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Jam’in Jette Outdoor is eindelijk terug voor de 10de editie! Het festival palmt het Jeugdpark in op 20 en 21 mei. Het hele weekend 
lang kan je er genieten van wereldmuziek en allerlei animatie, in een unieke sfeer.
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Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 
1090 Jette 
Tel: 02.423.12.11 

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

certificaten: 02.423.12.60 
• Inschrijvingen, adreswijzi-

gingen en paspoorten: 
02.423.12.60 

• Identiteitskaarten en Kids-ID: 
02.423.12.95 

• Rijbewijzen: 02.423.12.58 
• Vreemdelingendossiers: 

02.423.12.57 
• Burgerlijke Stand: 

02.423.12.77 
• Sport en Kids’ Holidays: 

02.423.12.45 
• Sociaal leven en Burger-

schap: 02.422.31.24 
• Andere verrichtingen en 

diensten: 02.423.12.11 

Theodor 108 
Léon Theodorstraat 108  
1090 Jette  
Tel: 02.423.12.11 

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

bouw): 02.422.31.48/49 
• Grondbeheer en Huisvesting: 

02.422.31.62/63 
• Andere verrichtingen en 

diensten: 02.423.12.11 
 
Het gemeentebestuur zal  
gesloten zijn op 26 mei  
(Hemelvaart). 
 
Info: www.jette.be  
Facebook: @jette1090
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fgelopen weekend vond het Artiestenparcours plaats. Na twee jaar 
wachten werd het een groot succes voor onze Jetse kunstenaars die 
het resultaat van hun verbeelding aan de bezoekers voorstelden.  
Wat een plezier om zich onder te dompelen in hun universum, om 
hun passie te ontdekken en onze indrukken te delen. 

 
Kunst neemt een belangrijke plaats in in Jette, met de vele culturele evene-

menten, de muurfresco’s, de mozaïeken,… En binnenkort krijgt zelfs Manneken 
Pis een Jets kostuum aangemeten, met verwijzingen naar Magritte, Roba en 
Stromae. Een knipoog naar de Jetse culturele rijkdom en kosmopolitische  
diversiteit. 

 
Nu de beperkingen van de coronapandemie eindelijk losgelaten zijn, kunnen 

we elkaar opnieuw weerzien, in familie, met vrienden, collega’s en tijdens de 
vele activiteiten. We beseffen nu hoe essentieel deze contacten en evenementen 
zijn. 

 
De komende weken doen er zich heel wat gelegenheden voor om dergelijke 

momenten te beleven. De rommelmarkten vinden opnieuw plaats, de animaties 
hervatten op de Spiegel en het Kardinaal Mercierplein, de markten, de terrassen 
die terug vollopen, de kinderen die spelen in de parken en op de speelpleinen,… 
De gemeentelijke serres en de Kinderboerderij openen de deuren op 8 mei, 
Jam’in Jette laat ons wereldmuziek ontdekken op 20 en 21 mei en op 29 mei 
kunnen we genieten van het straatkunstenfestival Voenk. Daarnaast is er ook 
‘Back to Sport’ waarbij de Jettenaren verschillende sporten kunnen ontdekken 
gedurende 3 zaterdagen in mei op de Spiegel. 

 
Laat ons genieten van deze herwonnen vrijheid. Ik ben alvast ongeduldig om 

u de komende weken opnieuw te mogen ontmoeten, om te genieten, te discu-
teren en vast te stellen dat, hoewel er natuurlijk altijd zaken beter kunnen – 
zoals de vluchten boven Jette – we in een gezellige gemeente wonen. 

 
Tot binnenkort! 

 
Uw waarnemend burgemeester, Claire Vandevivere 

Een langverwacht weerzien!
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Op de zitting van maart 
keurde de gemeente-
raad de tekst goed van 

de driejaarlijkse overeenkomst 
tussen het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest en de gemeente Jette 
over de bestrijding van school-
verzuim. Via deze financiering 
steunt het Gewest de lagere en 
middelbare scholen van alle net-

ten, zowel Nederlandstalige als 
Franstalige, in hun strijd tegen 
schooluitval, absenteïsme, ge-
weld en ongepast gedrag. Voor 
de periode 2022-2024 zijn ver-
schillende projecten weerhouden 
voor een bedrag van 251.888 
euro. Dankzij deze subsidie kun-
nen diverse activiteiten georgani-
seerd worden: sportcursussen, 

Qi Gong, hippotherapiesessies, 
begeleiding voor leerlingen met 
diverse stoornissen,… Deze acti-
viteiten vinden plaats in scholen, 
buiten de schooluren en school-
vakanties, en zijn een hulpmiddel 
in de strijd tegen schoolverzuim.    
 
De volgende gemeenteraad is 
op woensdag 25 mei om 20u 

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

 

Van op de banken van de Gemeenteraad van 30 maart 2022

Info en contact 
www.jette.be

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. 

• Wijkcontract en  
Grootstedenbeleid 

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

transitie

CLAIRE  
VANDEVIVERE 
WND. BURGEMEESTER

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

BERNARD  
VAN NUFFEL 
 

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

MOUNIR  
LAARISSI 
SCHEPEN

• Personeel 
• Sociaal leven en  
   burgerschap 
• Gezondheid 
• Jobhuis

JACOB  
KAMUANGA 
SCHEPEN

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

NATHALIE 
DE SWAEF 
SCHEPEN

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

JENNIFER 
GESQUIÈRE 
SCHEPEN

• Franstalig onderwijs en 
   buitenschoolse opvang  
• Huisvesting 

OLIVIER  
CORHAY 
SCHEPEN

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

tuur 
• Eerlijke handel

BENOÎT  
GOSSELIN 
SCHEPEN

College van  
burgemeester 
en schepenen 
2018-2024

• OCMW- voorzitter

JORIS  
POSCHET



Gemeentelijke Internationale  
Samenwerking Jette-Belfaa 
Het actieplan 2022-2026 staat op de rails!

Na twee jaar pauze omwille van de co-
vidpandemie zit het Gemeentelijk In-
ternationale Samenwerking (GIS-) 
programma tussen Jette en de Marok-
kaanse plattelandsgemeente Belfaa 
weer op kruissnelheid en staan enkele 
heel mooie projecten op stapel.  
Dankzij de tussenkomst van Brulocalis 
kreeg de gemeente Jette van de  
Belgische ontwikkelingssamenwer-
king een subsidie voor de volgende  
5 jaar! 

 

H
oewel de band tussen Jette en 
Belfaa tijdens de covidcrisis nooit 
verbroken geweest is, waren de 
mogelijkheden om acties op touw 

te zetten beperkt. Toch zagen de laatste 
maanden enkele mooie projecten het dag-
licht in de Marokkaanse gemeente, zoals de 
bouw van een onthaalcentrum voor  
vrouwelijke slachtoffers van geweld. Tijdens 
een missie in maart hebben de gemeente-
lijke verantwoordelijke en de Jetse Schepen 
van Internationale solidariteit kunnen vast-
stellen dat er vooruitgang geboekt is.  
Ze maakten meteen van hun aanwezigheid 
gebruik om samen met de partners  
van Belfaa het actieplan 2022-2026 te fina-
liseren.   

Dankzij dit plan krijgt Belfaa de nodige 
steun bij haar interessante stappen richting 
participatieve democratie, zoals de partici-
patieve begroting, en bij de ontwikkeling van 
sociale projecten. 

Dagcentrum voor jonge mindervaliden  
Een van de doelgroepen van het nieuwe 

Gemeentelijk Actieplan Belfaa, gefinancierd 
door de Belgische ontwikkelingssamenwer-
king, zijn jonge mindervaliden. Om het 
schrijnend gebrek aan infrastructuur voor 
de opvang van mindervalide kinderen en 
jongeren te verhelpen, ging de Marok-
kaanse gemeente drie jaar geleden van 
start met de bouw van een dagcentrum  
voor mindervaliden van 6 tot 20 jaar.  

De multinational Azura nam de financiering 
ervan volledig voor zijn rekening. Het GIS-
programma zorgde al voor de uitrusting  
van lokalen voor zorg en professionele vor-
ming en zal binnenkort instaan voor de  
financiering van de aanleg van outdoor re-
creatieruimtes. De Gemeentelijke Inter-
nationale Samenwerking zal ook de 
inschakeling van jonge gehandicapten in 
participatieve evenementen aanmoedigen 
en begeleiden. Momenteel genieten 94 jon-
gens en meisjes van aangepaste zorg en  
begeleiding.   

Luistercentrum voor vrouwen  
Als tweede doelgroep zijn de vrouwen 

goed vertegenwoordigd in het Gemeentelijk 
Actieplan, en dat dankzij de opening van een 
luistercentrum voor vrouwelijke slacht-

offers van geweld, maar ook van een cen-
trum voor gezinsplanning. Het gebouw, dat 
gefinancierd wordt door de GIS, zal dankzij  
zonnepanelen meteen ook een voorbeeld-
gebouw zijn op het vlak van duurzaamheid. 
Verder is een voortdurende bijscholing van 
de pilootgroep van het centrum voorzien  
en zullen informatie- en sensiiliserings-
campagnes georganiseerd worden bij de 
verenigingen en de boerderijen om de vrou-
welijke arbeiders beter te begeleiden.  
Het centrum voor gezinsplanning en het 
luistercentrum zullen complementair  
werken, met name wat betreft het vaststel-
len van slagen bij de vrouwen die slachtoffer 
werden van intrafamiliaal geweld.  

 
Verbetering van de levensomstandig-
heden van migranten 

De Afrikaanse migranten in Belfaa  
vormen de derde en laatste doelgroep. 
Naast hulp aan het nieuwe onthaal- en  
infobureau zal het partnerschap sensibilise-
ringsacties bij de bevolking ondersteunen 
door samen met de jongeren acties op touw 
te zetten waarbij ze de kans krijgen de 
‘vreemdelingen’ die zich in Belfa vestigen, 
anders te gaan bekijken. Dit project kreeg de 
titel ‘ontmoetingen met nieuwe bewoners’ 
en geniet de steun van Wallonie-Bruxelles 
International. Het viseert een mentaliteits-
verandering bij de jongens en meisjes van 
Belfaa, wat moet resulteren in een nieuwe 
samenlevingsvorm en een betere integratie 
en leefomstandigheden voor de nieuwko-
mers. Dit project moet de ‘migranten’ ook 
menselijke waardigheid en een gezicht 
geven en meer begrip genereren voor het 
migratiefenomeen, dat verschillende oor-
zaken kent en uitermate complex is. 

 
Belfaa toont zich meer dan ooit geënga-

geerd, open en proactief rond problematie-
ken die nochtans in Marokko nog wat in  
de taboesfeer hangen. Jette mag fier zijn  
op dit partnerschap dat verrijkend blijft, 
vooral op het vlak van de participatieve  
democratie.
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Oproep 

Inzameling luiers voor Pamperbank 
Een herkenbare situatie in vele gezin-
nen: je baby groeit zo snel dat je met 
een overschot aan te klein geworden 
pampers blijft zitten. Gelukkig kan je 
die tegenwoordig op verschillende 
strategische plaatsen in Jette depone-
ren in een pamperbank. 

 

H
et OCMW van Jette en de solidaire 
kruidenier CABA Jette organise-
ren, in samenwerking met Huis 
van het Kind – Ket in Brussel, een 

inzameling van ongebruikte luiers ten voor-
dele van kwetsbare families, in de strijd 
tegen kinderarmoede en isolement. 

Inzameling van pampers 
Heb je ergens ongebruikte pampers liggen 

in een kast? Deponeer ze dan op een van de 
inzamelpunten die op de volgende plaatsen 
in de gemeente te vinden zijn:  

• De Bib  
(jeugdafdeling, 1ste verdieping) 
Kardinaal Mercierplein 6 

• Bibliojette 
Kardinaal Mercierplein 10 

• GC Essegem 
Leopold I-straat 329 

• Centre Armillaire 
de Smet de Naeyerlaan 145 

• VUB Kinderdagverblijf 
Laarbeeklaan, 103 
 
 

Meer info:  
www.ocmwjette.be 
www.huisvanhetkindbrussel.be/ 
pamperbank 
Facebook: www.facebook.com/ 
Pamperbankbrussel 

Viva! Mob 
Een transportaanbod voor Jettenaren met mobiliteitsproblemen

Het initiatief Viva! Mob kwam er in 
2018 op initiatief van het OCMW en de 
gemeente, in samenwerking met 
Transport et Vie. De bedoeling van 
deze dienst is de dagelijkse verplaat-
singen van Jettenaren binnen de ge-
meente te vergemakkelijken: 
boodschappen, doktersbezoeken, fa-
miliebezoekjes, verplaatsingen naar 
het gemeentehuis, het OCMW, de post, 
enz. Jetse 60-plussers kunnen via dit 
transportmiddel ook makkelijk het  
Infopunt Viva! bereiken.  

 

D
e transportdienst van Viva! Mob is 
beschikbaar na reservering, voor 
3 euro per traject (ongeacht leef-
tijd of inkomen), voor alle Jettena-

ren met mobiliteitsproblemen. Het is wel 
nodig om u vooraf in te schrijven op het In-
fopunt Viva! en een doktersattest voor te 
leggen waaruit blijkt dat u zich moeilijk zelf-
standig kan verplaatsen.  

Mobitwin: een complementaire dienst  
Aangezien de dienst Viva! Mob zich be-

perkt tot de gemeente, is het OCMW via Mo-
bitwin op zoek naar een oplossing voor zij 
die zich buiten Jette willen verplaatsen. 
Deze dienst fungeert als tussenpersoon 
tussen de gebruikers en vrijwillige chauf-
feurs om zo verplaatsingen zonder af-
standslimiet mogelijk te maken. De toegang 
tot Mobitwin hangt echter af van de beschik-
baarheid van chauffeurs… 

Vrijwilligers gezocht  
Hebt u een wagen en wat tijd vrij om 

mensen te helpen om zich te verplaatsen? 
Geef u dan op als vrijwillige chauffeur. Al uw 
kosten worden terugbetaald en de ritten 
worden door de Centrale op een welom-
schreven manier georganiseerd. De vrijwil-
ligers die momenteel samenwerken met 
Mobitwin kunnen getuigen dat de gebrui-
kers van de dienst hen meer dan erkentelijk 
zijn. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer per-
sonen geholpen kunnen worden! 

Meer info en inschrijvingen: 
Info Viva!   
Léon Theodorstraat 197 (recht tegenover 
het Garcetpark)  
0471.890.883 (Soufiane Karmaoui) of 
0471.833.053 (Charlotte Muûls) 
Regeling afspraak op maandag en dins-
dag, van 9u tot 12u

 
Op de teller van Viva! Mob 
staan…    
• 1.602 trajecten in 2019 
• 1.150 trajecten in 2020 
• 1.821 trajecten in 2021 
 
Met een gemiddelde score van 8,5/10 zijn 
een grote meerderheid van de gebruikers 
zeer tevreden over de dienst.



15 mei 2022 

Opendeurdag Ronald McDonald Huis 

O
uders, broertjes en zusjes van kin-
deren die gehospitaliseerd zijn in 
UZ Brussel kunnen verblijven en 
overnachten in het Ronald McDo-

nald Huis, dat aan het ziekenhuis grenst. Op 
deze manier kunnen ze elke dag naar het 
zieke kind gaan om het gerust te stellen en 
te overladen met liefde in moeilijke tijden. 
Dit helpt de zieke kinderen tijdens het zie-
kenhuisverblijf hun emotioneel evenwicht 
behouden. Dat is enorm belangrijk om het 
genezingsproces goed te laten verlopen. Het 
is namelijk bewezen dat kinderen die om-
ringd zijn door hun familie sneller genezen. 

Warme plek 
Het Ronald McDonald Huis is een warme 

plek die van alle faciliteiten voorzien is. 
Naast de tien gastenkamers met privébad-

kamer beschikt het over een woonkamer, 
eetkamer, keuken, wasruimte, bibliotheek, 
speelhoek en twee patio’s die gedeeld wor-
den met andere ouders. 

Zin om dit prachtige project met eigen 
ogen te ontdekken? Op zondag 15 mei orga-
niseert het Ronald McDonald Huis een 
opendeurdag, met rondleidingen, een info-
stand van ANBN (een organisatie voor en 
door mensen met een eetstoornis), de huis-
fotograaf die samen met jouw gezin een 
mooie foto maakt, koffie en gebak ten voor-
dele van het Huis, een kookworkshop en 
leuke kinderactiviteiten. 

 
• Opendeurdag Ronald McDonald Huis 

Zondag 15 mei, van 10.30u tot 17u 
Laarbeeklaan 101

 

15 mei is de dag van de zorg. Die dag opent het Ronald McDonald 
Huis de deuren. De ideale gelegenheid om deze plek te ontdekken 
die een thuis biedt aan de ouders van kinderen die in UZ Brussel 
gehospitaliseerd zijn. De hele dag lang zijn er rondleidingen en 
leuke activiteiten.
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Vluchten boven Jette 
De gemeente blijft waakzaam en actief

W
egens veiligheidsredenen moe-
ten vliegtuigen opstijgen en lan-
den tegen de wind in. In België 
komt de wind veelal uit het 

westen, maar soms ook uit het oosten of 
noordoosten. Tijdens die momenten – vaak 
gecombineerd met mooi weer – overvliegen 
de vliegtuigen achtereenvolgens Sint-
Agatha-Berchem, Ganshoren, Jette, Laken, 
Schaarbeek en Evere vooraleer te landen op 
piste 07L. Deze vluchten boven Jette heb-
ben een grote impact op de bevolking, op 
het vlak van geluidsoverlast, volksgezond-
heid, maar ook qua risico’s om dergelijke 
dichtbevolkte gebieden te overvliegen. De 
vele klachten van de bewoners zijn hier een 
bewijs van. Toch werd deze landingsbaan 
steeds meer gebruikt de laatste jaren (bui-
ten coronaperiode). 

Verschillende acties  
Ook de Jetse autoriteiten staan sinds 

2014 voor voldongen feiten en constateren 
samen met de bewoners het stijgend aantal 
vluchten boven onze gemeente. En hoewel 
de luchtvaart logischerwijs geen gemeen-
telijke bevoegdheid is, moest de gemeente 

tussenbeide komen in dit complex en com-
munautair dossier. Er werden ook acties on-
dernomen om de stem van de Jettenaren te 
laten horen op federaal vlak. Zo werden er, 
op initiatief van toenmalig schepen van 
Leefmilieu, twee moties goedgekeurd, een 
petitie gevoerd, twee debat-lezingen geor-
ganiseerd, een geluidsmeter geïnstalleerd, 
ontmoetingen georganiseerd met de minis-
ters van Mobiliteit, contact genomen met de 
Bemiddelaar,… 

Om deze inspanningen ook formeel te 
maken, heeft de gemeente zich in 2016 aan-
gesloten bij het beroep van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, dat eist om de wette-
lijke Brusselse geluidsnormen te respecteren. 
Deze juridische actie loopt nog steeds voor de 
Brusselse Rechtbank van Eerste aanleg. 

Eisen blijven onveranderd 
Ter herinnering: om de leefkwaliteit van 

de Jettenaren en de Brusselaars te bewa-
ren, pleit de gemeente Jette voor verschil-
lende maatregelen: 
• De strikte naleving van de windvoorschrif-

ten, zodat het gebruik van de landings-
piste 07L tot een strikt minimum herleid 
wordt; 

• Een satelietnadering voor de piste 07L 
(opgelegd door de Europese voorschrif-
ten), die veiliger is en minder impact heeft 
qua geluidsoverlast; 

• Een impactstudie en een openbare raad-
pleging zodat het overvliegen van de Brus-
selse gemeenten georganiseerd kan 
worden op basis van objectieve gegevens 
en op een transparante manier; 

• De verlenging van de pistes 25/07 naar het 
oosten om zo het overvliegen van het 
Brussels Gewest op lage hoogte te beper-
ken;  

• Een verbod op nachtelijke overvluchten 
tussen 22u en 7u; 

• De huidige situatie met vluchten boven het 
Brussels Gewest is niet houdbaar. De ge-
meente pleit voor een spreidingsplan dat 
voornamelijk de minst dichtbevolkte ge-
bieden viseert en dat de geldende geluids-
normen respecteert. 
De gemeente Jette heeft deze eisen op-

nieuw formeel kenbaar gemaakt in het 
kader van het overlegplatform dat alle be-
trokken partijen samenbrengt onder het 
toezicht van de federale minister van Mobi-
liteit. De gemeente blijft dus actief en waak-
zaam!

 

De twee afgelopen jaren zette de coronacrisis ook de activiteiten van de 
nationale luchthaven op een laag pitje. Hierdoor waren er minder vluch-
ten en minder geluidsoverlast. Het vliegtuigverkeer geraakt echter op-
nieuw op kruissnelheid en de laatste weken stellen we opnieuw meer 
vluchten vast boven Jette. De gemeentelijke autoriteiten willen aan de 
Jettenaren duidelijk maken dat ze niet passief blijven in dit dossier.
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Steun de handelszaken in de Léon Theodorstraat 
Drogisterijen

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

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

Na de winkels met bijzondere voedings-
waren, de bakkers en de slagers, nemen we 
je deze maand meen naar de winkels waar 
de rekken vol liggen met verzorgings- en 
schoonheidsproducten.

Di 
Lichaamsverzorging, hygiëne  
en onderhoud 

Léon Theodorstraat 21 
Openingsuren:  
• Maandag tot zaterdag: 9u–18u 
• Gesloten op zondag 
 
www.di.be  

Pro Duo 
Lichaams- en haarverzorging,  
nagelproducten  

Léon Theodorstraat 27A 
Openingsuren:  
• Maandag tot zaterdag: 9u–18u 
• Gesloten op zondag 
 
www.pro-duo.be

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

ZONDAG 1 MEI 
ROMMELMARKT WOUTERS 
In de Woutersstraat 
 
ZATERDAG 7 MEI 
ROMMELMARKT ESSEGHEM 
In de Esseghem- (tussen de J. 
Lahaye- en de Dansettestraat), 
Dapperheids-, Verzets- en J. Loo-
sensstraat (tussen de Esseghem- 
en de G. Delathouwerstraat). 
Inschrijvingen:  
0485.25.53.40 
kurtchristophe@labordage.be 
of tijdens de permanentie bij 

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

Inschrijvingen:  
02.426.49.17 
 
ZONDAG 15 MEI 
ROMMELMARKT  
RIBBONETTES BRUSSELS 
E. de Grijse- en J. Baudoux-
straat en de de Heynlaan 
Voor het goede doel 
 
DONDERDAG 26 MEI 
ROMMELMARKT CAPART 
Capartstraat 
Inschrijvingen:  
8, 15 en 22 mei  
van 16.30u tot 18u 
‘Au Bon Coin’ 
Oude Afspanningsplein 1 
0474.29.60.26 
 
ZATERDAG 28 MEI 
ROMMELMARKT WOESTE 
Zaterdag 28 mei 2022 
Op het voorplein van de OLV 
van Lourdeskerk 
Inschrijvingen: via 
0496.94.81.82  
of verschuereniv@gmail.com 

ZATERDAG 28 MEI 
ROMMELMARKT COIN OUBLIÉ 
Levis Mirepoixlaan  
(tussen de E. Faesstraat en de 
C. Woestelaan), E. Faesstraat 
(tussen de Levis Mirepoix- en 
de O. Warlandlaan), C. De 
Clercqstraat, O. Warlandlaan 
(tussen de C. Woestelaan en de 
E. Faesstraat) 
Inschrijvingen:  
11, 17 en 24 mei van 17u tot 
19u in Va Piano (Pizzeria),  
Levis Mirepoixlaan 28

Meimaand rommelmarktmaand
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Mobiliteitsbegeleiding 
‘Move Theodor’  
Verplaats je efficiënt, ook tijdens de werken!

Om van de werf in de Léon Theodor-
straat geen nachtmerrie te maken, or-
ganiseert de gemeente Jette, in 
samenwerking met ‘Mobility Coaches’, 
mobiliteitsbegeleiding voor de bewo-
ners van de betrokken zone. 

 

V
anaf midden mei kunnen de buurt-
bewoners en iedereen die geïnte-
resseerd is bij de Mobility Coaches 
terecht voor gratis sessies om via 

ludieke activiteiten en gepersonaliseerde 
tips nieuwe verplaatsingsmodi te testen en 

de zachte mobiliteit uit te proberen. Move 
Theodor wil iedereen vertrouwd maken al-
ternatieve manieren om zich te verplaatsen, 
afhankelijk van voorkeuren of noden. Deel-
nemers zullen bovendien kunnen genieten 
van bepaalde voordelen bij handelaars in de 
wijk gratis aanbiedingen bij bepaalde mobi-
liteitspartners. Geef het Move Theodor-pro-
gramma een kans, het loont echt de moeite!  

 
Meer info over de het programma en de 
volgende afspraken: 
www.movetheodor.brussels 
(Vanaf 15 mei 2022)

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

Eind maart ging de MIVB van 
start met de derde fase van de 
heraanleg van de tramlijnen 19, 
51, 62 en 93 en de openbare 
ruimte rond het kerkhof van 
Jette. Op het kruispunt van de 
Woestelaan en de de Smet de 
Naeyerlaan gaan de werken voor 
de aanleg van de tramrails ver-
der, terwijl Vivaqua en Elia infra-
structuurwerken uitvoeren op de 
Secrétinlaan en de Ontmijner-
slaan. Het einde van deze fase is 
voorzien voor eind juni 2022. 
Deze werken hebben een impact 
op tramlijnen, 51, 19 en 62 en op 
buslijnen 14 en 88. Meer info 
hierover vindt u op www.mivb.be, 
de app van de MIVB en aan de 
betrokken haltes. 

LÉON THEODORSTRAAT 
Heraanleg 
Eind april zijn de grote werken 
voor de heraanleg van de Léon 
Theodorstraat begonnen. Deze 
zullen in 3 fasen gebeuren, vol-
gens deze planning: 
• Van april 2022 tot september 

2023: vernieuwing van de on-
dergrondse infrastructuur 
(riolering, waterleiding, elek-
triciteit en telecommunicatie), 
met een variabele impact op 
het autoverkeer. 

• Van mei 2023 tot februari 
2024: vernieuwing van de 
tramsporen, in 5 opeenvol-
gende zones. Per zone zal 
geen autoverkeer mogelijk 
zijn. 

• Van september 2023 tot mei 
2024: vernieuwing van de voet-
paden en de haltes Lenoir/Sta-
tion Jette, eveneens in 
opeenvolgende zones. Per 
zone zal geen autoverkeer mo-
gelijk zijn.  

Via het Move Theodor- 
programma (www.movetheo-
dor.brussels) biedt de ge-
meente Jette biedt een 
gediversifieerde begeleiding 
inzake mobiliteit aan.  
Vragen en info over de werken: 
www.stib.brussels – Anne-
Marie.Eelen@stib.brussels – 
0800.21.640. 
 
DIELEGHEMDREEF  
Werken nutsbedrijven 
In de Dieleghemdreef voeren 
Sibelge en Proximus verstevi-
gingswerken uit aan hun infra-
structuur en wordt de openbare 
verlichting verniewd. In functie 
van de voortgang van de wer-
ken kan er een parkeerverbod 
gelden. 
 
O. WARLANDLAAN 
Werken nutsbedrijven 
In de O. Warlandlaan (tussen 
de C. Woestelaan en de ge-
meente Laken) voert Vivaqua 

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

Info
werken

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



19 mei en 1 juni 2022 

Vergaderingen openbare reinheid  
Wijken Abdij-Aurore en Florair-Crocq

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 19 
mei voor de wijk Abdij-Aurore en 1 juni voor 
de wijk Florair-Crocq (zie kader).  

 
Tijdens deze vergaderingen kunnen de 

genodigden met de bevoegde instanties van 
gedachten wisselen over volgende thema’s:  

 

• stadsmeubilair (openbare vuilnisbakken)  
• containers  

(voor glas, kleding, en gebruikte olie)  
• sluikstorten  
• sigarettenpeuken  
• hondenpoep - hondentoiletten  
• ...  
 

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

 
Wijk Abdij-Aurore 
Donderdag 19 mei om 18u  
School Aurore – M. Van Rolleghemstraat 4 
 

Liebrechtlaan – Capartlaan – E. De Smet-

straat – Abdij van Dieleghemstraat –  

J. Schuermansstraat – J.P. Ballingslaan – J. 

Tiebackxstraat – G. Beliënstraat – A. Wou-

tersstraat – R. Soetensstraat – Dieleghem-

dreef – Lindeveld – J. Verdoodtlaan – J. De 

Heynlaan – M. Van Rolleghemstraat –   

V. Vandermaelenlaan – Van Ermengemlaan 

– M. Dekeyserlaan – R. Alleinsquare – J.B.  

Depairelaan – Rommelaerelaan – school 

Aurore 
 
Wijk Florair-Crocq 
Woensdag 1 juni om 18u 
Wouterspaviljoen – A. Woutersstraat 12 
 

Sint-Norbertusstraat – Duysburghstraat –  

P. Verscheldenstraat – L. Peretstraat –  

 

G. Gilsonstraat –  E. Masoinlaan – T. de Bai-

sieuxstraat – 't Hof ten Berg – Ledeganck-

straat – E. Hubertstraat – G. De Greeflaan – 

Van Gehuchtenplein – Florair-gebouwen – 

Heilig-Hartlaan – J.J. Crocqlaan – Tuinwijk-

plein – Graafschap Jettelaan – de Smet De 

Naeyerlaan (nrs. 398 tot 506) 

 
Inschrijven gewenst:  
proprete-netheid@jette.brussels of 
02.423.13.17

Cleanup-acties in Jette 
Reinheid, het gaat ons allemaal aan!

In de marge het evenement ‘Cleanup 
Day’, dat elk jaar in september over de 
hele wereld plaatsvindt, zijn tal van  
lokale cleanup-acties ontstaan.  
Naast de Lenteschoonmaak eind april, 
organiseren verschillende Jetse  
wijkverenigingen ook lokale acties. 
Misschien is dat wel iets voor jouw 
wijk? 

 

W
il je je steentje bijdragen aan de 
openbare reinheid en een 
cleanup-actie organiseren in je 
buurt? De gemeente wil je graag 

helpen om de buurtbewoners te mobilise-
ren en materiaal ter beschikking stellen 
voor je evenement. Het vormt meteen een 
uitstekende gelegenheid om kennis  
te maken met de arbeiders van de dienst 
Openbare reinheid. Misschien bestaat er  
al zo’n actie bij jou in de buurt. Aarzel  
niet om contact op te nemen met de ge-
meente en een actie te organiseren of te 
vervoegen! 
 
 
Dienst Openbare reinheid:  
proprete-netheid@jette.brussels 
02.423.13.17 

Wijkvergaderingen
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Correct weggegooide peuk =  
gerecycleerde peuk! 
Neem de asbakreflex aan 

Naast de impact op de gezondheid van 
actieve en/of passieve rokers, heeft 
roken ook gevolgen voor het milieu en 
de netheid… Het duurt namelijk 12 jaar 
voor een sigarettenpeuk in de natuur 
afgebroken is. Jette telt tal van voor-
zieningen voor sigarettenpeuken, want 
vergeet niet: een correct weggegooide 
peuk is een gerecycleerde peuk!  

 

A
rtikel 14 van het Algemeen politie-
reglement verbiedt expliciet om si-
garettenpeuken op de openbare 
weg te gooien: ‘Het is verboden om 

(…) de openbare ruimte te bevuilen of te be-
schadigen’, met name door ‘het achterlaten 
of wegwerpen van sigarettenpeuken, blik-
jes, plastic of glazen flessen, papier, voed-
selafval, enz.’. Het is trouwens een van de 
prioriteiten van de gemeentelijke reinheids-
dienst om dit gedrag, waarop boetes tot 350 

euro staan, te bestrijden via voorzieningen 
waar rokers op een correcte manier hun si-
garettenpeuken kunnen achterlaten.  

Van straatasbakken tot zakasbakjes 
In Jette zijn bijna honderd openbare vuil-

nisbakken uitgerust met een asbak en staan 
een tiental asbakken opgesteld voor ge-
meentelijke gebouwen. Op nog eens 10 
drukke plaatsen staan ook zgn. dilemma-
peukenbakken, waar de Jettenaren op een 
ludieke manier van hun sigarettenpeuk kun-
nen af geraken door mee te doen aan een 
enquête of een vraag op te lossen. De ge-
meente werkt ook al verschillende jaren 
samen met WeCircular, die elke maand per 
fiets alle sigarettenpeuken verzamelt die te-
recht komen in de openbare voorzieningen 
om ze door te sluizen naar een fabriek in 
Duitsland waar ze behandeld en gere-
cycleerd worden tot… zakasbakjes. En zo is 
de cirkel netjes rond! 

Ben je nog altijd niet gestopt met roken? 
Denk dan tenminste aan de ploegen die da-
gelijks de straten proper houden en neem 
de asbakreflex aan!

 
De samenwerking met WeCircular 
in enkele cijfers (sinds 2021): 

• 615 liter afval 
• 246.000 gerecycleerde peuken 
• 123.000 m³ niet-vervuild water 
• Het equivalent in water van  

+/- 1.757.143 douches

Ludieke campagne vuilnisophaling 
De juiste zak, de juiste dag, langs de gevel
In samenwerking met Fost Plus lanceert 
Net Brussel een campagne om de Brusse-
laars te sensibiliseren rond de regels voor 
het aanbieden van vuilniszakken voor opha-
ling. Onder de naam ‘Ik ga de deur uit, de 
vuilniszak ook‘ wil deze actie ons er op een 
ludieke manier aan herinneren waar en hoe 
we onze  vuilniszakken moeten deponeren 
om ze door Net Brussel te laten ophalen. 

 

I
n Brussel worden de regels voor de 
ophaling van het huisvuil niet altijd ge-
respecteerd, hetzij uit onwetendheid, 
hetzij uit gebrek aan respect. Daarom 

hebben Net Brussel en Fost Plus beslist een 
campagne rond deze problematiek te lance-
ren. De bedoeling is om, enerzijds, goede 
praktijken in de verf te zetten en, anderzijds, 

een actie op het terrein op touw te zetten om 
het gedrag in de grootste probleemwijken te 
doen veranderen. In Jette loopt de actie van 
19 april tot 10 mei in verschillende wijken. 
Daar geven markeringen op de grond duide-
lijk aan waar precies de vuilniszakken gede-
poneerd moeten worden. Bij het aanbrengen 
van de tags is een animator aanwezig om 
wat duiding te geven bij de actie. 

Mei 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  
   9 mei, van 17u tot 17.45u 

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

• Woestelaan 
   (O.L.V. van Lourdeskerk) 
   14 mei, 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



Duurzame bloemen van 
bij FleurAkker
Atelier Groot Eiland is verheugd met 
de aanwinst van een groot terrein in 
Jette. De totale oppervlakte van Fleur-
Akker en CourJette, twee zelfpluktui-
nen met respectievelijk bloemen en 
groenten, is hiermee sinds kort flink 
toegenomen. 

  

F
leurAkker ligt in het Laarbeekbos 
en doet de wilde schoonheid van 
seizoensbloemen alle eer aan. Het 
gegeven van tijd en plaats is sterk 

aanwezig in dit project van Atelier Groot  
Eiland: het gaat om een lokale pluktuin 
waar je elk seizoen andere bloemen kan 
plukken. 

Wie zich abonneert bij FleurAkker geniet 
maandelijks van twee boeketten die je zelf 
of met de hulp van de bloemenboerin  
samenstelt. Het bloemenseizoen start in 
mei/juni en loopt tot midden oktober, als de 
eerste vorst eraan komt. 

Meer info:  https://belakker.ateliergroot-
eiland.be/nl/CSA-FleurAkker 
Inschrijvingen: 
https://fleurakker.pluk.app/#/Register 

Jette Met haalt op 11 mei 
de vlagjes weer boven! 

In mei bestaat Jette Met 7 jaar en dat 
wordt gevierd. De producenten zijn er 
alvast klaar voor en hebben op woens-
dag 11 mei het één en ander in petto. 
 

Elke woensdagnamiddag zijn de pro-
ducenten van Jette Met trouw op post 
met hun gezonde en duurzame kwa-

liteitsproducten. En telkens zijn ze verheugd 
om zoveel Jettenaren trouw te zien terugko-
men. Daarom willen ze samen met hen de 
zevende verjaardag van de markt vieren! 
 
Sfeervol 
Jette Met zal voor de gelegenheid in een 
feestelijk kleedje worden gestoken en in de 
tent in het midden van de markt kan je rustig 
aan tafel genieten van de lekkere hapjes en 
drankjes, allemaal gemaakt met verse pro-
ducten van de markt. Kom zeker af tussen 15 
en 18 uur om te genieten van de proevertjes, 
de drankjes en de goede sfeer. Tot dan! 
 
• Verjaardag Jette Met 

Woensdag 11 mei 
Kardinaal Mercierplein
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Het Sociaal Verhuurkantoor van Jette  

Voorstelling in een notendop

H
et Sociaal Verhuurkantoor (SVK) 
van Jette werd in 2000 opgericht 
door de gemeente, het OCMW en 
de Jetse Haard (het huidige Lo-

jega). Het beheert de verhuur van apparte-
menten en/of huizen gelegen in Brussel, 
Laken, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, 
Ganshoren en Jette tegen prijzen die vast-
gelegd zijn door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Momenteel vertrouwen de eige-
naars van meer dan 200 woningen de ver-
huur van hun pand toe aan het SVK.  
 

Voordelen voor de eigenaars:  
• Administratieve ondersteuning (registra-

tie van contracten, hulp bij de aanvraag 
van premies, enz.) 

• Een financiële zekerheid (op tijd betaalde 
huurgelden, ook tussen twee huurover-
eenkomsten door) 

• Renovatietips 
• Vrijstelling van de onroerende voorheffing 

Voordelen voor de huurders:  
• Een huurprijs lager dan de marktprijs 
• Administratieve ondersteuning bij alle for-

maliteiten die bij huisvesting komen kijken 
• Opvolgen en oplossen van technische pro-

blemen 
• Een woning die voldoet aan de normen in-

zake hygiëne en veiligheid  
• Een luisterend oor op elk moment 
• Informatie over de rechten en plichten van 

huurders 

Oproep voor kandidaturen 
In de toekomst wil het SVK van Jette zijn 

samenwerking met de eigenaars en de 
huurders verstevigen. Met de komst van een 
nieuwe directeur binnen een dynamisch en 

enthousiast team wil de v.z.w. zijn aanbod 
aan woningen en diensten verder uitbrei-
den. Hebt u een woning (huis, appartement, 
studio,…), gelegen binnen de grenzen van 
het actieterrein van het SVK van Jette, die u 
te huur wil aanbieden? Word dan partner 
van het SVK en ga samen het avontuur aan! 

 
Meer info:  
www.ais-jette.be - 02.421.70.90 
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8 mei 2022 

Opendeurdag van het Leefmilieu 
NATUURlijk Jette

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

 

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

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

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

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

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

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

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

• Plantenruilbeurs door Plantswap 
• Demonstraties zeepziederij 
• Jetse bibliotheken: knutselen voor kinderen 
• ‘Croque pas ma planète’: Memory-spel 

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

hoe hondenbeten voorkomen bij kinde-
ren’. (13.30u, 14.30u en 15.30u - duur: 
45min) 

 

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

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

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

en op eigen verantwoordelijkheid, kinde-
ren vanaf 12 jaar) 

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

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

• Kookworkshop over hoe voorzien in  
je eigen voedselbehoeften en pluk en  
bereiding van eetbare wilde planten in de 
lente (zoute bereidingen: 10.30u – 12u, 
zoete bereidingen: 14u – 15.30u)  
 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MULTIDISCIPLINAIR

TAAL EN SPORT

MULTIDISCIPLINAIR

VAKANTIEAANBOD VGC

ARTISTIEK

ARTISTIEK

CREATIEF, SPORT EN SPEL

OPEN LUCHT

Stages zomervakantie 
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11 mei 2022 

Jetse scholencross in het Jeugdpark
Sport is belangrijk voor de jeugd. Om 
een gezonde levensstijl te promoten, 
organiseert de vzw ‘Sport te Jette’ 
jaarlijks de Jetse scholencross. De 
leerlingen van de gemeentescholen 
nemen het tegen mekaar op in het 
Jeugdpark. 

 

H
et is een mooie traditie in Jette. In 
de lente staan de leerlingen van 
de gemeentescholen aan de start 
van de grote scholencross. Dit jaar 

vindt reeds de 35ste editie plaats. 
Opgedeeld per leeftijd en per geslacht 

lopen de kinderen een parcours in het 
mooie kader van het Jeugdpark, luid aan-
gemoedigd door hun medeleerlingen. Ook 
jij kan er bij zijn. Kom de jonge lopertjes 
mee toejuichen op woensdag 11 mei. 

 
• Jetse scholencross 

Woensdag 11 mei 2022, van 14u tot 16u 
Jeugdpark – Graafschap Jettelaan

13 mei 2022 

Heilig-Hartjogging voor het goede doel
Op vrijdag 13 mei wordt de tweede edi-
tie van de Heilig-Hartjogging georga-
niseerd, in het Koning Boudewijnpark 
en het Laarbeekbos. De opbrengst van 
het evenement gaat volledig naar het 
kankeronderzoek aan de KU Leuven 
o.l.v. Prof. Johan Swinnen. 

 

I
n december 2018 moest de Heilig-
Hartschool veel te vroeg afscheid 
nemen van een leerling van het zesde 
leerjaar, die reeds sinds het onthaal-

klasje bij hen schoolliep. In 2019 organi-
seerde de school de allereerste Heilig-Hart-
jogging ter nagedachtenis van hem en om 
het kankeronderzoek te steunen. 

Iedereen kan deelnemen aan de jogging, 
kinderen én volwassenen. Het vertrek en de 
aankomst voor alle afstanden gebeurt op de 
speelplaats van de Heilig-Hartschool op de 
Heilig-Hartlaan. De kinderen lopen een 
klein rondje (volgens leeftijd) in het Koning 
Boudewijnpark. De volwassenen volgen een 
parcours langs de mooie paadjes van het 
Boudewijnpark en het Laarbeekbos. 

Indien ouders ervan overtuigd zijn dat 
hun kind de grote afstanden aankan, mogen 
ze hun kind daarvoor ook inschrijven. Voor 
de betaling moet men zich dan wel baseren 
op de deelnameprijzen van 5, 10 en 15km. 

 
Meer info:  
www.heilighartjette.be/jogging 
 
• Heilig-Hartjogging 

Vrijdag 13 mei 2022, vanaf 18.30u 
Heilig-Hartschool 
Heilig-Hartlaan 6  

   
Afstand                        Leeftijd                        Startuur             VVK             Dag inschrijving 

 

                                                                                                           

     250m                  °2016 en later                     18.30u                2 €                       3 € 

     500m               °2013 t.e.m. 2015                  18.45u                2 €                       3 € 

     1km                 °2010 t.e.m. 2012                    19u                   2 €                       3 € 

     5km                             alle                             19.50u                6 €                       8 € 

     10km                           alle                             19.40u                6 €                       8 € 

     15km                           alle                             19.30u                6 €                       8 €
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Oproep Jetse sportverdiensten 
Een buitengewone sportprestatie geleverd? Laat het ons weten!

Jaarlijks worden de Jetse sportievelin-
gen in de kijker geplaatst tijdens de uit-
reiking van de Jetse sportverdiensten. 
Dit jaar vindt deze ceremonie plaats op 
maandag 27 juni, na een onderbreking 
van 2 jaar door de coronacrisis. Heb je 
een buitengewone sportprestatie gele-
verd? Laat het ons weten!  

 

J
ette is een sportieve gemeente: het 
Omnisportcentrum dat dagelijks vol 
zit, de verschillende sporteve-
nementen zoals de scholencross, ‘Ik 

loop voor mijn conditie’, de jogging van de 
jaarmarkt of de sportcheques.  

Na een verplichte corona-onderbreking 
van twee jaar, zijn de Jetse sportverdiensten 
eind juni terug. Deze organisatie van de vzw 
Sport te Jette en de gemeentelijke Sport-
dienst wil de bijzondere Jetse sportievelin-
gen in de bloemetjes zetten. Als je een 
uitzonderlijke sportprestatie geleverd hebt, 
kan je je nog tot 15 juni inschrijven via de 
gemeentelijke website om opgenomen te 

worden in de lijst met bekroonde sporters, 
samen met de ploegen die zich onderschei-
den door hun fair-play of de vrijwilligers die 
zich dagelijks inzetten voor de sport. 

G-sport in de kijker  
Dit jaar wordt er een nieuwe categorie 

toegevoegd, de G-sport of alle sporten voor 
personen met een handicap. Beoefen je zelf 
G-sport of ben je een club die G-sport orga-

niseert? Dan zal je ook opgenomen worden 
voor de sportverdiensten. 

 
Info en inschrijvingen (tot 15 juni): 
www.jette.brussels  
 
• Uitreiking Jetse sportverdiensten 

Maandag 27 juni 2022 om 20u 
Omnisportcentrum  
Graafschap Jettelaan 3

Back To Sport 
Sportanimatie, -demonstraties en -initiaties

De vzw Sport te Jette organiseert in 
mei een reeks animaties in het kader 
van het plan ‘Back To Sport’ om sport 
te promoten bij het grote publiek. 

 

D
e coronacrisis verhoogde het isole-
ment bij de bevolking, ook bij de jon-
geren en adolescenten. Dit had ook 
een invloed op de sportbeoefening. 

Sportclubs moesten tijdelijk de deuren sluiten 
en andere sportmogelijkheden gingen dicht. 
Hierdoor haakten heel wat mensen af, met 
negatieve fysieke en mentale gevolgen. 

Binnen deze context wil de vzw Sport te 
Jette sportbeoefening terug in de kijker 
plaatsen, door ludieke sportactiviteiten aan te 

bieden, gratis en voor alle leeftijden. 3 zater-
dagen lang (7, 14 en 28 mei) kan u op het Ko-
ningin Astridplein genieten van interactieve 
sportanimatie. Op het programma: demon-
straties, animatie, initiaties, groepslessen, 
urban sports, New Games,… Er zijn ook vele 
prijzen te winnen! 
Meer info: www.sportjette.be

• Back To Sport 
Sportanimatie, -demonstraties  
en -initiaties  
Zaterdag 7, 14 en 28 mei,  
van 10u tot 17u 
Koningin Astridplein 
Gratis en voor alle leeftijden,  
zonder inschrijving



Vollenbike, 3 dagen fietsfestival  
op het Kardinaal Mercierplein

I
n mei staat het Kardinaal Mercierplein 
in Jette weer helemaal in het teken van 
de fiets, met 3 dagen Vollenbike Jette! 
Dit fietsfestival wil de inwoners de fa-

meuze tweewieler op een ludieke manier 
laten (her)ontdekken, dankzij talloze activi-
teiten voor klein en groot. 

Vollenbike Village 
Op woensdag 11, 18 en 25 mei strijkt Vol-

lenbike weer neer op het Kardinaal Mer-
cierplein. Maak je klaar voor een hele reeks 
leuke en gratis fietsactiviteiten! Elke 
woensdag heeft een specifiek programma. 
En voor kinderen die er geen hebben wor-
den er bovendien fietsen ter beschikking 
gesteld.  

 
I Woensdag 11 mei 
• Cursus om te leren fietsen voor kinderen 
• Vaardigheidsparcours voor kinderen 

• Begeleide fietstocht 'Jette en famille' (FR) 
(vertrek om 15u, terugkeer om 17u) 

• Atelier voor fietsherstellingen (Cyclo) 
 

I Woensdag 18 mei 
• Cursus om te leren fietsen voor kinderen 
• Vaardigheidsparcours voor kinderen 
• Begeleide fietstocht 'Jette en famille' (FR) 

(vertrek om 15u, terugkeer om 17u) 
• Atelier voor fietsherstellingen (Cyclo) 
• Opleiding fietsen in het verkeer voor vol-

wassenen door GRACQ van Jette 
• Fietsenmarkt (in samenwerking met 

Cyclo) 
 
I Woensdag 25 mei 
• Cursus om te leren fietsen voor kinderen 
• Vaardigheidsparcours voor kinderen 
• Atelier voor fietsherstellingen (Cyclo) 
• BMX-animatie door Max Extreme 
• Muzikale omkadering door la Jacqueline 

• Fietsparade en afsluitende drink (vertrek 
om 17.30 u) 

Vollenbike Challenge 
Vollenbike is meer dan enkel de activitei-

ten die je op het Kardinaal Mercierplein te-
rugvindt! Tussen 9 en 25 mei vindt namelijk 
ook de fameuze Vollenbike Challenge plaats, 
waarbij de leerlingen van verschillende scho-
len in Jette (en hun ouders) de uitdaging aan-
gaan om zoveel mogelijk naar en van school 
te fietsen. Aan het einde van het project wordt 
een certificaat uitgereikt aan de school met 
vermelding van het aantal fietstochten dat 
door de hele school samen werd gemaakt. 

 
• Vollenbike 

Woensdag 11, 18 en 25 mei 
Telkens van 14u tot 18u 
Kardinaal Mercierplein 
Gratis
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29 mei 2022 

Straatkunstenfestival VOENK is terug!

H
et festival start met Histoire d’Eau 
van Barbara Probst, een clow-
neske voorstelling over een bad-
kuip en haar meesteres. Een 

burlesk avontuur op de golven van het 
water. Later op de dag komt Barbara nog 
eens terug. 

Onmiddellijk daarna verhuist het spekta-
kel naar het Garcetpark. Zoek een plekje 
onder de bomen en zet je schrap voor 
aCORDES! van Juliana Joseph & Tuur Flo-
rizoone. Juliana brengt unieke acts in doe-
ken, bestaande infrastructuren, bomen,… 
Speciaal voor Voenk gaat ze dit jaar met nie-
mand minder dan de talentrijke muzikant 
Tuur Florizoone in zee, of misschien beter 
'in de lucht'… 

Jongle Beat van Bisous pour Mamie is 
het avontuur van een trio muzikanten dat 
jongleren en acrobatiek combineert. Of zijn 
het acrobatische jongleurs die muziek spe-
len? Een mengeling van ritme, sprongen, 
instrumenten, excentrieke poëzie, een hoog 
adrenalinegehalte en onnodig gevaar. 

Tripotes La Compagnie brengt de voor-
stelling Encore une fois, over de gedachte 

dat fouten maken mag. Dus laten we het he-
lemaal verknoeien en opnieuw beginnen. 
Pingpongballen, salto’s,… alle elementen 
komen samen in een muzikale creatie. Drie 
mensen worden op elkaar gestapeld, op-
nieuw en opnieuw. Gevaarlijk speels. Ge-
vaarlijk kwetsbaar. 

Diabolo van wereldklasse en live beatbox 
loops? Het geluid van de stuiterballen als 
beat? Daar zorgt Cie Airblow voor met de 
dubbele show Diabolooping & Bounce on da 
Beat. Explosieve hip-hop circusacts met de 
grappige figuren John-Gaspard en John-
Priam, internationale meesters in diabolo 
en beat-box. 

Het gezelschap Ardestop presenteert 
REALITE. Dit artistiek onderzoek speelt zich 
af in verschillende formaten en verschil-
lende artistieke vormen. De voorstelling 
stelt onze relatie tot de werkelijkheid in 
vraag. De realiteit van onze emoties, onze 
levenspaden, onze twijfels en onze keuzes.  

Daarna kan je opnieuw terecht in het 
park voor de show van Circus Marcel. De 
voorstelling Home Made is het verhaal van 
vier vrienden die mekaar vinden in hun 
zoektocht naar juiste eenvoud. Het is een 

hoogstaande acrobatische circusvoorstel-
ling waar het spelplezier van af spat. 

Afsluiten doen we naar goede gewoonte 
met muziek. BOROKOV brengt op onnavolg-
bare wijze balkan-klassiekers en zorgt ge-
garandeerd voor sfeer. Een prettig gestoord 
gezelschap uit de Brusselse rand, met veel 
blaasinstrumenten, mobiele gitaar, basic 
drumwerk en trekzak. 
Meer info: www.jette.brussels  
Facebook – Instagram  

 

Straatkunstenfestival Voenk 

 

13.30u  Barbara Probst - Histoire d'eau 
14.05u  Juliana Joseph  

& Tuur Florizoone - aCORDES! 
14.35u  Bisous pour Mamie - Jongle Beat 
15.30u  Tripotes La Compagnie -  

Encore une fois 
16.25u  Cie Airblow - Diabolooping & 

Bounce on da Beat 
17.10u  Ardestop | REALITE 
18.05u  Barbara Probst - Histoire d'eau 
18.45u  Circus Marcel - Home Made 
19.15u  BOROKOV - Balkanmuziek

 

Het Jetse straatkunstenfestival VOENK groeide op korte tijd uit 
tot een klassieker en is intussen reeds aan haar negende editie 
toe. Afspraak op zondag 29 mei op het Kardinaal Mercierplein 
voor een nieuwe topeditie met straattheater, circus en muziek. 



JETTE INFO - VRIJE TIJD20

Artiestenparcours d’Artistes 
Een prachtig cultureel weerzien

Tijdens het weekend van 23 en 24 april 
kon de grote jaarlijkse Jetse culturele 
ontmoeting eindelijk terug plaatsvin-
den. Het Artiestenparcours d’Artistes 
brengt de Jetse kunstenaars in contact 
met een groot publiek, dat zich een 
weekend lang kan onderdompelen in 
de artistieke rijkdom van onze ge-
meente. Het werd een prachtig cultu-
reel weerzien. 

 

H
et recept van het Artiestenpar-
cours is even eenvoudig als aan-
trekkelijk. De kunstenaars openen 
hun atelier, woning of exporuimte 

een weekend lang voor de cultuurliefheb-
bers. Die gaan op ontdekkingstocht door-
heen de Jetse straten, op bezoek bij hun 
favoriete kunstenaars. Deze directe ont-
moeting tussen de kunstenaars en het pu-
bliek zorgt steeds weer voor verrijkende, 
warme momenten. 

Keuze van de curator 
Er namen zowat 180 kunstenaars deel 

aan deze editie 2022, verdeeld over een 60-
tal exporuimtes. Heel wat kunstenaars ex-
poseerden bij hun thuis en/of in hun atelier, 
hetgeen de basis vormt van dit cultureel 
parcours. Fotografen, schilders, beeldhou-
wers, juwelenmakers,… Het parcours had 
voor elke bezoeker een aanbod naar zijn of 
haar smaak. Men kon vertrouwen op de 
keuze van de curator Samuel Idmtal, zijn 
eigen selectie of zich laten leiden door het 
toeval of op goed geluk binnenstappen bij de 
deelnemers en zich laten verrassen. 

 
Onder een aangename lentezon lokte het 

Artiestenparcours heel wat bezoekers. 
Zowel de individuele ateliers als de geza-
menlijke tentoonstellingen konden door-
heen het hele weekend rekenen op een 
groot en geïnteresseerd publiek. Volgende 
afspraak in 2024!
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Een Jets kostuum voor Manneken Pis ! 
Het ontwerp van Muriel Orange gekozen door de Jettenaren 

Wie kent Manneken Pis niet? Het 
standbeeld van het plassende man-
netje vlakbij de Grote Markt in Brussel 
krijgt op 25 mei een Jets pakje aange-
meten! De Jettenaren konden mee het 
ontwerp kiezen en ze stemden massaal 
voor het project van Muriel Orange. 

 

H
et beroemde standbeeld van Man-
neken Pis lokt dagelijks heel wat 
toeristen naar onze hoofdstad, maar 
ook de Brusselaars dragen het 

mannetje in hun hart. Het standbeeld krijgt 
regelmatig een speciaal pakje aangemeten. 
En naar aanleiding van zijn 1090ste kostuum, 
krijgt Manneken Pis een Jets pakje! Vorige 
maand ontdekte u in Jette Info de drie ont-
werpen van de drie Jetse kunstenaressen 
Muriel Orange, Sophie Wéry en Maren Dub-
nick. Via de gemeentelijke website konden de 
Jettenaren voor hun favoriet ontwerp stem-
men. Maar liefst 1.887 Jettenaren brachten 
hun stem uit en 1.117 onder hen kozen voor 
het ontwerp van Muriel Orange.  

Pakje vol Jetse knipogen 
Het kleurrijke ontwerp van Muriel Orange 

zit vol Jetse knipogen. Manneken Pis wordt 
gekleed als Jetse gitarist, in de salopette 
van de held van Bollie en Billie, versierd met 
de wolken van Magritte, en fan van muziek 
en groene ruimtes. Hij verdedigt en ver-
tegenwoordigt de Jetse diversiteit en cul-
tuur. Benieuwd naar het eindresultaat? Kom 
dan zeker langs op woensdag 25 mei, wan-
neer Manneken Pis het nieuwe pakje krijgt. 

Feestelijke inhuldiging 
Het Jetse kostuum voor Manneken Pis zal 

niet onopgemerkt voorbijgaan. Op woensdag 
25 mei om vindt er eerst een ceremonie 
plaats in het Brussels Stadhuis, waarna om 
11.30u een stoet naar het standbeeld trekt, 
begeleid door een Jetse reus, een Brusselse 
reus en de Meyboomfanfare. Iedereen is 
welkom op deze feestelijke gebeurtenis. 

 
• Inhuldiging Jets kostuum Manneken Pis 

Woensdag 25 mei om 11.30u 
Brussels Stadhuis - Grote Markt Brussel



20 & 21 mei 2022 

Jam’in Jette 
Wereldmuziek en een unieke sfeer in het Jeugdpark

I
edereen voelt zich thuis op Jam’in 
Jette. Het festival is gratis, heeft een 
eclectisch programma en activiteiten 
voor jong en oud. De organisatoren 

hebben weer heel wat verrassingen in petto 
om voor een fantastisch weekend te zorgen. 
Op het programma : 15 muziekconcerten, 
verdeeld over twee dagen, de Piste (circus- 
en straatkunstentent), het Kinderdorp, het 
Solidair dorp, het Artisanale dorp,… Als u 
dus zin heeft in een gezellige uitstap met 
vrienden of familie, mis dan zeker deze 10de 
editie niet van Jam’in Jette! 

 

Een afwisselend en verrassend  
programma 

Jam’in Jette staat opnieuw garant voor 
een afwisselend en verrassend programma. 

De twee podia verwelkomen Belgische mu-
zikanten (Indigo Mango, Echt!,...) en inter-
nationale groepen (Santrofi, Newen 
Afrobeat, Selamnesh Zemene,...). Een ware 
ontdekkingstocht langs wereldmuziek en 
verschillende muziekstijlen (jazz, hip-hop, 
afrobeat, soul, blues, electro,...).  

Naast het muzikale programma, vormt 
ook de Piste een trekpleister. Jongleeracts, 
dans, poëzie, gekke wetenschappers,… Als 
de nacht valt, volgt er een grote vuurwerk-
show om de verjaardagseditie gepast te vie-
ren!  

Ontspannen, eten en drinken 
Jam’in Jette biedt met het Artisanaal, So-

lidair en Kinderdorp voor elk wat wils. De 
kleinste festivalgangers kunnen er genieten 
van een schminkstand, circusinitiatie en -

animatie, knutselen, reuzespelen,… Tussen 
twee concerten kan je eten en drinken in 
Miam’in Jette en Barm’in Jette. Nieuw dit 
jaar: in samenwerking met de brouwerij 
Silly wordt het bier Jam’in voorgesteld. Om 
ter plaatste te degusteren of om mee naar 
huis te nemen om later nog te genieten van 
het festival.  

Ontdek het gedetailleerde programma op 
pagina 23. Knip het uit en neem het mee 
naar het festival. 

 
Meer info:  
jaminjette.be, Facebook, Instagram…  
 
• Jam’in Jette 

20 & 21 mei 2022 
Jeugdpark 
Gratis

 

Jam’in Jette Outdoor is eindelijk terug voor de 10de editie! Het fes-
tival palmt het Jeugdpark in op 20 en 21 mei. Het hele weekend 
lang kan je er genieten van wereldmuziek en allerlei animatie, in 
een unieke sfeer.
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ERFGOED 
OPEN KERKENDAGEN 
Zaterdag 4 en zondag 5 juni, 
van 14u tot 18u 
Sint-Pieterskerk 
Kardinaal Mercierplein 
Meer info:  
www.openchurches.eu/nl  
 
De Open Kerkendagen, een sa-
menwerking met de Erfgoed-
dagen, zijn hét middel bij uitstek 
om de waarde van het religieus 
patrimonium onder de aandacht 
te brengen. In 2021 kregen op 
die manier  bijna 500 cultus-
plaatsen een uitstraling. Dit jaar 
is ‘Droompaden’ het thema van 
de evenementen die tijdens dit 
feestweekend in alle open ker-
ken worden georganiseerd.  
De Jetse Sint-Pieterskerk zal er 
voor de gelegenheid extra fleu-
rig uitzien en het hele weekend 
lang toegankelijk zijn van 14u 
tot 18u. 

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

EVENT 
CAFÉ MAGRITTE: 
JETTE ON STAGE 
Donderdag 5 mei vanaf 20u 
Gratis  
 
Op donderdag is er altijd wat te 
beleven in Taverne Ter Linden. 
Sowieso kan je er terecht voor 
een gezellige babbel, een hapje 
en een drankje. En vandaag 
serveren we een extra portie lo-
kaal talent. Want met Jette On 
Stage bieden we een ruimte aan 
lokale podiumbeesten. Dich-
ters, muzikanten, comedians, 
acteurs ... geven een kwartier 
lang het beste van zichzelf. 
 
 

CURSUS 
LEER (BETER) FIETSEN 
Vanaf 5 mei, op di en do  
van 12.30u tot 15u 
Gratis 
 
De fiets is het transportmiddel 
bij uitstek voor verplaatsingen 
in de stad. In de eerste module 
van deze cursus leer je de ba-
sics van het fietsen: je even-
wicht houden, bochten nemen, 
remmen... Daarna gaan we fiet-
sen op de openbare weg. Je 
leert waar je mag fietsen, hoe je 
rekening houdt met het verkeer, 
hoe je richting aangeeft ... 
 
CURSUS 
GROWTIME 
Vanaf 13 mei, elke vrijdag van 
10u tot 12u 
Deelname: 24 € / 12 € (cursis-
ten NT2) / 6 € (Paspartoe-kan-
sentarief) 
 
Een reeks van 6 creatieve ate-
liers met kleur, muziek, bewe-
ging en taal. Neem even de tijd 
en de ruimte om samen op 
adem te komen, dingen te doen, 
te verbinden en te delen. Voor 
mensen die Nederlands leren, 
een toffe manier om de taal te 
oefenen, voor iedereen een 
unieke kans om te (her)ontdek-
ken wie je bent. 
 
EVENT 
MARIAGROTTEN  
NETWERKMOMENT  
Zaterdag 14 mei, van 13.30u 
tot 14.30u, of op wo, van 20u 
tot 21u 
Gratis 
 
PARCUM en Erfgoedcel Brussel 
slaan de handen in elkaar en 
organiseren de eerste netwerk-
dag ‘Lourdesgrotten in Vlaan-
deren en Brussel’ aan de Grot 
van Jette. Je krijgt praktische 
tips over onderhoud en restau-
ratie van grotten. Ontdek hoe je 
vernieuwing kan brengen vanuit 
de meervoudige betekenis van 
een Mariagrot en hoe je de grot 
promoot bij een breed publiek. 
 

Zondag 15 mei 2022 
Tuinwijk Heymbosch  
viert 100 jaar

In mei zet het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest de 
Brusselse tuinwijken in de kij-
ker naar aanleiding van hun 
100-jarig bestaan. De tuinwij-
ken zijn meer dan alleen 
groene oases in de stad. Ze zijn 
ook historisch, architecturaal, 
stedenbouwkundig en sociolo-
gisch van belang. Gedurende 
heel de maand mei kan je ge-
nieten van een resem activitei-
ten, expo’s en rondleidingen in 
heel wat Brusselse tuinwijken.  

 

Op 15 mei is het feest in 
onze Jetse tuinwijk 
Heymbosch, gelegen 

tussen de Heymboschlaan en 
Rommelaerelaan, vertrekkend 
aan het Tuinwijkplein. Deze 
enige tuinwijk op Jets grondge-
bied is ontworpen door archi-
tect Camille Damman en een 
mix van privé- en sociale wo-
ningen. Naast het feestpro-
gramma van die dag gaat ook 
een sociaal-cultureel wijkpro-
ject van start voor 2 maanden 
i.s.m. de sociale huisvestings-
maatschappij Lojega waarbij 
een kunstenaar samen met de 
bewoners een participatief 
kunstwerk creëert voor de wijk. 
Uitvalsbasis van het project is 
een leegstaand huisje aan de 
Corneille Hoornaertstraat 22. 

 
Feestprogramma: 
• 8.30u-17u: brocante en stand 

Erfgoedbank Jette die inzoomt 
op oude foto’s uit de wijk  

• 11u-13u: stoet en optredens 
van fanfare de Meyboom en 
de twee Jetse reuzen Cerise 
en de Kleine Piraat  

• 13u-15u: optreden van char-
mezanger Nico, die tijdens 
zijn jeugd in de wijk woonde 

• Doorlopend tussen 10 en 17 
uur: kinderanimatie / bar  

• 17.30u-19u: Auberge Espanole 
• 18u: concert Just Verstomt 

door Just, een kleine bigband 
uit Schaarbeek. Op hun re-
pertoire staat een uitgebreid 
arsenaal van Belgische en 
buitenlandse componisten 
van vroeger en nu (Marc Mou-
lin, Miles Davis, Brian 
Blade,…). Voor de gelegen-
heid spelen ze hun nummers 
op een projectie van oude 
beelden van de tuinwijk en 
Jette, verzameld door de Erf-
goedbank Jette. 
 
Een volledig overzicht van 

alle activiteiten in heel Brussel 
rond de tuinwijken vindt je op 
https://agenda.brussels/nl/ar-
ticle/de-tuinwijken. 

 
• 100 jaar tuinwijk Heymbosch 

Zondag 15 mei,  
van 8.30u tot 19u 
School Aurore 
E. De Grijsestraat 15

GC ESSEGEM
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EVENT 
STOEMP! 
Vrijdag 3 juni vanaf 18.30u 
Gratis 
 
De Brusselse Café-concerten 
van Stoemp zijn een begrip voor 
de muziekminnende Brusselaar. 
Voor de Jetse editie verplaatsen 
we het café naar de straat en 
trakteert Stoemp op een concert 
van Adja Fassa. Adja brengt een 
kruisbestuiving van soul, jazz en 
R&B. En met succes, want in 
december werd ze een van de 
achttien Sound Track-laureaten. 
Een must-hear voor iedereen 
met een zwak voor D’Angelo, 
Nai Palm en Buena Vista Social 
Club. De avond wordt geopend 
door lokaal talent uit Jette én 
ook de kinderen zijn welkom, 
dus kom ontdekken! 

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

NATUURWANDELING 
LENTEWANDELINGEN MET 
JOSEPH 
Zaterdag 7 mei om 10u  
(vogelwandeling) 
Vertrek en aankomst aan de 
ingang van de bib 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.irisnet.be 
02.427.76.07 
 
Natuurgids Joseph neemt je 
maandelijks mee door het Bou-
dewijnpark, en vertelt je over 
alles wat kriebelt, kruipt, groeit 
of staat in park, beek, weiland, 
vijver en bos. Naargelang het 
seizoen komt telkens een ander 
aspect aan bod. 
Volgende wandeling:  
25 juni om 14u 
 
PLANTOTEK 
PLANTOTEK PLANT SWAP 
Zaterdag 4 juni, van 13u tot 15u 
 
Breng plantjes en stekjes mee 
naar de bib en wissel ze om 

voor andere leuke exemplaren. 
En neem tegelijk een kijkje naar 
het aanbod van de plantotek van 
de Jetse bibliotheken! 
 
De Plantotek zoekt vrijwilligers!  
Heb je groene vingers en weet je 
iets af van verzorgen van binnen- 
en / of buitenplanten? Deel je 
graag deze kennis en expertise? 
Dan ben jij een geknipte bibliothe-
caris voor onze Plantotek! Kom 
gerust eens langs in de bib om 
meer te weten over dit project, en 
wat jij ertoe kan bijdragen.  
 
VERTELUURTJE 
ROEMEENS VERTEL- EN 
KNUTSELUURTJE 
Zaterdag 21 mei om 10.30 uur 
 
Voorlezer Anamaria vertelt en 
knutselt Roemeense sprookjes, 
in het Engels en het Roemeens!  

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

EXPO 
NUDAFRICART 
Tot 15 mei  
Donderdag van 18u tot 21u 
Zaterdag en zondag van 14u 
tot 18u 
Prijs: 5 € 
 
Expo in het kader van de Afri-
kaanse naaktfotografie-ont-
moetingen met werk van 22 
Afrikaanse fotografen, uit 10 
verschillende landen, die deel-
nemen aan dit prachtige artis-
tieke avontuur.  

GINGUETTE FABIOLA 
KONING BOUDEWIJNPARK 
GUINGUETTESBARC.BE/GUINGUETTE-
FABIOLA 

In het Koning Boudewijnpark is 
de pop-up bar Guinguette Fabi-
ola terug van weggeweest, en 
dat tot groot jolijt van groot en 

klein. Op het programma: eve-
nementen, concerten, animatie, 
food & drinks,… 

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

PERMANENTIES 
GEZELSCHAPSSPELEN + 
JETTESEL 
Elke eerste zondag van de 
maand, van 14u tot 18u 
 
CONCERT 
ADRIEN VOLANT TRIO 
Vrijdag 6 mei om 20.30u 
 
Adrien Volant Trio haalt zijn in-
spiratie niet alleen uit jazz, 
maar ook uit groove, hiphop en 
zelfs calypso. In Ploef! brengt 
het trio rond trompettist Adrien 
Volant muziek uit zijn eerste 
album ‘First Flow’, een samen-
werking met de New Yorkse 
saxofonist Godwin Louis, maar 
ook nieuw materiaal. Verwacht 
je aan genereuze en libertaire 
tribal jazz doorspekt met enkele 
standards om van te snoepen.  
 
CONCERT 
VOLTAIRE, CASANOVA ET 
MOI  
Donderdag 12 mei om 20.30u 
 
De naam Voltaire, Casanova et 
moi is ontleend van het liedje ‘Les 
Bourgeois’ van Jacques Brel. Dit 
project draait dan ook volledig 
rond muziek van de grote 
Jacques. De muzikanten komen 
allemaal uit de Anderlechtse wijk 
waar Jacques Brel een deel van 
zijn leven doorbracht, op een 
boogscheut van ‘Chez Eugène’, 
waar tram 33 voorbijkwam en 
nog altijd echo’s van het lied ‘Ma-
deleine’ weerklinken. 
 

APÉRO DANSANT  
+ CONCERT 
CAROL ANDRADE EN ALEX 
MAIA 
Vrijdag 13 mei om 20.30u 
 
Vanaf 13 mei tot eind juni dan-
sen we elke vrijdag van 17.30u 
tot 19.30u het weekend in met 
‘Ça PLOEF! pour moi’! Deze 
eerste sessie zal een hoog lati-
nogehalte hebben. Na ‘Ça 
PLOEF! pour moi’ volgt om 
20.30u een concert met Brazili-
aanse muziek met Carol An-
drade en Alex Maia die een 
gevarieerd repertoire van popu-
laire Braziliaanse muziek zullen 
brengen (Caetano Veloso, Gil-
berto Gil, Chico Buarque,…). 
 
VERNISSAGE EXPO 
AXEL DUMONT EN MARJAN 
VRANKULJ 
Donderdag 19 mei om 18.30u 
 
Axel Dumont: acryl, gemengde 
technieken,.. 
Marjan Vrankulj: tekeningen, 
beeldhouwwerken, lichtinstal-
laties,… 
De eigenlijke tentoonstelling 
loopt van 19 mei tot 19 juni. 
 
APÉRO DANSANT  
+ CONCERT 
HAGEN WILLIQUET 
Vrijdag 27 mei om 20.30u 
 
Na ‘Ça PLOEF! pour moi’! (van 
17.30u tot 19.30u) is Hagen Wil-
liquet terug met een solocon-
cert! Hagen Williquet haalt zijn 
inspiratie bij iedereen en uit de 
wereld waarin hij leeft en pro-
beert met zijn poppy chansons 
wat muzikaal welzijn te brengen 
onder de mensen, en dat onder 
het motto: we moeten ervan uit 
gaan dat muziek de wereld kan 
veranderen, of toch op zijn 
minst een beetje verbeteren… 
 

PLOEF !

GINGUETTE 

FABIOLA



Tickets :  
10 € (5 € studenten & 65+) 
Kinderopvang tijdens het 
concert 
Reservering: 
www.jette.brussels 
culture@jette.brussels 
02.423.12.65

Zondag 5 juni, om 11u en 15u 
Klassiek in de abdij 
Viva!opera

Op zondag 5 juni staat een 
dubbel concert gepland 
van VIVA!opera, om te-

gemoet te komen aan de grote 
vraag. VIVA!opera vormt tradi-
tioneel de climax van het con-
certseizoen. Dit keer worden 
sopraan Emma Posman en alt 
Sarah Laulan gekoppeld aan 
tenor Denzil Delaere, begeleid 
door Veronika Iltchenko op 
piano. Samen brengen ze on-
vergetelijke pareltjes uit de 
rijke operageschiedenis. Mee-
slepend en begeesterend. 
 

Klassiek in de Abdij 
Viva!opera 
Zondag 5 juni, om 11u en 15u 
Abdij van Dieleghem  
Tiebackxstraat 14 
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CONCERT 
ROELAND CELIS TRIO 
Zondag 29 mei om 16u 
Vrije bijdrage (kostprijs: 12 
€/persoon) 
 
Jazzgitarist Roeland Celis situ-
eert zich in het pop/rockgenre 
en presenteert in Ploef! het eer-
ste album van zijn trio met Hen-
drik Vanattenhoven (contrabas) 
en Matthias De Waele (drums). 
De composities van Roeland be-
vatten zowel rustige, lyrische 
passages als stevige riffs. De 
kleuren volgen elkaar op en 
vermengen zich, maar laten elk 
instrument tot zijn recht komen 
door het telkens een nieuwe dy-
namiek te geven. 

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

KUNDALINI YOGA 
YOGACURSUS VOOR  
IEDEREEN 
2, 9, 16, 23 & 30 mei 
telkens van 19u tot 20.15u 
Gratis 
Inschrijven verplicht: 
yoga@maitika.org 
 
BURGERCAFÉ  
GEZELSCHAPSSPELEN EN 
CONCERT SNAPPING TOES 
Vrijdag 6 mei 
van 18u tot 23u 
Gratis 
 
AMNESTY INTERNATIONAL  
PERMANENTIE EN 
SCHRIJFTAFEL  
Donderdag 12 mei  
van 17u tot 18.30u 
 
ZINNE  
PERMANENTIE LOKALE 
MUNT 
Donderdag 12 mei  
van 17u tot 18.30u 
 
SAJOU 
ONTDEKKINGSAVOND GE-
ZELSCHAPSSPELEN 
Vrijdag 13 mei 

van 19.30u tot 23u 
Prijs: 5 € 
 
VÉLOKANIK 
HERSTELATELIER FIETSEN 
IN AANWEZIGHEID VAN 
GRACQ & FIETSERSBOND 
Zondag 15 mei 
van 14u tot 17u 
 
REPAIR CAFÉ 
HERSTEL KAPOTTE VOOR-
WERPEN  
Zondag 22 mei  
van 14u tot 18u 
Inschrijven ter plaatse tussen 
14u en 15u 

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

CONCERT 
KILL YOUR DARLINGS 
Vrijdag 13 mei om 20.30u 
Prijs: 12 €/10 € (studenten, 
werkzoekenden, gepensio-
neerden) 
Inschrijven verplicht 
 
Kill Your Darlings bestaat uit 
vier geadopteerde Brusselaars, 
waaronder de Jetse Bb Lona. Ze 
hebben niet alleen roots in ver-
schillende landen en verre ho-
rizonten, ook artistiek komen ze 
uit diverse disciplines, met 
name jazz, alternatieve rock en 
performance art. In hun teksten 
heeft de liefde een (bitter)zoete 
nasmaak, een beetje als Ara-
bica-koffie. 
 
CONCERT 
GORDIE CHAMBERS 
Vrijdag 20 mei om 20.30u 
Prijs: 12 €/10 € (studenten, 
werkzoekenden, gepensio-
neerden) 
Inschrijven verplicht 
 
Singer-songwriter Gordie 
Chambers zingt weidse indie 
folk. Van zijn kindertijd in Nor-
mandië tot zijn jaren in grote 
metropolen heeft hij altijd inspi-

LE 
RAYON VERT
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ratie gehaald uit de gevoelig-
heid die in zijn natuurlijke om-
geving aanwezig is. 
Tegenwoordig vertolkt hij de 
schoonheid van het moment via 
de natuur en weidse vlakten.  

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

WORKSHOP 
BEGELEIDE MEDITATIE EN 
KUNSTTHERAPIE  
(ESTHER TING – IN HET 
ENGELS) 
Zaterdagen 21 mei, 4 & 18 
juni, telkens van 16u tot 18u 
 
Via creatieve expressie (met 
name schrijven, tekenen, bewe-
ging,…), nodigt Esther je uit om 
gevoelens van overweldiging (in 
tumultueuze tijden), om te zet-
ten in geïnspireerde en krach-
tige acties. 

ATELIER 34ZÉRO 
DE RIVIERENDREEF 334 
INFO@ATELIER34ZERO.BE  
WWW.ATELIER340MUZEUM.BE 
02.428.33.06 
 
EXPO 
MAREK KUS 
Nog tot 13 juni 
elke dag van 11u tot 23u 
Prijs: 10 € 
 
Het werk van de Poolse artiest 
Marek Kus draait voornamelijk 
rond zwart, de achromatische 

kleur die de hoofdtoon voert in 
zijn grafiettekeningen waarin hij 
in hoofdzaak de menselijke vor-
men uitbeeldt.  
 
WORKSHOP  
CAFÉ BABY-BOUM 
Eén zaterdag per maand, 
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. 
 

WORKSHOP KINDEREN  
INITIATIE BEELDHOUWEN  
Elke woensdag van 14u tot 17u 
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar  
Prijs: 40 €/maand 

LABOLOBO

ATELIER 34ZÉRO


