van de Vrouwenrechten die plaats-
vindt op dinsdag 8 maart, organiseert 
de gemeentelijke dienst Gelijke Kan-
sen een optocht om de vrouwenrech-
ten te (her)bevestigen, op zondag 13 
maart om 14u. Het doel is om de open-
bare ruimte door een vrouwelijke bril 
te bekijken. 

 

R
ekening houden met het geslacht 
bij de inrichting van de openbare 
ruimte is een recent gegeven. Tij-
dens de verstedelijking werd Brus-

sel volledig uitgetekend door mannen, van 
het stratenpatroon tot de voetpadbedek-
king, van de invoeging van de pleinen tot de 

inrichting van de parken,… Een optocht om 
de openbare ruimte terug te toe-eigenen wil 
deze met een vrouwelijk blik laten (her)ont-
dekken om beter te begrijpen wat bij vrou-
wen een onveiligheidsgevoel kan opwekken, 
voor mobiliteitsproblemen kan zorgen (vb. 

voor zwangere vrouwen of met een kinder-
koets),… 

Wil je de strijd voor de vrouwenrechten 
steunen? Afspraak op zondag 13 maart om 
14u voor de optocht om de Jetse openbare 
ruimte door een vrouwelijke bril te bekijken. 
Het parcours van 3,5 kilometer kan te voet, 
met de step, skateboard of rolstoel afgelegd 
worden. Afspraak aan de Street workout in 
het Jeugdpark. Iedereen op post! 

 
 

• Optocht om de vrouwenrechten te 
(her)bevestigen (3,5 km) 
Zondag 13 maart om 14u 
Afspraak in het Jeugdpark  
(Street workout) 
Mondmasker verplicht vanaf 12 jaar 

Bericht aan de koopjesjagers! De Jetse 
afdeling van ‘La Ligue des Familles’ 
organiseert in maart een beurs voor 

zomerkledij, sportkledij (van 0 tot 16 jaar), 
zwangerschapskledij en kleutermateriaal. 
 

Waar en wanneer uw kleren binnen-
brengen? 
• Enkel op afspraak (zie kader) op maandag 

14 maart, van 15u tot 19u en op dinsdag 15 
maart, van 9u tot 17u, in de Gemeentelijke 
feestzaal  

• Prijs: 1 €/lot voor leden van de Ligue des 
Familles (max. 2 loten van 20 stuks/per-
soon) – 4 €/lot voor niet-leden (max. 1 lot 
van 20 stuks/persoon)  

• Voorwaarden: enkel zomerkledij, proper, 
gestreken en in perfecte staat 

• Recuperatie niet-verkochte kleren: woens-
dag 16 maart, van 19u tot 19.45u 
  
Wie koopjes wil scoren moet op dinsdag 

15 maart, van 19u tot 21u en op woensdag 16 
maart, van 9u tot 15u, in naar de Gemeente-
lijke feestzaal zijn. Niet-verkochte artikelen 
en geld dat niet gerecupereerd wordt, gaat 
naar een goed doel. 

 
• Beurs voor zomerkledij, sportkledij, 

zwangerschapskledij en kleutermateriaal 
- Dinsdag 15 maart, van 19u tot 21u 
- Woensdag 16 maart, van 9 tot 15u 
Gemeentelijke feestzaal, Kardinaal  
Mercierplein 10 (1ste verdieping 
ruime parking achter het station 

Maandag 28 maart 
bloedinzameling  
Rode Kruis  

Bloed geven 
redt men-
senlevens, 

maar de laatste 
maanden heeft het 
Rode Kruis het zeer 
moeilijk om zijn 
bloedvoorraad op 
peil te houden. In Jette vindt op maandag 28 
maart een bloedinzameling plaats in het 
Centre Armillaire. Schrijf je online in om je 
solidariteit met patiënten in nood te betuigen! 
De vrijwilligers van het Rode Kruis zullen je 
vriendelijk en met open armen ontvangen. 
 
Vragen over bloed geven? Stuur een mail 
naar sang@croixrouge-jette.be. 
 
• Bloedinzameling Rode Kruis 

Maandag 28 maart, van 15.30u tot 19u 
Centre Armillaire 
de Smet de Naeyerlaan 145 
Maak afspraak via  
https://donorportaal.rodekruis.be  
(via de zoekfunctie op postcode)

Maak een afspraak op 7 of 8 maart 
Wie een afspraak wil maken om kleren af 
te geven, kan op maandag 7 of dinsdag 8 
maart (van 19 tot 20u) bellen naar Mevr. 
Declerck op 0470.20.51.79. Bepaal vooraf 
welke dag en uur u het beste past.



Lecharlierwijk krijgt  
nieuw verkeersplan 
Keuze voor meer verkeersveiligheid en een betere luchtkwaliteit 

V
oor de goede orde: de Lecharlier-
wijk behelst het gebied tussen de 
Jetselaan, de Carton de Wiartlaan, 
de Charles Woestelaan en de de 

Smet de Naeyerlaan. Tijdens een intens 
parcours van twee jaar kon de hele buurt, 
samen met de gemeente en onder het toe-
ziend oog van een studiebureau, via partici-
patieve workshops mee nadenken over de 
verschillende scenario’s om de mobiliteit en 
de levenskwaliteit in de wijk te verbeteren.  

Knippen 
In het nieuwe verkeersplan wordt de Fir-

min Lecharlierlaan tussen de Odon War-
landlaan en de Levis Mirepoixlaan een 
eenrichtingsstraat (van Belgica richting de 
Smet de Naeyerlaan), zij het enkel voor het 
autoverkeer, niet voor de bussen van de 
MIVB. Bij een positieve evaluatie van de 
buurtbewoners zal ook in een deel van de 
Paul de Mertenlaan (van de Jetsesteenweg 

tot de Jetselaan) het verkeer in een richting 
verlopen. Daar komt bovendien een knip ter 
hoogte van de Jetselaan, zodat je er met de 
auto enkel rechts zal kunnen afslaan en niet 
langer de tramsporen kan oversteken. Een 
tweede knip moet verhinderen dat het au-
toverkeer via de Firmin Lecharlierlaan de 
Longtinstraat inrijdt. Ook aan het Amnesty 
Internationalplein komt een knip (zie hier-
onder). De herinrichtingen voor de eerste, 
tijdelijke knips starten in de zomer en moe-
ten op termijn de aanleg van groene plein-
tjes mogelijk maken. 

Schoolstraten 
In de perimeter van de Lecharlierwijk lig-

gen niet minder dan vijf scholen. Daarom 
voorziet het nieuwe circulatieplan ook in de 
aanleg van twee schoolstraten die voor en na 
de schooluren afgesloten zullen zijn voor het 
autoverkeer. De schoolstraten komen aan elk 
uiteinde van de Levis Mirepoixlaan en worden 
aangevuld met twee knippen, eentje ter 

hoogte van het Amnesty Internationalplein en 
een tweede aan de Charles Woestelaan. De 
schoolstraten zelf starten in september als 
een proefproject van een jaar en worden in 
september 2023 definitief ingevoerd. 

Heraanleg  
De heraanleg van de wijk staat los van het 

verkeersplan en is pas in een later stadium 
aan de orde. Het plan daarvoor is zelfs nog 
niet afgerond, laat staan dat de buurtbewo-
ners erover zijn ingelicht. Wel staat vast dat 
er meer plaats komt voor groen en betere 
voetpaden. Die heraanleg zal zich trouwens 
niet beperken tot de Firmin Lecharlierlaan. 
Ook het Amnesty Internationalplein krijgt 
een volledig nieuwe look. Qua timing voor-
ziet de gemeente het einde van de werken 
in 2024-2025. 

Het verkeersplan voor de Lecharlierwijk 
past in de optiek van Good Move, het gewes-
telijk mobiliteitsplan dat 50 Brusselse wij-
ken tegen 2030 veilig en autoluw wil maken. 

 

Eind januari stelde de gemeente het nieuwe verkeersplan voor de  
Lecharlierwijk voor. Met een filtering van het doorgaand verkeer en de 
aanleg van twee schoolstraten trekt Jette hiermee resoluut de kaart 
van de veiligheid en de leefbaarheid. Na de introductie van de eerste tij-
delijke aanpassingen volgt op termijn de heraanleg van de gelijknamige 
laan.
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Langdurige stroomstoring  
Hoe schadevergoeding aanvragen na een elektriciteitspanne?

Schade als gevolg van een stroom-
panne mag dan geen alledaags pro-
bleem zijn, op 19 november vorig jaar 
werd het voor heel wat Jetse gezinnen 
realiteit. De termijn voor het indienen 
van een vergoeding voor deze speci-
fieke storing is inmiddels verstreken, 
maar toch is het goed om even stil te 
staan bij de modaliteiten om dergelijke 
schade vergoed te krijgen. 

 

V
olgens een gewestelijke ordonnan-
tie over de organisatie van de elek-
triciteitsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, heeft elke 

klant die geconfronteerd werd met een  
storing van meer dan 6 uur, recht op een 
schadevergoeding. Na aanvraag van deze 
vergoeding zal Sibelga de geldigheid ervan 
verifiëren en bij een gunstig advies het be-
talingsverzoek opvolgen. 

Procedure 
De vergoeding van de schade gebeurt na 

afhouding van een individuele franchise van 
30 euro per schadegeval en binnen be-
paalde limieten. Zo moeten uw installaties 
volledig in orde zijn en moet u de nodige 
maatregelen treffen om de eventuele 
schade te beperken. Als u meent in aan-
merking te komen voor een schadevergoe-
ding van een stroompanne, is dit de te 
volgen procedure: 

• Meld het schadegeval via www.sibelga.be, 
ten laatste 90 kalenderdagen na de datum 
van de stroompanne. 

• Voeg alle stukken of documenten toe die 
toelaten om de aard van het schadegeval en 
de omvang van de schade vast te stellen. 
Vergeet ten slotte ook niet om het scha-

degeval ook aan uw brandverzekeraar te 
melden.

Samen geven we ratten geen kans!
In een stadsomgeving zorgen wilde die-
ren vaak voor overlast. Denk bijvoor-
beeld aan de duiven of in sommige 
steden zelfs vossen. Maar de meeste 
problemen worden veroorzaakt door de 
ratten. Ook jij kan ertoe bijdragen dat de 
rattenpopulatie binnen de perken blijft. 

 

A
fval achteloos laten rondslingeren 
of je vuilniszakken op een fout mo-
ment buiten zetten heeft niet al-
leen een impact op onze 

leefomgeving, maar lokt ook ongedierte 
zoals ratten. Daarom is het belangrijk om 
enkele eenvoudige en evidente regels na te 
leven. Samen geven we ratten geen kans! 
 
Respecteer daarom deze tips: 
• Laat geen picknickresten achter in de par-

ken 

• Plaats je vuilniszak op het juiste moment 
buiten en voor je woning, zodat de vuilnis-
wagen deze tijdens de ophaalronde kan 
meenemen 

• De vuilniszakken die op een straathoek of 

voor een blinde muur of verlaten pand ge-
plaatst worden, worden door Net Brussel 
als sluikafval beschouwd en niet opge-
haald 

• Gebruik de oranje ophaalbakken voor je 
organisch afval, te bekomen via mail naar 
proprete-netheid@jette.brussels 

• Stockeer geen huishoudelijk afval in je 
kelder of tuin 

• Heb je tijdens wegenwerken last van rat-
ten? De gemeentelijke reinheidscontro-
leurs kunnen je helpen met praktische 
raad (proprete-netheid@jette.brussels) 

• Heb je last van ratten in je gebouw? Con-
tacteer dan je syndicus  

 
Weet dat de gemeente vier keer per jaar 
ontrattingscampagnes organiseert, door 
een professionele firma. Deze gebeuren op 
openbare ruimtes en ondergronds in het 
rioleringsnetwerk.



Van 29 maart tot 1 april 

Mobiele containers  
voor huishoudelijk grofvuil 
Enkel voor Jettenaren 

O
p 29, 30 en 31 maart en 1 april, tel-
kens van 9u tot 12.30u en van 
13.30u tot 18u, is een nieuwe mo-
biele containeractie voor huishou-

delijk grofvuil voorzien in Jette. Vergeet niet 
om uw afval vooraf te sorteren en houd u 
aan de veiligheidsregels en de veiligheids-
instructies van het gemeentepersoneel ter 
plaatse. 

Welk afval wordt aanvaard? 
Hou er rekening mee dat u enkel met 

huishoudelijk grofvuil terecht kan bij de mo-
biele containers: meubilair, onherstelbare 
kleine huishoudtoestellen (geen wasmachi-
nes, vaatwassers, enz.) en multimedia-
materiaal, gereedschap, huishoudelijk klein 
chemisch afval, spaarlampen en verlichting. 
Afval dat bestemd is voor de witte, blauwe, 
gele en groene zakken, alsook glazen fles-
sen en flacons bestemd voor de glascontai-
ner, worden niet aanvaard. Hetzelfde geldt 
voor banden en auto-onderdelen, bouw- en 
professioneel afval, gasflessen, oplosmid-
delen, spuiten, enz. Sorteer uw afval voor u 
zich naar de container begeeft. Het per-
soneel behoudt zich het recht voor om de 

toegang te weigeren aan personen die deze 
regels niet respecteren. En, tot slot, vergeet 
ook uw mondmasker niet. 

Parkeer- en verkeersmaatregelen 
Tijdens deze actie geldt van 7u tot 19u 

een verkeers- en parkeerverbod en in de 
betrokken straten, behalve voor de voertui-
gen die afval komen deponeren. Voor de in-
woners van deze straten zullen ook de 
garages niet toegankelijk zijn.  

 
Meer info: www.jette.be 
www.arp-gan.be – 0800.981.81

• 29/03: J.P. Ballingslaan  
(toegang via R. Soetensstraat) 

• 30/03: H. Werriestraat 
(toegang via Wemmelsesteenweg) 

• 31/03: Gielelaan  
(toegang via O. Warlandlaan) 

• 01/04: A. Gomandstraat  
(toegang via Verzetsstraat) 

Uurrooster:  
van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u 
Mondmasker verplicht
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Maart 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  
   14 maart, van 17u tot 17.45u 

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

• Woestelaan 
   (O.L.V. van Lourdeskerk) 
   28 maart, 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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 7 en 17 maart 

Vergaderingen openbare reinheid 
Handelszaken en wijk Van Asbroeck 

I
n het kader van het Openbare rein-
heidsplan 2020-2024 nodigen de ge-
meentelijke dienst Openbare reinheid 
en de bevoegde schepen alle Jettena-

ren uit op wijkvergaderingen om te zien hoe 
het gesteld is met de netheid in hun wijk. De 
volgende vergaderingen vinden plaats op  
7 maart voor Jetse handelszaken en op  
17 maart voor de inwoners van de wijk Van 
Asbroeck (zie kader).  

Tijdens deze wijkvergadering kunnen de 
bewoners met de bevoegde instanties van 
gedachten wisselen over volgende thema’s:  
• stadsmeubilair (openbare vuilnisbakken)  
• containers (voor glas, kleding, en ge-

bruikte olie)  
• sluikstorten  
• sigarettenpeuken  
• hondenpoep - hondentoiletten 
 
 
 

 

Tijdens de ontmoeting met de han-
delaars komen eveneens thema’s aan bod 
met betrekking tot de openbare reinheid: 
• de verschillende diensten die door de ge-

meente aangeboden worden aan de han-
delaars 

• het wettelijk kader 
• het handelaarshandvest 
• toekomstige projecten 
De bedoeling van deze ontmoetingen is te 
peilen naar de bezorgdheden, ideeën en 
voorstellen van de Jettenaren en de han-
delaars en hen projecten voor te stellen die 
de netheid van hun wijk ten goede komen.

 

Vergadering handelszaken  
Maandag 7 maart, van 18u tot 20u 
Gemeentelijke feestzaal 
Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping)  
Wijk Van Asbroeck  
Donderdag 17 maart, van 19u tot 21u  
L. Theodorstraat 108 (Blauwe zaal) 
Rivierendreef – E. Toussaintstraat  
Wemmelsesteenweg – Vlamingenstraat 
Walenstraat – L. Dopéréstraat 
S. Legrellestraat – Brunardstraat 
Boghemansstraat – Wilgstraat 
Priester V. de Slooverstraat 
Priester P. Le Rouxstraat 
H. Van Eepoelstraat – G. Biernauxstraat 
H. Huybrechtsstraat – Thomaesstraat 
Gillebertusstraat 
 
Inschrijven gewenst:  
proprete-netheid@jette.brussels  
of 02.423.13.17

SECRÉTINLAAN, J. LAHAYE-
STRAAT, ONTMIJNERSLAAN, 
DE SMET DE NAEYERLAAN 
Werken MIVB Kerkhof van 
Jette 

De MIVB is bezig met de her-
aanleg van de tramlijnen 19, 
51, 62 en 93 en de openbare 
ruimte rond het kerkhof van 
Jette. De werken gingen van 
start in augustus vorig jaar 
met de interventies van de 
nutsbedrijven en vervolgen 
momenteel met de aanleg van 
de rails. Meer info over dit pro-
ject: www.mivb.be.  
 
ESSEGHEMSTRAAT  
Werken nutsbedrijven 
Sibelga, Proximus en Vivaqua 
en Irisnet voeren momenteel 
in de Esseghemstraat werken 
uit voor de versteviging van 

hun installaties. In functie van 
de vooruitgang ervan 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 vooruitgang van de 
werken kan er een parkeer-
verbod gelden.  
 
E. TOUSSAINTSTRAAT 
Heraanleg van de weg 
De gemeente werkt momenteel 
aan de heraanleg van het ge-
deelte van de E. Toussaintstraat 
gelegen tussen de A. Baeck-
straat en de G. Biernauxstraat 

(kruispunt niet inbegrepen). 
Deze werf zal in fasen verlopen 
en zo’n vier maanden duren. 
Tijdens deze periode zal een 
parkeerverbod gelden, zal het 
autoverkeer gedurende be-
paalde periodes verboden zijn 
en de toegang tot de garages 
onmogelijk. Het autoverkeer zal 
omgeleid worden via de Ten-
toonstellingslaan. De straat 
blijft wel toegankelijk voor voet-
gangers.  
 
J. DE HEYNLAAN EN V. VAN-
DERMAELENLAAN 
Aanpassingen MIVB  
De MIVB is momenteel bezig 
met de voorlopige herinrich-
ting van de V. Vandermaelen-
laan en de De Heynlaan met 
het oog op de komst van lijn 

83. Het gaat met name om vol-
gende aanpassingen: test een-
richtingsverkeer in V. 
Vandermaelenlaan, aanleg van 
een fietspad richting Dikke 
Beuklaan, verplaatsing en 
aanpassing aan de geldende 
normen qua toegankelijkheid 
van de bushalte ‘Tircher’ ter 
hoogte van het kruispunt Van-
dermaelen/De Heyn, veilig-
heidsaanpassingen in de De 
Heynlaan (aanleg nieuwe ze-
brapaden en verkeersdrem-
pels). Deze werken zullen in 
twee fasen verlopen en zo’n 40 
werkdagen duren. Tijdens 
deze periode zullen omleidin-
gen voorzien zijn voor het 
auto- en busverkeer. De stra-
ten blijven wel toegankelijk 
voor voetgangers

Info
werken

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



Projectoproep ‘Vooruit met de Wijk’  
Steun duurzame burgerprojecten

Zit je boordevol ideeën en heb je zin om 
samen met je buren een project rond 
ecologie op poten te zetten om je wijk 
nog gezelliger te maken? De project-
oproep ‘Vooruit met de Wijk’ nodigt 
Brusselaars uit om buurtprojecten met 
een duurzame inslag in te dienen. 

 

H
et doel van de projectoproep ‘Voor-
uit met de Wijk’ is om de levens-
kwaliteit van de wijk te 
dynamiseren en te verbeteren door 

de bewoners te mobiliseren rond milieu-
bescherming en duurzame ontwikkeling. 
De projecten kunnen draaien rond diverse 
thema’s zoals voeding, afval, biodiversiteit, 
openbare netheid en mobiliteit.  

Infosessie 
Er komen ook online-infosessies onder de 
vorm van discussiefora om te discussiëren 
over projecten en waar je terecht kan met 
al je vragen.  
Je krijgt er de kans om van ideeën te wis-
selen rond de verschillende thema’s van de 
projectoproep en om andere projectinitia-
toren en gemeentelijke vertegenwoordigers 
te ontmoeten die je kunnen helpen bij het 
tot stand komen van jouw project. Er zijn 
meerdere data voor de infosessies (zie 
ht tps:/ /voorui tmetdewi jk .brussels/ 
evenementen).   
 
Meer info:  
ddo@jette.brussels 
02.422.31.03 

 
• Vooruit met de Wijk 

online-infosessie Jette  
Maandag 7 maart, van 18u tot 20u  
Inschrijvingen:  
citizensprojects@inspironslequartier. 
brussels 

Fotowedstrijd 

De natuur in het geniep 
De fotowedstrijd ‘De natuur in het ge-
niep’ wordt georganiseerd door de ge-
meente Jette en draait rond de natuur 
in de stad. Zin om mee te doen? Open 
dan je ogen en trek erop uit op zoek 
naar vegetatie op onverwachte of on-
gewone plekken in Jette.  

 

D
e natuur is overal aanwezig in de 
stad en duikt soms op de meest 
verrassende plaatsen op. Kleine 
bloempjes die discreet piepen on-

deraan een poort, gras dat zijn weg omhoog 
vindt in de voegen van straatstenen, strui-
ken die nu mogen groeien op plaatsen waar 
ze vroeger systematisch uitgetrokken wer-
den.  

De natuur in Jette 
Om de biodiversiteit en de spontane ve-

getatie te benadrukken organiseert de ge-
meente een fotowedstrijd rond dit thema. 
De wedstrijd loopt van 1 maart 2022 tot 30 
april 2022 en staat open voor alle Jettena-

ren (uitgezonderd professionele fotografen). 
De bedoeling van deze fotowedstrijd is dus 
om de natuur te tonen die op zijn mooist en 
spontaan opduikt op diverse plaatsen in 
Jette. 

Alle foto’s zullen tentoongesteld worden 
tijdens de opendeurdag van het leefmilieu 
op zondag 8 mei 2022. Daar zullen de be-

zoekers kunnen stemmen op de mooiste fo-
to’s! 

Het reglement en het deelnemingsfor-
mulier vind je op de website van de ge-
meente of kan je op aanvraag verkrijgen bij 
de dienst Duurzame ontwikkeling-Leef-
milieu (ddo@jette.brussels – 02.422.31.03 of 
02.422.31.01).

JETTE INFO - DUURZAME ONTWIKKELING14
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Duurzame ontwikkeling – agenda

Opruimactie Schapenweg 

Zondag 27 maart, van 10u tot 16 
Afspraak aan het Vriendschapschalet 
(Schapenweg) 
Inschrijven niet nodig 

Op zondag 27 maart vindt een grote op-
ruimactie plaats op het hoofdpad en de zij-
paden van het Laarbeekbos. Dit jaar wordt 
de actie georganiseerd door de Rotary 
club, in samenwerking met la Maison 
Bleue en de moestuiniers van de Scha-
penweg. De dag wordt afgesloten met een 
drankje een soep en/of broodje. 
 

Compost Day 

Zondag 20 maart 
Deelnemende composten:  
www.compostday.brussels 
Meer info: ddo@jette.brussels   

Kies een deelnemende compost op 
www.compostday.brussels en bezoek die 
op zondag 20 maart volgens het aange-
geven uurrooster. De composteerders zul-
len met plezier een antwoord geven op je 
vragen, je enkele merkwaardige wormen 
laten zien en anekdotes vertellen over hun 
avontuurlijke bezigheid. Na afloop keer je 

huiswaarts met heel wat nuttige informa-
tie en een compostemmer om zelf je bio-
afval in te bewaren.

Lucht-Klimaatplan  
Participatiecafé als volgende stap naar Jets klimaatplan 

Met de infoavond die begin december 
plaatsvond en het burgerparticipatie-
platform dat tot eind februari online 
stond, is het Jetse Lucht-Klimaatplan 
definitief gelanceerd en kondigt de vol-
gende etappe zich al aan voor eind 
maart. Overstromingen, hittegolven,… 
Jette mobiliseert zich voor de klimaat-
verandering!   

 

O
p zondag 27 maart is het tijd voor 
een gezellige namiddag om het te 
hebben over de projecten van de 
gemeente en van de Jettenaren en 

wensen en eventuele obstakels te identifi-
ceren om uiteindelijk de participatiedyna-
miek die zich het hele jaar zal doorzetten, 
te kunnen lanceren. 
Op het einde van dit proces zal het Lucht-
Klimaatplan van de gemeente een planning 
opmaken van de projecten die de komende 
jaren zullen uitgerold worden in Jette. Ie-
dereen zal kunnen meewerken aan de op-
bouw van dit plan. Deze namiddag biedt ons 
de kans om mekaar te ontmoeten en te 
werken aan de duurzame toekomst van 
onze gemeente. 

 

Meer info:  
dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu 
– ddo@jette.brussels – 02.422.31.12 – 
02.422.31.03 

• Participatiecafé   
Zondag 27 maart, van 14.30u tot 17.30u 
Theodor 108 – Polyvalente zaal (1ste ver-
dieping) - Léon Theodorstraat 108
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N
a slechts een jaar is de doelstelling 
van Stad 30  duidelijk al bereikt, 
zoals blijkt uit de balans die wij on-
dertussen hebben opgemaakt: een 

vermindering van de gemiddelde snelheid 
zonder dat de rittijd toeneemt, minder en 
minder zware ongevallen, minder lawaai… 
De voordelen zijn legio. 
Toch zijn er nog steeds bestuurders die de 
snelheidsbeperking niet naleven. De evi-
dente oplossing hiervoor is dat we het aantal 
radars en politiecontroles opvoeren. Maar 
met een sensibiliseringscampagne verkie-
zen we bewustwording boven repressie.   

Blijf uzelf, rij trager 
Files, parkeerproblemen, de angst om te 
laat te komen, agressiviteit, overtredingen 
door andere weggebruikers… Als u in de 
stad met de auto op weg gaat, krijgt u heel 
wat stress te verwerken. 
Iedereen heeft al ondervonden dat soms zich-
zelf niet te zijn achter het stuur. Een escalatie 

van agressief gedrag biedt echter geen oplos-
sing. In tegendeel, het verhoogt alleen maar 
de stress en de risico’s voor iedereen.   

Snelheid in het verkeer kan leiden tot  
gruwelijke ongevallen

 

• Hoe sneller u rijdt, hoe groter de rem-
afstand:  

• Tegen 30 km/u komt u na 13 meter tot stil-
stand 

• Tegen 50 km/u staat u pas na 26 meter stil   
26 meter, dat zijn 6 achter elkaar gepar-
keerde auto’s. Dat is enorm in de stad.   

Snel rijden levert geen akelig grote 
tijdwinst op 

• In de stad is de rittijd de som van de ver-
plaatsingsduur enerzijds en de stilstand- 
en wachttijd anderzijds. Door verkeers-
lichten, kruispunten, opstoppingen e.d. 
bedraagt de gemiddelde snelheid op een 
traject in de hoofdstad zo’n 18 tot 24 km/u 
overdag en 30 km/u ‘s nachts.   

• Een snelheid van 30km/u heeft geen we-

zenlijke impact op de rittijd van de bestuur-
ders die zo goed als stabiel is op het traject, 
ongeacht het tijdstip (spitsuur - daluur).  

Door snelheid krijgt een ongeval 
monsterlijke gevolgen 
• Als u de kracht van een botsing vergelijkt 

met een instortend gebouw, dan ziet u on-
middellijk welke invloed snelheid kan 
hebben op de ernst van een ongeval. 

• Het risico op overlijden voor voetgangers 
is hierdoor 5 keer groter bij 50 km/u dan 
bij 30 km/u.  

Hoe lager de snelheid, hoe  
verschrikkelijk veel makkelijker  
het is om te reageren 
In de stad delen vele weggebruikers het ver-
keer: autobestuurders, het openbaar ver-
voer, fietsers, motorrijders, voetgangers, 
kinderen, steppen... wat ervoor zorgt dat er 
voortdurend gevaarlijke situaties ontstaan 
die vaak niet te voorzien zijn.   
Zolang de bestuurder het gevaar zelf niet 
ziet, denkt hij er helaas niet aan zijn rij-
gedrag aan te passen. In een versnellend 
voertuig vernauwt steeds meer het gezichts-
veld. En bij extreem hoge snelheden concen-
treert het zicht zich op één enkel punt, recht 
vooruit, zodat de bestuurder steeds meer 
gevangen zit in een tunnelvisie. 

Wanstaltig hoge boetes 

In de bebouwde kom, nabij scholen, in 
woonwijken of op woonerven: 
• kost een overschrijding van de snelheids-

limiet met 10 km/u 53 euro 
• kost méér dan 10 km/u te hard rijden 53 

euro + 11 euro voor elke bijkomende km/u 
 
En vanaf een snelheid van 20 km/u boven de 
snelheidslimiet kan uw rijbewijs worden in-
getrokken (bv. 50 km/u waar de maximum-
snelheid 30 km/u is) en riskeert u voor de 
rechter te moeten verschijnen na een over-
schrijding van de snelheidslimiet met 30 
km/u (bv. 60 km/u in plaats van 30 km/u). 

Snel rijden  
kan monsterlijke vormen aannemen 
Nieuwe campagne Brussel Mobiliteit

 

30 km/u is sinds 1 januari 2021 de algemene regel in Brussel. Als u weet dat 
jaarlijks 50 doden of zwaargewonden te wijten zijn aan overdreven of onaan-
gepaste snelheid alleen al in Brussel, dan is dit een belangrijke stap vooruit 
voor de veiligheid op onze wegen.
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Duurzaam Wijkcontract Magritte 
Kleuterschool Jacques Brel krijgt nieuwe speelplaats

De projecten van het DW Magritte sta-
pelen zich op. Binnenkort voegt de 
speelplaats van de kleuterschool 
Jacques Brel zich toe aan het rijtje ver-
wezenlijkingen in het kader van het 
wijkcontract. Ook evenementen ont-
breken niet. Hou alvast de nieuwe web-
site van DW Magritte in de gaten. 

 

D
e doelstellingen van het project van 
de heraanleg van de speelplaats 
van de kleuterschool Jacques Brel 
zijn velerlei. Niet alleen de speel-

plaats zelf wordt onder handen genomen, 
ook aan de schoolpoort en in de onmiddel-
lijke omgeving daarvan, worden de nodige 
voorzieningen getroffen. 

Speelplaats en buurtpark 
Als globaal concept is gekozen voor een 

natuurlijke speelplaats met ruimte voor spel, 
groen en water. Ook de ingang van de school 
in de J. Loossenstraat wordt herbekeken. Er 

komt een hellend vlak en een nieuwe trap. 
Eens de speelplaats heraangelegd is, start 
de gemeente met een pilootproject waarbij 
de ruimte wordt opengesteld voor de buurt-
bewoners voor wie ze dienst kan doen als 
buurtparkje. In de straat zelf komen de no-
dige aanpassingen om de integratie van een 
schoolstraat mogelijk maken, aangevuld met 
een veilige schoolpoort en waterinfiltratie 
om het regenwater zijn weg te laten vinden. 

Werforganisatie 
Omwille van de beperkte oppervlakte van 

de speelplaats en de activiteiten in de school, 
zal de eigenlijke werforganisatie voor de her-
aanleg van de speelplaats zich in hoofdzaak 
organiseren vanuit de J. Loossensstraat. De 
werken zelf starten begin maart en zullen 3 
maanden duren. Tijdens deze periode zal het 
gedeelte van de Loossensstraat gelegen tus-
sen de Esseghemstraat en de Delathouwer-
straat afgesloten zijn voor het verkeer en zal 
er een parkeerverbod gelden. De toegang tot 
de school zal via de ingang van de basis-
school in de Esseghemstraat gebeuren. 

Wat evenementen betreft voorziet het 
Duurzaam Wijkcontract Magritte de ko-
mende weken het Buurtkippenhok/Poul-
lailer de Quartier en het Forum 
heraanleg VAL02. Hou de nieuwe web-
site (www.cqd-magritte-dw.be) in de 
gaten voor data en details.

Opleiding ouder-kind  
Hoe fietsen in de stad?
Met het mooie lenteweer in het ver-
schiet droom jij wellicht al van uitstap-
jes op de fiets met je gezin. Maar wat 
als je die leuke momenten nog veel 
vaker kon beleven? Het is dikwijls mo-
gelijk om een nuttige verplaatsing 
(naar school of hobby’s) te transforme-
ren in een leuke fietsuitstap. Een oplei-
ding van Pro Velo kan je hierbij helpen. 

 

W
il jij ook vaker de fiets gebruiken 
met je kind(eren), maar schrikt 
het je af? En stel je je vragen, 
zoals ‘Op welke leeftijd moet ik 

daarmee beginnen?’, ‘Hoe moet ik me po-
sitioneren?’ en ‘Wat zijn mijn rechten?’? 
Volg dan de gratis ouder-kind-opleiding van 
Pro Velo, in samenwerking met Brussel Mo-

biliteit. Dankzij hun tips zal je veilig in de 
stad kunnen fietsen met je kinderen. De op-
leiding verloopt in twee stappen: 
• Online opleiding: ze frissen de wegcode 

(voor fietsers) op en ze vertellen je hoe je te 
positioneren in het verkeer. Er zijn twee on-
line sessies, op maandag 28/03 en op don-
derdag 31/03 (telkens tussen 20u en 21.15u). 

• Praktische opleidingen: ze oefenen samen 
met jou en je kind in het verkeer, vertrek-
kende vanuit Jette op het Koningin Astrid-
plein op 13 april 2022, van 16 tot 18 uur. 
 

Schrijf je in via  
https://www.provelo.org/nl/page/oplei-
ding-ouder-kind. Opgelet, het aantal plaat-
sen is beperkt. Aangezien de opleiding op 
de fiets plaatsvindt, moeten de deelnemers 
beschikken over een fiets die in orde is.
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Safer Internet Day 
Grootschalige computerhacking op Jetse gemeentescholen 

Geen paniek! De titel van dit stuk be-
rust niet op ware feiten, maar was het 
gegeven waarmee de Jetse Neder-
landstalige gemeentescholen aan de 
slag gingen om hun leerlingen bewust 
te maken van de valkuilen van het in-
ternet, niet door ze schrik aan te jagen, 
maar door net de voordelen ervan in de 
verf te zetten.   

 

D
eze sensibiliseringscampagne 
vond plaats van 7 tot 11 februari, 
niet toevallig de week waarin Safer 
Internet Day valt. Safer Internet 

Day is een wereldwijd evenement dat  elk 
jaar door de Europese Commissie wordt 
georganiseerd om van het internet een 
leuke, creatieve, verrijkende en veilige 
ruimte voor iedereen – in niet in het minst 
voor kinderen – te maken. 

Spanning 
In de Jetse gemeentescholen begon de 
week alvast met de nodige suspense. Tij-
dens de les kregen de leerlingen plots de 
melding op hun smartboard dat alle school-
computers gehackt waren en dat de gege-

vens op die computers enkel konden gered 
worden na het uitvoeren van een aantal op-
drachten. Elke klas kreeg een opdracht die 
ze moesten volbrengen om een letter van 
het wachtwoord te achterhalen. Alle codes 
samen vormden het superwachtwoord om 
deze nachtmerrie te beëindigen. 

Opdrachten 
Elke graad kreeg een opdracht op maat om 
zo zijn steentje bij te dragen om de school 
uit een benarde situatie te halen. Zo ging het 

6de leerjaar aan de slag met Smart-e om te 
werken rond veilige wachtwoorden, catfis-
hing, phishing en nepnieuws. Het 5de leer-
jaar waagde zich dan weer aan een escape 
game, terwijl de leerlingen van het 4de met 
Interland een onlinespel over internetveilig-
heid voorgeschoteld kregen. De drie laagste 
graden werden via de website ‘Kwink voor 
burgerschap en mensenrechten’ gesensibi-
liseerd rond sociale media en het bekijken 
van filmpjes op het internet.

Het onthaalhuis van het  
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola 
Vrijwilligers gezocht

O
pgericht op initiatief van de ouders 
van gehospitaliseerde kinderen, huis-
vest het onthaalhuis ouders van wie 
een kind opgenomen is in het Kinder-

ziekenhuis Koningin Fabiola. Het onthaalhuis 
is op zoek naar vrijwilligers om de ploeg te 
komen versterken, om 1 of 2 maal per week 
de permanentie te verzekeren (2 uur). 
Het onthaalhuis bestaat uit 10 kamers met 2 
bedden en de gedeelde ruimtes keuken, eet-
ruimte, salon, wasruimte. Op deze manier 
kunnen de ouders comfortabel leven, net bui-

ten het ziekenhuis, maar vlakbij hun gehospi-
taliseerd kind. De werking van het onthaalhuis 
wordt verzekerd door vrijwilligers die instaan 
voor het onthaal en de inschrijving van de ou-
ders, die ervoor zorgen dat de ouders zich vlot 
kunnen installeren en erop toezien dat het ont-
haalhuis in goede staat blijft (bedden opma-
ken, kasten vullen, afwas doen, betalingen 
ontvangen,…). Het onthaalhuis is op zoek naar 
vrijwilligers voor de permanenties, voorname-
lijk ’s avonds, van 20u tot 22u tijdens week-
dagen of van 18u tot 20u/22u tijdens weekends 

en feestdagen. Tweetaligheid is een must. 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de 
verantwoordelijken om het onthaalhuis te be-
zoeken en het project en de ploeg ter plekke 
te ontdekken.  

 
Meer info:  
Agnès Callewaert – 0478.44.26.36 
 
• Onthaalhuis Kinderziekenhuis  

Koningin Fabiola  
J.J. Crocqlaan 19 – 1020 Brussel
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De Léon Theodorstraat 
Bakkers en zoveel meer

In de Léon Theodorstraat gaan binnen-
kort belangrijke werken van start. Reden 
genoeg om de handelaars in de spot-
lights te plaatsen. Breng hen zeker eens 
een bezoekje, zodat ze niet teveel te lij-
den hebben onder de renovatiewerken. 

 

V
orige maand startten we deze reeks 
met de winkels die bijzondere voe-
dingswaren verkopen. We sluiten 
hier deze maand naadloos bij aan 

met de bakkers op de Léon Theodorstraat. 
De naam dekt echter niet volledig de lading. 
De meeste van deze adressen zijn bakker en 
zoveel meer. 

Bakkerij Gavilan 
Tartines et saveurs 

Brood, ontbijtkoeken, taarten, patisserie, 
broodjes, tearoom,…  

Ferdinand Lenoirstraat 1 
Openingsuren:  
Maandag tot zondag: 6.30u-18.30u 
Facebook: Boulangerie Gavilan - Tartines et 
saveurs 
boulangerie-gavilan-express.be 
 
 
Kisla 
Brood, ontbijtkoeken, taarten, patisserie, 
specialiteiten, voedingswaren 

Léon Theodorstraat 113 
Openingsuren: 
Zaterdag tot donderdag: 6.30u-20u 
Gesloten op vrijdag 

Panos 
Brood, broodjes, ontbijt en lunch 

Léon Theodorstraat 9 
Openingsuren: Maandag tot zaterdag: 7u-18u 
Gesloten op zondag 
 
Bakkerij Sint-Pieters 
Brood, ontbijtkoeken, taarten, patisserie 

Secrétinlaan 5 
Openingsuren: Woensdag tot zaterdag: 7u-18u 
Zondag: 7u-17u;  
Gesloten op maandag en dinsdag

Auberge Espagnole de Jette 
Nieuwe pop-upwinkel in de Léon Theodorstraat 

Bijna 4 maanden geleden startte 
hub.brussels met een Auberge Espag-
nole in de Léon Theodorstraat. Boetiek 
‘D’Almeida-House of Socks’ mocht de 
spits afbijten en heeft intussen plaats ge-
maakt voor ‘Madame Babouche’ die nog 
tot mei de commerciële ruimte inneemt. 

 

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 commer-
ciële 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.   

Ambacht 
De eerste pop-up store die zich instal-

leerde in het nummer 22 van de Léon Theo-
dorstraat was ‘D’Almeida-House of Socks’, 
een winkel met kousen van katoen, fil 

d’Ecosse en wol, allemaal made in Europe. 
Sinds begin februari palmt ‘Madama Babou-
che’ de Jetse Auberge Espagnole in, een 
concept store gewijd aan Marokkaanse am-
bachten, met handtassen en decoratiearti-
kelen geïnspireerd op haar ontmoetingen 
met Marokkaanse ambachtslui. Zij zal op 
haar beurt plaats maken voor Okar, een win-
kel met ethische en duurzame producten die 
creatieve vrouwen en ontwerpers van Afri-
kaanse origine in de kijker wil stellen.  

In april volgt een nieuwe oproep voor 
kandidaturen voor de Auberge Espagnole. 

 
• Auberge Espagnole de Jette 

Léon Theodorstraat 22 
www.babouchefashion.com  
februari-mei
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Stages paasvakantie

GC ESSEGEM 
Speelweek: 'Zandmannetje, 
waar blijf je?' 
Van 11 tot 15 april 
GC Essegem  
Leopold I-straat 329 
Van 9u tot 16u (opvang vanaf 
8u en tot 17u) 
Prijs per stage: 70 € | korting 
mogelijk  
Inschrijvingen:  
www.essegem.be 
Meer info: www.essegem.be 
Voor kleuters vanaf 3 jaar 
 
Doris luistert voor het slapen-
gaan altijd naar een verhaaltje 
van mama. Daarna krijgt hij nog 
tien kusjes en valt hij meestal in 
slaap. Maar deze keer lukt het 
niet, Doris raakt niet in slaap. 
Dan fantaseert hij maar over 
waarom het zandmannetje niet 
komt. Een hele week speelt, be-
weegt en knutselt jouw kleuter 
rond het boek 'Zandmannetje, 
waar blijf je?' van Thaïs Vander-
heyden. 
 

DE KINDERBOERDERIJ  
VAN JETTE 
Van 11 tot 15 april 
De Kinderboerderij van Jette  
Kleine Sint-Annastraat 172 
Van 9 tot 16u (opvang ’s mor-
gens vanaf 8u en ’s avonds tot 
17u: prijs inbegrepen in prijs 
van stage - opvang na 17u: +  
5 €) 
Prijs: 110 € per week  
Info en inschrijven: www.kin-
derboerderijjette.be  
Meer info: www.kinderboerde-
rijjette.be  
 
Tijdens de paasvakantie organi-
seert de Kinderboerderij stages 
voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Deze stages draaien rond de na-
tuur en het boerderijleven en in-
schrijven kan via de website van 
de Kinderboerderij.  

HBLS JEUGDEDUCATIE-
CENTRUM 
Van 4 tot 15 april 
HBLS jeugdeducatiecentrum 
Jetsesteenweg 591 
Van 9u tot 16u (opvang vanaf 
8.30u en tot 17.45u) 
Prijs: 100-150 €/week   
Info en inschrijvingen: 
www.hblanguages.com 
 
Superleuke stages voor kinderen 
en tieners van 3 tot 18 jaar: taal, 
sport & plezier, theater, com-
putertechnologie, creatief.  

IBO DE PUZZEL 
Van 7u tot 18.15u 
Prijs: 10 € per dag en per 
kind, 15 € voor 2 kinderen 
Prijs per halve dag: 7 €  
Eventueel verminderd tarief 

kan toegekend worden op 
basis van uw aanslagbiljet 
Inschrijvingen: tot 28/03   
Meer info: 02.427.09.44 
IBO De Puzzel Magritte en Leo-
pold maken zich klaar om een 
leuke vakantie te beleven met 
uw kinderen! Het worden dagen 
vol spel, sport en creatieve ac-
tiviteiten.  
Inschrijvingen: depuzzelma-
gritte@sint-goedele.be 
Leopold 
Leopold I-straat 307 
Voor kinderen uit het lager on-
derwijs en hun kleine broer of 
zus 
Inschrijvingen: depuzzelleo-
pold@sint-goedele.be  
Magritte 
Wemmelsesteenweg 229 
Enkel voor kinderen uit het 
kleuteronderwijs en het 1ste 
leerjaar. 
Inschrijvingen: depuzzelma-
gritte@sint-goedele.be  

LABOLOBO 
Van 4 tot 8 april 
Labolobo 
Firmin Lecharlierlaan 4 
Van 9u tot 16u (opvang vanaf 

8.30u en tot 17u) 
Prijs: 150 €/kind  
Info en inschrijvingen: 
www.labolobo.eu  
info@labolobo.eu  
 
Vijf paasvakantiedagen voor kin-
deren van 5 tot 12 jaar, waarbij 
ze in een huiselijke sfeer genie-
ten van gevarieerde en creatieve 
activiteiten. 

VAKANTIEAANBOD VGC 
Bonaventure 
Heilig-Hartlaan 6 
Sint-Michielsschool 
Leopold I straat 362  
Prijs: 25 € per kind (20 € voor 
2de kind, 15 € voor 3de kind, 
verhoogde tegemoetkoming:  
7 €) 
Inschrijvingen: Emile 
Jacqmainlaan 135, 1000 Brus-
sel, elke werkdag van 9 tot 12 
uur – tickets.vgc.be – 
02.563.05.33 
Een onvergetelijke vakantie 
voor kinderen van 3 tot 6 jaar. 
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.  

CREATIEF

ARTISTIEK

CREATIEF

CREATIEF

OPEN LUCHT

CREATIEF
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holIDAYS jette

vakantieplein

KIDS’ HOLIDAYS 
VOOR KINDEREN TUSSEN 3-12 JAAR  

POELBOSDOMEIN - LAARBEEKLAAN 102 - JETTE

 VAN 04.04 TOT 
15.04.2022

INSCHRIJVINGEN ONLINE VIA WWW.JETTE.BE 
HOU JE IDENTITEITSKAART EN PINCODE BIJ DE HAND OM JE AAN TE MELDEN 
EEN ORGANISATIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JETTE, OP INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN SPORT, BENOÎT GOSSELIN 
 V.U.: HERVÉ DOYEN - WEMMELSESTEENWEG 100 - 1090 JETTE 

60 € /WEEK

120 € /WEEK

JETTENAREN

NIET- JETTENAREN
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Zin om te sporten? 
Nieuw jogging-, tennis- en minigolfseizoen van start in Jette

Lessenreeks  
‘Ik loop voor mijn conditie’ 
Loop je graag of wil je hiermee starten? Dan 
is de lessenreeks ‘Ik loop voor mijn conditie’ 
iets voor jou. De lessen worden opgedeeld 
in 3 groepen:  
• niveau 1: 0-5 km ;  
• niveau 2: 5-10 km  
• niveau 3: +10 km. 
Onder begeleiding van ervaren monitoren 
starten de lessenreeksen midden maart. 
Afspraak op donderdag 17 maart om 18u 
voor niveau 1 en om 19u voor niveau 2, aan 
de ingang van het Koning Boudewijnpark, 
ter hoogte van het J. Lorgesquare. De jog-
gers van niveau 3 spreken er af op maandag 
om 20u, vanaf 21 maart. 
Inschrijven kan via 
www.cityruns.net/pages/jcpmf/  

 
Loopprogramma  
‘Ik loop voor mijn conditie’ 
Vanaf donderdag 17 maart 2022 
Elke donderdag om 18u (niveau 1) en 
om 19u (niveau 2) en elke maandag om 
20u (niveau 3) 
Afspraak:  
Boudewijnpark – J. Lorgesquare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minigolf, plezier met  
vrienden of familie 
Alle redenen zijn goed om maximaal te pro-
fiteren van de buitenlucht. Wat dacht je van 
een partijtje minigolf onder vrienden of met 
het gezin? Het Jetse minigolfterrein ligt er 
piekfijn bij voor de start van dit nieuw sei-
zoen, zaterdag 2 april 2022. 
Minigolf is een leuke activiteit voor jong en 
oud en een ideale gelegenheid om te profi-
teren van een aangenaam moment in open 
lucht. Niks leuker om vrienden of familie op 
een parcours vol hindernissen uit te dagen 
om het balletje in zo weinig mogelijk slagen 
in de hole te mikken. Het minigolf-seizoen 
start dus op 2 april. In juli en augustus is het 
minigolfterrein dagelijks open van 13u tot 
18u. Tijdens de schoolperiode kan je er te-
recht op woensdagnamiddag en tijdens het 
weekend, van 13u tot 18u. Jongeren (-18) en 
senioren (+60) kunnen rekenen op een voor-
deeltarief. 
Meer info: www.jette.be (Vrije Tijd – Sport) 
of Gemeentelijke Sportdienst - 
02.423.12.97 
 

Minigolf Jette 
Jeugdpark - Heilig-Hartlaan 
(ter hoogte van de spoorwegbrug) 
Vanaf 2 april 2022 
Schoolvakanties:  
dagelijks van 13u tot 18u 
Buiten schoolvakanties:  
woensdagnamiddag en weekend,  
van 13u tot 18u 
Bij droog weer

 

De lente komt eraan en de sportkriebels steken de kop op. Tijd om de sport-
schoenen aan te trekken en te bewegen. Als je wil joggen, tennissen of mini-
golf spelen, kom je in Jette alvast aan je trekken. Midden maart start de 
nieuwe reeks van ‘Ik loop voor mijn conditie’ en begin april openen de tennis- 
en minigolfterreinen.
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Lentefeest senioren 
Ladies of the Sixties 

Op 18 maart worden de Jetse senioren 
opnieuw vergast op een lentefeest in 
de Gemeentelijke feestzaal van Jette. 
Op het programma staat een show met 
‘Ladies of the Sixties’. Vier zangeres-
sen zullen alles uit de kast halen om de 
jaren ‘60 weer heel even op het muzi-
kale voorplan te plaatsen.   

 

E
lke muziekliefhebber is het er over 
eens: de ‘sixties’ was het meest op-
windende decennium van de 20ste 
eeuw. De liedjes uit dit gouden tijd-

perk brachten méér dan alleen wat ver-
strooiing. De invloeden van de 
Afro-Amerikaanse artiesten in de populaire 
muziekindustrie heeft het genre voorgoed 
veranderd. 

Rock-‘n-roll 
Het televisietoestel is niet meer weg te den-
ken uit de Belgische huiskamer met mu-
ziekprogramma's als de ultieme 
kijkcijferkanonnen. De modernere samen-
leving doet de jeugd ‘verwilderen’ en protes-
teren: ze gaan dansen, bioscopen bezoeken, 
roken, alcohol drinken en anders denken 
over seksualiteit. De rock-'n-roll is een feit. 
Muziekteksten worden stouter, kleding 

kleurrijker en kapsels volumineuzer. Je 
(her)ontdekt het allemaal in de muziekshow 
‘Ladies of the Sixties’!  
Maria Plessers, Elke Buyle, Elise Tack en An-
nique Janissen brengen met verve de groot-
ste hits van de bekendste sixties zangeressen 
zoals Aretha Franklin, Diana Ross, Dionne 
Warwick, Dusty Springfield, Nancy Sinatra, 
Lulu, Peggy March, Petula Clark, Sandie 
Shaw, The Marvelettes, The Supremes,... 
Koffie en een stukje taart ontbreken uiter-
aard ook niet. Omdat door corona de afge-
lopen twee jaar geen lentefeest kon 
plaatsvinden, wordt dit jaar het lentefeest 
uitzonderlijk gratis aangeboden. Inschrijven 
is wel verplicht. 

• Lentefeest met ‘Ladies of the Sixties’ 
Vrijdag 18 maart om 14.30u (deuren: 14u) 
Gemeentelijke feestzaal  
Kardinaal Mercierplein 10 

 
Inschrijvingen: maandag 7/03 en donder-
dag 10/03, telkens van 9.30u tot 12u op het 
Gemeentehuis (Wemmelsesteenweg 100 - 
verdieping ET), per e-mail via 
cultuur@jette.brussels of telefonisch op  
02.423.13.98.  
De inschrijvingen worden afgesloten op 
donderdagavond 10 maart.



JETTE INFO - CULTUUR24

GC ESSEGEM 
LEOPOLD I-STRAAT 329 
FACEBOOK @ESSEGEM 
WWW.ESSEGEM.BE  
INFO & RESERVATIES:  
02.427.80.39 - ESSEGEM@VGC.BE - 
TICKETS.VGC.BE/ESSEGEM  
 
EVENT 
CINEMA FONKEL 
Nog tot 6 maart 
Op verschillende locaties 
Gratis – Covid Safe event 
In de krokusvakantie strijkt 
naar goede gewoonte het kin-
derfilmfestival Cinema Fonkel 
neer in Jette. Elke dag een 
straffe kinder- of jeugdfilm op 
een toffe locatie. Trommel dus 
je (groot)ouders, broers en zus-
sen, vriendjes … op voor een 
magisch filmmoment! De toe-
gang is helemaal gratis. Het 
volledige programma vind je op 
www.essegem.be/cinema-fon-
kel. 
 
EVENT   
CAFÉ MAGRITTE, CURATED 
BY PHILIP MEERSMAN 
Donderdag 10 maart vanaf 20u 
Gratis – Covid Safe event 
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 vandaag 
serveren we een extra portie lo-
kaal talent. Deze editie wordt 
gecureerd door Jets stadsdich-
ter Philip Meersman. Hij trak-
teert op een avond vol taal en 
poëzie.  

FAMILIE 
FAMILIETHEATER:  
HET LAM VAN JAN 
Zondag 27 maart om 11u 
Vanaf 3 jaar – tickets: 6 € (+12) 
/ 4 € (-12) / € 2 (Paspartoe-
kansentarief) – Covid Safe 
event 
Zo, het schilderij is klaar. Jan 
heeft lang gewerkt. Dagen. 
Weken. Maanden. Jaren. Jan 
heeft hard gewerkt. Tot in de 
kleinste details. Punctueel, mi-
nutieus, precies en geconcen-
treerd. En vandaag is het af. 
Klaar om te onthullen aan de 
wereld. Maar dan blijkt het 
schilderij verdwenen. Het Lam 
van Jan is een poëziebubbel in 
intieme setting waar niets is 
wat het lijkt, en omgekeerd. 
 
ONTMOETING 
SCHAAKCAFÉ MAGRITTE 
Donderdag 31 maart vanaf 16u 
Gratis – Covid Safe event 
Elke laatste donderdag van de 
maand kan je in taverne Ter 
Linden terecht voor het schaak-
café. Kom een spelletje spelen 
met een vriendin of vriend, daag 
een onbekende uit voor een 
spel of sta mekaar bij met 
schaaktips en tricks. 
 
SPEELWEEK 
Zie p. 20 
 
 

Van 18 tot 21 maart 2022 
Festival Bruxelles,  
Terre d’Asile 

Tijdens het weekend van 18 
maart organiseren het collec-
tief CBO – C’est bon d’être ou-
vert – en Compagnie 
Trans-en-Danse het festival 
Bruxelles, Terre d’Asile. Het 
evenement vindt plaats in het 
kader van de Workshop Inter-
ex-Change en draait rond het 
thema migratie. Op het pro-
gramma staan tal van activi-
teiten voor jong en oud. 
 
Het doel van het festival 
Bruxelles, Terre d’Asile is onze 
buren van over de grens te ont-
moeten, de problemen waar-
mee ze geconfronteerd worden 
te begrijpen en te strijden voor 
een rechtvaardige en solidaire 
maatschappij. Net als in Brus-
sel is ook op het programma 
van het festival diversiteit 
alomtegenwoordig (let wel: 
sommige activiteiten zijn uit-
sluitend in het Frans): 
 
• Interactieve spelen en work-

shops (Transe-en-Danse, 
Sources d’Harmonie, Abolish 
Frontex & Amnesty Internatio-
nal) 

• Verhalen, zang en dans 
(Compagnie Marbayassa) 

• Vrijdag 18/03 om 20.45u:  
Lecture théâtralisée: Histoires 
ordinaires & insurrection 
(MAPS compagnie) 

• Zaterdag 19/03 om 18u:  
Film: Nous, les domestiques 
modernes (Zin TV) 

• Zondag 20/03 om 16.30u: 
Film: Fatima, Redwane et 

moi (Bernadette Saint-Remi) 
• Zaterdag 19/03 om 20.30u:   

Spektakel: La coupe du 
monde de la honte  
(Transe-en-Danse)  

• Zondag 20/03 om 15.30u: 
Spektakel: World wide 
women (Transe-en-Danse) 

• Maandag 21/03 om 19.30u:  
Spektakel-film: Who we are 
(Transe-en-Danse) 

• Zondag 20/3 om 18u: 
Concert: Étoiles mes rêves   

• Vrijdag 18/03 om 18u:  
Expos (vernissage):  
Les gens de l’ombre, en lu-
mière (foto’s van Frederic 
Moreau de Bellaing) en  
Zaventem, opération déten-
tion (Céline de Vos) 
Bezoek doorlopend tijdens de 
openingsuren van het festival 

• Kortfilms (Zin TV) : 
Doorlopende vertoning tij-
dens de openingsuren van 
het festival 

• Interculturele maaltijden om 
te delen & samen van te ge-
nieten ! 

 
Meer info en volledig pro-
gramma: www.cbo.brussels – 
www.transe-en-danse.org  
 
 
• Festival 

Bruxelles, Terre d’Asile 
Van 18 tot 21 maart 
CBO 
Jetsesteenweg 407 
Gratis op vrijdag en vrije bij-
drage op zaterdag, zondag 
en maandag

GC ESSEGEM
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NEDERLANDSTALIGE  
BIBLIOTHEEK 
KARDINAAL MERCIERPLEIN 6 
WWW.JETTE.BIBLIOTHEEK.BE 
FACEBOOK @BIBJETTE 
02.427.76.07 
INSCHRIJVINGEN: 
BIBLIOTHEEK@JETTE.BRUSSELS OF 
02.427.07.06 
 

NATUURWANDELING 
LENTEWANDELINGEN  
MET JOSEPH 
Zaterdag 12 maart om 14u 
Vertrek aan de ingang van de 
bib 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels – 
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. 
 
BOEKVOORSTELLING 
HET IS ALLEMAAL DE 
SCHULD VAN DE CHINEZEN 
Zondag 20 maart om 15u 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels – 
02.427.76.07 
 
Discussies over het klimaat ein-
digen nogal snel in een aantal 
dooddoeners. Uitspraken of al-
gemeenheden die het debat in 
de ene of de andere richting 
duwen, zonder extra kennis op 
te leveren. Journaliste Tine 
Hens legt op een even speelse 
als ernstige manier tien dood-
doeners voor aan klimaatwe-
tenschappers. Hiermee 
presenteert ze een zelfhulp-
boek voor wie nu en dan eens 
duizelt van deze complexe pro-
blematiek.  
 
MUZIKALE BABBEL 
100 JAAR  
TOOTS THIELEMANS 
Zondag 10 april om 15u 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels – 
02.427.76.07 

 
Op 29 april is het 100 jaar gele-
den dat de Brusselse jazz- 
legende werd geboren. Jazz-
fanaat Luc Lioen gaat in ges-
prek met Henri Vandenberghe, 
de bezieler van muziekfestivals 
Brosella en Djangofolllies, over 
leven en werk van deze wereld-
beroemde Marollien.  
De Jazz combo van de Jetse 
academie zorgt voor muzikale 
omlijsting met een aantal iconi-
sche nummers. En de bib, die 
zorgt voor een bijpassend ape-
ritief! 
 
COLLECTIE IN DE KIJKER 
 
Wist je dat de Nederlandstalige 
bib zo’n 3300 films aanbiedt? 
Van de meest recente dvd-uit-
gaves, tot de allergrootste klas-
siekers uit de filmgeschiedenis. 
Collectievormer Saskia lijst al-
vast haar tien persoonlijke favo-
rieten op: Years and Years (serie 
2019), Moonlight (2016), De 
rouille et d’os (2012), Downtown 
Abbey (serie 2010-2015), The 
Notebook (2004), Gilmore Girls 
(serie 2000-2007), Nuovo Ci-
nema Paradiso (1998), The 
Shawshank Redemption (1994), 
Le roi et l’oiseau (animatiefilm 
1980), Sabrina (1954). 
 
FILMQUIZ 
 
Neem bij je volgende bezoek 
aan de bib zeker deel aan de 
filmquiz! Je kan je kennis over 
Belgische films toetsen met 
één van onze vragenstrookjes. 
Met een juist antwoord win je 
één van de vele dvd’s die door 
leners aan de bib werden ge-
schonken. 
 
BOUW MEE AAN ONZE  
COLLECTIE! 
 
Ben je zelf een grote filmfan, en 
merk je dat jouw favoriete films, 
documentaires of series ont-
breken in onze collectie? Be-
zorg ons dan de titels die we 
zeker moeten toevoegen aan 
het aanbod! Spreek een mede-
werker aan, of contacteer ons 
per mail of telefoon! 
 

23 en 24 april 2022 
Artiestenparcours d’Artistes 
Save the date

Na een gedwongen pauze van 
2 jaar, is het Artiestenpar-
cours d’Artistes terug op 23 en 
24 april 2022. Er wordt terug-
gegrepen naar het basis-
recept, waarbij de Jetse 
kunstenaars thuis tentoon-
stellen, in hun atelier, bij 
buren of bij vrienden.  
 

Noteer alvast 23 en 24 
april 2022 in je agenda, 
zeker als je van artis-

tieke ontdekkingen en culturele 
ontmoetingen houdt. Dan vindt 
namelijk de nieuwe editie van 
het Artiestenparcours d’Artis-
tes plaats in Jette.  
Er wordt afgestapt van de grote 
exporuimtes - die niet altijd 
even geschikt waren voor een 
tentoonstelling - en van de vele 
randactiviteiten en er wordt te-
ruggekeerd naar het basiscon-
cept van het parcours, namelijk 
het ontdekken van de lokale 
kunstenaars in hun atelier of 
woning.  
Op deze manier wordt het par-
cours kleinschaliger, maar 
zeker ook gezelliger. 
 
 

Keuze van de curator 
Voor de eerste keer zal het Ar-
tiestenparcours een curator 
hebben. Voor deze première 
valt deze eer te beurt aan de 
muralkunstenaar Samuel 
Idmtal, wiens werk onder meer 
te bewonderen is op de muur 
van de oude smidse (kant Bou-
dewijnpark). Deze stadskunste-
naar zal onder het ruime 
aanbod aan deelnemende kun-
stenaars een eigen(zinnige) se-
lectie maken. Een culturele 
keuze van de chef, als het ware. 
Deze keuze van de curator 
biedt de kans aan de bezoekers 
om zich te laten verrassen door 
de selectie van de graffitikun-
stenaar. Natuurlijk kan je je 
eigen selectie maken, op basis 
van de brochure of website die 
binnenkort gepubliceerd wor-
den, onder het grote assorti-
ment artiesten en kunst- 
vormen, van fotografie tot 
beeldhouwkunst, van schilder-
kunst tot installaties. Meer info 
in de volgende Jette Info. 
 
• Artiestenparcours Parcours 

d’Artistes 2022 
23 en 24 april 2022
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JETSE ACADEMIE  
MUZIEK-WOORD-DANS 
WILGSTRAAT 1 
WWW.JETSEACADEMIE.BE 
02.426.72.94 

CONCERT  
PIANOKLASSEN 
Donderdag 24 maart om 19u 
Abdij van Dielegem 
Tiebackxstraat 14 
 
CONCERT  
LUITKLASSEN 
Maandag 28 maart om 19u 
Abdij van Dielegem 
Tiebackxstraat 14 
 
CONCERT  
‘THE MASK’ ZANGKLAS 
KLASSIEK 
Dinsdag 29 maart om 19u  
Abdij van Dielegem 
Tiebackxstraat 14 
 
CONCERT  
KOPERKLAS 
Woensdag 30 maart om 19u  
Abdij van Dielegem 
 
CONCERT  
GITAARKLAS  
J. VANATTENHOVEN 
Donderdag 31 maart om 19u  
Abdij van Dielegem 
Tiebackxstraat 14 
 
 

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

CULTUUR 
MUZIEK, THEATER, 
DANS,…  
Zaterdag 12 maart,  
van 12u tot 21u 
 
Op 12 maart palmen verschil-
lende collectieven het podium 
en de zaal van Ploef! in. Ze zijn 
actief in muziek, theater, dans 
en kunst in het algemeen, 
waaronder enkele laureaten 

van de beurs ‘Un futur pour la 
culture. De hele namiddag en 
avond stellen ze zichzelf voor in 
woorden, gebaren, klanken en 
beelden. Het wordt een dag vol 
ontdekkingen, animatie en ont-
moetingen voor klein en groot! 
 
DANS 
MOVE ONLINE: CURSUS 
SALONDANSEN 
Zondag 13 maart,  
van 14.30u tot 16.30u 
 
De club Move on line stelt zijn 
cursus salondansen voor. Serge 
Dubernard vertelt je de ge-
schiedenis van dansen zoals de 
wals, de slowfox, de jive, enz. Ie-
dereen danst in koppel of solo 
op bekende liedjes. 
 
CONCERT 
MAJOR SET 
Donderdag 17 maart om 20u 
 
Major Set is een Belgische 
groep bestaande uit 7 talent-
volle muzikanten. Hun reper-
toire bevat invloeden van jazz, 
swing en pop waarbij ze zoveel 
mogelijk gebruik maken van de 
Franse taal om hun boodschap 
over te brengen.  
 

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

SAGAL 
PERMANENTIE SAGAL 
CONTRE-POIS (LEVERING 
BIOMANDEN) 
2, 16 & 30 maart 
van 17u tot 19u 
 
BURGERCAFÉ 
GEZELSCHAPSSPELEN, 
LACHYOGA & MEDITATIE, 
VROUWENONDERONSJE, 
MUURSCHILDERING KLI-
MAAT 
Vrijdag 4 maart,  
van 18u tot 23u 
Gratis 
 
 

SAJOU 
ONTDEKKINGSAVOND  
GEZELSCHAPSSPELEN 
Vrijdag 11 maart,  
van 19.30u tot 23u 
Prijs: 5 € 
 
FESTIVAL 
FESTIVAL ‘TERRE D'ASILE‘ 
18,19, 20 & 21 maart 
Zie p. 23 
 
EXPO 
VERNISSAGE EN LANCE-
RING VAN DE EXPO VAN 
DOMS DISTER EN SERGE 
BENNEKENS 
Vrijdag 25 maart 
 
PERMANENTE TENTOON-
STELLING  
van 26 maart tot 3 april  
Meer info en openingsuren: 
cbo.brussels 
 
ZINNE 
PERMANENTIE LOKALE 
MUNT  
Vrijdag 25 maart van 17u tot 19u 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
SCHRIJFTAFEL 
Vrijdag 25 maart   
van 17u tot 19u 
 
REPAIR CAFÉ 
HERSTEL KAPOTTE VOOR-
WERPEN  
Zondag 27 maart 
van 14u tot 18u 
Op afspraak 
 

LABOLOBO 
FIRMIN LECHARLIERLAAN 4  
WWW.LABOLOBO.EU 
INFO@LABOLOBO.EU – 02.270.34.11 

 
WORKSHOP-WANDELING 
INCLUSIVITEIT 
ÇA EN JETTE ! 
Woensdag 23/03 en 30/03,  
van 14.30u tot 17u 
Gratis 
Info en inschrijvingen: 
info@labolobo.eu – 
02.270.34.11 
 

‘Ça en Jette !’ is een project dat 
gesteund wordt door het Jetse 
OCMW en kadert in de strijd 
tegen sociaal isolement en de 
digitale kloof. In een City Game 
dat tot stand kwam in samen-
werking met MaestroMobile 
ontmoeten jongeren en ouderen 
elkaar en gaan ze op ontdek-
kingstocht tijdens twee work-
shops. Of hoe je via een 
avontuurlijk spel en op een lu-
dieke en ontspannende manier 
onze gemeente leert kennen 
door banden te smeden tussen 
verschillende generaties! 
 

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

 
CONCERT 
KILL YOUR DARLINGS 
Zaterdag 12 maart om 20.30u 
Prijs: 18 €/15 € (studenten, 
werkzoekenden, gepensio-
neerden) 
Inschrijven verplicht: lerayon-
vert@skynet.be – 
0498.63.75.97 
 
Kill Your Darlings is het eerste 
luik van een conceptplaat rond 
vrouwelijke seriemoordenaars, 
een niet-alledaags genre waar-
van Bb Lona tijdens dit concert 
met plezier de rol van woord-
voerder zal vertolken… De lied-
jes zijn geschreven in een 
poëtische en beeldrijke taal met 
jazz- en bluesinvloeden en hier 
en daar een licht Bossa-accent. 
Ze verheerlijken de liefde en 
laten een zachte en soms bit-
tere smaak achter, een beetje 
zoals Arabicakoffie.  
 

LE 
RAYON VERT

PLOEF !

LABOLOBO
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Expo  
Françoise Van Ré  
Van 11 tot 22.03.2022 
14u - 17.30u (gesloten op maandag) 
Vernissage op 11.03 - 20u 
(Covid Safe Ticket) 
Dielegemabdij  
Tiebackxstraat 14 

Klassiek in de Abdij 
Mooie muzikale afspraken 
in maart en april

Het culturele leven geraakt 
stilaan terug op gang. In Jette 
kan u elke eerste zondag van 
de maand genieten van een 
klassiek concert van internati-
onaal niveau, in de reeks 
‘Klassiek in de Abdij’. De ko-
mende weken staan er op-
nieuw twee mooie afspraken 
geboekt voor de muzieklief-
hebbers: Anne Cambier &  
I Justiniani en het Goya Quar-
tet. 
 

Of u nu houdt van de zang 
van een vermaarde so-
praan of eerder een 

voorliefde hebt voor strijkers, u 
vindt sowieso uw gading in de 
concerten van Klassiek in de 
Abdij. 

6 maart 2022 
Anne Cambier & I Justiniani 
In 1996 neemt de carrière van 
sopraan Anne Cambier een 
hoge vlucht dankzij haar deel-
name aan de Koningin Elisa-
bethwedstrijd. Een jaar later 
debuteert ze bij De Munt, waar 
ze intussen reeds vele prach-
tige operarollen vertolkte. 
Samen met haar ensemble  
I Justiniani, genoemd naar 
haar Venetiaanse overgroot-
vader, brengt ze werken van 

onder meer Händel en Tele-
mann, een muzikale reis door 
het barokke Europa. 

3 april 2022 
GoYa Quartet 
Klassiek in de Abdij heeft het 
genoegen om Sylvia Huang te 
verwelkomen, laureate van de 
Koningin Elisabethwedstrijd 
2019, samen met het GoYa 
Quartet. De gevoelige violiste is 
geliefd om haar lyriek en ont-
roerende muzikaliteit. De mu-
zikantes van het GoYa Quartet 
zijn afkomstig uit België, 
Frankrijk, Cuba en Japan, een 
bijzonder geslaagde kruis-
bestuiving. Hun repertoire is 
zeer divers, variërend van 
Haydn en Schubert tot Ravel en 
Bartók. In Jette brengen ze De-
bussy, Kosma en Grieg. 
 
• Klassiek in de Abdij 

De eerste zondag van de 
maand om 11u 
Dielegemabdij, Tiebackx-
straat 14 
Tickets: 10 € (5 € studenten 
& 65+) 
Tijdens het concert is er kin-
deropvang voorzien 
Reserveer online of via cul-
ture@jette.irisnet.be of 
02.423.12.65

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.  
 
 
 
 
 

KINDERWORKSHOP 
CAFÉ BABY-BOUM 
Zaterdag 5 maart vanaf 15u 
Prijs: 8 € 
 
Terwijl de kinderen van 18 tot 36 
maanden zich kostelijk verma-
ken, maken de ouders kennis 
met elkaar en genieten ze van 
een gezellige namiddag bij een 
cultureel glas. 
 
WERELDKEUKEN 
DEGUSTATIE  
SYRISCHE COUSCOUS  
Zaterdag 12 maart, van 12u tot 
19u 
Prijs: 22 € (excl. drank) 
 
WORKSHOP KINDEREN 
INITIATIE BEELDHOUWEN  
Elke woensdag van 14u tot 17u 
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar  
Prijs: 40 €/maand

ATELIER 34ZÉRO
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Jettenaren van de wereld 

Mexico 

R
ichard Dalier is eigenlijk geen vol-
bloed Mexicaan. Hij is de zoon van 
een Mexicaanse vader en een Ame-
rikaanse moeder en is zelfs gebo-

ren in de Verenigde staten. Maar op zijn vijfde 
verhuist hij al naar Mexico waar hij zijn kin-
der- en tienerjaren doorbrengt in Morelia, de 
hoofdstad van de staat Michoacán. In 2009 
leert hij in de Mexicaanse badplaats Playa 
del Carmen de Belgische Melissa kennen. ‘Ik 
werkte er op dat ogenblik in een hotel als 
‘Chief of Entertainment’, vertelt hij, ‘terwijl 
zij er op vakantie was’. De twee houden con-
tact en drie jaar later zoekt zij hem opnieuw 
op, ditmaal in Los Angeles, waar Richard Da-
lier ondertussen woont en werkt. Daar slaat 
de vonk definitief over en besluit het koppel 
te trouwen. Een jaar later wordt hun liefde 
bezegeld met een zoon. ‘Deze gezinsuitbrei-
ding stelde ons voor de keuze: ons kind laten 
opgroeien in land waar je voor 10 euro een 
wapen en bijhorende kogels kan kopen, of 
emigreren naar de thuisbasis van Melissa, 

België’, herinnert de toen kersverse vader 
zich. In 2012 ruilden ze Los Angeles definitief 
in voor Brussel… 

Op Belgische bodem 
In België trekt het jonge stel voorlopig in 

bij de schoonvader van Richard Hernández 
Ortega, een man wiens familienaam ge-
doemd is om uit te sterven, aangezien hij 
geen mannelijke nakomelingen heeft. ‘Uit er-
kentelijkheid voor hem besloot ik de naam 
van mijn vrouw aan te nemen’, vertelt de 
schoonzoon. Zo geschiedde en Richard Her-
nández Ortega werd dus officieel Richard Da-
lier. ‘Met onze 3 zonen en een dochter is het 
voortbestaan van het Dallier-geslacht onder-
tussen verzekerd’, glimt de vader van trots. 

Tijdens zijn eerste jaren op Belgische 
bodem staan de professionele activiteiten 
van de Amerikaanse Mexicaan op een laag 
pitje. Hij brengt zijn officiële documenten in 
orde, probeert de Franse taal onder de knie 
te krijgen en wijdt zich vol overgave aan zijn 
echtelijke en ouderlijke taken. Maar na en-

kele jaren besluit hij zijn medische expertise 
te gelde te maken en een centrum voor me-
dische massage en relaxatie te starten. 

Massotherapie 
Richard Dalier is bedreven in een waaier 

van disciplines gaande van zwangerschaps-
massage, Zweedse massage, reflexologie, 
stoelmassage,…, tot en met acupressuur. 
Toch is massotherapie – therapeutische 
massage – de techniek waarmee hij zich het 
liefst geassocieerd ziet. Hij verwierf er on-
dertussen naam en faam in het Brusselse en 
ver daarbuiten. Massotherapy.be, zijn cen-
trum gelegen in de Sint-Pieterskerkstraat, 
mag zich sinds 2016 zelfs het beste massa-
gecentrum in België noemen.  

Het hoeft niet te verwonderen dat de me-
dische kennis van de therapeut van dienst 
immens is als je weet dat hij die opdeed in 
alle hoeken van de wereld (VS, Mexico, Ca-
nada, China, Japan, Australië, Duitsland,…) 
en hij kan uitpakken met een succesvolle 
carrière in de kinesiologie en osteopathie. 

Mexicaan diep vanbinnen 
Op de vooravond van zijn 40ste verjaardag 

heeft Richard Dalier dus al een behoorlijke 
weg afgelegd in zijn leven, zowel op persoon-
lijk als op professioneel vlak. En daar hebben 
België en Brussel een grote rol in gespeeld. 
‘Hoewel ik mij diep vanbinnen Mexicaan voel, 
heb ik ondertussen een nauwe band ontwik-
keld met België’, weet hij te vertellen. ‘Ik hou 
van het land en de manier waarop de men-
sen er in het leven staan. Ik hou vooral van 
de directe manier waarop ze iets duidelijk 
willen maken, een eigenschap die vooral 
eigen is aan Vlamingen.’ Maar uiteraard ver-
loochent deze nieuwe Belg zijn Mexicaanse 
roots niet. ‘Het bezoek aan Centraal-Ame-
rika is al een paar keer uitgesteld door co-
rona, maar nu kan het toch niet lang meer 
uitblijven’, besluit Richard Dalier met een 
hoopvolle blik in zijn ogen.

 

Richard Dalier vertegenwoordigt in deze rubriek Mexico. En-
igszins verwonderlijk misschien, want zijn naam klinkt niet 
echt Spaans, toch de officiële taal in dit Centraal-Amerikaanse 
land. Zijn eigenlijke familienaam is dan ook Hernández Ortega, 
wat dan weer wel een oer-Mexicaanse naam is. En van waar 
de naam Dalier komt, kan hij beter zelf uitleggen.

Uit erkentelijkheid voor mijn 
schoonvader besloot ik de naam 

van mijn vrouw aan te nemen.

“


