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Sport is gezond, het helpt je lichaam én je geest fit te houden. Jette zet al decennialang in op een kwalitatief sportaanbod voor haar 
bewoners. De vele sportclubs, het ruime aanbod aan sportinfrastructuur, maar ook de vele parken en bossen lenen zich uitstekend 
voor sportbeoefening. Ontdek het in ons dossier.
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Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 
1090 Jette 
Tel: 02.423.12.11 

Met of zonder afspraak. 
Diensten Demografie/Vreem-
delingen en Burgerlijke stand 
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. 
Overige diensten 
Van maandag tot vrijdag  
tussen 8.30u en 12.30u,  
uitgezonderd op donderdag 
tussen 13u en 16u. 
 
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 
12u en van 13u 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 

 
Info: www.jette.brussels  
Facebook: @jette1090
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egin dit jaar verloor Jette twee dierbaren. Twee grote figuren die de 
gemeente hebben helpen vormen en ontwikkelen. Twee monumen-
ten van het politieke en gemeentelijke leven van Jette. Louis Vanden-
heede en Jacques Dufour. 

 
Louis. Hij was leraar, directeur van de Sint-Michielsschool, medewerker van 
verschillende ministers, schepen en een groot verdediger van het leefmilieu. In 
het bijzonder steunde hij als voorzitter de Kinderboerderij, die nog steeds elk 
jaar honderden kinderen in contact brengt met de natuur. Louis heeft ook zijn 
stempel gedrukt met zijn diep humanistische waarden. Hij was een zeer vrien-
delijk en zorgzaam man, innemend en aandachtig voor het welzijn van de bur-
gers. Hij was ook een geliefde vader, grootvader en overgrootvader. Ons 
medeleven aan al zijn naasten. 
 
Jacques. Als ingenieur van opleiding, werkte hij tot zijn laatste adem. Onlangs 
voerde hij een stabiliteitsstudie uit voor de renovatie van een gebouw in de Bo-
naventurestraat, bestemd voor kansarme  gezinnen. Geboren in een gezin van 
7 jongens (!), een discrete, gewetensvolle man met een uitgesproken sociaal 
karakter. Ook hij cultiveerde een gevoel van delen, van het collectief, van pu-
blieke zaken. Als gemeenteraadslid en vervolgens als schepen was hij verant-
woordelijk voor stedenbouw en de economische ontwikkeling. Hij zal ons zeker 
bijblijven als de initiatiefnemer, samen met Jean-Louis Thys, van de Tuinen van 
Jette. Ook hier gaan onze diepste gedachten uit naar zijn familie. 
 
Deze twee mannen, leden van het College in de jaren ‘80 en ‘90, gaven vorm aan 
Jette in hun tijd, net zoals de verkozenen van vandaag dat blijven doen, in de 
huidige context. Want tijden veranderen, en dus ook de doelstellingen en ver-
wachtingen. Dus ook al zal het verkeersplan ‘Lecharlier’ in zijn huidige vorm 
niet worden toegepast (de resultaten van het grote mobiliteitsonderzoek worden 
toegelicht op pagina 10 van deze Jette Info), de gemeente staat niet stil en de 
werkzaamheden gaan gestaag door. Maar waarom zoveel wegenwerken? Laten 
we eerlijk zijn: een stad leeft, ze ‘verslijt’, ze staat voor uitdagingen die het be-
stuur moet aangaan om de leefomgeving in stand te houden of zelfs te verbete-
ren. Verkeersveiligheid - ook voor voetgangers en fietsers -, vergroening, 
waterbeheer, aanleg en onderhoud van het openbaar vervoer: het zijn tegen-
woordig onmisbare onderdelen binnen de klimatologische en maatschappelijke 
uitdagingen. Samen met een groot aantal sociale projecten van ons OCMW en 
tal van verenigingen dragen ze ertoe bij dat Jette een echte stad wordt waar ‘het 
goed leven is’. 
 
Aarzel ook niet om langs te komen in het nieuwe socio-cultureel centrum en het 
burgercafé aan het station van Jette: ‘Staytion’ zal u met open armen ontvangen! 

 
Uw burgemeester, Claire Vandevivere 

De cyclus van het leven...



• 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 

• Nederlandstalige cultuur, 
Nederlandstalig onder-
wijs, Nederlandstalige 
jeugd en senioren 

• Sociaal leven

JORIS  
POSCHET 
SCHEPEN

• Voorzitster 
   OCMW van Jette

NATHALIE  
VANDENBRANDE
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Tijdens de gemeenteraad 
van 25 januari vond de 
eedaflegging plaats van 

een nieuw gemeenteraadslid. 
Voor de partij LBJette zetelt 
Julie Vandersmissen voortaan 
als gemeenteraadslid, na het 
vertrek van Orhan Aydin. Bij de 
partij Ecolo/Groen stopte Salima 
Barris als gemeenteraadslid, 

maar zij werd nog niet vervan-
gen. 
Daarnaast werd ook de aanslui-
ting bij de Intercommunale Co-
öperatieve Vennootschap voor 
Crematie (Cremabru) verlengd 
tot 2053. Concreet betreft dit het 
crematorium van Ukkel, dat als 
intercommunale bestuurd wordt, 
waarvan Jette dus deel uit-

maakt. Dit betekent echter niet 
dat de Jettenaren automatisch 
een beroep moeten doen op dit 
crematorium. De nabestaanden 
hebben, natuurlijk, de vrije 
keuze. Zo kiezen heel wat Jette-
naren voor het crematorium van 
Zemst. Crematie wint trouwens 
nog steeds aan populariteit. Van 
de 1.160 overlijdens in Jette in 

2022, werd er 682 maal gekozen 
voor crematie. 
 
De volgende gemeenteraad 
vindt plaats op woensdag  
29 maart 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 25 januari 2023 

Info en contact 
www.jette.brussels

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 op www.jette.brussels. 



In memoriam  

Louis Vandenheede
Op 12 februari 2023 blies Louis  
Vandenheede zijn laatste adem uit.  
Een man die een onuitwisbare impact 
had op Jette. Een man met een hart 
voor Jette, een hart voor kinderen, voor 
de samenleving, voor de mensheid. 

 

N
u en dan komt er iemand langs 
die een belangrijke invloed heeft 
op zijn omgeving. Iemand die een 
positieve impact heeft op het 

leven van velen. Iemand die door iedereen 
geliefd is. Zo iemand was Louis Vanden-
heede. 

Zijn parcours was opmerkelijk. Leer-
kracht, schooldirecteur, schepen, maar bo-
venal liefhebbende vader van 4 zonen. 
Steeds vanuit een humanistische visie had 
hij decennialang een grote invloed op Jette. 
Vooreerst als directeur van school Saint-Mi-

chel, waar hij als jongste schooldirecteur 
ooit in België aan de slag ging. Louis Van-
denheede trok zelfs naar Congo om er de 
nieuwe onderwijstechnieken aan te leren. Al 
snel koos hij ook voor een politiek engage-
ment. Hij bekleedde verschillende schepen-
ambten en was onder meer verantwoordelijk 
voor onderwijs, leefmilieu, personeel,… Ook 
het ontstaan van de Jetse Kinderboerderij is 
grotendeels aan hem te danken, waardoor in-
tussen al verschillende generaties kinderen 
kennis maakten met de natuur. 

Jarenlang zette hij zich in voor Jette, voor 
een betere samenleving, met een grote 
liefde voor mens en natuur. En al wie het 
voorrecht had om hem te leren kennen of 
met hem samen te werken, houdt er alleen 
maar goede herinneringen aan over. 

 
Dus zeggen ook wij ‘Adieu Louis, het was een 

voorrecht om je gekend te hebben’.
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In memoriam 
Jacques Dufour 
Op 4 januari is Jacques Dufour van ons 
heengegaan. Hij was gedurende bijna 20 
jaar gemeenteraadslid in Jette, waarvan 
12 jaar schepen. 

Jacques is al heel vroeg gebeten door de po-
litieke microbe. In 1970 stelt hij zich als 25-
jarige verkiesbaar. In 1976 sluit hij zich aan bij 
de PSC van Jean-Louis Thys. Hij wordt verko-
zen en neemt de rol van fractieleider op zich. 
Bij zijn herverkiezing in 1982 wordt hij Sche-
pen van Stedenbouw en Economische ont-
wikkeling, een ambt dat hij ook na de 
verkiezingen van 1988 behoudt. 
Als ingenieur beheerste Jacques zijn dossiers 
tot in de perfectie. In 1994 besliste nam hij af-
scheid van de politiek om zich volledig te kun-
nen wijden aan zijn studiebureau.  
We zullen hem herinneren als een beminne-
lijk en nauwgezet persoon die het compromis 
opzocht zonder zijn overtuiging te verlooche-
nen.

27 maart  

Word bloeddonor
Ondanks de huidige technologische 
vooruitgang is het nog altijd onmoge-
lijk om bloed op een kunstmatige ma-
nier te reproduceren. Toch hebben 
dagelijks honderden mensen een 
bloedtransfusie nodig. Help dus het 
Rode Kruis om levens te redden en 
wordt bloeddonor.  

 

H
et Rode Kruis van Jette nodigt ie-
dereen uit om op maandag 27 maart 
2023 bloed te doneren. De bloedin-
zameling vindt plaats van 15.30u tot 

19u in CCJette (de Smet de Naeyerlaan 145). 
De situaties waarbij iemand een bloed-

transfusie nodig heeft zijn talrijk. Het kan 
gaan om personen met genetische afwijkin-
gen of kankers, slachtoffers van een ongeval 
of patiënten die een chirurgische ingreep 
moeten ondergaan. Bloed geven is dus een 
daad van edelmoedigheid en solidariteit. 

Hoe werkt het? 
Het afgenomen bloed wordt in de drie be-

langrijke delen gesplitst: plasma, rode bloed-
cellen en bloedplaatjes. Deze worden nadien 
behandeld en klaargemaakt voor transport 
naar de ziekenhuizen. Door 1 keer bloed te 
geven kan je dus tot 3 patiënten helpen! 

Om bloed te doneren moet je niet nuchter 
zijn. Toch raadt het Rode Kruis aan om het 
voor een bloeddonatie bij  een lichte maaltijd 
te houden en voldoende te drinken. Maar 
aarzel vooral niet om bloed te doneren, je zal 
er met open armen ontvangen worden door 
de vrijwilligers van het Rode Kruis. 

   
• Bloedinzameling 

Maandag 27 maart,  
van 15.30u tot 19u 
de Smet de Naeyerlaan 145 
Inschrijvingen:  
donorportaal.rodekruis.be  
(postcode 1090) of 0800.777.00
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Bomenkap om veiligheidsredenen 
Waarom bomen vellen soms onvermijdelijk is

B
omen kappen lokt niet zelden weer-
stand uit bij het publiek. Ook Jette-
naren melden hun bezorgdheid of 
onbegrip wanneer zij vaststellen dat 

bomen in hun gemeente geveld worden. Toch 
gebeurt dat kappen niet lichtzinnig en is daar 
altijd wel een gegronde reden voor. Bij het 
nemen van zo’n beslissing gaat de betrokken 
partij, of dat nu de gemeente of het gewest is, 
niet over een nacht ijs. 

Veiligheid 
Sinds kort telt het Garcetpark enkele 

bomen – Amerikaanse eiken, kastanjelaars 
en lorken – minder. De kap van de bomen 
gebeurde in de nasleep van een incident 
begin 2021 toen een omgevallen boom 
nogal wat schade aanrichtte in de Léon 

Theodorstraat, gelukkig zonder gewonden. 
De kap was dus noodzakelijk omdat de 
bomen dreigden om te vallen en dus  de vei-
ligheid van de parkbezoekers en het verkeer 
op de drukke verkeersas die de Léon Theo-
dorstraat is, in het gedrang brachten. 

Analyses 
Aan de kap van bomen gaat altijd een uit-

gebreide analyse vooraf. Zo’n boomtechnisch 
onderzoek gebeurt door een gespecialiseerde 
firma en begint bij een visuele controle. Die 
geeft meestal al een duidelijk beeld van de 
conditie en de vitaliteit van de bomen. Na de 
eerste controle krijgt de opdrachtgever het 
advies om maatregelen te nemen om de vast-
gestelde problemen te verhelpen of om aan-
vullende onderzoeken te doen. Dergelijke 
extra analyses geven aan wat het uiteindelijke 

verdict zal zijn: vellen op korte termijn, vellen 
op middellange termijn, snoeien,… 

Compenseren 
Ook al is het vellen van bomen geen po-

pulaire maatregel, in sommige gevallen is 
het dus onvermijdelijk. De gemeente Jette 
zet in ieder geval alles op alles om een der-
gelijke onafwendbare maatregel te com-
penseren via initiatieven die de biodiversiteit 
stimuleren. Zo zijn in het Garcetpark een 
deel van de boomstronken tot enkele me-
ters hoogte behouden zodat ze dienst kun-
nen doen als schuilplaats voor insecten en 
‘provisiekast’ voor vogels. En laten we ten 
slotte ook niet vergeten dat de recente aan-
planting van de twee microbossen voor een 
groot stuk bijdragen aan het behoud van het 
ecologisch evenwicht.

 

Eind januari moesten enkele bomen in het Garcetpark eraan 
geloven. De gemeentelijke dienst Beplantingen liet ze vellen 
nadat een onderzoek had uitgewezen dat ze een gevaar vorm-
den voor de openbare veiligheid. Om dezelfde reden moest ook 
Leefmilieu Brussel onlangs bomen vellen in het Dieleghem-
bos, ter hoogte van de Liebrechtlaan.



Reeks GAS-boetes 

Parkeren voor een garagepoort  
of oprit

 

S
ensibilisering mag dan wel helpen 
om bij sommige types overtredingen 
het aantal naar beneden te halen, bij 
parkeren voor een garage lijkt deze 

aanpak niet het verhoopte resultaat op te le-
veren. De cijfers liegen er niet om: in 2021 
schreef de gemeente er 149 GAS-boetes 
voor uit en het jaar daarna liep dat zelfs op 
tot 169. Laten we dus toch nog maar eens 
de vinger op de wonde leggen… 

Inrit, uitrit of garagepoort 
Artikel 25.01 paragraaf 3° van de Weg-

code is nochtans duidelijk: ‘Het is verboden 

een voertuig te parkeren voor de inrij van ei-

gendommen, behalve de voertuigen waarvan 

het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is 

aangebracht.’  
Met andere woorden: je mag op de open-

bare weg voor geen enkele inrit, uitrit of ga-
ragepoort parkeren, tenzij de nummerplaat 
van het geparkeerde voertuig daar duidelijk 
vermeld staat. Als je voor je eigen garage 
wil parkeren vermijd je dus best een over-
treding en een boete door een sticker met 
je nummerplaat op je garagepoort te plak-
ken. 

Wegcode 
Overtredingen van de wegcode – in dit 

geval parkeren voor een garagepoort of oprit 
–  kunnen sinds het koninklijk besluit van 9 
maart 2014 ook leiden tot een administra-
tieve sanctie. In dat geval wordt de inbreuk 
vastgesteld door gemachtigde gemeen-
teambtenaren, en niet door de politie. De 
vaststelling gaat daarna naar de sanctione-
rend ambtenaar die een beslissing neemt. 
De bedragen van de boetes worden recht-
streeks door het Koninklijk Besluit bepaald 
op basis van de ernst van de inbreuk. In dit 
geval is het bedrag vastgelegd op 58 euro.
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GAS-boetes zijn sancties, Gemeentelijke Administratieve Sanc-
ties om precies te zijn, die gemeenten kunnen opleggen bij over-
tredingen van het politiereglement. In deze reeks waarin we een 
overzicht geven van de meest voorkomende inbreuken, hebben 
we het deze keer over parkeren voor een garage. 
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Van 13 tot 17 maart 

Tweede editie  
van de week van de energie 

De energiecrisis en de inflatie bete-
kenen voor veel gezinnen een financiële 
domper. Om die weg te werken heeft 
het OCMW zijn actieterrein uitgebreid 
wat betreft hulp inzake energie.  

 
 

D
eze hulp is voortaan niet enkel 
weggelegd voor gezinnen zonder 
inkomen of met een vervangings-
inkomen. Eenoudergezinnen, ge-

pensioneerden, maar ook gezinnen met een 
gemiddeld inkomen kunnen rekenen op 
OCMW-hulp. 

Na een eerste editie in november, neemt 
het OCMW opnieuw de organisatie van de 
week van de energie op zich. Van 13 tot 17 
maart kan je in de inkomhal van het ge-
meentehuis een maatschappelijk assistent 

van de cel energie van het OCMW confron-
teren met al je vragen rond energie. 

Hoge facturen, afschaffing van het  
sociaal tarief, problemen om energie-  
(en andere) facturen te betalen, energie-

schulden, preventieve tips, …, het OCMW 
geeft raad en kan je begeleiden om de  
nodige stappen te ondernemen bij je ener-
gieleverancier en/of, indien nodig, je factu-
ren helpen betalen. 

Aarzel niet om contact op te nemen met 
het OCMW als je er niet meer in slaagt om 
de eindjes aan elkaar te knopen! 

Voor al je vragen over hulp inzake energie 
kan je telefonisch (0490.674.993) of via mail 
(energie.cpas.ocmw@jette.brussels) contact 
opnemen met de cel energie.  
 
• Week van de energie 

Van 13 tot 17 maart  
- Maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag: 

8.30u – 12u 
- Donderdag: 13u – 18.30u 

In de inkomhal van het gemeentehuis

15 en 16 maart 

Beurs voor kledij en divers materiaal

L
a Ligue des Familles organiseert 
een beurs voor zomerkleren, sport-
kleren (0 tot 16 jaar), zwanger-
schapskleren, kleutermateriaal, 

buitenspellen en boekentassen. De beurs 

vindt dit jaar plaats van 15 tot 16 maart. De 
koopjes zullen er niet weg te slaan zijn! 
 
Waar en wanneer kan u uw materiaal 
afgeven? 

• Enkel op afspraak, zowel voor leden als 
niet-leden, op maandag 13 maart, van 
15 tot 19u, en op dinsdag 14 maart, van 
9 tot 17u, in de Gemeentelijke feestzaal 

• Leden hebben recht op 2 loten of 40 
stuks, niet-leden op 1 lot of 20 stuks 

• Enkel zomerkleren, vers gewassen en 
gestreken, niet-gedemodeerd: la Ligue 
behoudt zich het recht voor om opnieuw 
aangeboden of niet-verkochte stukken 
te weigeren 

 
Wie goede zaken wil doen, moet dus  

op dinsdag 15 maart, van 19 tot 21u, en op 
woensdag 16 maart, van 9 tot 15u, in de  
Gemeentelijke feestzaal zijn. Niet-ver-
kochte artikelen en opbrengsten die niet  
gerecupereerd werden, gaan naar een goed 
doel.

• Beurs voor zomerkleren, sportkleren 
en zwangerschapskleren 
- Dinsdag 15 maart, van 19 tot 21u 
- Woensdag 16 maart, van 9 tot 15u 
Gemeentelijke feestzaal 
Kardinaal Mercierplein 10  
(1ste verdieping) - ruime betaalparking 
achter het station  
Afgifte kleren: maandag 13 maart  
(19u-21u) en dinsdag 14 maart (9u-17u), 
enkel op afspraak 

 
 
6 & 7 maart:  
afspraak voor afgifte kleren  
Wie een afspraak wil maken om kleren af 
te geven, kan op maandag 6 of dinsdag  
7 maart (telkens van 19u tot 20u) bellen 
naar Mevr. Declerck op 0477.35.10.14. 
Bepaal vooraf welke dag en uur u het 
beste past.   

Meer info:  
Ligue des Familles - ldf.jette@gmx.com. 
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Fiets- en voetgangersbrug Toussaintstraat  
Een mooi staaltje bouwkunde

E
ind februari vond een mooi staaltje 
bouwkunde plaats ter hoogte van de 
Toussaintstraat. De fietsers- en 
voetgangersbrug die de 2 stukken 

van de Rivierendreef met elkaar verbindt 
werd geïnstalleerd met een reusachtige 
kraan. 
Deze brug maakt de oversteek over de la-
gergelegen Toussaintstraat en zorgt zo voor 
de zachte weggebruikers voor een directe 
en veilige verbinding tussen Jette en Gans-
horen. Deze installatie vervolledigt de eer-
dere werken aan de Toussaintstraat, onder 
de spoorwegbrug, waar de voetpaden ver-
hoogd werden en foutparkeren onmogelijk 
gemaakt werd.

Léon Theodorstraat 
Werfplanning lente

L
e grote werken in de Léon Theodor-
straat, genaamd ‘New Theodor‘, zit-
ten momenteel in de fase van de 
vernieuwing van de riolering door Vi-

vaqua. Deze fase is gepland tot september 
2023 en heeft een impact ophet autoverkeer. 
Voor het autoverkeer is een wegomleiding 
voorzien. Voor voetgangers blijft de doorgang 
wel verzekerd. 

Vivaqua riolering 
Zone 1 

• Tussen het Koningin Astridplein en het 
kruispunt Werrie/Lenoir 

• Sinds begin januari tot april 2023 
• Invoeren schelpen 
• Plaatselijke verkeer toegelaten 

 
Zone 2  

• Tussen de kruispunten Werrie/Léon Theo-
dor en Jean-Baptiste Verbeyst/Gustave Van 
Huynegem 

• Sinds  1 februari, 90 werkdagen 
• Vernieuwing huisaansluitingen + bouw toe-

gangskamer middenin de rijweg 
• Geen verkeer, ook geen plaatselijk verkeer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Move Theodor 
Via het Move Theodor-programma biedt 

de gemeente een gediversifieerde begelei-
ding aan inzake mobiliteit. Meer info op de 
website www.movetheodor.brussels. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vragen en info over de werken: 
www.mivb.brussels 
Anne-Marie.Eelen@stib.brussels  
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Faes - Longtin - Warland 
Heraanleg en veiligheidswerken op kruispunt 

M
idden februari gingen de werken 
voor de heraanleg en de ver-
hoging van de verkeersveiligheid 
van het kruispunt van de Edouard 

Faesstraat, de Honoré Longtinstraat en de 
Odon Warlandlaan van start.  
Via enkele aanpassingen zal de leefomge-
ving rond deze assen er aanzienlijk op ver-
beteren. Het knooppunt Faes/Longtin/ 
Warland is een belangrijk kruispunt in de 
wijk. Een volledige heraanleg dringt zich nu 
op om de verkeersveiligheid er te verhogen 
en de leefomgeving te verbeteren. 

Doelstelling van de werken 
 
Dit zijn de wijzigingen die voorzien zijn: 

• Maatregelen om de veiligheid van het 
kruispunt te verhogen  

• De plaatsing van stadsmeubilair 
• De aanleg van voorzieningen voor de 

aanplanting van bomen 
• De aanleg van groene partijen  

Duur en toegankelijkheid 
Deze werken zijn aan de gang sinds  

midden februari en zullen 20 werkdagen 
duren. Tijdens deze periode zal op de  
hele werf een parkeerverbod gelden.  

Naargelang het verloop van de werken  
zullen ook de garages tijdelijk onbereikbaar 
zijn. Voetgangers daarentegen zullen op 
geen enkel moment hinder ondervinden van 
de werken. 

Impact van slechte  
weersomstandigheden op werken 

S
lecht weer zoals regen of vrieskou 
kunnen een invloed hebben op het 
verloop van wegenwerken en de 
planning ervan in de war sturen. Een 

en ander verloopt dus niet altijd zoals voor-
zien. Met andere woorden: sommige weers-
omstandigheden kunnen een negatieve 
impact hebben op een werf. 
We vloeken allemaal wel eens op werken in 
onze straat of op onze weg naar het werk. 
Daarbovenop wordt dan nog eens vaak afge-
weken van de oorspronkelijke planning omdat 
het weer hierin een bepalende rol speelt. 
Slechte weersomstandigheden zijn een me-
teorologisch fenomeen en kunnen een be-
langrijke en onverwachte impact hebben op 
de initiële planning van een werf. Daarom 

wordt bij het communiceren van zo’n plan-
ning altijd meegegeven dat daarbij moet re-
kening gehouden worden met de 
weersomstandigheden, en die zijn nu een-
maal onvoorspelbaar. 

Gevolgen voor kwaliteit en veiligheid 
Ongunstige weersomstandigheden kun-

nen een negatieve impact hebben op de 

kwaliteit en de duurzaamheid van de wer-
ken in uitvoering. Maar ze kunnen ook ge-
volgen hebben voor de arbeiders en hun 
veiligheid in het gedrang brengen.   

Soms is het gewoonweg onmogelijk om 
verder te werken en moet er gewacht wor-
den op gunstiger weer om verder te gaan. 
Als de weersomstandigheden het werken 
onmogelijk maken, kunnen de arbeiders in 
tijdelijke werkloosheid vervallen. Zo kan bij-
voorbeeld vriesweer het werk tijdelijk onmo-
gelijk maken omdat de cement zodanig hard 
is dat er niet langer mee te werken valt.  

En hoewel een achterstand op de plan-
ning van werken nooit aangenaam is, gaat 
niets boven een kwaliteitsvolle en veilige 
realisatie ervan.  



Van 7 tot 10 maart 

Lokale inzameling huishoudelijk grofvuil 
Hoog tijd om te sorteren!

V
an 7 tot 10 maart, telkens van 9.30u 
tot 12.30u en van 13.30u tot 18u, 
voorziet Jette weer een mobiele 
containeractie voor huishoudelijk 

grofvuil. Vergeet niet om je afval vooraf te 
sorteren en houd je aan de veiligheidsregels 
van het gemeentepersoneel ter plaatse. 

Welk afval is toegelaten? 
Hou er rekening mee dat je enkel met huis-

houdelijk grofvuil terecht kan bij de mobiele 
containers: meubilair, onherstelbare kleine 
huishoudtoestellen (geen wasmachines, vaat-
wassers, enz.) en multimediamateriaal, ge-
reedschap, huishoudelijk klein chemisch 
afval, spaarlampen en verlichting, …  

Afval dat bestemd is voor de witte, 
blauwe, gele en groene zakken, alsook gla-
zen flessen en flacons bestemd voor de 
glascontainer, worden niet aanvaard. Het-
zelfde geldt voor banden en auto-onder-
delen, bouw- en professioneel afval, 
gasflessen, oplosmiddelen, spuiten, enz.  

Sorteer je afval op voorhand. Het per-
soneel behoudt zich het recht voor om de 
toegang te weigeren aan personen die deze 
regels niet respecteren.  

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

een verkeers- en parkeerverbod in de be-

trokken straten, behalve voor de voertuigen 
die afval komen deponeren. Voor de inwo-
ners van deze straten zullen ook de garages 
niet toegankelijk zijn.  

Tijdens de actie kan u ook een oranje bak 
bekomen voor uw voedselafval (1 per gezin). 

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

 
• 7/03: Kardinaal Mercierplein  

(toegang via Secrétinlaan) 
• 8/03: A. Verstraetenstraat  

(toegang via Odon Warlandlaan) 
• 9/03: woonblokken Esseghem  

(toegang Jules Lahayestraat) 
• 10/03: J. Vandervleetstraat  

(toegang via O.L.V. van Lourdeslaan) 
Uurrooster: van 9u tot 12.30u en van 
13.30u tot 18u
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24 en 25 maart 

Breng uw oude elektro naar Café Recupel 
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart kan 
u uw oude toestellen naar Café Recu-
pel brengen. Ruil uw kapotte of onge-
bruikte toestellen in voor een 
versnapering of een verfrissing! 

 

C
afé Recupel komt bij u in de buurt 
om uw oude elektrische en elektro-
nische toestellen in te leveren. Deze 
Belgische vzw zamelt gebruikte 

toestellen en lampen in, sorteert ze en geeft 
ze een nieuw leven. Zijn die kapotte wekker-
radio's en ongebruikte krultangen stof aan 
het verzamelen? Kom op 24 en 25 maart 
naar het Koningin Astridplein. Voor elk elek-
trisch apparaat dat u terugbrengt, krijgt u 
trouwens een hapje of een drankje aange-
boden. Recupel, een kleine inspanning die 
een groot verschil maakt voor het milieu! 

Welke toestellen kan u binnenbrengen? 
Elk toestel met een elektrisch snoer, elk 

toestel dat werkt (of werkte) op batterijen, 
lampen (TL-, LED-lampen of spaarlampen). 

Ophaling bij u thuis 
Kan u zelf niet langskomen? De Recupel-

ophaaldienst komt naar u toe. Op 24 en 25 
maart doet de Recupel-koerier zijn ronde 
op zijn bakfiets en haalt uw kleine elektri-
sche toestellen gratis bij u thuis op. Maak 
een afspraak op www.recupel.be/jette ! 
 
Meer info: www.recupel.be/jette 

 
• Café Recupel - Recyclage elektronische 

en elektrische toestellen 
24 en 25 maart van 10 tot 18 uur 
Koningin Astridplein 
Gratis  

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

• Kardinaal Mercierplein  
   13 maart, van 17u tot 17.45u 

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

11 maart, van 14u tot 14.45u 

• Woestelaan 
   (O.L.V. van Lourdeskerk) 
   11 maart, van 16u tot 16.45u 

• Gemeentelijke  
   Dienst beplantingen 
   Laarbeeklaan 120  
   02.478.22.99 
   enkel voor de Jettenaren, elke dinsdag, 

donderdag en zaterdag van 9u tot 12u

PROXY
CHIMIK
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H
et hele jaar door kan je in de Ne-
derlandstalige bibliotheek terecht 
voor lezingen en natuurwandelin-
gen rond natuur en biodiversiteit in 

Jette. In maart ontdek je tijdens een 
boeiende lezing en een bijhorende geleide 
wandeling samen met onze gidsen meer 
over de ecologische netwerken in Jette 
(meer info: zie p. 14). Daarnaast organiseert 
onze Jetse vogelspecialist weer een lezing 
over de terugkeer van de trekvogels en 
nestbouwende vogels in Jette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 23 maart om 19.30u 
Lezing  
‘Blauwe en groene netwerken in Jette’  
Nederlandstalige bibliotheek  
Jan Verdoodtzaal 
Kardinaal Mercierplein 6 
 
Zondag 26 maart om 14u 
Wandeling   
‘Blauwe en groene netwerken in Jette’  
(afspraak Tentoonstellingslaan, tram-
halte ‘Tentoonstelling’) 
Inschrijven voor 1 of beide activiteiten: 
bibliotheek@jette.brussels – 
02.427.76.07 

Vrijdag 10 maart om 19u 
Lezing 
Lentetrek en broedvogels in Jette (FR) 
Nederlandstalige bibliotheek  
Jan Verdoodtzaal 
Kardinaal Mercierplein 6 
Inschrijven via onlineticketing - 
www.jette.brussels 
 
Zondag 16 april om 8u 
Geleide wandeling   
‘Lentetrek en broedvogels in Jette’  
Plaats van afspraak wordt meegedeeld 
bij de inschrijving. 
Inschrijven via tchip1090@gmail.com

Lezingen en natuurwandelingen

Schrijf je in voor de VeggieChallenge ! 
EVA lanceert de VeggieChallenge, een 
gratis online coaching programma om 
mensen te inspireren hun vleescon-
sumptie te verminderen gedurende de 
maand maart.  

 

H
et is niet altijd eenvoudig om inspi-
ratie te vinden of te weten waar je 
moet beginnen met vegetarisch 
eten. Het verminderen van je 

vleesconsumptie is echter een effectieve 
manier om je impact op het milieu te ver-
minderen, terwijl het ook goed is voor je ge-
zondheid. Het is goed voor je lichaam, voor 
de planeet en zelfs voor je smaakpapillen. 

Op je eigen tempo 
Tijdens deze uitdaging van één maand 

kan je ervoor kiezen om je vleesconsumptie 
iets te verminderen, door bijvoorbeeld één 
keer per week vegetarisch te eten, of kiezen 
voor de ambitieuzere versie, door in maart 
helemaal geen vlees te eten. Als je je in-
schrijft, ontvang je regelmatig e-mails met 
recepten, menu's, boodschappenlijstjes en 
tips over hoe je kan komen tot een vegeta-
risch menu dat rijk is aan plantaardige ei-
witten! Kortom, een geweldige manier om 
inspiratie op te doen. 

 
Info en inschrijvingen:  
www.veggiechallenge.be/ 
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Resultaten enquête mobiliteitsplan ‘Lecharlier’  
Een grote meerderheid is tegen

D
e openbare raadpleging werd zo 
breed mogelijk opgezet: ze vond 
plaats onder gebruikers van de 
perimeter maar ook van de aan-

grenzende straten, 7.711 buurtbewoners 
werden persoonlijk aangeschreven met een 
brief in hun brievenbus, 1.075 enquêtefor-
mulieren werden naar handelaars en be-
drijven gestuurd en alle ouders en 
personeelsleden van scholen en crèches in 
de omgeving werden op de hoogte gebracht. 
Bovendien konden de respondenten online 
antwoorden. De vragenlijst werd opgesteld 
door de gemeentediensten en goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en 
Schepenen. 

De respons is statistisch significant met 
respectievelijk 1.260 (bewoners), 61 (onder-
nemingen) en 131 (scholen/crèches) geldige 
antwoorden. Deze cijfers houden rekening 
met een systematische controle van de iden-

titeit om fraude te voorkomen: alleen per-
sonen die in de perimeter wonen of werken 
(evenals ouders van leerlingen van scholen 
in de wijk) werden in aanmerking genomen, 
met slechts één stem per persoon. 

Bewoners én handelaars tegen 
Het publiek stemde grotendeels tegen 

het algemene plan: 74,6% van de bewoners 
stemde tegen, 20,1% voor en 5,3% had geen 
mening. De antwoorden op specifieke vra-
gen over modale en eenrichtingsfilters ver-
toonden vergelijkbare verhoudingen. Een 
meerderheid van de handelaars, het per-
soneel en de ouders van de scholen waren 
ook tegen. Bovendien zei 67% van de han-
delaars die reageerden dat het plan nega-
tieve gevolgen zou hebben voor hun omzet. 

Verkeersgegevens (tellingen van ver-
keersstromen, reistijden) wijzen op een af-
name van het verkeer op een aanzienlijke 
meerderheid van de wegen binnen de peri-

meter, terwijl op sommige andere wegen 
een toename wordt waargenomen. Het ver-
keer op de wegen aan de zijkant van de wijk 
werd genormaliseerd. De meeste onder-
vraagden vonden echter dat de verkeers-
situatie erop achteruit was gegaan.  

Analyse 
Wat nu? Het college wil de analyses nog 

verfijnen, maar zal deze resultaten zeker 
meenemen voor de toekomst van de wijk. Al 
worden de filters en eenrichtingsstraten 
verworpen, toch zal de wijk uiteraard her-
ingericht en veiliger moeten worden ge-
maakt, net zoals de Lecharlierlaan moet 
worden gerenoveerd en het Amnesty Inter-
nationalplein moet worden heringericht. 

Rond de heraanleg van het Amnestyplein 
plant de gemeente een studie, die zal ge-
beuren op basis van een nieuw burgerpro-
ces en een participatieve dynamiek met 
scholen en handelaars. Wordt vervolgd.

 

Naar aanleiding van de beroering die het invoeren van het mo-
biliteitsplan van Lecharlier veroorzaakte, hield de gemeente 
Jette in december een grote inspraakronde onder de buurt-
bewoners, winkeliers en gebruikers van de wijk om hun me-
ning over de maatregelen van dit plan te peilen. De eerste 
resultaten van dit unieke onderzoek, evenals de verkeersgege-
vens die voor, tijdens en na de testperiode zijn waargenomen, 
werden begin februari aan het college voorgesteld.



Lucht-Klimaatplan 
Jette en zijn duurzame en solidaire transitie

I
n maart gaat Jette onverminderd voort 
op de ingeslagen weg om zijn Lucht-
Klimaatactieplan vorm te geven. Op het 
programma staan twee praktische en 

interactieve workshops: een rond het thema 
Energie en een tweede rond Afval, Voeding 
en Circulaire economie. Om deel te nemen 
hoef je geen expert te zijn. Je ervaring van 
alledag is het belangrijkste en Jette heeft 
juist nood aan de visie van iedereen. 
 

Workshop Energie - 5 maart 

De infosessie over energie op 14 februari in 
het kader van het Lucht-Klimaatplan was 
een groot succes! De volgende stap in het 
proces richting volwaardig actieplan is een 
praktische workshop over energie. 

Tijdens deze workshop kunnen zowel de 
Jettenaren als de gemeente het mogelijke 
actieterrein bepalen waar ze het energie-
verbruik willen verminderen voor het wel-
zijn van de planeet en onze portemonnee. In 
de workshop zullen verschillende groepjes 
aan het werk gaan. Na een overzicht van de 
uitdagingen op het vlak van energie, een 
presentatie van wat al gebeurt en een over-
zicht van de ambitieuze acties, gaan we aan 
de slag met een ambitieus project:  

‘Welke gemeente willen we in 2050?’, een 
interactieve oefening in visualisatie via een 
reis door de toekomst. Op het einde van de 
workshop volgt een uitwisselingsmoment 
met de hele groep. 
 

Workshop Afval, Voeding  

en Circulaire economie - 26 maart 

Letten op onze voeding en consumptie is 
ongetwijfeld de meest directe manier om 
iets te doen voor het klimaat en onze rol als 
burger in de klimaatcrisis op te nemen. 

Tijdens deze workshop ontdek je de Jetse 
acties en projecten om het afval te verminde-
ren, goede voedingsgewoonten aan te nemen 
en de circulaire economie te omarmen. Je 
krijgt er onder andere een presentatie van het 
Kringloopcentrum, een nieuw project in het 
kader van de circulaire economie. 

Na een infomoment en een denkoefening 
valt de groep uiteen in kleinere groepjes die 
de werkmethode van de workshop Energie 
zullen volgen. De acties voor deze 3 domei-
nen zullen eveneens opgenomen worden in 
het gemeentelijk klimaatplan. 

Kan je er niet bij zijn op de workshops? Je 
kan je ideeën voor het Lucht-Klimaatplan ook 
doorgeven via www.jette.brussels. 

 
 
 
Programma workshops  
en infosessies 
• 5 maart van 14u tot 17u 

Workshop Energie 

• 26 maart van 14u tot 17u 

Workshop afval, voeding en circulariteit 

 

• 25 april van 19u tot 21u 

Infosessie zachte mobiliteit,  
biodiversiteit, aanpassing  

• 11 mei van 19u tot 21u 

Workshop zachte mobiliteit,  
biodiversiteit, aanpassing  

• 15 juni van 19u tot 21u 

Workshop overzicht en resultaten 

 
Telkens in de Nederlandstalige bibliotheek 
polyvalente zaal Verdoodt 
Kardinaal Mercierplein 6 
Gratis 
Inschrijven gewenst via online ticketing 
(www.jette.brussels) of via 02.422.31.12 
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Van 19 tot 26 maart 

Brusselse Waterdagen 
Jette herdefinieert openbare ruimte in functie van regenwater

 

T
ijdens de Brusselse Waterdagen 
staan in het hele Brusselse gewest 
tientallen activiteiten gepland: be-
zoeken en geleide wandelingen 

langs het water, boottochten, conferenties, 
tentoonstellingen,  redden van amfibieën, 
natuurobservatie, activiteiten voor kinde-
ren… Ook Jette laat niet na een week lang 
zijn blauwe patrimonium in de kijker te zet-
ten. 

Regenwaterbeheer  
Op 11 maart kan je tijdens een geleide 

wandeling langs enkele recente en toekom-
stige werven ontdekken hoe de gemeente 
groene koelte-eilanden creëert door het re-
genwater maximaal te integreren in de 
openbare ruimte. Op die manier wil ze zich 
aanpassen aan de klimaatverandering, 
overstromingen beperken en zoveel moge-
lijk vermijden dat het regenwater in de rio-
len verdwijnt. De wandeling doet onder 
meer de Jean-Baptiste Moyensstraat, de 

Henri Liebrechtlaan, de Jectagaarde en de 
nabijgelegen speeltuin aan.   

Netwerken 
Met de lezing ‘Blauwe en groene netwer-

ken in Jette’ op 23 maart, doet ook de Ne-
derlandstalige bib zijn duit in het zakje van 
de Brusselse Waterdagen. Twee natuurgid-
sen verkennen tijdens deze lezing de groene 
en blauwe netwerken van Jette. De groene 
netwerken bestaan uit groene ruimtes die 
als verbonden schakels de biodiversiteit 
verder ontwikkelen. Blauwe netwerken 
tonen de onontbeerlijke rol van water, en 
laten zien hoe ingrepen in de waterhuishou-
ding zowel de natuur als de bewoners ten 
goede kunnen komen. Na de lezing volgt op 
26 maart een wandeling rond het thema.  

Panelen 
Vanaf 19 maart – niet toevallig de start 

van de Brusselse Waterdagen – vind je her 
en der in Jette interactieve infopanelen over 
het regenwaterbeheer op de desbetreffende 

locaties (zie kader). Behalve een beknopte 
uitleg bevatten deze panelen ook een QR-
code die je doorverwijst naar een webpagina 
waar je meer informatie krijgt over de be-
trokken werf en desgewenst kan deel-
nemen aan een mini-enquête over het 
project. Tot zover het interactieve element 
van dit initiatief dat uitgaat van de gemeen-
telijke Technische dienst Stadsmobiliteit en -
aanleg. 
 
Meer info: www.jette.brussels 
www.coordinatiezenne.be 
www.leefmilieu.brussels/burgers/agenda/
campaign/brusselse-waterdagen-2023  
 
• Brusselse Waterdagen in Jette 

- Geleide wandeling 
Zaterdag 11 maart om 14u  
(bushalte J.-B. Moyensstraat) 

- ‘Blauwe en groene netwerken in Jette’ 
Lezing - Donderdag 23 maart om 19.30u 
Nederlandstalige bibliotheek (Kardinaal 
Mercierplein 6) 
Wandeling - Zondag 26 maart om 14u 
(afspraak Tentoonstellingslaan, tram-
halte ‘Tentoonstelling’) 
Inschrijven voor 1 of beide activiteiten: 
bibliotheek@jette.brussels 02.427.76.07 

- Interactieve infopanelen   
Vanaf 19 maart  
Diverse locaties (zie kader) 

Dit zijn de locaties in Jette waar je  
de interactieve infopanelen over  
regenwaterbeheer kan aantreffen: 
 
- Henri Liebrechtlaan 
- Jean-Baptiste Moyensstraat 
- Kruispunt René Renierstraat / 

Bonaventurestraat 
- Frédéric Mohrfeldstraat 
- Antoine Baeckstraat / 

Wemmelsesteenweg 
- Dapperheidsstraat / Esseghemstraat 
- Jules Lahayestraat  
- Pannenhuisplein 
- Koningin Astridplein

 

Officieel lopen de Brusselse Waterdagen van 19 tot 26 maart, 
maar het Jetse luik van dit evenement start al op 11 maart met 
een geleide wandeling langs projecten rond regenwaterbe-
heer. Tijdens de Waterdagen zelf staat een lezing annex wan-
deling gepland en kan je in primeur op verschillende locaties 
in Jette interactieve panelen met werfinfo over regenwater-
beheer ontdekken.
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Deelsteps en deelfietsen 
Binnenkort dropzones om het parkeren te regulariseren

Meer een meer mensen gebruiken een 
elektrische deelstep of een deelfiets, 
wat goed is voor de mobiliteit. Maar 
jammer genoeg zorgt het wildparke-
ren van deze voertuigen voor mobili-
teitsproblemen voor de voetgangers. 
Daarom zal Jette vanaf deze lente 
dropzones installeren. 

 

E
lektrische deelsteps en deelfietsen 
zijn een goed alternatief voor wie 
zich vlot wil verplaatsen in de stad. 
Jammer genoeg blokkeren de ach-

tergelaten tuigen echter al te vaak de door-
gang op het voetpad. Hierbij hinderen ze de 
voetgangers, slechtzienden, mindervali-
den,... De oplossing tegen dit wildparkeren 
zijn dropzones. Dit zijn aangeduide zones 
waar de deelsteps en deelfietsen moeten 
geparkeerd worden. Gedaan dus met de 
steps of fietsen midden op het voetpad ach-
ter te laten of zomaar ergens neer te gooien. 

Hoe gaat dit praktisch te werk? 
• Er zal in Jette een honderdtal dropzo-

nes gecreëerd worden, op de gemeen-
telijke en de gewestelijke straten.  

• Tegelijkertijd wordt er met de operato-
ren van de deelsteps en deelfietsen een 
regeling uitgewerkt waarbij ze enkel in 
deze dropzones kunnen achtergelaten 
worden.  

• Laten de gebruikers hun deelstep of 
deelfiets toch ergens anders achter, 

kunnen ze hun rit niet afsluiten en blij-
ven ze dus betalen. 

 
Waar worden deze dropzones  
geïnstalleerd? 

• De dropzones zullen zodanig verdeeld 
worden over het Jetse grondgebied, dat 
er meestal maximum 300 meter tussen 
twee dropzones ligt. Zo blijft het sys-
teem gebruiksvriendelijk. 

• Daar waar het voetpad voldoende breed 
is of waar er ruimte is op een plein, wor-
den de dropzones in de voetgangers-
zones gecreëerd. Als het voetpad te 
smal is, zullen de dropzones op de rij-
baan geïnstalleerd worden, bvb tussen 
twee garages of naast een oversteek-
plaats (om tegelijkertijd foutparkeren 
tegen te gaan). Zo worden de dropzones 
gebruikt om de verkeersveiligheid te 
verhogen. Twee vliegen in één klap. 

 
Zachte mobiliteit wint steeds meer terrein 

in de stad. Het wordt echter pas een echt 
succes als alle weggebruikers verantwoor-
delijkheidszin tonen en mekaar respecteren.

Fietsbieb Jette  
Een fiets huren, goedkoop en duurzaam!

De inwoners van Jette nemen meer en 
meer de fiets. In een gezin met kinde-
ren is fietsen evenwel een dure zaak. 
De Fietsbieb van Jette geeft gezinnen 
met jonge kinderen de kans om dage-
lijks gebruik te maken van kinderfiet-
sen tegen een lage prijs. 

 

D
e Fietsbieb is een ‘bibliotheek’ van 
kinderfietsen. Ze is een halve dag 
per maand open op een vast tijd-
stip. De Fietsbieb staat open voor 

alle kinderen van 2 tot 12 jaar.  
Voor 20 euro lidmaatschap per jaar per 

fiets en een waarborgsom van 20 euro per 

fiets, kun je een fiets kiezen in het uitleen-
punt. Daarbij wordt een eenvoudig con-
tractje opgemaakt. In dit uitleenpunt breng 
je de fiets na één jaar ook terug, verlengen 
of een nieuw exemplaar huren kan ook. Tij-
dens de uitleenperiode ben je verantwoor-

delijk voor het onderhoud en voor eventuele 
kleine reparaties van de fiets. Kinderen 
kunnen de fietsen ter plaatse testen. 

Kinderfietsen en vrijwilligers gezocht! 
De Fietsbieb van Jette zoekt nog naar 

goede fietsjes. Wanneer je een fiets in goede 
staat aan de Fietsbieb schenkt, krijg je met-
een een jaar gratis lidmaatschap voor jezelf 
of om aan iemand anders te schenken. 

Daarnaast zoekt de fietsbieb ook vrijwilli-
gers die af en toe een handje willen toesteken. 
 
Geïnteresseerd? Contacteer de fietsbieb 
via mail - jette@fietsbieb.be 
Meer info: www.fietsbieb.be

© Marjon Udo



Brouwerij Taymans 
Op 11 maart gaan de deuren officieel open

Wat een verhaal. Meer dan 50 jaar nadat 
brouwer Pierre Taymans de deuren van 
zijn gelijknamige brouwerij sloot, bla-
zen 6 van zijn kleinzonen de brouwerij 
nieuw leven in. Op zaterdag 11 maart 
kan je de brouwerij gaan ontdekken en 
natuurlijk… hun bier proeven! 

 

I
n de Van Huynegemstraat en de Van 
Bortonnestraat was vroeger een brou-
werij/mouterij gevestigd waar heerlijke 
lambiek, geuze en kriek gemaakt werd. 

In 1970 ging de brouwerij dicht.  De kleinzo-
nen van de toenmalige brouwer Pierre Tay-
mans, 6 broers, erfden de gebouwen en 
samen smeedden ze het plan om de brou-
werij Taymans terug op te starten. 

Heel wat praktische beslommeringen en 
proefsessies later, werden de eerste flesjes 

bier gebotteld. De lambiek ligt nog te rijpen 
op vat. Om de eerste geuze te maken, heb 
je lambiek van 1, 2 en 3 jaar nodig. Maar in-

tussen kan reeds geproefd worden van de 
IPA en saison. Alle ingrediënten zijn trou-
wens zo lokaal mogelijk en 100% bio. 

Kom op zaterdag 11 maart langs om de 
brouwerij te ontdekken. Wat staat er op het 
programma? Degustatie en verkoop van 
hun bieren, tentoonstelling van historische 
objecten van de oude brouwerij, een alge-
mene voorstelling en geleide bezoeken. 
Voor de geleide bezoeken zal voorrang ge-
geven worden aan wie zich inschreef via hun 
website. 
 
Meer info: www.taymans.beer 
 
• Opendeurdag Brouwerij Taymans 

Zaterdag 11 maart van 13.30u tot 19u 
Le Rayon Vert 
G. Van Huynegemstraat 30  
(aangrenzend aan de brouwerij)

Oproep voor jongerenploegen (9 en 10 jaar) 
Nieuw kampioenschap mini-voetbal

De vzw Cocmes organiseert reeds 45 
jaar lang een mini-voetbalkampioen-
schap in het Omnisportcentrum, met 
twee volwassenenafdelingen en een 
afdeling veteranen. Om de opvolging te 
verzekeren, lanceert Cocmes een 
nieuw kampioenschap voor jongeren 
van 9 en 10 jaar. Zin om een team te 
vormen? Contacteer dan zeker de or-
ganisatoren. 

 

D
eze oproep richt zich tot de school-
directeurs, verantwoordelijken van 
sportclubs, jongerenbewegingen, 
verenigingen, buurthuizen of ge-

woon de ouders. 
Cocmes is het organiserend comité van 

het mini-voetbalkampioenschap, gesteund 
door de Schepen van Sport. Doorheen de 
jaren namen er duizenden spelers deel aan 
het kampioenschap, tot zelfs spelers van 
nationaal en internationaal niveau. Tot op 

vandaag spelen nog enkele van de spelers 
van het eerste uur in de veteranencategorie. 
Er moet echter aan de toekomst gedacht 
worden. Daarom wordt er een nieuw jonge-
renkampioenschap gelanceerd. 

Ploegen van 6 spelers 
Het kampioenschap start in september 

2023 met een nieuwe categorie: 9- en 10-ja-

rigen. Hierdoor kunnen de jongeren ver-
trouwd geraken met het kampioenschap. 
Elke ploeg telt 6 spelers (in plaats van 5, een 
eigenheid van Cocmes) en moet begeleid 
worden door een volwassene. Alle matchen 
worden gespeeld in het Omnisportcentrum, 
op zaterdagnamiddag. Deelnemen aan het 
kampioenschap zorgt er ook voor dat de 
kinderen zich de basisfilosofie van de fair-
play eigen maken. 

Wil je met jouw school, club, vereniging, 
wijk of groep vrienden deel uitmaken van 
het eerste kampioenschap 9-10-jarigen? 
Contacteer dan Cocmes voor meer details 
of schrijf je in voor de infovergadering op za-
terdag 25 maart om 14u in het Omnisport-
centrum – Graafschap Jettelaan. 

 
 

Info en inschrijvingen:  
Cocmes Jette  
cocmes.secrétariat@gmail.com 
verbistchristian@gmail.com 
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Vakantiestages

KINDERBOERDERIJ 
Kleine Sint-Annastraat 172 
 
Tijdens de krokusvakantie orga-
niseert de Kinderboerderij sta-
ges voor kinderen van 4 tot 12 
jaar. Deze stages draaien rond 
het thema ‘de boerderij’ en in-
schrijven kan via de website van 
de Kinderboerderij. 
 
Van 3 tot 7 en van 10 tot 14 april  
Van 9 tot 16u  
(opvang vanaf 8u en tot 17.30u) 
Prijs: 115 € per week (93 € 
voor 4-dagenweek) 
Info en inschrijven (vanaf 10/03): 
www.kinderboerderijjette.be  
02.479.80.53 

GC ESSEGEM 
Leopold I-straat 329 
 
De kleuterspeelweek ‘Supertess 
in het circus’ is helaas volzet.  
 
Meer info: www.essegem.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABOBOLO 
F. Lecharlierlaan 4 
 
In de huiselijke sfeer van Labo-
lobo, biedt deze stage gevarieerde 
en creatieve activiteiten waar 
ieder kind zijn of haar plaats kan 
vinden en eigen ritme kan volgen, 
omringd door het animatieteam.  
 
Van 11 tot 14 april 
Van 9u tot 16u (opvang vanaf 
8.30u en tot 17u) 
Prijs: 120 € 
Inschrijvingen: labolobo.eu – 
02.270.34.11 
Voor kinderen van 5 tot 12 jaar 
 

IBO DE PUZZEL 
SPEELWEKEN 
- Magritte 

Wemmelsesteenweg 229 
- Leopold 

Leopold I-straat 307 
 
IBO De Puzzel Magritte en Leo-
pold laten uw kinderen een 
leuke vakantie beleven! Het 
worden dagen vol spel, sport en 
creatieve activiteiten.  
 
Van 3 tot 7 en van 10 tot 14 april  
Van 9u tot 16u (opvang vanaf 
7u en tot 18.15u) 
Prijs: tussen 7 € en 14 €/dag- 
verhoogde tegemoetkoming 
mogelijk 
Inschrijvingen:  
depuzzel@sint-goedele.brussels 
www.sint-goedele.brussels 
0496.27.51.16  
Voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar 

ATELIER 34ZERO 
De Rivierendreef 334 
 
Op deze beeldhouwstage krij-
gen de kinderen de kans om 
hun creativiteit te ontwikkelen. 
Door aan de slag te gaan met 
diverse materialen wordt hun 
nieuwsgierigheid naar heden-
daagse kunst gestimuleerd. 
 
Van 3 tot 7 en van 10 tot 14 april 
Van 9u tot 16u  
(opvang tot 17.30u) 
Prijs: 120 € 
Inschrijvingen: 
www.atelier34zero.be 
02.428.33.06 
Voor kinderen van 2,5 tot 15 jaar 

HBLS TAALSCHOOL 
JEUGDEDUCATIECENTRUM 
Jetsesteenweg 601 
 
Superleuke taalkampen voor 
kinderen en tieners van 3 tot 15 
jaar vol sportieve en recreatieve 
activiteiten. 
 
Van 3 tot 7 en 10 tot 14 april  
Van 9u tot 16u  
(opvang vanaf 8.30u en tot 
17.45u) 
Prijs: 118-125 €/week   
Info en inschrijvingen: 
www.hblanguages.com  
 

 
 
 
 
 

GEMEENTE JETTE  
DIENST NEDERLANDS-
TALIGE CULTUUR 
Jeugdhuis De Branding 
Kardinaal Mercierplein 28 

Tijdens deze stage gaan we aan 
de slag met een explosie aan 
kleuren en herkenbare beelden. 
Denk maar eens aan Andy War-
hols Marilyn Monroe-schilderijen. 
Maken we ook zo’n print? Of mis-
schien keren we huiswaarts met 
de Campbell-soepblikken of zelf-
gemaakte albumhoezen voor de 
Rolling Stones? Wedden dat je 
nog kunstwerken kent? Het zal 
een blitse en poppy vakantiestage 
worden! 
Deze creatieve stage wordt be-
geleid door muzikante Angie 
Madalijns en beeldend kunste-
naar Mieke Winters van Bri-
col’art. Samen met hen ga je op 
zoek naar je eigen creatieve taal. 
 
Van 11 tot 14 april 
Van 9.30u tot 16u (opvang 
vanaf 8.30u en tot 17u) 
Prijs: 94 € – kansentarief: 50 €  
Inschrijvingen:  
via onlineticketing op 
www.jette.brussels (Vrije tijd) 
02.422.31.80 
cultuur@jette.brussels   
Voor kinderen van 5 tot 12 jaar 

OPEN LUCHT

MULTIDISCIPLINAIR
MULTIDISCIPLINAIR

CREATIEF/ARTISTIEK

TAAL EN SPORT

ARTISTIEK

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

ARTISTIEK
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31 maart 

Senioren doen in Limburg  
be-MINE en Japanse tuin aan
Op vrijdag 31 maart organiseert de Ne-
derlandstalige cultuurdienst van Jette 
een daguitstap voor senioren naar 
Limburg.  

 

I
n de voormiddag staat Beringen op het 
programma, met een bezoekje aan be-
MINE, de best bewaarde mijnsite van Eu-
ropa. Een ervaren gids (meestal een 

ex-mijnwerker) loodst ons door de talrijke 
ruimtes in de  historische gebouwen en vertelt 
over hoe het leven er verliep. Het bezoek ein-
digt met een ondergrondsimulatie waar het 
harde leven en werken van de mijnwerkers tot 
leven komt. De rondleiding duurt 2 uur.  

Na de middagpauze reist de karavaan 
verder naar de Japanse tuin in Hasselt. Het 
is de grootste authentieke Japanse tuin van 
Europa met koi-vissen, bonsais, kronkel-
paadjes, rotsen en waterpartijen, Japanse 
monumenten … Met een gids wandelen we 
doorheen al deze pracht. Eind maart staan 
ook verschillende soorten kerselaars volop 
in bloei. De wandeling duurt 1,5 uur. 

• Seniorenuitstap Limburg 
Vrijdag 31 maart 
Vertrek: Kardinaal Mercierplein om 8u 
Terugkeer in Jette omstreeks 18u 
Prijs: 12 euro (zonder middagmaal) 
Inschrijvingen (voor 20 maart): 
www.jette.brussels (vrije tijd – online 

ticketing) 
Nederlandstalige cultuurdienst  
(Wemmelsesteenweg 100 
verdieping ET, lokaal 45) op dinsdag 
14/03, van 10 tot 12 uur 
Meer info: 02.423.13.98  
(enkel in voormiddag)

Kids’ Holidays Jette zoekt animatoren
Ben je ouder dan 17 jaar, heb je erva-
ring als monitor of heb je een monitor-
brevet en ben je op zoek naar een 
leuke bijverdienste tijdens de vakan-
tie? Dan ben jij misschien wel de ge-
knipte persoon om aan de slag te gaan 
als animator tijdens het vakantie-
speelplein Kids’ Holidays Jette. 

 
Kids’ Holidays` 

• Vakantiespeelplein voor kinderen van 3 
tot 12 jaar  

• Van 10 juli tot 18 augustus 

• In het groene Poelbosdomein 

Wij zoeken 
• Animatoren 

• Ouder dan 17 jaar 

• Met ervaring als monitor of met een 
monitorbrevet 

Wij bieden 
• Animateur(-trice) –  

gediplomeerd of gebreveteerd: 14,93 €/u 

• Animateur(-trice) 
 (niet-gebreveteerd) met 1 jaar ervaring 
bij Kids’ Holidays: 12,64 €/u 

• Animateur(-trice)  
(niet-gebreveteerd): 11,49 €/u 

• Een interessante vergoeding en  
een dagelijkse maaltijd (broodje).  

 

• Geïnteresseerd?  
Schrijf je in via het online formulier:  
irisbox.be of www.jette.brussels 
 
Aangezien de Nederlandstalige en de Frans-

talige Paasvakantie niet meer samenvallen, 

organiseert Jette Kids’ Holidays niet langer 

tijdens deze Paasvakantie.
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Jette, sportgemeente

Z
in om te sporten? In Jette komt u 
zeker aan uw trekken. Of u zich 
nu wil inschrijven in een sportclub 
of liever op uw eentje gaat spor-

ten, het kan allemaal in Jette. Een over-
zicht.  
 
Jette, sportgemeente, dat is: 
 

100 sportclubs, 28 verschillende 
sporten en 188 ploegen 
Van aikido tot yoga, van basketbal tot 
zaalvoetbal  
Ontdek de lijst op www.jette.brussels 
 
Kwalitatieve  
sportinfrastructuur 

• Omnisportcentrum 

Graafschap Jettelaan 3 
Badminton, zaalvoetbal, turnen,  
tafeltennis, volleybal, dansen, bas-
ketbal 

 

• Zwembad Nereus 

Koningin Fabiolaplein 10 (Ganshoren) 
De Jettenaren genieten van een 
voordeeltarief

• Sportcentrum Heymbosch 

JJ Crocqlaan 
Voetbal 

 

• Gemeentestadion 

Tentoonstellingslaan 257 
Voetbal 

 
• Jeugdpark 

de Smet de Naeyerlaan/ 
Graafschap Jettelaan  
Tennis, minigolf, gezondheidspiste, 
speelpleinen, basketveld (in aanleg) 

• Boulodroom Garcetpark 

Garcetpark 

Pétanque 

 
• Boulodroom Esseghem 

Esseghemcomplex LoJeGa 

Jules Lahayestraat 282 
Pétanque 

 

• Sporthal Athénée Royal de Jette 

de Levis Mirepoixlaan 100 
Dans, badminton, basket, zaalvoet-
bal, kendo 

• Turnzalen gemeentescholen 
Dans, turnen, jiujitsu, tafeltennis,  
taijiqan 

 
Minigolf 

In het Jeugdpark 

 
Een gezondheidspiste 

In het Jeugdpark 
 

8 speeltuinen 

Boudewijnpark, Garcetpark, Jeugdpark, 

Dieleghem, Jecta, Liebrecht, Olivier, Dean 

Ontdek het plan op www.jette.brussels 
 

4 speelruimtes 

Boudewijnpark, Uyttenhove, Jeugdpark, 

Liebrecht 
Multisport, basket, voetbal, tafeltennis, 
street workout,… 
 
Jogging 
Met de jaarlijkse reeks ‘Ik loop voor 
mijn conditie’en met de jaarlijkse jaar-
marktjogging 
In de vele parken en bossen   
 
Een sportcheque van 50 euro 
Jaarlijks initiatief van de gemeente 
Jette 

D
os

si
er

Sport is gezond, het helpt je lichaam én je geest fit te houden. Jette 
zet al decennialang in op een kwalitatief sportaanbod voor haar be-
woners. De vele sportclubs, een ruim aanbod aan sportinfrastruc-
tuur, maar ook de vele parken en bossen lenen zich uitstekend voor 
sportbeoefening. U heeft geen excuus om de sportschoenen niet 
aan te trekken.



Nieuwe reeks in maart  

Ik loop voor mijn conditie
Dat lopen is goed voor de gezondheid, 
daar twijfelt niemand aan. Daarom zijn 
de reeksen ‘Ik loop voor mijn conditie’ 
ideaal, zowel voor wie al wat kilometers 
in de benen hebt als voor wie van plan 
is ermee te beginnen. Schrijf je nu in 
voor de nieuwe reeks die start in maart.  

 

J
ette is een van de deelnemende ge-
meenten van ‘Ik loop voor mijn con-
ditie’, een project dat de Jettenaren 
samen wil doen joggen om zo de fy-

sieke conditie te verbeteren. De nieuwe 
reeksen starten op 13 of 16 maart, afhanke-
lijk van het niveau. 

Onder begeleiding van twee professionele 
coaches, kan je elke maandag of donderdag 
samen met andere Jettenaren een rondje 

joggen in het groene een aangename kader 
van het Koning Boudewijnpark. Of je nu je 
conditie wil verbeteren of je gewoon verder 
wil blijven oefenen, het collectieve aspect zal 
je helpen om gemotiveerd te blijven. 
Meer info: www.jecourspourmaforme.com 

• Nieuwe reeksen ‘ 

Ik loop voor mijn conditie’  

- Niveau 1 (0-5 km)  
start op donderdag 16 maar om 18.15u 

- Niveau 2 (5-10 km)  
start op donderdag 16 maar om 19.15u 

- Niveau 3 (10 km en +)  
start op maandag 13 maart om 19.20u 

Plaats van afspraak:  
Koning Boudewijnpark – J. Lorgesquare

Het Jeugdpark en omgeving,  
het sportief hart van Jette
Het Jeugdpark en omgeving vormen 
het sportief hart van Jette. Het naast-
gelegen Omnisportcentrum ontvangt 
wekelijks vele honderden sportievelin-
gen, maar ook in het park zelf komen 
de sportievelingen aan hun trekken.   

 

I
n het Jetse Jeugdpark, tussen de 
Graafschap Jettelaan en de de Smet de 
Naeyerlaan, kan jong en oud terecht 
voor sportieve activiteiten. 

Eerst en vooral vind je er de minigolf, 
waar Jetse gezinnen en kinderen al jaren-
lang samen ervan genieten om een balletje 
te slaan. Wat verderop kan je ook een bal-
letje slaan, maar dan op de tennisvelden. 
Wat is er heerlijker dan onder een heerlijke 
zon in een groene omgeving te tennissen 
met vrienden? Het park biedt ook nog een 
gezondheidspiste, waar je verschillende oe-
feningen kan doen om je lichaam fit te hou-
den. Er is het basketveld, dat volledig onder 
handen wordt genomen. Uiterlijk eind april 

zullen de jongeren er opnieuw hun basket-
kunsten kunnen tonen.  

Skatepiste 
Ten slotte zijn er nog de plannen voor een 

skatepiste. Deze wordt momenteel onder-
zocht en indien er een gewestelijk budget kan 
gevonden worden, zal ook deze gerealiseerd 
worden. Op 15 februari konden de Jettenaren 
het voorontwerp voor de skatepiste ontdek-

ken. Op basis van hun reacties en opmerkin-
gen wordt er een definitief ontwerp opgesteld 
en ingediend bij het Hoofdstedelijk Gewest. 
Van zodra zij (financieel) groen licht geven, 
kan het project opgestart worden en zou het 
Jeugdpark dus ook een moderne, multifunc-
tionele skatepiste rijker zijn. 

 

• Jeugdpark 
Graafschap Jettelaan

JETTE INFO - DOSSIER20



JETTE INFO - DOSSIER 21

Tennis in het Jeugdpark  
Het nieuwe seizoen start op 8 april

Goed nieuws voor de tennisliefhebbers: 
de buitenterreinen van het Jeugdpark 
zijn vanaf zaterdag 8 april weer be-
schikbaar. Reserveer een terrein en 
kom er een balletje slaan en in een 
moeite door een frisse neus halen. 

 

D
e synthetische velden en gravel-
terreinen van het Jeugdpark zijn 
toegankelijk 7 dagen op 7, en dat 
vanaf 8 april. Sinds enkele jaren 

zijn de reserveringen in handen van de uit-
bater van het Chalet du Tennis. Jettenaren 
genieten van een voordeeltarief voor de sei-
zoensabonnementen en voor de abon-
nementen voor 5 of 10 uur. Verder 
verschillen de tarieven voor Jetse jongeren 
en senioren naargelang het type terrein.  
Zo betalen jongeren en senioren 35 € voor 
een abonnement van 10 uur voor een syn-
thetisch veld en 49 € voor een gravelterrein. 
Je kan ook online een terrein reserveren. 

De tarieven voor 2023  

worden binnenkort bekendgemaakt  

op www.tennisjette.be. 

• Tennisterreinen Jeugdpark 

De Smet de Naeyerlaan 381 
Info en reserveringen: 
www.tennisjette.be – 02.478.12.87

Minigolf in het Jeugdpark  
Nieuw seizoen vanaf 8 april

Net als vorige jaren opent op mooie 
dagen weer het minigolfterrein in het 
Jeugdpark. Minigolf is een leuke activi-
teit voor jong en oud en vormt de ideale 
gelegenheid om samen met vrienden 
of familie een aangenaam moment 
door te brengen. Vanaf 8 april kan je je 
swing komen testen in het Jeugdpark. 
 

 

H
et minigolfseizoen loopt van 8 april 
tot 1 oktober. Tijdens de school-
vakanties is het terrein dagelijks 
open van 13u tot 18u. Buiten de  

vakanties zijn de terreinen toegankelijk op 
woensdag en tijdens het weekend, telkens 
van 13u van 18u. De prijs voor een partij  
of een kaart is afhankelijk van de leeftijd. 

Jongeren (-18) en senioren (+60) betalen 
3,50 € per partij en 15 € voor een multipar-
courskaart (5 parcours). Volwassenen beta-
len respectievelijk 5 € en 22 €. 
 

Meer info: www.jette.be 

Gemeentelijke Sportdienst – 02.423.12.97 
 
• Minigolf Jette 

Jeugdpark (Heilig-Hartlaan, ter hoogte 
van de spoorweg) 
- Van 8 april tot 1 oktober  
- Tijdens schoolvakanties:  

dagelijks van 13u tot 18u 
- Buiten schoolvakanties:  

op woensdag en tijdens het weekend, 
telkens van 13u tot 18u 

Bij droog weer 



Jam’in Jette 2023 - Oproep voor vrijwilligers

J
am'in Jette is bekend ver tot buiten 
Jette. Het openluchtfestival is 100% 
gratis en 100% Jette! Dit jaar vindt 
het plaats op vrijdag 19 en zaterdag 

20 mei 2023 in het Jeugdpark in Jette. De 
organisatie doet opnieuw een oproep voor 
vrijwilligers. 
Dit gezellige evenement georganiseerd door 
vzw Kwa! is elk jaar een succes dankzij de 
inzet van de vele vrijwilligers. 
  

• Je bevoorraadt de festivalgangers op de 
Barm'in Jette en Miam'in Jette 

• Je animeert de kleine festivalgangers in 
het Kinderdorp 

• Je verwelkomt de artiesten 
• Je helpt festivalgangers aan de 

info/ticketstand 
• Je zet de infrastructuur van het festival op  
• Je deelt het avontuur op de sociale media 
Meer info: jaminjettecrew@gmail.com - 
jaminjette.be/benevoles
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Projectoproep street art 
Straatkunstenaar of collectief gezocht voor monumentale muurschildering

Jette krijgt stilaan een mooie reputatie 
op het vlak van muurschilderingen.  
Intussen telt onze gemeente reeds  
9 grote stadsfresco’s. Voor de 10de 
muurschildering, op een gevel van 
400m² (!), lanceert onze gemeente nu 
een projectoproep. 

 

D
e 10de muurschildering zal op de 
zijgevel van het gebouw Florair 1 
komen, op de De Greeflaan, dank-
zij de medewerking van Lojega 

Deze appartementszijgevel is goed voor 
400m². Een fantastische uitdaging dus voor 
ambitieuze straatkunstenaars.  

Vrij thema 
Het fresco zal deel uitmaken van het 

streetartparcours ‘Yes We can’, dat in 2020 op-
gestart werd in Jette. Tegelijkertijd zal de 
straatkunstenaar ook 20 vuilnisbakken artis-
tiek onder handen nemen. Het thema voor de 
muurschildering is vrij, hoewel de sociale di-
mensie en de integratie in de omgeving in 
overweging genomen wordt in de selectie. 
Geïnteresseerde straatkunstenaars kunnen 
hun kandidatuur indienen tot zondag 19 maart 
middernacht. Alle info over de projectoproep 
en de kandidaturen vindt u op de gemeente-
lijke website www.jette.brussels. 
 
Meer info: www.jette.brussels 
culture@jette.brussels – 02.423.12.65

© Coralie Wens
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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:  
LONSIN & LUCAS SCHREEL 
Donderdag 2 maart om 20u 
Gratis 
 
Eén keer per maand serveren 
we een extra portie talent in Ta-
verne Ter Linden. Vanavond no-
digt curator Philip Meersman 
Lonsin uit, die met haar elektro-
nische dreampop onderzoekt 
hoe je je kwetsbaar kunt opstel-
len in deze luide wereld. Ook nog 
op de affiche: Lucas Schreel, een 
klassiek geschoolde gitarist, die 
naast zijn activiteiten in diverse 
jazzbezettingen ook ingetogen 
en – naar eigen zeggen – simpel 
solowerk maakt. 
 
WORKSHOP 
DIGITREIN: GOOGLE 
Vrijdag 3 maart,  
van 10u tot 12.30u 
Deelname: 2 € 
LDC Warlandis 
O. Warlandlaan 209 
 
Bankieren, boodschappen doen, 
je gezondheid monitoren op je 
smartphone of computer…   
De wereld van apps en nieuwe 
technologieën evolueert snel.  
Digitrein, een project dat Brus-
selse ouderen digitaal sterker wil 
maken, zet jou (opnieuw) op het 
juiste spoor. In groep leer je wer-
ken met één specifiek aspect van 
je smartphone. Vandaag: Google. 
 
WANDELING 
DUIK IN JETTE 
Dinsdag 7 maart,  
van 9.30u tot 15u 
Deelname: 10 € 
2 € (Paspartoe-kansentarief) 
 
Elke maand gaat Avansa Citi-
zenne op stap, telkens naar een 
ander Brusselse gemeente. 

Vandaag bezoeken ze Jette, en 
jij kan mee! De start is in GC Es-
segem, met een lekker ontbijt 
in Taverne Ter Linden. Van 
daaruit trekken we verder Jette 
in en bezoeken we levendige en 
inspirerende ontmoetingsplek-
ken. Een ideale activiteit voor 
wie een ander facet van Jette 
wil leren kennen.  
 
WORKSHOP 
LEESCLUB DE LEESNEUZEN 
Vrijdag 10 maart,  
van 9u tot 11u 
Gratis 
 
Hou je van boeken, babbelen en 
gezelligheid? Word dan lid van 
onze leesclub ‘De Leesneuzen’. 
Samen lezen en bespreken we 
korte en eenvoudige teksten in 
het Nederlands, met koffie, 
thee en een koekje erbij. Voor 
cursisten Nederlands een fijne 
manier om de taal te oefenen, 
voor iedereen een kans om over 
lezen en het leven te praten. 
 
WORKSHOP 
DIGITREIN 
Vrijdag 10 maart,  
van 10u tot 12.30u 
Deelname: 2 € 
 
Bankieren, boodschappen 
doen, je gezondheid monitoren 
op je smartphone of computer…  
De wereld van apps en nieuwe 
technologieën evolueert snel. 
Digitrein, een project dat Brus-
selse ouderen digitaal sterker 
wil maken, zet jou (opnieuw) op 
juiste het spoor. In groep leer je 
werken met één specifiek as-
pect van je smartphone. Van-
daag: je gezondheidsdossier 
online beheren. 
 
EVENT 
DE LEVENDE BIBLIOTHEEK 
Maandag 20 maart,  
van 11.30u tot 15.30u 
Gratis 
Op reservatie (30 min. per boek) 
 
Een Levende Bibliotheek is 
zoals een gewone bibliotheek. 
Alleen ontleen je er geen boe-
ken maar mensen van vlees en 
bloed. Mensen die in hun leven 
vaak te maken krijgen met 

Van 20 maart tot 14 april 

Expo 
Olinka Harmegnies 
in Het Gemeentehuis 

Vanaf 20 maart kan u in Het 
Gemeentehuis 4 weken lang 
het werk ontdekken van de 
kunstenares Olinka Harmeg-
nies. Haar schilderijen weer-
spiegelen haar emoties en 
ervaringen. 
 

De kleurrijke kunstena-
res Olinka Harmegnies 
is zeker geen groentje. 

Na verschillende artistieke op-
leidingen, van beeldhouwkunst 
tot spontane tekentechniek, 
nam ze onder meer reeds vier-
maal deel aan het Artiesten-
parcours van Jette, maar stelde 
ze ook reeds tentoon in het Eu-
ropees Parlement. 
In haar olieverfschilderijen cre-
ëert Olinka Harmegnies een 

eigen wereld. Ze laat zich lei-
den door haar gevoel zodat het 
schilderij op een zo natuurlijk 
mogelijke manier ontstaat.  
De richting dient zichzelf aan, 
van concrete ideeën tot filoso-
fische bespiegelingen. De toe-
schouwer is echter vrij om een 
eigen interpretatie te maken. 
 
 
• Expo 

Olinka Harmegnies 
Van 20 maart tot 14 april 
Van maandag tot vrijdag van 
8.30u tot 12.30u 
Uitgezonderd op donderdag 
van 13u tot 18.30u 
Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 
Gratis toegang

GC ESSEGEM
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vooroordelen. Dakloze, autist, 
vluchteling, veganist… Je kiest 
een titel en ontleent ‘het boek’ 
voor een kort gesprek. De ‘boe-
ken’ vertellen hun verhaal, dat 
krachtig en inspirerend is, on-
danks de hindernissen.  
 
WANDELING 
DE EIK EN DE DADELPALM 
Zaterdag 25 maart, van 14u tot 
17u (ook nog op 1 en 15 april) 
Deelname: 5 € / 2 € (Paspar-
toe-kansentarief) 
Reservatie verplicht 
 
Zie artikel hiernaast 
 
FAMILIETHEATER 
BULLYBULLY – MAAS 
THEATER EN DANS 
Zondag 26 maart om 11u 
Tickets: 6 € (volwassenen) 
4 € (kinderen) 
2 € (Paspartoe-kansentarief) 
Voor families met kinderen 
vanaf 3 jaar 
 
Wat hebben een kind en een ge-
middelde wereldleider gemeen? 
Laat de eerste speechen en een 
tweede onzin brabbelen, er is 
bijna geen verschil. Alleen heeft 
de een het voor het zeggen en 
moet de ander doen wat er ge-
zegd wordt. BullyBully, over 
twee wereldleiders die elkaar 
treffen in niemandsland, is een 
kindermusical over macht, 
vriendschap en ‘het onbekende’, 
met veel liedjes, grappig geruzie 
en - gelukkig! - een happy end. 

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

WORKSHOP 
YA BOOK CLUB ‘BETWEEN 
THE COVERS’ 
1 keer per maand,  
van 17u tot 19u 
gratis 
 
Ben je jong en lees je wel eens 
wat? Kom dan zeker naar onze 
Young Adult Book Club ‘Between 

the Covers’. We komen één keer 
per maand samen, van 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 
NIEUW:  
LEESCLUB JETTEJURE! 
 
Ben jij een alleslezer, of heb je 
juist een duwtje in de rug nodig 
om je aan het lezen te zetten? 
Dan is de nieuwe leesclub voor 
volwassenen misschien wel iets 
voor jou. In JetteJure jureren we 
tweemaandelijks boeken.  
Een gezellige babbel, met thee 
en koekjes over wat je hebt  
gelezen in je tweede woonka-
mer, de bib van Jette, iets om 
naar uit te kijken! 
De leesclubmomenten worden 
gepland aan de hand van jullie 
agenda’s.  
Interesse om deel te nemen  
of af en toe de groep te bege-
leiden? Mail naar 
jdubois@jette.brussels   
 
PODCAST 
LARIEBOEK & APEKOOL 
AWARDS 
 
In jullie favoriete podcast over 
kinder- en jeugdboeken, kozen 
Yarne en Jochen de beste boek-
jes uit van 2022. Benieuwd hoe 
hun subjectieve selectie eruit 
zag? Beluister dan deze bonus-
episode waar je ook je podcasts 
haalt bij Larieboek & Apekool.  
Ga je (niet) akkoord? Laat het 
hen weten via Instagram @la-
rieboek! 
 
WORKSHOP 
BABBEL IN DE BIB 
Zaterdag 25 maart om 10 uur 
 
Ken je al wat Nederlands?  
En wil je graag je Nederlands 
oefenen op een leuke en gezel-
lige manier, met een kom heer-
lijke soep? Dat kan in de 
bibliotheek van Jette. 
Zin en tijd om te komen? Je 

Een spirituele boswandeling 
De mysterieuze kracht van bomen 

Nu de lente in de lucht hangt, 
valt het extra op: de stille 
kracht van bomen. Zo mysteri-
eus als ze daar staan, tussen 
hemel en aarde. Joseph Buyl 
en Karen Van den Bossche 
nemen je mee op een spiri-
tuele boswandeling in het Die-
legembos en het Koning 
Boudewijnpark. 
 

Ben jij nieuwsgierig naar 
de betekenis van 
bomen? In de islam, 

maar ook in andere culturen? 
Dan is deze spirituele boswan-
deling iets voor jou! Natuurgids 
Joseph, gekend van zijn na-
tuurwandelingen voor Bib 
Jette, en moslima Karen, ook 
vrijwilligster bij Natuurpunt, 
stippelden samen een wande-
ling uit. Het traject van 3 kilo-
meter leidt door het 
Dielegembos en het Koning 
Boudewijnpark. Onderweg ver-
tellen ze verhalen over bijzon-
dere bomen, over licht, water, 
goed gezelschap en hoop. 
 
De eik en de dadelpalm 
Dat de wandeling tijdens de 
maand ramadan plaatsvindt is 
niet toevallig. Bomen spelen 

een belangrijke rol in tal van 
religies, denk bijvoorbeeld aan 
de boom in het Paradijs. Karen 
zocht en vond ook in de islam 
heel wat verwijzingen naar 
bomen, zoals de dadelpalm en 
de olijfboom. Ze laat je kennis-
maken met een aantal van de 
mooiste verzen uit de koran en 
overleveringen. 
 
Moment van verstilling 
Joseph weet dan weer alles 
over de bomen in de Jetse na-
tuur. Hier en daar brengt zo’n 
boom je bij bijzondere mensen 
uit een ver verleden of een af-
gelegen land. Maar ook het hier 
en nu komt aan bod in deze spi-
rituele wandeling, met op-
drachten rond boombeleving en 
verstilling. 
 
• De eik en de dadelpalm,  

een spirituele boswandeling 
Zaterdag 25 maart, 1 april  
en 15 april, telkens van 14u 
tot 17u 
Deelname: 5 euro / 2 euro 
met Paspartoe-kansentarief 
Inschrijvingen:  
02.427.80.39 – 
essegem@vgc.be 
tickets.vgc.be/essegem
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bent van harte welkom!  
Inschrijven is niet nodig. Als je 
je e-mailadres mailt naar  
bibliotheek@jette.brussels krijg 
je iedere maand een uitnodiging.  
 
Om de maandelijkse conver-
satietafels Babbel in de Bib voor 
NT2-studenten wat frequenter 
te kunnen organiseren, is de bib 
op zoek naar vrijwilligers. Wil je 
graag op een informele, crea-
tieve manier mensen met een 
andere thuistaal helpen om de 
taal van Hugo Claus verder in te 
oefenen? Laat het ons weten. 
Wij zorgen voor afwisselende en 
nuttige workshops (conver-
satietafels, poëzie, toneel, 
actua, gidsingen, uitstapjes…), 
jij voor de babbel! 
Geïnteresseerd?  
Neem contact op met de bib 
via bibliotheek@jette.brussels  
 
LEZING 
‘HYPERDIVERS BRUSSEL’ 
(HANS VANDECANDELAERE) 
Zondag 12 maart om 15u 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels – 
02.427.76.07 
 
Na boeken over Molenbeek en 
migratie in Brussel trok auteur 
Hans Vandecandelaere opnieuw 
op onderzoek door de hoofd-
stad. In alle sectoren peilde hij 
hoe diversiteit binnenwaait. Wat 
er lukt en niet lukt? De troeven 
en de pijnpunten? Het resultaat 
lees je op zijn website www.hy-
perdiversbrussel.be  onder de 
titel ‘Hyperdivers Brussel in 42 
afleveringen’. Daarin verkent hij 
de complexe realiteiten achter 
huisvesting, armoede, gezond-
heidszorg, cultuurleven, onder-
wijs, opvoeding, religie, 
economie, ouder worden en 
jong zijn in Brussel. Tijdens 
deze lezing licht Hans meerdere 
conclusies toe. 
 

WANDELING 
OP VERKENNING DOOR 
VERRASSEND JETTE 
Zaterdag 25 maart om 13.45 uur  
Afspraak aan frituur De Spiegel  
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels 
02.427.76.07 
 
Samen met stadsgids Jeroen de 
Smet van Brukselbinnenstebui-
ten verkennen we Jette en haar 
geschiedenis. 
Jeroen neemt ons mee door 
Jette en vertelt over heden en 
verleden. De ontdekking gaat 
van plein tot plein: we starten 
aan de Spiegel en eindigen voor 
het station. 
 
LEZING + WANDELING 
BLAUWE EN GROENE  
NETWERKEN IN JETTE 
Donderdag 23 maart  
om 19.30u (lezing) 
Zondag 26 maart om 14u  
(wandeling) 
Vertrek aan tramhalte  
‘Tentoonstelling’ (Tentoonstel-
lingslaan) 
Inschrijvingen (voor 1 of beide 
activiteiten): 
bibliotheek@jette.brussels 
02.427.76.07 
 
De Jetse natuur beperkt zich 
niet alleen tot de parken en 
bossen. Wie goed kijkt ziet ver-
schillende natuurlijke netwer-
ken die op elkaar inspelen. 
Natuurgidsen Joseph en Henri 
verkennen tijdens deze lezing 
de groene en blauwe netwerken 
van Jette. De groene netwerken 
bestaan uit groene ruimtes die 
als verbonden schakels de bio-
diversiteit verder ontwikkelen. 
Blauwe netwerken tonen de on-
ontbeerlijke rol van water, en 
laten zien hoe ingrepen in de 
waterhuishouding zowel de na-
tuur als de bewoners van Jette 
ten goede kunnen komen. 
 
Deze activiteit kader binnen  
de Brusselse waterdagen,  
en vindt plaats in het Frans  
en het Nederlands. 
 

BOEKVOORSTELLING 
EEN VERZWEGEN LEVEN 
Zondag 2 april om 15 uur 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels 
02.427.76.07 
 
Het begint met de huwelijksfoto 
van haar overgrootouders.  
Etterbeek, 1942. Hij stelt vra-
gen, zij gaat eindelijk op zoek 
naar antwoorden. De tijd is er 
rijp voor. Samen belanden de 
Jetse auteurs Eva Kamanda en 
Kristof Bohez al schrijvend op 
een rollercoaster van revelaties 
die meer dan drie jaar zal 
duren.  
 
Wie was François Kamanda en 
hoe belandde hij hier? Wat doet 
zijn portret in het AfricaMu-
seum? Wat deed hij op twéé 
Wereldtentoonstellingen op de 
Heizel? Waarom kent niemand 
in Eva’s familie dit verhaal? En 
wat had François te maken met 
het verzet tegen de Duitse be-
zetter? De zoektocht legt een 
stuk onvertelde Belgische ge-
schiedenis bloot.  
Margot Luyckfasseel, onder-
zoeker Afrikaanse geschiedenis 
aan de Universiteit Gent, gaat in 
gesprek met Eva en Kristof over 
hun belangrijke bijdrage aan de 
kennis van het koloniale ver-
leden. 

JETSE ACADEMIE  
MUZIEK-WOORD-DANS 
WILGSTRAAT 1 
WWW.JETSEACADEMIE.BE 
02.426.72.94 

WORKSHOP 
JAMSESSIE 
Vrijdag 17 maart,  
van 18u tot 22u 
Taverne Ter Linden  
(GC Essegem) 
Leopold I-straat 329 
 
CONCERT  
VIOOLCONCERT 
Woensdag 22 maart om 19u 
Abdij van Dielegem 
J. Tiebackxstraat 14 
 

CONCERT  
CONCERT  
‘UNE FLÛTE ENCHANTÉE’ 
(ZANG EN DWARSFLUIT) 
Dinsdag 28 maart om 19u 
Abdij van Dielegem 
J. Tiebackxstraat 14 
 
CONCERT  
ACADEMIECONCERT 
Woensdag 29 maart om 19u 
Abdij van Dielegem 
J. Tiebackxstraat 14 

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

STAGE 
FLAMENCODANS  
(LERAAR: LUCAS EL LUCO) 
Zaterdag 18 maart, van 10u tot 
12u 
Prijs: 50 € 
 
Stijl: tango flamenco 
 
OPTREDEN 
TABLAO FLAMENCO  
Zaterdag 18 maart om 20u  
Prijs: 20 € (voorverkoop) / 25€  
Reserveringen:  
www.casaveronica.net  
 
Met volgende artiesten: Lucas 
el Luco (dans), José Ligero 
(zang), Antonio Segura (gitaar). 
 
GECOMBINEERDE  
ACTIVITEITEN 
ZUMBA VOOR VOLWASSE-
NEN EN CREATIEVE WORK-
SHOP VOOR KINDEREN  
Elke zaterdag, van 14u tot 16u 
Meer info en inschrijvingen 
zumba: 0485.93.38.57 - 
hgulizzi@gmail.com 
Meer info en inschrijvingen 
workshops: 0471.41.30.45 -
wendybollu@hotmail.com  
 
Casa Veronica organiseert elke 
zaterdag simultane activiteiten 
voor volwassenen en kinderen. 
Tijdens de cursus Zumba leven 
de kinderen (van 4 tot 10 jaar) 
zich in een creatieve workshop.

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

APÉRO DANSANT  
ÇA PLOEF POUR MOI ! 
Elke vrijdag vanaf 17.30u 
 
SPEL & LOKAAL UITWISSE-
LINGSSYSTEEM 
GEZELSCHAPSPELEN + 
JETTESEL 
Zondagen 5 maart en 2 april, 
telkens van 14u tot 18u 
 
EXPO/FINISSAGE 
MON REGARD SUR PLOEF ! 
Vrijdag 17 maart vanaf 17.30u 
 
‘Mon regard sur Ploef !’ is een 
tentoonstelling met foto’s van 
Philippe Hodru, een regelmatig 
bezoeker van de concerten van 
het huis. Ploef! door de bril van 
een Jettenaar … 
 
WORKSHOP (FR) 
YAKA FAIRE ENSEMBLE 
Zondag 19 maart,  
van 15u tot 17u 
Prijs: vrije bijdrage 
 
Ontdek samen met het jonge 
collectief YAKA F.E. hoe je zelf 
natuurlijke cosmetische en on-
derhoudsproducten kan maken.   
 
WORKSHOP (FR) 
INITIATIE SCHILDEREN  
OP PORSELEIN  
Zondag 26 maart om 13.30u 
Prijs: 20 €  
(materiaal inbegrepen) 
Inschrijvingen: 
ploefplus@gmail.com 
 
Iniatieworkshop schilderen op 
porselein met de methode van 
bakken in huishoudoven. 
 
CONCERT 
DUO ‘AU PLECAT’ 
Zondag 26 maart om 16u 
Prijs: vrije bijdrage 
 
Dit duo neemt je mee langs de 
Balkanroute die door Roeme-

nië, Bulgarije en Griekenland 
loopt, een reis die deze twee en-
thousiastelingen al meermaals 
maakten om zich volledig te 
laten onderdompelen in de mu-
zikale cultuur van deze landen. 
Grégoire brengt op de saxofoon 
melodieën die zowel wervelend, 
zacht als energiek kunnen zijn. 
Hij wordt hierbij begeleid door 
Anaïs op de gitaar met rijke en 
ontroerende harmonieën. 

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  
Vrijdag 3 maart van 18u tot 23u 
Gratis 
- Anders reizen:  

van 19.30u tot 20.30u:  
 
SAGAL CONTRE-POIS 
PERMANENTIE  
1, 15 en 29 maart,  
van 17u tot 19u 
Info en inschrijvingen:  
ludovicplatbrood@gmail.com 
 
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. 
 
BAL FOLK 
Donderdag 23 maart, van 
20.30u tot 23u 
Vrije en gratis toegang 
 
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 26 maart,  
van 14u tot 17u 
Vrije bijdrage 

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

WORKSHOP 
CIRCULAIRE NAAIATE-
LIERS MET COULEMELLE 
Elke woensdag,  
van 15.30u tot 17.30u 
Prijs: 5 € 
Station van Jette  
Kardinaal Mercierplein 22 
 
Afspraak bij Labolobo @STAYtion, 
elke woensdag, voor de work-
shops naaien met Coulemelle! 
Alle nodige materiaal is aan-
wezig. De workshops zijn open 
voor iedereen vanaf 8 jaar.  
 
WORKSHOP 
FAMILIEMASSAGE (FR) 
MET MICHÈLE CLETTE 
Zondag 19 maart,  
van 11u tot 12u 
 
Tijdens dit atelier nodigt Michèle 
jullie uit voor een zintuiglijke 
wandeling. Bewegingen, bewust 
ademen, wiegen, kinderliedjes 
en massages op kleding zullen 
deel uitmaken van de reis. Een 
bubbel van welzijn om je batteri-
jen op te laden en te beleven met 
je (klein)kinderen (vanaf 4 jaar). 
 
WORKSHOP 
YOGA IYENGAR - VERDIE-
PENDE ATELIERS(FR) MET 
FLORIAN PARRA 
Zondag 26/03, 28/05 en/of 
25/06, van 10u tot 12.30u 
Volwassenen 
 
Kom je yogabeoefening verdie-
pen, je evenwicht verbeteren en 
fysieke en mentale harmonie 
ontwikkelen gedurende 3 spe-
cials met gecertificeerd Iyengar 
Yoga coach, Florian Parra! 

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 top-
werken van de artiest Renée De-
meester die dit jaar op 94-jarige 
leeftijd overleed. Aan de hand van 
chromatische krommingen, 
brengt deze belangrijke figuur uit 
de Belgische abstracte kunst een 
dynamische beweging in haar 
doeken, 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.  

ATELIER 34ZERO 
RIVIERENDREEF 334 
WWW.ATELIER340MUZEUM.BE 
02.428.33.06 
INFO@ATELIER34ZERO.BE 
 
EXPO  
FOTOTRUCAGE DOORHEEN 
DE EEUWEN 
Van 25 februari tot 4 juni 
Elke dag van 11u tot 19u 
Toegang: 10 € 
 
Vandaag de dag kan je met al-
lerlei apps en filters de gekste 
trucages bekomen. Maar wist je 
dat reeds in de 19de en 20ste 

eeuw geëxperimenteerd werd 
met trucage? In de nieuwe ten-
toonstelling van Atelier34zero 
word je verrast door de vinding-
rijkheid en creativiteit van de 
toenmalige fotografen.

PLOEF !

LABOLOBO

MUSEUM VOOR 

ABSTRACTE KUNST 

& RENÉ MAGRITTE MUSEUM 

ATELIER 34ZÉRO
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Klassiek in de Abdij 

Een muzikale reis  
en een eerste avondconcert

Oleksiy Shadrin / Sofja Gulbadamova

 

In april staan er twee concerten van Klassiek in de Abdij op het pro-
gramma. Het traditionele zondagvoormiddagconcert op 2 april, met 
het onvolprezen I Justiniani, en op zaterdag 29 april het eerste avond-
concert, met een cellist en een pianiste die u zullen omverblazen.

2 april 
I Justiniani 

Drie redenen om dit niet te missen.  
Eén: I Justiniani liep vorig seizoen in de 
Abdij van Dielegem in de kijker met een 
schitterende muzikale reis door het barokke 
Europa. Twee: I Justiniani speelt het breed 
uitgemeten topstuk voor blazers van  
Mozart, de Gran Partita. En drie, ze brengen 
daarvan ook nog eens een zelden gehoord 
arrangement. Christian Schwenke be-
werkte de Gran Partita, oorspronkelijk voor 
13(!) instrumenten geschreven, begin 19de 
eeuw naar een zetting voor solohobo en pia-
nokwartet.

29 april - Avondconcert 
Oleksiy Shadrin  
en Sofja Gülbadamova  

De concerten van Klassiek in de Abdij vin-
den traditioneel plaats op zondagvoormid-
dag om 11u. Op zaterdag 29 april kan u 
echter genieten van het eerste avondcon-
cert, waarbij een buitengewone cellist ge-
koppeld wordt aan een uitermate 
getalenteerde pianiste. Het duo speelt een 
programma met bekende en minder be-
kende Russische meesterwerken en sluit 
het recital af met de Sonate voor viool en 
piano van Sergei Prokofiev. 

De cellist Oleksiy Shadrin was vorig jaar 
laureaat van de Koningin Elisabethwed-
strijd, terwijl hij nota bene op de vlucht was 

voor de oorlog in Oekraïne. Sofja Gülbada-
mova is dan weer een prijswinnende pia-
niste die reeds veelvuldig internationaal 
gelauwerd werd. Samen vormen ze een on-
overtroffen duo, met een oprecht en ontroe-
rend oeuvre.

 
Klassiek in de Abdij 
- 2 april om 11u - I Justiniani 
- 29 april om 20u - Oleksiy Shadrin en 

Sofja Gülbadamova 
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14 
 
Tickets: 10€ (Jettenaren);  

15€ (niet-Jettenaren)


