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De eindejaarsperiode komt eraan. Bezoek zeker de gezellige evenementen zoals de Kerstmarkt, Wintervoenk of het nieuwjaars-
concert. In het nieuwe jaar maken we alvast een afspraak op zaterdag 14 januari 2023 om 11u, voor de traditionele grote nieuwjaars-
receptie in de Gemeentelijke Feestzaal. We heffen er samen het glas op 2023.
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14 januari 2023 
Grote nieuwjaars-
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Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 
1090 Jette 
Tel: 02.423.12.11 

Met of zonder afspraak. 
Van maandag tot vrijdag  
tussen 8.30u en 12.30u,  
uitgezonderd op donderdag 
tussen 13u en 18.30u. 
Kindernamiddag op woensdag 
van 14u tot 15.30u (kinderge-
relateerde procedures). 
Met of zonder afspraak 
U kan een afspraak maken 
via het digitale loket Irisbox. 
 
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  

(Stedenbouw): 
02.422.31.48/49 

• Grondbeheer en Huisvesting: 
02.422.31.62/63 

• Andere verrichtingen en 
diensten: 02.423.12.11 

 
Het gemeentebestuur zal  
gesloten zijn op maandag  
26 december (tweede Kerst-
dag). Op 18 januari sluit het 
gemeentebestuur om 12u. 
 
Info: www.jette.brussels  
Facebook: @jette1090
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et jaar loopt op zijn einde. De laatste weken staan vaak garant voor 
gezellig familiemomenten, feesten en vreugde. Maar we hebben al 
betere momenten gekend! De laatste twee jaar stonden in het teken 
van Covid 19. En nu zetten de energiecrisis en de inflatie onze ge-
zinsbudgetten onder druk. Onze koopkracht is gevoelig afgenomen. 

Voor sommigen onder ons zal het deze winter moeilijk zijn om de eindjes aan 
elkaar te knopen. 
 

Tegenover deze moeilijkheden heeft de overheid verschillende maatregelen 
genomen. Op gewestelijk en federaal vlak werd er steun vrijgemaakt. In Jette 
helpt het OCMW de mensen in moeilijkheden, bij de betaling van de energiefac-
turen of door bijkomende steun. In deze Jette Info vindt u hierover de nodige in-
formatie, net zoals op de website van het OCMW. 

 
Ondanks deze moeilijke context, zal Jette binnenkort in gezellige kerstver-

lichting baden en een mooie grote kerstboom op de Spiegel plaatsen, in het cen-
trum van ons handelshart. Denk zeker aan onze lokale handelaars voor uw 
kleine en grote eindejaarsinkopen! Breng zeker een bezoek aan de Jetse win-
kels en ontdek hun diversiteit en originaliteit. Want winkelen in Jette, dat is kie-
zen voor kwaliteit, authenticiteit en menselijkheid! 

 
Laat ons vooral ook herinneren dat we moeten genieten van de momenten 

die we delen met onze naasten en vrienden. Het leven is kort! 
 
Daarnaast hoop ik u te mogen ontmoeten om samen een warme wijn of een 

koffie te delen tijdens de traditionele Kerstmarkt. En aangezien deze Jette Info 
de maanden december en januari omvat, maak ik alvast een afspraak met u 
voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op zaterdag 14 januari om 11u, in de 
gemeentelijke feestzaal op het Kardinaal Mercierplein. Ik wens u alvast warme 
eindejaarsfeesten en een mooi en gelukkig jaar 2023!  
     

Uw burgemeester, Claire Vandevivere 

Prettige feesten!



• Coördinatie en algemene 
zaken 

• Wijkcontract en  
Grootstedenbeleid 

• Communicatie, Participatie 
   en Informatie 
• Kwaliteit  
• Veiligheid  
• Slachtofferhulp, bemiddeling 
   en alternatieve maatregelen 
• OCMW-toezicht  
• Erediensten 
• Coordinatie luchtklimaatplan 
• Duurzame en solidaire 

transitie 
• Transparantie

CLAIRE  
VANDEVIVERE 
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

• Gezondheid 
• Tewerkstelling

JACOB  
KAMUANGA 
SCHEPEN

• Stadsmobiliteit en 
   Luchtkwaliteit (gelinkt aan 
   de mobiliteit) 
• 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 
• Personeel

BENOÎT  
GOSSELIN 
SCHEPEN

College van  
burgemeester 
en schepenen 
2018-2024

• Financiën en begroting 
• Personen met een han-

dicap,Gelijke kansen en 
Integratie 

• Vlaamse Gemeenschap, 
Nederlandstalig onder-
wijs, Nederlandstalige 
jeugd en senioren 

• Sociaal leven

JORIS  
POSCHET 
SCHEPEN

• Voorzitster 
   OCMW van Jette

NATHALIE  
VANDENBRANDE

JETTE INFO - NIEUWS VAN HET GEMEENTEBESTUUR 3

Woensdag 26 oktober 
was een hoogdag voor 
de lokale democratie 

in Jette. Daar waar de gemeen-
teraad meestal maar een hand-
vol kijklustigen lokt, zat de 
raadzaal dit keer tsjokvol. De 
reden? Er waren twee burger-
interpellaties ingediend, voor én 
tegen het circulatieplan Lechar-
lier. En hoewel de gemoederen 

soms behoorlijk verhit geraak-
ten, was deze avond toch vooral 
een toonbeeld van hoe de burger 
zich kan laten horen bij het lo-
kale bestuur, de gemeenteraad. 
De standpunten van de beide 
groepen konden niet verder uit 
mekaar liggen. De ene groep 
verzette zich tegen het circula-
tieplan Lecharlier, met de mo-
dale filters en aangepaste 

verkeersrichtingen. De andere 
groep juichte de aanpassingen 
net toe en was van mening dat 
deze de wijk leefbaarder en ver-
keersveiliger maken. De ge-
meenteraadsleden en de 
schepenen in het bijzonder luis-
terden aandachtig naar de argu-
menten die aangehaald werden 
tijdens de burgerinterpellaties. 
In de praktijk zal het gemeente-

bestuur binnenkort een grote 
rondvraag organiseren onder de 
bewoners en de gebruikers van 
de wijk, om vervolgens de knoop 
door te hakken over de eventuele 
verkeersaanpassingen in de  
Lecharlierwijk. 
 
De volgende gemeenteraad is 
op woensdag 21 december om 
19u (begroting).

Van op de banken van de gemeenteraad van 26 oktober 2022 

Info en contact 
www.jette.brussels

Permanenties:  
De leden van het College van Burgemeester 
en Schepenen hebben geen vaste perma-
nenties. Voor een afspraak kan u contact 
opnemen met hun kabinet. Alle info vindt u 
op www.jette.brussels. 



JETTE INFO - NIEUWS VAN HET GEMEENTEBESTUUR4

Eco-Viva 
Een ecologische tuin in Residentie Viva

De gemeente Jette heeft plannen voor 
een ecologische tuin in Residentie 
VIVA, het rust- en verzorgingstehuis 
van het OCMW in de Sint-Pieterskerk-
straat. Dit stadsoaseproject krijgt de 
naam Eco-Viva en wordt gesubsidieerd 
door Leefmilieu Brussel en gerea-
liseerd met de hulp en de expertise 
van vzw Mussen en Biodiversiteit. 

 

H
et project wil een ‘ecologische’ tuin 
creëren waar vogels, insecten en 
kleine zoogdieren op afkomen. Het 
project viseert de constructie en 

ontwikkeling van een echt ecosysteem dat 
inlandse soorten moet uitnodigen om er 
zich te vestigen, dankzij de aanplanting van 
fruitbomen, sierbloemen en gemengde 
hagen of de aanleg van drassige zones. De 
strategische inplanting van de tuin moet bo-
vendien het gewestelijke groene netwerk 
versterken en de samenhang ervan ten 
goede komen.  

Ontmoeting en rust 
De tuin moet ook een intergenerationele 

ontmoetingsplaats worden voor de rust-
huisbewoners, hun familie en de Jettena-
ren. De mix tussen de decoratieve en de 
ecologische elementen van de tuin zullen 
zorgen voor een gezellige stek met een aan-
gename aanblik. Er komen ook moestuin-
bakken aangepast aan mindervaliden in de 
tuin. Dit moet rusthuisbewoners de kans 
geven om zelf in de grond te woelen in het 
kader van animatieworkshops en/of ergo-
therapeutische sessies. 

 
Samenwerking met  
vzw Mussen en Biodiversiteit 

De gemeente is zich bewust van het da-
lende aantal mussen in het Brussels gewest 
en wil het Eco-Viva-project aangrijpen om 
zo de mussenbevolking een boost te geven 
door een omgeving te creëren waar de vo-
gels graag zullen op afkomen. Met het oog 
op de nodige aanpassingen die nodig zijn 
om de vogels aan te trekken, voegt de vzw 

Mussen en Biodiversiteit een belangrijke 
expertise toe aan het project. Tegenover de 
tuin zullen namelijk nestkastjes komen te 
hangen en verder zullen de vogels er vol-
doende voedsel vinden dankzij de verschil-
lende aanplantingen die voorzien zijn. Tot 
slot zullen twee poelen zorgen voor de no-
dige verfrissing en komen er enkele hagen 
om het de mussen naar hun zin te maken.

OCMW hervat Jetse sociale coördinatie 
Na een onderbreking van twee jaar, 
voornamelijk te wijten aan de gezond-
heidscrisis, heeft het OCMW vorige 
maand zijn sociale coördinatie hervat. 
De sociale coördinatie is een overleg-
platform tussen de sociale sector en 
de openbare en privégezondheidszorg. 
De belangrijkste missie ervan is de ac-
ties van deze verschillende actoren te 
coördineren, om zo beter te beant-
woorden aan de sociale en gezond-
heidsuitdagingen van de Jettenaren.  

 

D
e missies van de sociale coördina-
tie draaien rond drie grote the-
ma’s: de promotie van de 
gezondheid en het welzijn, de 

strijd tegen sociale en gezondheidsongelijk-
heid en de preventie/strijd rond armoede, 
sociale uitsluiting en de non-take-up (niet-

toegang tot en niet-gebruik van rechten. 
Deze eerste vergadering was bedoeld om 

de banden tussen de Jetse en Noordwest-
Brusselse verenigingen enerzijds en de lo-
kale publieke actoren (gemeente en OCMW) 
anderzijds, aan te halen. De coördinatie kon 
rekenen op de aanwezigheid van zowel oude 

als heel wat nieuwe leden die maar wat 
graag meer banden zien tussen de actoren 
werkzaam binnen een zelfde gebied. In to-
taal waren er een 40-tal aanwezigen uit di-
verse sectoren (mentale/fysieke 
gezondheidszorg, voedselhulp, school-
ondersteuning, socio-professionele herinte-
gratie, jonge kind, huisvesting, 
dakloosheid,…) samengekomen om samen 
de prioriteiten van de sociale coördinatie 
voor de volgend twee jaar te bepalen.  

Op korte termijn zullen de betrokken ac-
toren werkgroepen vormen rond de grote 
thema’s (voeding, fysieke en mentale ge-
zondheid, jonge kind,…) om de synergiën 
tussen de publieke en private actoren bloot 
te leggen. 

Wie zich wenst aan te sluiten bij de Jetse 
sociale coördinatie of er meer informatie 
wil, kan mailen naar ahamama@jette.brus-
sels. 

© Erik Etienne
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Jette Info - 1 winternummer  
voor december en januari
U heeft het nieuwe winternummer van 
Jette Info in handen. Net zoals voor het 
zomernummer van juli en augustus, 
overbrugt dit winternummer de maan-
den december en januari. 

 

D
e laatste jaren verscheen Jette 
Info 11 keer per jaar, al dan niet 
met een specifieke jaarmarkt- 
editie. Dit jaar zullen de decem-

ber- en januari-editie ook gecombineerd 
worden in 1 nummer.  

Goed voor het budget en het milieu 
Deze aanpassing komt er voor verschil-

lende redenen. De directe reden zijn de 
prijsstijgingen die ook de drukkerijen  
treffen. Zo is de prijs van het papier de af-
gelopen twee jaar verdubbeld! Er werd dus 
voor geopteerd om de 2 winternummers in 

1 te bundelen. Dit zorgt voor een besparing 
van zowat 10%. Daarnaast heeft deze aan-
passing ook een positieve impact op het 

leefmilieu. De krant wordt gedrukt op 
25.500 exemplaren. 1 krant minder per jaar 
bespaart dus heel wat papier. 

Eind december/begin januari zal u dus 
geen Jette Info ontvangen. De informatie 
over de initiatieven en activiteiten in januari 
ontdekt u reeds in deze krant. Wilt u op de 
hoogte blijven over het laatste nieuws in 
Jette? Surf dan zeker naar de gemeentelijke 
website www.jette.brussels of naar de ge-
meentelijke Facebookpagina @1090Jette. 

Verdeling 
Vanaf begin februari zal u Jette Info op-

nieuw maandelijks in uw bus krijgen.  
Weet trouwens dat we vanaf 2023 de ver-
deling herorganiseren, na herhaaldelijke 
klachten. Als u vanaf februari 2023 de krant 
niet of onregelmatig ontvangt, kan u  
dit steeds melden via mail naar  
communicatie@jette.brussels.



Op zoek naar een parkeerplaats? 
Al aan de stationsparking gedacht?

Hoewel meer en meer stadsbewoners 
opteren voor zachte mobiliteit, zoals 
openbaar vervoer of deelauto’s, heb-
ben heel wat personen hun auto nog 
nodig. Een parkeerplaats vinden blijft 
echter een van de grootste frustraties. 
Weet dat de gemeente en de NMBS, in 
overleg, een beperkt aantal parkeer-
plaatsen op de stationsparking aanbie-
den tegen een voordeeltarief. 

 

D
e renovatiewerken in de Léon 
Theodorstraat zijn volop aan de 
gang. Deze werken zullen de leef-
omgeving verbeteren en de infra-

structuur van het openbaar vervoer 

vernieuwen, maar zullen ook een impact 
hebben op de wijkbewoners, met name op 
het vlak van mobiliteit en parkeergelegen-

heid. Om de omwonenden te helpen, voor-
zagen de gemeente Jette en de NMBS 50 
parkeerplaatsen met korting op de stations-
parking. Deze korting wordt nu ook open-
gesteld voor alle Jettenaren.  

Op de parking van het station (kant Du-
préstraat), bieden de gemeente en de 
NMBS parkeerplaatsen aan tegen een voor-
delig tarief van 45 € per maand. Zo moet u 
nooit meer op zoek naar een parkeerplaats. 
Opgelet: er zijn 50 parkeerplaatsen met 
korting beschikbaar. 

 
Meer info:  
www.jette.brussels 
Dienst Financieel Beheer en Boekhouding 
02.423.13.16  

Vragen over energie?  
Sibelga bundelt alle antwoorden op één website!

Waarom stijgen de gas- en elektrici-
teitsprijzen eigenlijk? Op welke ener-
giepremies heb ik recht? Hoe verbruik 
ik minder gas? De informatiekanalen 
waar je op dergelijke vragen een ant-
woord vindt, zijn niet op een hand te 
tellen. Gelukkig is er energids.be waar 
alle antwoorden op energievragen ver-
zameld zijn. 

 

E
nergids.be is een initiatief van Si-
belga, de distributiebeheerder voor 
gas en elektriciteit voor het Brus-
sels gewest. Misschien is de papie-

ren versie je al bekend, die valt immers 
twee keer per jaar in alle Brusselse bussen. 
Maar ook de website staat boordevol advies 
om een beter inzicht te krijgen in energie en 
er verstandig me om te springen. 

Goudmijn 
Naast tips en getuigenissen bevat de 

website een handige rubriek waar je per on-
derwerp een antwoord krijgt op een reeks 
vragen. Zo kom je over het onderwerp ‘be-

sparen’ onder meer te weten voor welke 
temperatuur de cijfers op een thermostaat-
kraan staan, hoe je het verbruik van een 
elektrisch toestel berekent of welke mo-
derne lamp overeenkomt met je oude gloei-
lamp. Aangevuld met artikels over 
uiteenlopende items maakt dit van ener-

gids.be een website met een goudmijn aan 
informatie over energie. Wie zich ook nog 
eens abonneert op de nieuwsbrief krijgt 
daarbovenop maandelijks energiebespa-
rende tips.  

Beschermde klant 
Uiteraard is er ook de website van Si-

belga zelf, sibelga.be, waar je terecht kan 
voor de meer praktische kant van de ener-
giebevoorrading (aansluitingen, meterstan-
den, verbruik,…). Interessant om weten in 
deze tijden van stijgende energieprijzen, is 
dat wie al het federaal sociaal tarief geniet, 
er ook het statuut van beschermde klant 
kan aanvragen. In dat geval wordt Sibelga je 
sociaal energieleverancier en factureert het 
je energieverbruik tegen een voordelig ta-
rief. Meer info over dit statuut krijg je door 
‘statuut beschermde klant’ in te geven in de 
zoekrobot van de website. 

 
 

Meer info:  
sibelga.be – energids.be  
(online en 2 x per jaar op papier)
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Hoge energiefacturen 
Federale en lokale steunmaatregelen

D
e prijs voor energie steeg de afge-
lopen maanden schrikwekkend.  
In die mate dat sommige gezinnen 
en alleenstaanden in financiële 

problemen komen en hun energiefacturen 
niet meer kunnen betalen. De federale over-
heid heeft steunmaatregelen voorzien  
en ook het lokale OCMW kan helpen.  
Wij sommen voor u even de verschillende 
maatregelen op. 

Verwarmingspremie van 100 euro 
De federale regering besliste om een ver-

warmingspremie van 100 euro toe te ken-
nen aan iedereen met een 
elektriciteitscontract. Deze eenmalige 
maatregel vormt een financiële steun voor 
de toegenomen verwarmingskostprijs van 
de woning, onafhankelijk van de gebruikte 
verwarmingsbron (stookolie, aardgas, 
warmtepomp op elektriciteit, enz.). 

 
• De verwarmingspremie werd automa-

tisch toegekend door uw energieleveran-
cier of na een digitale aanvraag (voor 18 
november) 

Stookoliecheque van 300 euro 
Wie zijn hoofdwoning verwarmt met 

stookolie (of propaan in bulk) ontvangt van 
de federale regering een stookoliecheque 
van 300 euro.  
 
• De stookoliecheque moet aangevraagd 

worden via: 
stookoliecheque.economie.fgov.be  
of op papier. Meer info op 0800.120.33. 

BTW-verlaging 
De overheid besliste om het btw-tarief op 

elektriciteit en gas te verlagen van 21% naar 
6%. Dit betekent minder inkomsten voor de 
federale overheid, maar een belangrijke  
besparing op uw factuur. 
 
• Deze BTW-verlaging  

gebeurt automatisch 

Basispakket voor gas en elektriciteit 
De regering kent voor de maanden  

november en december een basispakket 

energie toe voor gas (135 euro/maand) en 
elektriciteit (61 euro/maand). Dit pakket 
geldt voor iedereen met een variabel ener-
giecontract of een nieuw vast energiecon-
tract dat werd afgesloten of verlengd na 30 
september 2021. 
 
• Beide bedragen worden in mindering ge-

bracht van de voorschot- of afrekenings-
facturen vóór het einde van het jaar. 

 
Sociaal tarief voor energie voor per-
sonen met een verhoogde tegemoet-
koming 

Personen die recht hebben op de verhoogde 
tegemoetkoming en een contract hebben af-
gesloten voor de aankoop van energie voor 
eigen gebruik (residentiële afnemer), hebben 
tijdelijk recht op het sociaal tarief. Het sociaal 
tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit, 
aardgas of warmte. De maatregel werd ver-
lengd tot 31 maart 2023. Het sociaal tarief voor 
energie wordt automatisch toegekend. 

Premie voor pelletverwarming 
De federale overheid kondigde een  

eenmalige premie van 250 euro aan voor 
wie met pellets verwarmt. Het wettelijke 
kader hieromtrent moet nog uitgewerkt 
worden. 

Steun OCMW 
Zoals u in het oktobernummer van Jette 

Info kon ontdekken, helpt ook het Jetse 
OCMW de Jettenaren die worstelen met hun 
energiefactuur.  

Deze steun kan bestaan uit preventieve 
hulp (gepersonaliseerd advies, uitleg bij fac-
turen,…); uit financiële hulp  
(sociaal tarief) of uit een verwarmingstoe-
lage (financiële tussenkomst). 
 
• Wil je weten of het OCMW je kan helpen? 

Stuur dan een mail naar cpas-
ocmw@jette.brussels met als titel ‘Vraag 
energiefactuur‘. Dan bekijkt het OCMW 
samen met jou wat het kan doen.
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WERKEN DECEMBER EN JANUARI  
ONTDEK DE DIGITALE WERFKAART OP WWW.JETTE.BRUSSELS 

December 2022 
De vrachtwagen van Proxy 
Chimik van Net Brussel  
zamelt klein chemisch afval 
in (onderhoudsproducten, 
batterijen, spuitbussen, olie, 
verf,…) op verschillende 
plekken in de gemeente. 
Meer info op:  
www.aprg-gan.be  
of op 0800.981.81. 

• Kardinaal Mercierplein  
   12 december,  

van 17u tot 17.45u 

• H. Liebrechtlaan   
   (kant J.B. Moyensstraat)  
   (om de 2 maanden),  

niet in december 

• Woestelaan 
   (O.L.V. van Lourdeskerk) 
   10 december,  

van 16u tot 16.45u 

• Gemeentelijke  
   Dienst beplantingen 
   Opgelet!  

De dienst Beplantingen 
zal gedurende de maand 
december op zaterdag 
niet toegankelijk zijn voor 
het publiek.

LÉON THEODORSTRAAT 
Heraanleg 
De grote werken in de Léon 
Theodorstraat, genaamd ‘New 
Theodor’, zitten momenteel in 
de fase van de vernieuwing 
van de riolering door Vivaqua. 
Deze fase is gepland tot sep-
tember 2023 en heeft een im-
pact op het autoverkeer dat 
omgeleid wordt. Voor voetgan-
gers blijft de doorgang wel 
verzekerd.  
Via het Move Theodor-  
programma en de website 
www.movetheodor.brussels 
biedt de gemeente Jette een 
gediversifieerde begeleiding 
inzake mobiliteit aan.  
 
Vragen en info over de werken: 
www.mivb.brussels – Anne-
Marie.Eelen@stib.brussels – 
0800.21.640. 
 
KERKHOF VAN JETTE 
Werken MIVB 
De heraanleg van de tramlij-
nen 19, 51, 62 en 93 en de 
openbare ruimte rond het 
kerkhof van Jette (kruising Se-
crétinlaan, J. Lahayestraat, 
Ontmijnerslaan, de Smet de 
Naeyerlaan) door de MIVB, is 
sinds kort in een volgende 
fase beland. Tegen 24 decem-
ber zullen de nieuwe tramrails 
er liggen en zullen de meeste 
trams en bussen weer hun 
normale traject volgen, met 
uitzondering van lijnen 19 en 
88. Op lijn 19 blijft de tram ver-
vangen door een T-Bus tussen 
de haltes Simonis en Brug-
mann-Ziekenhuis en op lijn 88 
wordt de bus van 9 januari tot 
eind februari opnieuw omge-

leid. Tussen 24 december 2022 
en 9 januari 2023 liggen de 
werken stil. Bij het hervatten 
ervan zal de impact zich vooral 
situeren ter hoogte van de de 
Smet de Naeyerlaan en de ro-
tonde De Greef. 
 
Vragen en info over de werken: 
www.mivb.brussels – Anne-
Marie.Eelen@stib.brussels – 
0800.21.640. 
 
J.B. MOYENSSTRAAT 
Heraanleg 
Momenteel voert de gemeente 
werken uit voor de heraanlag 
van de J.B. Moyensstraat. Voor 
het autoverkeer is een omlei-
ding voorzien. 
 
DIELEGHEMSESTEENWEG 
Rioleringswerken 
Momenteel is Vivaqua bezig 
met de vernieuwing van het 
rioleringsnet in de Dieleghem-
sesteenweg. De werken ver-
lopen gefaseerd en in functie 
van de voortgang ervan geldt 
een parkeerverbod.  
 
RIVIERENDREEF 
Bouw voetgangers-  
en fietserspasserelle 

Momenteel is de gemeente 
bezig met de bouw van een 
voetgangers- en fietserspas-
serelle die de 2 stukken van de 
Rivierendreef moet verbinden. 
In functie van de voortgang 
van de werken geldt een par-
keerverbod in de straat, die 
verder wel toegankelijk blijft 
voor voetgangers. 
 

H. LIEBRECHTLAAN 
Heraanleg park 
De gemeente voert momen-
teel werken uit ter hoogte van 
het noordelijke uiteinde van de 
H. Liebrechtlaan om zo het 
doodlopende stuk ervan te in-
tegreren in de aangrenzende 
vlakte van het Liebrechtpark. 
Er komt ook een greppel (on-
diepe en brede gracht met 
planten) om het regenwater 
van de laan op te vangen en 
verder wordt de ingang van het 
plein heraangelegd en komt er 
een wandelpad richting speel-
tuin.  
 
WILGSTRAAT EN 
H. HUYBREGHTSSTRAAT 
Veiligheidswerken kruispunt 
In januari start de gemeente 
met veiligheidswerken (verbre-
ding van de voetpaden en aan-
leg doorlopend voetpad) op het 
kruispunt van de  
H. Huybreghtsstraat de Wilg-
straat. Het kruispunt zal gedu-
rende 5 weken onderbroken 
zijn voor het verkeer. 
 
LEOPOLD I-STRAAT 
Heraanleg kant Spiegelplein  
In januari start de gemeente 
met de heraanleg van de Leo-
pold I-straat, meer bepaald het 
stuk tussen het Koningin 
Astridplein en de de Smet de 
Naeyerlaan. Deze werken om-
vatten onder meer de verbre-
ding van de voetpaden, de 
vernieuwing van het wegdek, 
de aanplanting van 5 bomen 
aan de kant met even huis-
nummers, de plaatsing van 
fietsbogen en de integratie van 
een systeem voor regenwater-

beheer. Deze werken zullen 80 
werkdagen duren en in 3 fasen 
verlopen om de toegang tot de 
supermarkten (Colruyt en Car-
refour) te garanderen. Toch zal 
parkeren er de hele duur van 
de werf verboden zijn en zullen 
de garages tijdelijk niet toe-
gankelijk zijn, in functie van de 
voortgang van de werken.

Info
werken

PROXY
CHIMIK
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8 december 

Participatieve informatievergadering 
Vernieuwing van het A. Van Gehuchtenplein 

Voor het A. Van Gehuchtenplein, dat 
gedeeltelijk op het grondgebied van 
Jette en van Brussels Stad ligt, wordt 
een ambitieuze vernieuwing voorzien 
om het een nieuwe kwaliteitsvolle 
stadsomgeving te bieden. 

 

H
et project van dit emblematische 
plein, geleid door de MIVB, wordt 
momenteel bestudeerd en voor-
ziet onder meer: 

 
• De herinrichting van het A. Van Gehuch-

tenplein, van de E. Masoinlaan tot de ro-
tonde Heilig-Hart, via de G. De Greeflaan 
om zo de veiligheid van alle gebruikers 
te garanderen. 

• Een landschappelijke herinrichting van 
het plein, om de actieve vervoersmidde-
len te bevorderen en de toegankelijk-
heid tot de ingang van het 

Brugmann-ziekenhuis te verbeteren. 
• De installatie van de terminus van tram-

lijn 62 om de dienstverlening tot de 
Horta-site van het Brugman-ziekenhuis 
te verzekeren. 

 
Er zullen verschillende participatieve  

infomomenten georganiseerd worden door-
heen het project, om zo samen met alle be-
woners, gebruikers en handelaars een 
collectieve visie uit te werken. 

Wil je de eerste voorstudies komen ont-
dekken, met de hoofdlijnen van het project 
en deelnemen aan de participatieve work-
shop? Kom dan zeker langs op donderdag  
8 december! 
 
• Participatieve informatievergadering 

project A. Van Gehuchten 
Donderdag 8 december om 18u  
Zaal PP Lambert (Hortasite) 
A. Van Gehuchtenplein - 1000 Brussel



Reeks GAS-boetes 

Hou de toegangswegen tot gebouwen 
vrij voor de hulpdiensten!

A
rtikel 80 van het Algemeen Politie-
reglement stelt dat ‘alle (woon)ge-
bouwen (…) moeten bereikbaar zijn 
voor hulpvoertuigen’. Deze regel 

mag dan al voor de hand liggen, toch wordt 
hij nog al te vaak met voeten getreden.  
De boetes voor inbreuken op dit artikel en 
op het politiereglement in het algemeen zijn 
nochtans niet min en kunnen oplopen tot 
350 euro! 

Toegangswegen vrij laten 
Dat bij een noodgeval de brandweer of 

een ziekenwagen meteen uitrukt vinden we 

heel normaal. Maar dat ze vaak niet ter 
plaatse geraken of voldoende manoeu-
vreerruimte hebben door verkeerd gepar-
keerde auto’s of andere hindernissen, is een 
spijtige zaak, vooral als je weet dat in veel 
zo’n gevallen elke minuut telt en er zelfs 
mensenlevens op het spel kunnen staan! 
Laat je wagen dus niet achter op een plaats 
waar je de toegang tot een gebouw of een 
complex blokkeert, ook niet tijdelijk. Het po-
litiereglement bepaalt dat dergelijke toe-
gangswegen altijd vrij en gemakkelijk 
toegankelijk moeten blijven en je er geen 
voertuigen, materialen of voorwerpen mag 
achterlaten. 

Appartementsgebouwen 
In Jette zijn het in hoofdzaak de apparte-

mentsgebouwen langs de Tentoonstellings-
laan en de Essegemgebouwen in de Jules 
Lahayestraat waar de hulpdiensten vaak niet 
tot vlakbij geraken door geparkeerde wa-
gens. De inbreuken op het politiereglement, 
met name het bewuste artikel 80, swingen 
er de laatste jaren de pan uit. In 2021 schreef 
de gemeente in totaal 271 GAS-boetes uit 
voor dit soort overtredingen en dit jaar 
waren dat er begin november al 480! Laat dit 
een oproep zijn tot wat meer burger- en ver-
antwoordelijkheidszin. Je spaart er meteen 
een boete tot 350 euro mee uit…

 

GAS-boetes zijn sancties - Gemeentelijke Administratieve Sancties 
om precies te zijn - die gemeenten kunnen opleggen bij overtredingen 
van het politiereglement. In deze nieuwe reeks geven we een over-
zicht van de meest voorkomende inbreuken, te beginnen met het 
blokkeren van de toegangsweg van (grote) gebouwen. 
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De Vogelclub van Jette
De Vogelclub van Jette is een initiatief 
dat in januari 2020 voortvloeide uit een 
burgerproject dat de steun kreeg van 
de gemeente. De club staat open voor 
iedere vogelliefhebber: ervaren orni-
thologen, beginnende vogelspotters, 
eigenaars van een of meerdere nest-
kastjes, …  

 

N
aast informatieverstrekking over 
activiteiten georganiseerd door 
Jetse partners, stelt de club zelf 
het hele jaar door verschillende 

activiteiten voor: wandelingen in de Jetse 
natuur, documentaires, fototentoonstelling, 
lezingen, tellingen, … Beginnelingen kunnen 
er ook informatie inwinnen bij vogelaars die 
hun sporen al verdienden als het op de iden-
tificatie van vogels in de tuin aankomt.  

Tijdens de covidperiode lanceerde de 
club ook een Facebookgroep waar leden fo-
to’s kunnen delen van vogels die ze in Jette 
of omgeving spotten, tips uitwisselen, el-
kaar aanmoedigen om de ogen en oren 
open te houden, zowel in de omliggende na-
tuur als in de stad (vogels zijn overal!). Wie 
geen toegang heeft tot Facebook kan te-
recht in de blog van de club. 

De volgende activiteit is een lezing die 
gepland staat op 20 januari. Later op het 
jaar komt er een geleide wandeling, een fo-
totentoonstelling, … De praktische info krijg 
je in Jette Info, in de blog en op de Face-
bookpagina. 

Meer info:  
tchip@gmail.com 
Facebook @Jette.club.ornitho.vogelclub

Op zoek naar Natura 2000-zones  
in Jette

I
n het kader van het openbaar onderzoek 
over het beheerplan van de Natura 2000-
zones in Jette, kan je eind januari 2023 
deelnemen aan een lezing/wandeling om 

een beter inzicht te krijgen in de bescherming 
en het herstel van de biodiversiteit op de sites 
van het Boudewijnpark, het Poelbos, het Die-
leghembos, het Laarbeekbos en het moeras 
van Jette-Ganshoren. Een natuurgids geeft je 
meer uitleg over de regels voor natuurbe-
scherming, de biodiversiteit en het beheer van 
groene ruimten in een stadsomgeving. Deze 
activiteiten worden georganiseerd in samen-
werking met de Cercles des Naturalistes de 
Belgique en Natuurpunt. 

• Lezing Natura 2000-zones in Jette 
Donderdag 26 januari 2023 om 19.30u 
Nederlandstalige bibliotheek  
(zaal Verdoodt) 
Kardinaal Mercierplein 6 

 
• Natuurwandeling Natura 2000-zones  

in Jette 
Zondag 29 januari 2023 om 14u 
Afspraak voor de bibliotheken  
Kardinaal Mercierplein 6 

 
Gratis 
Inschrijvingen: www.jette.brussels  
(vrije tijd / online ticketing)
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Samen een ambitieus  
klimaatplan uitwerken
De gemeente Jette werkt momenteel 
aan de uitwerking van een klimaatplan 
om onze impact op het klimaat en het 
milieu te verminderen en ons aan te 
passen aan de klimaatverandering.  

 

I
n 2020 en 2021 werd de CO2-uitstoot van 
de gemeente in kaart gebracht, kwam 
er een diagnose van de sterktes en 
zwaktes van de gemeente met betrek-

king tot klimaataanpassing en organiseerde 
Jette, met de steun van het bureau CO2logic 
en EcoRes, een campagne voor het meten 
van de luchtkwaliteit plaats. Diezelfde part-
ners stonden de gemeente ook bij in de rea-
lisatie van het administratieve luik van het 
klimaatplan. Dit plan omvat concrete acties 
die de gemeente zal ondernemen om de 
CO2-uitstoot te verminderen en zich aan te 
passen aan de klimaatverandering. 

De volgende stap is de opstelling van een 
klimaatactieplan dat rekening houdt met alle 
lokale actoren (burgers, culturele actoren, 
sociale actoren, jongeren, verenigingen …). 
Het gemeentebestuur is slechts een van de 
vele actoren die een impact heeft op het kli-
maat. De dynamiek werd gelanceerd in 2022 
met de organisatie van een participatiecafé 
en het klimaatfeest. 

Van februari tot juni 2023 organiseert de 
gemeente infosessies en participatieve 
workshops rond de 6 thema’s van het kli-

maatplan (energie, mobiliteit, biodiversiteit 
& groene ruimten, afval, duurzame con-
sumptie & circulaire economie, aanpassing 
aan de klimaatverandering & water). De 
exacte data vind je in de volgende Jette Info. 
Ondertussen is er ook het onlineparticipatie-
platform (participate.smartcity.brussels) 
waar iedereen ideeën en voorstellen kwijt 
kan.  

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. Ieder-
een zal kunnen meewerken aan de opbouw 
van dit plan. Neem dus deel aan deze ont-
moetingen, ze bieden ons de kans om me-

kaar beter te leren kennen en te werken aan 
de duurzame toekomst van onze gemeente. 

Parallel met het lokale plan, is er op re-
gionaal niveau de Burgerraad voor het kli-
maat waarvoor sommige Jettenaren een 
uitnodiging kregen. De bedoeling is een 
groep van 100 Brusselaars samen te stellen 
die aanbevelingen formuleert voor de Brus-
selse regering. 

 
Meer info:  
dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu 
ddo@jette.brussels 
02.422.31.12 
Burgerraad voor het klimaat: 
www.leefmilieu.brussels/klimaatraad

Waterbeheerplan 2022-2027  
Geef uw mening in het openbaar onderzoek

N
a verschillende jaren van uitwer-
king, redactie en overleg, loopt tot 
30 april 2023 het openbaar onder-
zoek naar het derde Waterbe-

heerplan van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Tijdens dit onderzoek krijgt u de 
kans om het project te raadplegen en er uw 
mening over te geven. 

Naast de kwaliteit van het water wil het 

nieuwe Waterbeheerplan 2022-2027 een 
geïntegreerd en globaal antwoord bieden op 
alle uitdagingen met betrekking tot het  
waterbeheer in het Brussels Gewest, met 
name in het kader van de klimaatopwar-
ming. Wenst u het ontwerpplan in te kijken 
en er uw mening over te geven in het kader 
van het openbaar onderzoek, surf dan naar 
de website van Leefmilieu Brussel. 

Meer info: 
www.jette.brussels – leefmilieu.brussels 



Schrijfmarathon Amnesty International 
Kom op voor mensenrechten!

 

Personen in gevaar 

Joanah Mabombe, Netsai Marova  

en Cecillia Chimbiri (Zimbabwe) 
Deze drie militanten zijn aangehouden, ge-
slagen en seksueel misbruikt voor hun 
deelname aan een antiregeringsbetoging 
in 2020. Ze worden nog altijd vastgehouden 
omdat ze de feiten in de openbaarheid 
brachten. Tot op vandaag kreeg niemand 
uitleg over de foltering en het geweld dat 
ze moesten ondergaan.  
 
Vahid Afkari (Iran) 
Na zijn deelname aan vreedzame natio-
nale manifestaties in Iran in 2017 en 
2018, werd Vahid Afkari gearresteerd, on-
rechtmatig gevangen gehouden en gefol-
terd. Hij werd veroordeeld tot 33 jaar en 
9 maanden gevangenisstraf, 2 jaar huis-
arrest en 74 zweepslagen. De Iraanse au-
toriteiten zijn ook verantwoordelijk voor 
de geheime executie van zijn broer, Navid 
Afkari, op 12 september 2020.  
 
Dorgelesse Nguessan (Kameroen) 
Deze ongehuwde moeder en kapster van 
37 jaar werd gearresteerd toen ze voor de 
eerste keer deelnam aan een vreedzame 
manifestatie. In september 2020 werd ze 
overgebracht naar de centrale gevan-
genis van Douala, waar ze momenteel 
nog altijd verblijft.

Elk jaar, ter gelegenheid van de  
Internationale dag van de mensenrech-
ten, roept Amnesty International het 
publiek op om brieven te schrijven voor 
10 personen van wie de mensenrechten 
geschonden worden. In Jette kan je op 
9, 10 en 11 december op de kerstmarkt 
deelnemen aan de schrijfmarathon. 

 

D
e schrijfmarathon van Amnesty 
International is een wereldwijd 
initiatief dat elk jaar meer bijval 
kent (met miljoenen acties).  

De impact ervan is trouwens niet te ver-
waarlozen want het zorgt telkens voor de 
vrijlating en de toegang tot een eerlijk pro-
ces van heel wat personen. Over de hele 
wereld werden in 2021 niet minder dan 4,5 
miljoen brieven en kaarten geschreven. 

Schrijven kan levens veranderen! 
Tijdens de Kerstmarkt, die dit jaar 

plaatsvindt van 9 tot 11 december op het 
Kardinaal Mercierplein, zal Amnesty Inter-
national in de inkomhal van de Franstalige 
bibliotheek een stand bevolken waar je kan 
deelnemen aan de schrijfmarathon. Con-
creet zal je worden gevraagd een of meer-
dere brieven te schrijven om personen in 
moeilijkheden te steunen of om hun vrijla-
ting te vragen (zie kader). 

 
 

• Schrijfmarathon Amnesty International   
In het kader van de Kerstmarkt  
- Vrijdag 9 december, van 18u tot 20u 
- Zaterdag 10 december, van 15u tot 20u 
- Zondag 11 december, van 11u tot 17u  
Franstalige bibliotheek 
Kardinaal Mercierplein 10 
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Campagne NGO Iles de Paix 
Eten is een recht

V oor haar 53ste campagne, mobiliseert 
de NGO Iles de Paix zich voor de rech-
ten van de boeren, via een agro-eco-

logische overgang. Op 13, 14 en 15 januari 
kan u bij de vrijwilligers producten kopen 
om de NGO te steunen. Met het ingeza-
melde geld zullen projecten gefinancierd 
worden in Benin, Burkina Faso, Oeganda, 
Peru en Tanzania. Iles de Paix zet zich in 
voor de rechten van de boeren om waardig 

te kunnen leven van hun werk, toegang tot 
kwalitatief eten, met respect voor het mi-
lieu. 

 
• Campagne Iles de Paix 

Eten is een recht 
13, 14 en 15 januari 2023 
Verkoop van producten ten voordele van 
de NGO  
Meer info: www.ilesdepaix.org
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Infomomenten scholen in Jette
Wie thuis een peuter heeft rondlopen 
die geboren is in 2021, kijkt best nu al 
uit naar een kleuterschool. Want een 
school kiezen voor uw kind en op het 
juiste moment aanmelden en inschrij-
ven, is niet eenvoudig, maar wel be-
langrijk.  

 

A
lle info over inschrijvingen en Ne-
derlandstalige scholen in Brussel 
vindt u in 3 talen (Nederlands, Frans 
en Engels) op www.inschrijvenin-

brussel.be. Om u goed te informeren over uw 
schoolkeuze en de inschrijvingsprocedure 
kan u op 17 januari terecht op deze 2 plaat-
sen: 
• GC Essegem (Leopold-I-straat 329):  

van 9.30u tot 11.30u 
• Huis van het Kind Theodora  

(Laarbeeklaan 117, aanbellen bij  
Consultatie Kind en Gezin): van 17u tot 19u  
 
Wie hulp nodig heeft bij de inschrijving, 

stuurt een whatsapp naar het nummer 
0489.35.48.41 van GC Essegem. 

Aanmelden vóór 21 maart 
Van 28 februari tot 21 maart 2023 kan u 

uw kind aanmelden voor een Nederlands-
talige school in Brussel. Het is belangrijk dat 
u hierover op voorhand al nadenkt en voor 

uzelf een top 5 opstelt van de scholen van uw 
keuze. De scholen organiseren infomomen-
ten voor ouders waarop directies vertellen 
over hun school en al uw vragen beantwoor-
den. Dit zijn de data en uren van de verschil-
lende infomomenten van de scholen: 

School De Kleine Geuzen  
(Dielegemsesteenweg 24) 
- 09/02: van 18u tot 19u 
- 15/02: van 11u tot 12u 
- 07/03: van 11u tot 12u 
 
Heilig-Hartschool (Heilig-Hartlaan 6) 
- 09/02: van 9u tot 10.15u 
- 15/02: van 9u tot 10.15u 
 
School Poelbos (Laarbeeklaan 110) 
- 16/01: van 16.30u tot 17.30u 
- 02/02: van 18u tot 19u 
- 02/03: van 17u tot 18u 
 
Sint-Michielsschool  
(Leopold I-straat 362) 
- 08/02: van 9u tot 10u 
- 17/02: van 14u tot 15u 

Sint-Pieterscollege (Leopold I-straat 307) 
- 18/01: van 8.45u tot 9.45u 
- 24/01: van 8.45u tot 9.45u 
- 08/02: van 8.45u tot 9.45u  
- 13/02: van 8.45u tot 9.45u 
 
School Theodoortje (Laarbeeklaan 117) 
- 19/01: van 9u tot 10u 
- 06/02: van 16u tot 17u 
 
Van Asbroeckschool (Wilgstraat 1, met 
extra kleuterafdeling Blangchard in de 
Berréstraat) 
- 16/01: van 9u tot 10u 
- 25/01: van 9u tot 10u 
- 30/01: van 14u tot 15u 
- 09/02: van 17u tot 18u 
 
Vande Borneschool 
- 03/02: van 13.30u tot 14.30u 
- 12/05: van 13.30u tot 14.30u  
De extra kleuterafdelingen zijn te  
bezoeken na telefonische afspraak:  
• Dageraad  

(Van Rolleghemstraat 4):  
02.478.07.07 

• Florair  
(Guillaume De Greeflaan 15):  
02.478.06.3 

• Dielegem  
(Eugène De Smetstraat 9): 
 02.479.59.32

Jubilarissen 
107 koppels in de bloemetjes gezet

Verspreid over twee zaterdagen, 19 
november en 3 december, defile-
ren de Jetse koppels die een spe-

ciaal jubileum vieren op een feestelijke 
receptie georganiseerd door de ge-
meente. Ze worden er verwelkomd door 
de lokale mandatarissen en krijgen als 
aandenken aan hun 25, 50, 55, 60 of 65 
jaar samen, een fles bubbels en een 
bloemetje.  
Een speciale vermelding is hier zeker op 
zijn plaats voor de twee koppels die dit 
jaar hun platina jubileum vieren en al 70 
jaar lief en leed delen. 



8 december 

Inhuldiging  
feestverlichting 
Elk jaar opnieuw is Jette met de einde-
jaarsfeesten verlicht en versierd. Dit 
jaar wordt de verlichting feestelijk in-
gehuldigd in de vooravond van 8 de-
cember, op het Koningin Astridplein. 

 

H
ou je van de magie van Kerstmis 
en de sfeer van de eindejaarsfees-
ten? Zin om de komst van de win-
ter extra vroeg te vieren? Dan 

moet je de tweede donderdag van december 
op het Koningin Astridplein zijn, want daar 
wordt de kerstverlichting feestelijk ingehul-
digd. Op het programma: ambulante anima-
ties, een gospelconcert en een 
vuurspektakel, stuk voor stuk activiteiten 
die garant moeten staan voor een warme en 
feestelijke avond. 
 

• Inhuldiging feestverlichting 
Donderdag 8 december, van 17u tot 19u 
Koningin Astridplein 

Fotowedstrijd ‘Jette verlicht’
Hou je van een extra versierd huis, 
gevel of balkon in deze eindejaars-
periode? Ben je handelaar en wil je je 
etalage in de schijnwerpers zetten 
voor de komende feesten? Neem dan 
voor 19 december deel aan de foto-
wedstrijd ‘Jette verlicht’. 

 

J
ette verlicht’ is een initiatief dat de 
gemeente Jette in de steigers zet om 
zijn inwoners ertoe aan te zetten om 
bij te dragen aan meer feestelijke 

verlichtingspunten in de gemeente.  

Particulieren en handelaars 
Wie zijn kans wil wagen vult gewoon het 

deelnemingsformulier in en stuurt dit, 
samen met de foto's van zijn ‘project’, terug 
voor 19 december 2022. Zo’n project kan 
zowel lichtgevende als niet-lichtgevende 
decoratie – een decoratie die vooral overdag 

tot zijn volle recht komt – omvatten. Het for-
mulier en het wedstrijdreglement zijn terug 
te vinden op www.jette.brussels. De resul-
taten van de wedstrijd worden gepubliceerd 
op de website en de facebookpagina van de 
gemeente en in Jette Info van februari. 

De winnende particulieren krijgen een 
handelscheque ter waarde van 40 euro tot 

300 euro voor de eerste prijs. De winnende 
handelaars krijgen de foto van hun etalage 
te zien in Jette Info en op de website en de 
sociale media van de gemeente. 

 
Meer info:  
dienst Economisch Leven en Animaties  
vea@jette.brussels – 02.423.13.02 

Jetse zondagsmarkt 
Ook op 25 december 
en 1 januari 

 

Kerst en nieuwjaar vallen dit jaar op 
een zondag. Hoewel het een feest-
dag is, zal de Jetse zondagsmarkt 

toch gewoon plaatsvinden op en rond het 
Koningin Astridplein, weliswaar in een be-
perktere bezetting. Maar als u dus nog 
boodschappen wil doen voor de eindejaars-
periode, weet u dat u hiervoor op de zon-
dagsmarkt terecht kan.

JETTE INFO - VRIJE TIJD16
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9-11 december 

Kerst- en Ambachtenmarkt

 
 

S
interklaas heeft het land nog maar 
net verlaten of we bereiden al volop 
de eindejaarsfeesten voor. Heel wat 
mensen kijken reikhalzend uit naar 

deze (figuurlijk) warme periode, en al zeker 
in de onzekere tijden waarin we momenteel 
leven. Maar begin december is het weer  
gedurende 3 dagen volop genieten van de 
kerstsfeer tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt. 

30 chalets  
Op het Kardinaal Mercierplein worden  

30 chalets opgesteld met lekkernijen, sei-
zoensartikelen en cadeau-ideetjes. Dit jaar 
is het fotohokje opnieuw een verplichte stop 
voor wie een leuk, grappig, kerstig,… aan-
denken wil aan zijn passage op de Kerst-
markt. De 20 ambachtslui nemen dit jaar 
hun intrek in het stationsgebouw waar ze 
hun juwelen, tekeningen, kaarsen, kera-
miek,... voorstellen. Het hele weekend lang 
staat bovendien vertier voor jong en oud op 
het programma, met muziek en tal van am-
bulante animaties. 

 
Als je de Kerstmarkt bezoekt, spring dan 

ook even binnen in de Franstalige biblio-
theek (Kardinaal Mercierplein 10) om er 
deel te nemen aan de schrijfmarathon van 
Amnesty International. Over dit initiatief 
lees je meer op pagina 14.  

 
Meer info:  
www.jette.brussels – facebook @jette1090 

 
• Kerstmarkt 

- Vrijdag 9/12 van 18u tot 24u 
- Zaterdag 10/12 van 15u tot 24u 
- Zondag 11/12 van 11u tot 18u 
Kardinaal Mercierplein 

 
• Ambachtsmarkt 

- Vrijdag 9/12 van 18u tot 22u 
- Zaterdag 10/12 van 15u tot 22u 
- Zondag 11/12 van 11u tot 18u 
Station Jette 
Kardinaal Mercierplein 22

 

Ook dit jaar strijkt de Kerstmarkt neer op het Kardinaal 
Mercierplein. Een vast luik in dit driedaags evenement is 
de ambachtenmarkt, die dit jaar onderdak vindt in het 
stationsgebouw. Afspraak op het tweede weekend van 
december voor jingle bells, glühwein en alles wat ons 
maar enigszins in de kerstsfeer kan brengen.



Heilig-Hartschool loopt 2.500 euro 
bijeen voor kankeronderzoek 

Projectoproep Lokaal Cultuurbeleid
Heb jij een leuk idee voor een laagdrem-
pelig project in Jette? Zet je voorstel op 
papier, dien een subsidieaanvraag in en 
wie weet kan je rekenen op een finan-
cieel duwtje in de rug.  

 

J
ette heeft een rijk cultureel leven. 
Zowel het gemeentebestuur als de 
vele verenigingen organiseren allerlei 
uiteenlopende culturele activiteiten en 

projecten. Het gemeentebestuur en de lokale 
initiatiefnemers kunnen elkaar hierbij helpen 
en versterken. Heb je zelf een idee of voorstel 

voor een cultureel project? Dien het dan zeker 
in bij het gemeentebestuur in het kader van 
de Projectoproep Lokaal Cultuurbeleid. Goed-
gekeurde projecten kunnen rekenen op een 
financiële en logistieke ondersteuning van de 
Nederlandstalige Cultuurdienst. 

De deadline is 15 februari 2023. De pro-
jecten moeten vervolgens starten tussen  
1 maart en 31 augustus. 

 
Meer info:  
www.jette.brussels  
(doorklikken op vrije tijd / cultuur / 
cultuursubsidies) 
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Op donderdag 27 overhandigde een delegatie van de leerlingen en leerkrachten van de Jetse Heilig-Hartschool een cheque ter waarde 
van 2.500 euro aan kankeronderzoeker Johan Swinnen. De cheque vertegenwoordigde de opbrengst van de tweede editie van de jogging 
die de school dit voorjaar organiseerde. Het initiatief voor de wedstrijd kwam er in 2019 nadat de school het jaar voordien veel te vroeg 
afscheid had moeten nemen van Arno Purisi, een leerling uit L6A, en besloten werd om een jogging te organiseren om mensen te sensi-
biliseren voor het feit dat jaarlijks nog steeds kinderen sterven omdat er geen behandeling is voor hun ziekte. 
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8 januari - Nieuwjaarsconcert  

Het gerenommeerde Orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie

 

Het hele jaar door biedt ‘Klassiek in de Abdij’ klassieke concerten 
van internationaal niveau. Begin januari voorziet de concertreeks 
telkens een buitengewoon nieuwjaarsconcert, dat dit jaar door het 
gerenommeerde ‘Orchestre Royal de Chambre de Wallonie’ voor 
zijn rekening genomen wordt. Voor de gelegenheid vormt de Sint-
Pieterskerk het toneel, in plaats van de traditionele thuishaven van 
de abdij.

H
et Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie, tot ver over de grenzen 
een begrip, speelt 2023 in. Recent 
begeleidden ze nog de cellisten op 

de Koningin Elisabethwedstrijd. Onder lei-
ding van de Armeense dirigent Vahan Mar-
dirossian horen we een feestelijk 
nieuwjaarsprogramma. Klassieke parels 
zoals Vivaldi’s Winter uit de Vier seizoenen, 
het Divertimento KV 138 van Mozart en het 
Kerstconcert van Arcangelo Corelli komen 
aan bod. 

In 1958 richt Lola Bobesco het ensemble 
‘Les Solistes de Bruxelles’ op dat achter-
eenvolgens ‘Ensemble d’archets Eugène 
Ysaÿe’ en ‘Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie’ (ORCW) wordt genoemd. Intussen 
is de artistieke leiding in handen van de on-
navolgbare Vahan Mardirossian. 

Het ORCW heeft in het verleden regelma-
tig samengewerkt met enkele van de groot-
ste artiesten en stond al op de belangrijkste 

internationale podia. Denk aan Mstislav Ro-
stropovitch, Philippe Hirschhorn, of José 
Van Dam. Aan Parijs, Peking, Sint-Peters-
burg,… 

Kortom, het nieuwjaarsconcert van het 
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie op 
zondag 8 januari is een niet te missen cul-
turele afspraak, die meteen een van de 
hoogtepunten van 2023 zal vormen. Haast 
u, want er zijn nog enkele tickets over. 

5 februari 2023 - A Tale of Reeds 
Begin februari staat ‘A Tale of Reeds’ ge-

programmeerd in de Abdij. Dit ongewone 
trio van hobo, fagot en piano brengt een 
sprankelende en virtuoze combinatie. 

Hoboïst Bram Nolf en fagottist Luc Lou-
bry zijn leden van het Nationaal Orkest van 
België. Samen met pianist Hans Ryckelynck 
vormen zij A Tale of Reeds. Tijdens hun con-
certen vertellen ze honderduit over speciale 
instrumenten zoals de Franse fagot, over de 
muziek die u hoort - van de hand van Henri 

Brod, Clémence de Grandval, Francis Pou-
lenc en Jean Françaix- en over hun leven als 
musicus. 

 
Klassiek in de Abdij 
• Orchestre Royal de Chambre  

de Wallonie   
Zondag 8 januari om 17u  
Sint-Pieterskerk,  
Kardinaal Mercierplein 

 
• A Tale of Reeds 

Zondag 5 februari om 11u 
Abdij van Dielegem 
Tiebackxstraat 14 

 
Info en reserveringen:  
online ticketing www.jette.brussels  
(vrije tijd / online ticketing)
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23 december  

Wintervoenk 
Vurig spektakel op het Kardinaal Mercierplein 

N
oteer alvast vrijdagavond 23 de-
cember in uw agenda. Op het 
Kardinaal Mercierplein kan je dan 
gratis genieten van twee specta-

culaire voorstellingen, waarbij vuur centraal 
staat. Een ideale winterse activiteit voor 
jong en oud. 

 
La Salamandre 
De droom van Prometheus  

Prometheus steelt het vuur van de goden 
om het aan de mensheid te geven. Hij wekt 
zo de woede van Zeus op en ondergaat zijn 
straf, om op een dag verlost te worden. De 

spectaculaire show verwijst naar de ge-
schiedenis van de mythe en haar symboliek, 
de strijd van vooruitgang en vrijheid tegen 
macht, het wantrouwen tegen gevestigde 
regels,… Het element vuur roept passie, 
liefde en risico op. Als levend, universeel 
element vormt het wereldwijd een vast on-
derdeel voor feesten in culturele tradities en 
rituelen. 
 
Mr. Magma 
Mechaniek Pyrotechniek 

Heel ver hier vandaan staat het huis van 
een van de laatste pyrotechnici: ‘Mr. 
Magma’! De getalenteerde meester in de 

kunst van het vuur is een buitengewoon 
personage dat u in vervoering zal brengen. 
Een brandende paraplu, een explosieve 
klok, een pacifistische vlammenwerper,... 
Uitvindingen van een nieuw kaliber! Durf je 
het aan om je te laten meeslepen in zijn we-
reld? 

 
Meer info: www.jette.brussels - @jette1090 

 
• Wintervoenk 

Vurig spektakel  
Vrijdag 23 december, van 18u tot 20.30u 
Kardinaal Mercierplein 
Gratis

 

De winter maakt stilaan zijn intrede. Tijd voor wat warme gezelligheid, 
zoals familiefeesten, kerstmarkten, maar natuurlijk ook de jaarlijkse 
afspraak met Wintervoenk. Deze wintereditie van het straatkunsten-
festival wordt ook dit jaar weer een vurig spektakel. 

@ EMMANUEL VIVERGE



Digitrein 
Mis ‘m niet, spring mee op de trein 
van de digitalisatie!
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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 
CAFÉ MAGRITTE 
Donderdag 1 december om 20u 
Gratis 
 
Op donderdagavond is er altijd 
wat te beleven in Taverne Ter 
Linden. Sowieso kan je er te-
recht voor een gezellige babbel, 
een potje schaak of scrabble, 
lekker eten en drinken. Maar 
één keer per maand serveren 
we een extra portie plaatselijk 
talent, tijdens Café Magritte. 
Curator van dienst is Jettenaar 
Philip Meersman. Hij nodigt en-
kele plaatselijke artiesten uit 
om het beste van zichzelf te 
geven.  
 
WORKSHOP 
INFOSESSIE DIGITREIN 
Donderdag 12 januari  
van 14u tot 16.30u 
Gratis 
 
De Digitrein zet Brusselse ou-
deren op het spoor van digitali-
satie en houdt dit voorjaar halt 
in Jette. Ben jij soms het spoor 
bijster tussen al die apps en 
nieuwe technologieën? Zit je 
met vragen over online bankie-
ren? Of wil je graag weten hoe 
je een foto het beste deelt met 
je familie? Je bent niet alleen 
met je vragen, en zeker niet uit-
gerangeerd. Kom naar de info-
sessie, en spring mee op de 
trein van de digitalisatie! 
 
FAMILIETHEATER 
TIÉBÉL 
THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE 
Zondag 22 januari om 11u 
Tickets: 6 € (volwassenen) 
4 € (kinderen) 
2 € (Paspartoe-kansentarief) 
Voor families met kinderen 
vanaf 1,5 jaar 
 

Als een jonge vrouw klei en 
water mengt en daarmee begint 
te tekenen, ontvouwt zich een 
ontroerend schouwspel. Ze 
kleit, kliedert, krabbelt en ver-
kent de geschiedenis van haar 
voorouders. Maar ze is ook 
weer even die kleuter van vroe-
ger, die in de aarde speelt. 
Heden en verleden mengen zich 
in een tekening van klei, en in 
een gezongen theatermoment. 
Op de tonen van het snarenspel 
van de N'goni linkt Tiébélé de 
weg van de voorouders aan de 
eerste stappen van een peuter. 
  
EVENT 
NIEUWJAARSFEEST 
Vrijdag 27 januari vanaf 15u 
Gratis 
 
Meer vrolijkheid, meer kleur! 
Dat is wat we iedereen wensen 
in 2023. Daarom: een fluo 
feestje om het jaar alvast goed 
in te zetten. Verwacht je aan 
DIY-party met muziek om op te 
dansen, lekkers om te drinken 
en te knabbelen en ruimte en 
tijd om gezellig bij te kletsen 
met buren, vrienden en familie. 
Highlight 27 januari dus alvast 
in je agenda, meer info volgt op 
onze website en in onze 
nieuwsbrief. 

NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK 
KARDINAAL MERCIERPLEIN 6 
WWW.JETTE.BIBLIOTHEEK.BE  
FACEBOOK: @BIBJETTE 
02.427.76.07 

LEESCLUB 
YA BOOK CLUB ‘BETWEEN 
THE COVERS’ 
Een keer per maand  
(zie website, Facebook  
of Instagram voor data) 
Van 17u tot 19u 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels 
Gratis 
 
Ben je jong en lees je wel eens 
wat? Kom dan zeker naar onze 
Young Adult Book Club ‘Be-
tween the Covers’. We komen 
één keer per maand samen, van 

GC ESSEGEM

De digitale wereld staat niet 
stil. Meer zelfs: we zitten op 
een digitale sneltrein. Sommi-
gen zijn helemaal mee, ande-
ren voelen zich uitgerangeerd. 
Om aan de vraag naar onder-
steuning tegemoet te komen, 
is Digitrein uitgewerkt. Dit 
project wil Brusselse ouderen 
digitaal sterker maken en 
houdt dit voorjaar dankzij GC 
Essegem en LDC Warlandis 
ook halt in Jette. 
 
 

Ben jij soms ook het 
spoor bijster tussen alle 
apps en nieuwe techno-

logieën? Zit je met vragen over 
het gebruik van je smartphone 
of computer? Dan ben je zeker 
niet alleen: zo is bijvoorbeeld  
1 op 5 ouderen niet happig op 
het gebruik van digitale toepas-
singen. Nochtans kunnen die op 
heel wat domeinen dingen  
vereenvoudigen: bankieren, 
boodschappen doen, je gezond-
heid monitoren… De Digitrein 
zet je op een simpele manier op 
het juiste spoor.  
 
In een eerste interactief infomo-
ment maak je kennis met het 
traject, dat bestaat uit thema-
tische workshops, individuele 
consultatiemomenten en twee 

informele digicafés. De verschil-
lende sessies zullen gedurende 
het voorjaar afwisselend plaats-
vinden in GC Essegem en LDC 
Warlandis. De thema’s van de 
workshops worden bepaald 
door wat er tijdens deze eerste 
infosessie uit het publiek komt, 
dus heb jij een vraag of pro-
bleem, kom zeker af. 
 
Naast het vaardiger maken van 
ouderen wil Digitrein ook zorgen 
voor continuïteit in deze digitale 
dienstverlening. Daarom is er 
ook een tweede spoor: het pa-
rallel vormingstraject Digitrai-
ner versterkt jouw technische 
en praktische expertise en ver-
rijkt jouw ‘social skills’, zodat je 
kan worden opgenomen in een 
netwerk van gevormde onder-
steuners. Heb jij interesse om 
ouderen te helpen met hun digi-
tale vragen? Spring mee op de 
trein! 
 
• Infosessie Digitrein 

Donderdag 12 januari, van 
14u tot 16.30u 
GC Essegem 
Leopold I-straat 329 
Gratis deelname 
Meer info:  
02.427.80.39 
essegem@vgc.be 
www.essegem.be/digitrein 
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17 tot 19 uur in de bib. Het is 
gratis en je hebt helemaal niets 
nodig. 
Volwassenen niet toegelaten, 
kinderen ook niet! 
Ontdek wanneer de volgende bij-
eenkomsten plaatsvinden via 
jette.bibliotheek.be en onze pagi-
na’s op Facebook en Instagram. 
 
WORKSHOP 
NATUURWANDELINGEN 
LANGS DE MOLENBEEK 
Zaterdag 10 december om 14u 
Vertrek en aankomst aan de 
ingang van de bib 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels  
02.427.76.07 
 
Natuurgids Joseph neemt je 
mee naar het Boudewijnpark en 
toont alles wat leeft, bloeit, 
kruipt en vliegt langsheen de 
Molenbeek.  
 
WORKSHOP 
BABBEL IN DE BIB  
Zaterdag 17/12 en 28/01,  
telkens om 10u 
 
Ken je al wat Nederlands? En 
wil je graag je Nederlands oefe-
nen op een leuke en gezellige 
manier, met een kom heerlijke 
soep? Dat kan in de bibliotheek 
van Jette. 
Zin en tijd om te komen? Je 
bent van harte welkom! In-
schrijven is niet nodig. Als je je 
e-mailadres mailt naar biblio-
theek@jette.brussels krijg je ie-
dere maand een uitnodiging.  
 
VERTELLING 
TEN AANVAL: EEN MUZI-
KALE VERTELLING OVER 
DE GROOTE OORLOG 
Donderdag 22 december om 
15 uur 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels 
02.427.76.07 
 
Verteller Wim Collin en har-
monicaspeler Ben Vanderwey-
den brengen ons met 
aangrijpende verhalen terug 
naar 1914, toen soldaten dach-
ten vóór Kerstmis terug thuis te 
zijn...  

WORKSHOP 
TOAST LITERAIR:  
‘HOE VREEMD ZIJN 
VREEMDE TALEN?’ 
Zondag 22 januari om 15 uur 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels 
02.427.76.07 
 
Samen met taalcauseur Carine 
Caljon maken we een reis rond 
de wereld in 80 talen. Wat vin-
den wij vreemd aan Chinees, 
Arabisch of Spaans? Hoe schrijf 
je Grieks, Hindi of hiërogliefen? 
Na het herkennen van accen-
ten, vergelijken van grammati-
caregels, inoefenen van keel-, 
neus- en klikklanken volgt een 
Babylonische spraakontwar-
ring! 
Deze activiteit verloopt in sa-
menwerking met het Davids-
fonds, afdeling Jette. 
 
WORKSHOP 
LEZING EN WANDELING: 
NATURA 2000 EN NATUUR-
ONDERZOEK IN JETTE 
- Lezing:  

donderdag 26 januari om 
19.30u 

- Wandeling:  
zondag 29 januari om 14u 

Vertrekpunt aan de bibliotheken 
Inschrijvingen voor één of beide 
activiteiten: 
bibliotheek@jette.brussels 
02.427.76.07 
 
De Jetse natuuradepten Henri 
Jardez en Joseph Buyl trekken 
een lezingen- en wandelingen-
reeks op gang over natuur, eco-
logie en biodiversiteit in en rond 
Jette. Starten doen ze met een 
verkenning van het Natura 2000 
label, en de resultaten van ja-
renlang natuuronderzoek door 
burgers. Na de lezing op don-
derdagavond volgt op zondag-
namiddag een ontdekkingstocht 
door het Boudewijnpark. 
Deze activiteiten vinden plaats 
in het Frans en het Nederlands. 
 

BOEKVOORSTELLING 
‘MIJMERINGEN  
EN KLEINE TROOST’  
(NICOLETA BERARU) 
Zaterdag 11 februari om 15u 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels 
02.427.76.07 
  
In de kortverhalenbundel ‘Mij-
meringen en kleine troost’ pre-
senteert de 
Roemeens-Belgische schrijf-
ster Nicoleta Beraru een moza-
ïek van humor, ontroering en 
troost. De verhalen pendelen 
tussen twee werelden: Roeme-
nië, met pijn in het hart achter-
gelaten, en België, haar nieuwe 
thuis. 
Deze activiteit vindt plaats in het 
Nederlands en het Roemeens. 
 
NIEUW IN DE BIB 
OEKRAÏENSE COLLECTIE 
 
Sinds 16 november zijn er in de 
bib boeken in het Oekraïens te 
vinden voor zowel kinderen als 
volwassenen. Ook vinden er ge-
regeld activiteiten plaats in het 
Oekraïens, zoals voorleesuur-
tjes en knutselmomenten. Ben 
je zelf graag betrokken bij dit 
project, bijvoorbeeld als voor-
lezer of collectievormer? Laat 
het ons weten! 
Ontdek het aanbod via de online 
catalogus, of neem in kijkje in 
onze Oekraïense kast. 

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

BREIEN 
TRICOTAGES ET PAPOTAGES 
Elke 2de en 4de donderdag van 
de maand, van 17u tot 19u 
Meer info: 
brigvdv@hotmail.com  
 
SPELLEN EN JETTESEL 
Zondag 4 december en zondag 
8 januari, van 14u tot 18u 
 

CONCERT 
LA FARKAS  
(FRANS CHANSON) 
Donderdag 8 december  
om 20.30u 
Vrije bijdrage  
(voorgestelde prijs: 10 €) 
 
La Farkas is zo’n beetje als een 
geheim dat stiekem prijsgege-
ven wordt. De muziek bestaat 
uit gitaarakkoorden doorweven 
met de trillingen van stemban-
den, aangevuld met trompetge-
luiden. Dit duo vertrekt van de 
stilte om landschappen, kleu-
ren, verhalen te brengen die de 
jouwe zouden kunnen zijn en 
passen bij de tijdsgeest. 
 
DANS 
APÉRO DANSANT  
Vrijdag 9 december om 19u 
 
Laatste apéro dansant van het 
jaar! Daarna sluit Ploef! zijn 
deuren tot 6 januari. 
 
CONCERT 
QUATUOR HARATAGO 
Donderdag 19 januari om 
20.30u 
 
Onder de leiding van de Baski-
sche zanger Julen Achiary 
brengt het strijkkwartet  
Haratago traditionele liedjes uit 
het Baskenland  - ‘Basa Ahaide’ 
– met een unieke bezetting: 
zang/percussie, hurdy-
gurdy/banjo, Turkse klarinet/ 
duduk en viool (contrabas of 
viola da gamba). 
 
CONCERT 
FLÁVIO MACIEL DE SOUZA, 
SERGE BONTEMPS EN 
JEAN-PIERRE SMIT 
Donderdag 26 januari  
om 20.30u 
Drie muzikanten vinden mekaar 
in hun passie voor muziek. Ver-
wacht invloeden van flamenco, 
jazz en wereldmuziek.  

PLOEF !



Nieuw in de  
Jetse academie

In de maanden december en 
januari starten in de Jetse aca-
demie twee nieuwe kortlo-
pende cursussen waarvoor 
nog kan ingeschreven worden. 
De plaatsen zijn echter be-
perkt dus wie interesse heeft 
wacht best niet te lang om zich 
in te schrijven.  
 
 
STAND IMPRO UP  

Jij Daar! 
Heb je zin om te spelen op 
een podium?  
Zin om te improviseren?  
Zin om je ongezouten me-
ning te geven, uit te spuwen? 
Kriebelt het om je theater-
fantasie wakker te maken? 
Kom dan! Schrijf je in! Nu! 
Ik dompel jullie een aantal 
zondagen onder in de wereld 
van Impro en Stand-Up. 
SEE YA! 
Barbara De Jonge,  

actrice en leerkracht theater 
 
De workshops improvisatie 
gaan door op 18/12, 22/01, 
19/02 en 26/03, telkens van 
10u tot 17 u. Op 23 april is er 
een toonmoment. Zowel de 
workshops als het toonmoment 
gaan door in GC De Zeyp (Zeyp-
straat 47, 1083 Ganshoren).  
Inschrijven kan in de Jetse aca-
demie (Wilgstraat 1), na af-
spraak via 02.426.72.94.  
De prijs voor de reeks work-

shops en het toonmoment vast-
gesteld op 90 euro. Voor de 
leerlingen Woord van de Jetse 
academie zijn beiden gratis. 
Voor meer inlichtingen kan  
je terecht op het mailadres  
secretariaat@jetseacademie.be.  
 
WORKSHOPS LATIJNS-
AMERIKAANSE MUZIEK 
‘Kom de percussie-instrumen-
ten van de Samba ontdekken 
en leren bespelen.’  
Samba is een muziekgenre met 
Afrikaanse wortels dat in Bra-
zilië is ontstaan en gekend is 
over gans de wereld. Samba is 
carnaval, dansen en plezier! 
Op zaterdag  21  en 28 januari 
gaan we op zoek naar  de ma-
gische kracht van het ritme en 
spelen we in groep. We maken 
een muzikale reis naar Zuid-
Amerika. Wie gitaar kan spelen 
mag zijn instrument meebren-
gen.  
  
Lesgever is Diego   Espíndola.  
Hij is leerkracht klassieke gi-
taar aan de Jetse academie en 
gespecialiseerd in Latijns-
Amerikaanse muziek waar zijn 
muzikale roots liggen. Deze 
eerste reeks richt zich tot kin-
deren tussen 8 en 12 jaar.  
De workshops vinden plaats in 
GC Essegem (Leopold I-straat 
329) op 21 en 28 januari, tel-
kens van 10u tot 13u. De prijs 
bedraagt 30 euro. Voor leerlin-
gen van de academie is de 
deelname gratis. Inschrijven 
kan in de Jetse academie 
(Wilgstraat 1), na afspraak via 
02.426.72.94. De plaatsen zijn 
beperkt! 
 
In februari en maart volgen 
workshops voor tieners en vol-
wassenen. 
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JETSE ACADEMIE  
MUZIEK-WOORD-DANS 
WILGSTRAAT 1 
WWW.JETSEACADEMIE.BE 
02.426.72.94 

CONCERT 
LEERLINGENCONCERT 
ZANG, PIANO, CELLO, 
DWARSFLUIT, GITAAR, 
SINGER SONGWRITERS E.A.  
Woensdag 7 december om 19u  
Abdij van Dielegem 
Tiebackxstraat 14 
 
KERSTCONCERT 
KINDERKOREN  
EN ORKESTJA!  
Woensdag 14 december  
om 18u 
Abdij van Dielegem 
Tiebackxstraat 14 
 
NIEUWJAARSCONCERT 
KAMERMUZIEK MET  
KAMERMUZIEKENSEMBLES 
VAN DE ACADEMIE 
Vrijdag 20 januari om 19u 
Abdij van Dielegem 
Tiebackxstraat 14 
 
WORKSHOP 
IMPRO & STAND-UP 
Zondag 18/12 en 22/01,  
telkens van 10u tot 17u 
GC De Zeyp 
Zeypstraat 47 – 1083 Ganshoren 
 
Zie hiernaast 
 
WORKSHOP 
LATIJNS-AMERIKAANSE 
MUZIEK 
Zaterdag 21/01 en 28/01,  
telkens van 10u tot 13u 
GC Essegem 
Leopold I-straat 329 
 
Zie hiernaast

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

TABLAO FLAMENCO  
KERSTEDITIE 
ZAMBOMBA 
Zaterdag 3 december om 19u  
Prijs: 10 €/14 €/17 €/20 € 
Reservering en tapas mogelijk 
(vooraf) voor 12 €  
Beschikbaar ter plaatse vanaf 
18u 
 
Met volgende artiesten: Elena la 
Grulla (dans), Claudia Karapa-
nou (dans), Yota Baron (zang), 
Lucas Arango (gitaar). 
 
CONCERT 
PHILIPPE BRUNO & FRIENDS 
50 YEAR AGO 
A LONG WAY TO GO 
Vrijdag 16 december om 
20.30u 
Prijs: 8 €/10 €/13 €/15 € 
Gemeentelijke feestzaal  
Kardinaal Mercierplein 6  
(1ste verdieping) 
 
Met ‘A Long Way to Go’ levert 
Philippe Bruno een derde, zeer 
persoonlijke en authentiek 
album af. Tien meeslepende 
folkpopnummers lang neemt hij 
ons mee in zijn wereld van 
akoestische gitaren, met afwis-
selend oude en nieuwe com-
posities. Tussen de regels door 
heeft hij het over de dingen des 
levens: ontmoetingen, beslis-
sende ervaringen, verlies van 
een jeugdvriend, ontgoochelin-
gen, hoop, liefde.   

CASA VERONICA
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CBO 
JETSESTEENWEG 407 
WWW.CBO.BRUSSELS 
FACEBOOK @CBO C’EST BON D’ÊTRE OUVERT 
OPGELET! DE EURO EN DE ZINNE ZIJN DE 
ENIGE MUNTEN WAARMEE JE TER PLAATSE 
KAN BETALEN (GEEN BANCONTACT). 

BURGERCAFÉ 
PRAATCAFÉ EN  
ONTMOETINGSPLAATS 

van 18u tot 23u 
- Vrijdag 2 december om 20u: 

Zangavond en workshop  
Circle song 

- Vrijdag 6 januari om 20u:  
Initiatie salsadansen  
met Alvaro 

Gratis toegang 
 
PERMANENTIE 
SAGAL CONTRE-POIS  
9 en 23 november,  
van 17u tot 19u 
 
Informatie over de SAGAL (Soli-
daire Aankoopgroep voor Arti-
sanale Landbouw) Contre-Pois 
en levering voor de leden van de 
manden met verse, biologische 
seizoensgroenten, 
 
FOLKBAL 
Woensdag 21 december,  
van 20.30u tot 23u 
Vrije en gratis toegang 
Ingang via  
Carton de Wiartlaan 74 
 
Dansfeest met folkmuziek. Ie-
dereen is welkom en kan vrij 
deelnemen aan de veelal geza-
menlijke dansen. Gratis toe-
gang en een bar met 
democratische prijzen. 
 
REPAIR CAFÉ 
HERSTELLING KAPOTTE 
VOORWERPEN 
Zondag 29 januari,  
van 14u tot 17u 
Inschrijvingen ter plaatse van 
14u tot 15u  
Meer info: 
repaircafejette@jette.brussels 
 
Gooi klein elektro of beschadigde 
kleren niet zomaar weg, maar 

laat ze herstellen bij de vrijwilli-
gers van het Jetse Repair Café! 
De organisatoren zijn trouwens 
dringend op zoek naar herstel-
lers. Ben je vrij de 4de zondag van 
de maand en heb je zin om op 
een leuke manier je talenten ten 
dienste te stellen van anderen? 
Laat dan zeker iets van je horen. 

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

WELZIJN 
FAMILIEMASSAGE (FR) 
Zondag 15 januari  
en 19 februari, van 11u tot 12u 
Vanaf 4 jaar 
Inschrijven: maud@labolobo.eu  
 
Bewegingen, bewust ademen, 
wiegen, kinderliedjes en massa-
ges op kleding maken deel uit van 
de reis. Een bubbel van welzijn 
om je batterijen op te laden en te 
beleven met je (klein)kinderen. 
 
IYENGAR YOGA 
WORKSHOPS  
VOOR GEVORDERDEN (FR) 
Zondag 29/01, 26/03, 28/05 & 
25/06, van 10u tot 12.30u 
Vanaf 12 jaar 
 
Til je yogapraktijken naar een 
hoger niveau, verbeter je even-
wicht en ontwikkel je fysieke en 
mentale harmonie samen met 
Florian Parra. 

WORKSHOP  
VALÉRIE LAROCHE  
KERAMIEK 
Zaterdag 17 december,  
van 10u tot 16u   
De Smet de Naeyerlaan 304  
Meer info: 
valerielaroche@hotmail.com 
Instagram (_valerielaroche) 
 
Met de feesten in aantocht 

opent de Jetse keramiste Valé-
rie Laroche de deuren van haar 
woning en haar atelier. Ontdek 
haar werk, wissel ideeën uit 
met andere geïnteresseerden 
bij een kopje thee en wie weet 
vertrek je huiswaarts met het 
perfecte cadeau voor onder de 
kerstboom. 

CURSUS 
ZERO WASTE NAAICURSUS 
Niveau beginners  
(max. 5 deelnemers) 
Elke woensdag,  
van 9.30u tot 12.30u  
Meer info: 
www.coulemelle.com  
Inschrijvingen:  
info@coulemelle.com  
 
Leer de basis van het naaien en 
maak je eigen creatieve project. 
Deze cursus is gericht op het 
maken van modeaccessoires van 
restjes stof en oude kleding. Het 
Coulemelle-team helpt je  bij het 
kiezen van de stof en het patroon 
dat je wil maken, waarna het je 
de technische grondbeginselen 
van het naaien aanleert. Het no-
dige materiaal is aanwezig.  

ATELIER34ZÉRO 
RIVIERENDREEF 334 
WWW.ATELIER34OMUZEUM.BE 
INFO@ATELIER34ZERO.BE 

EXPO  
JEAN-PIERRE BREDO   
Nog tot 29 januari 
Dagelijks van 11u tot 19u 
Prijs: 10 € / 7 € (groepen) 
2 € (6-12 jaar) 
 
Balancerend tussen sculpturen, 
schilderijen en installaties, 
draaien de werken van Jean-
Pierre Bredo steeds rond de 3 
nationale kleuren. Hij verzamelt 
onvermoeibaar alledaagse 
voorwerpen. De beeldhouwer 
wordt verzamelaar: rietjes, 

trechters, sponzen, bolletjes 
wol, gieters, enz. Hij archiveert 
deze alledaagse voorwerpen in 
een speelse geest, waarbij hij 
altijd gebruik maakt van zwart, 
geel en rood. 

MUSEUM VOOR ABSTRACTE KUNST 
& RENÉ MAGRITTE MUSEUM 
ESSEGHEMSTRAAT 137 
WWW.MAGRITTEMUSEUM.BE 
02.428.26.26 

EXPO  
RENÉE DEMEESTER 
Van woensdag tot zondag,  
van 10u tot 18u 
Prijs: 10 € 
8 €  (-23, groepen) 
5 € (Jettenaren) 
 
De expo toont verschillende 
topwerken van de artiest Renée 
Demeester die dit jaar op 94-ja-
rige leeftijd overleed. Aan de 
hand van chromatische krom-
mingen, brengt deze belang-
rijke figuur uit de Belgische 
abstracte kunst een dyna-
mische beweging in haar doe-
ken, waarbij het landschap 
gedefragmenteerd tevoorschijn 
komt. Het spel met perspectief 
en diepte kan de toeschouwer 
op het verkeerde been zetten, 
terwijl het evenwicht perfect 
bewaard blijft. Het is in deze 
ambiguïteit dat de kracht van de 
werken van Renée Demeester 
schuilt.  

LABOLOBO
COULEMELLE

MUSEUM VOOR 

ABSTRACTE KUNST 

& RENÉ MAGRITTE MUSEUM 

ATELIER 34ZÉRO

KERAMIEK 
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