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Voor de nieuwe editie werd het Gemeentelijk Jaarverslag in een nieuw jasje gestopt. Het is voortaan een modern document, 
dat uitnodigt om doorbladerd en gelezen te worden. Het Jaarverslag geeft u een volledig overzicht van de werking van het 
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W
ist u dat het veiligheidsgevoel en de levenskwaliteit binnen

een gemeente grotendeels afhangt van de openbare reinheid?

Verderop in deze Jette leest u dat de gemeente 2 nieuwe ma-

chines aankocht om de medewerkers van de Openbare rein-

heid te helpen bij hun taak. We leveren heel wat inspanningen

om de straten te vegen, de openbare ruimte schoon te maken, de vuilnisbakken

leeg te maken, sluikstorten weg te halen, graffiti te verwijderen, de rioolkolken te

kuisen, de hondenhoekjes en groene ruimtes te onderhouden,… Via deze nieuwe

machines zal het werk voor een propere gemeente nog efficiënter verlopen. 

Het College heeft een nieuw Reinheidsplan 2020-2025 goedgekeurd, met het

oog op een nog beter beheer van de openbare reinheid in Jette. Het plan omvat

onze strategische doelstellingen en onze kerninitiatieven om de reinheid in onze

straten te garanderen en om onze ecologische voetafdruk te verminderen.

Bepaald afval ontsnapt echter aan de traditionele afvalophaling en betekent

voor de gemeenten een grote last: sluikstorten, sigarettenpeuken, ongesorteerd

afval, hondenpoep,… Dit onwelvoeglijk gedrag heeft een serieuze kost, het afval

moet namelijk opgeruimd worden, maar heeft ook een impact op de vervuiling,

irriteert de bewoners en schaadt het imago van de gemeente.

‘Reinheid in Jette, iedereen doet mee!’ is onze slogan, maar deze valt bij som-

mige bewoners in dovemansoren. Met spijt stel ik vast dat de openbare ruimte

niet altijd gerespecteerd wordt en niet altijd kan rekenen op de verantwoordelijk-

heid van de bewoners, met rechten (verplaatsingen, ontspanning, spelen, ont-

moetingen,…) maar ook met plichten.

Het Reinheidsplan wordt uitgewerkt in samenwerking met alle betrokkenen,

zoals Net Brussel, Leefmilieu Brussel, de politie, de marktkramers en handelaars,

de scholen, culturele instellingen en, natuurlijk, de bewoners. Naast het aanhou-

dende werk van de reinheidsdiensten, blijft de gemeente dus inzetten op sensi-

bilisering met een duidelijke boodschap om het gedrag bij te sturen en om de

bewoners bewust te maken van de afvalproblematiek. En als de preventieve aan-

pak niet meer werkt, moeten we jammer genoeg onze toevlucht nemen tot boetes

of alternatieve straffen.

Op basis van dit strategisch meerjarenplan, zullen de mannen en vrouwen van

de gemeentelijk Reinheidsdienst zich de komende 5 jaar verder inzetten voor de

reinheid in uw gemeente. Ze verdienen hiervoor ons respect.

We rekenen ook op u.

� Hervé Doyen, uw burgemeester

De aanhoudende uitdaging 
van de openbare reinheid…
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Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

� Demografie 
� Burgerlijke stand 
� FiBeBo (Financiële dienst)
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30 tot 13u.
Donderdag: van 13u tot 19u.

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

Theodor 108
Léon Theodorstraat 108 
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

� Stadsaanleg en -mobiliteit
� Grondgebiedbeheer 

(Stedenbouw)  
� Gemeentelijk patrimonium 
� Duurzame ontwikkeling
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 13u.
Donderdag: van 13u tot 16u.

Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

Info: www.jette.be 
Facebook: @jette1090

Op de website vindt u 
eveneens de digitale 
versie van Jette Info

Praktische
info
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Na een interpellatie in de

gemeenteraad van januari

over de preventieve maat-

regelen van de gemeente in de

wijk Huybrechts/Woeste/Belgica,

gaf de schepen van Preventie een

overzicht van de acties van de be-

trokken gemeentedienst in deze

wijk. Hij herinnerde eraan dat de

feiten van criminaliteit en vanda-

lisme waar verschillende buurtbe-

woners en media recent melding

van maakten, onder de bevoegd-

heid van de politie en het parket

vallen, die het probleem overi-

gens heel ernstig nemen. De sche-

pen bevestigde dat de dienst

Stadspreventie sinds enkele jaren

extra aanwezig is in de wijk. Zo

organiseert ze activiteiten en spor-

tieve animatie voor de jongeren.

Daarnaast zijn er de mensen op

het terrein die in contact staan

met sociaal kwetsbare individuen

of personen die gemarginaliseerd

dreigen te geraken. Hij maakte

van de gelegenheid gebruik om

de straathoekwerkers, de socio-

sportieve animatoren en de psy-

cho-sociale helpers van de dienst

Stadspreventie, maar ook de ge-

meenschapswachten, te bedan-

ken voor het geleverde werk.

De volgende gemeenteraad is op

woensdag 25 maart 2020 om 20u
� U vindt de dagorde en de in-

houd van elke gemeente-

raad op

https://publi.irisnet.be

Van op de banken van de Gemeenteraad 27 februari 2019

• Wijkcontract en 
Grootstedenbeleid

• Communicatie, Participatie en
Informatie

• Kwaliteit 

• Veiligheid 

• Slachtofferhulp, bemiddeling
en alternatieve maatregelen

• Financiën en begroting

• OCMW-toezicht 

• Biculturele infrastructuren

• Erediensten

HERVÉ
DOYEN

BURGEMEESTER

• Patrimonium, Energie en
Klimaat (gebonden aan
patrimonium) 

• Voertuigenpark

• Stadsaanleg

• Beplantingen, serres en
gemeentelijke parken

• Waterbeleid (rioleringen,
blauw netwerk) 

BERNARD
VAN NUFFEL
1STE SCHEPEN

• Franstalige cultuur

• Franstalige jeugd 
en senioren

• Bicommunautaire 
aangelegenheden

• Openbare reinheidMOUNIR
LAARISSI
5DE SCHEPEN

• Personeel

• Sociaal leven en 
burgerschap

• Gezondheid

• Jobhuis

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN

• Stadsmobiliteit en Lucht-
kwaliteit (gelinkt aan de
mobiliteit)

• Vlaamse Gemeenschap en
Nederlandstalig onderwijs

• Nederlandstalige jeugd
en senioren

• Internationale solidariteit
(Noord-Zuid)

NATHALIE
DE SWAEF
7DE SCHEPEN

• Stedenbouw en 
verwaarloosde gebouwen
en gronden 

• Bescherming van het 
Erfgoed

• Gezin en Jonge kind SHIRLEY
DOYEN
8STE SCHEPEN

• Franstalig onderwijs en
buitenschoolse opvang 

• Huisvesting 

OLIVIER
CORHAY
2DE SCHEPEN

• Stadspreventie

• Sport en Kids' Holidays 

• Handel, Economie 
en Animatie 

BENOÎT
GOSSELIN
4DE SCHEPEN

• Burgerlijke Stand 
en Demografie

• Duurzame ontwikkeling en
Leefmilieu

• Eerlijke handel

• Coördinatie Klimaatplan en
Luchtkwaliteit

• Personen met een handicap,
Gelijke kansen en Integratie

CLAIRE
VANDEVIVERE
3DE SCHEPEN

College van
burgemeester
en schepenen
2018-2024

Info en contact
www.jette.be

• Voorzitster 
van OCMW van Jette

BRIGITTE
DE PAUW

Permanenties: 
De leden van het College van Burgemeester en

Schepenen hebben geen vaste permanenties. Als

u hen wil ontmoeten, kan u contact opnemen

met hun kabinet voor een afspraak. Alle info

vindt u op www.jette.be. 
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Gemeentelijk Jaarverslag 
in een nieuw jasje
Nuttige en leuke weetjes over het gemeentebestuur

Wist je dat Jette 9 parken en bossen
telt? Dat 38 de gemiddelde leeftijd
van de Jettenaar is? Dat het College
van Burgemeester en Schepenen op 
1 jaar tijd 6.465 beslissingen neemt
en dat het meeste geld naar het on-
derwijs gaat? Dit en veel meer ontdek
je in het Gemeentelijke Jaarverslag,
dat voor deze editie in een nieuw jasje
gestopt werd.

H
et gemeentebestuur publiceert tra-

ditioneel een jaarverslag om ieder-

een de kans te geven om te

ontdekken wat er met de begroting

gebeurt. Tot voor kort was dit een onover-

zichtelijk administratief document dat bom-

vol cijfers en gegevens zat. Het doel van de

nieuwe Gemeentesecretaris en de Burgemees-

ter was om een modern document op te stel-

len, dat uitnodigt om doorbladerd en gelezen

te worden. Dit document is nu beschikbaar

voor de Jettenaren.

Meer dan 600 werknemers
Het gemeentebestuur is een gigantische

onderneming en organisatie. Met meer dan

600 werknemers en een budget van bijna 100

miljoen euro, krijgt de bevolking een waterval

aan diensten geleverd. Van vanzelfsprekende

zaken zoals het onderhoud van de leefomge-

ving of het afleveren van identiteitskaarten

tot meer verrassende aspecten zoals lokale

bemiddeling of activiteiten voor senioren. Het

Jaarverslag geeft u een volledig overzicht van

de werking van het Gemeentebestuur, boor-

devol interessante cijfers.

Het jaarverslag omvat de periode van juli

2018 tot juni 2019. Enkele thema’s die aan

bod komen: Jette in enkele cijfers; het beheer

van de gemeente; de top 10 van de gemeen-

telijke realisaties; bijzonderheden en priori-

teiten; de partners van het

gemeentebestuur,… Benieuwd om uw ge-

meentebestuur op een andere manier te

leren kennen? U kan het Jaarverslag 2018-

2019 downloaden op de gemeentelijke web-

site of een papieren versie bekomen aan het

onthaal van Het Gemeentehuis.
Meer info: www.jette.be
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1 politiereglement 
voor de 19 Brusselse gemeenten

B
ij een samenleving horen regels, die

ervoor moeten zorgen dat de bewo-

ners op een zo goed mogelijke ma-

nier – letterlijk – samen leven. Het

Politiereglement helpt hierbij, met een reeks

voorschriften op het vlak van reinheid, vei-

ligheid, openbare rust,...

Als bewoner sta je er vaak niet bij stil,

maar zowat elk aspect van de samenleving

moet bepaald worden in een reglement. Dit

zorgt ervoor dat heel wat zaken en gedragin-

gen verboden zijn. Al deze regels gaan echter

uit van een logica, gebaseerd op respect voor

elkaar.

Regels evolueren mee met de samenleving
Wat houdt het Politiereglement concreet in?

Enkele voorbeelden maken veel duidelijk. Zo

is het op het vlak van reinheid verboden om

sigarettenpeuken, blikjes of ander afval weg

te werpen op de openbare weg. Een horeca-

zaak moet dan weer voorzien in asbakken

voor zijn klanten die buiten roken. Het is te-

vens verboden vloeistoffen in de riolen te gie-

ten, huisvuil buiten te plaatsen buiten de

voorziene tijdstippen of onderhoudswerken

uit te voeren aan je wagen op de openbare

weg. Ook qua veiligheid gelden er belangrijke

regels. Zo mogen er geen betogingen plaats-

vinden zonder toelating, mag er geen vuur-

werk gebruikt worden, maar ook geen lachgas

of pesticiden. Dit toont aan dat het politie -

reglement mee evolueert met de samenleving.

Wat gebeurt er bij inbreuken tegen het po-

litiereglement? Dergelijke overtredingen kun-

nen met een sanctie bestraft worden, door

de politie, maar ook door de Stadswachters,

door de Reinheidsombudsman of andere 

beëdigde ambtenaren. Deze boetes kunnen

hoog oplopen. Voorkomen is beter dan ge-

nezen is dus de boodschap. 

Ontdek het volledige politiereglement op de

gemeentelijke website www.jette.be

Eind januari keurde de Jetse Gemeenteraad het nieuw Algemeen
Politiereglement goed. Voor het eerst sinds de oprichting van de
verschillende politiezones zal er 1 politiereglement gelden voor
de 19 Brusselse gemeenten. De regels uit het document gelden
voortaan dus op het volledige Brusselse grondgebied.
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10 (11) standplaatsen in Jette
Autodelen in de stad boomt… en loont 

I
n Brussel tekent zich de laatste jaren dui-

delijk een mindshift af van koning auto

naar multimodale verplaatsingen. En wie

het openbaar vervoer, de fiets of de step

wil afwisselen met de auto, komt al vlug uit bij

autodelen, en dus bij Cambio, in Jette de enige

overgebleven speler in het autodeelaanbod.

Simulatie
Als je twijfels hebt of je al dan niet het

geknipte profiel hebt voor autodelen, moet

je zeker eens de simulatietool van Cambio

proberen. Op de website www.cambio.be kies

je ‘Hoeveel kost het’ in de menubalk, je geeft

het aantal kilometer in dat je gemiddeld rijdt

per maand, en de tool berekent meteen hoe-

veel je zou besparen met autodelen en welke

cambioformule voor jou het meest geschikt

is: Start (-50 km/maand), Bonus (50-300

km/maand) of Comfort (+300 km/maand).

Cambio in Jette
In Jette telt het autodeelplatform Cambio

10 standplaatsen met in totaal 27 voertuigen.

Reken zelf uit voor hoeveel privéwagens hier-

voor uit het verkeer verdwenen, als je weet

dat een deelauto er gemiddeld 12 vervangt…

Jette krijgt er nog voor de zomer zelfs een

11de standplaats bij, want in het kader van het

Duurzaam Wijkcontract Magritte krijgt ook de

Essegemwijk twee deelauto’s. Elke stand-

plaats telt een of meerdere modellen gaande

van standaard stadswagens, over breaks en

station wagons tot monovolumes en bestel-

wagens. Ze hebben allemaal hun  vaste

standplaatsen, dat betekent dus dat je de

auto na gebruik moet terugbrengen waar je

hem opgepikt had. Gedaan dus met zoeken

naar een parkeerplaats, een onderneming die

de laatste jaren almaar hachelijker geworden

is door de afschaffing van veel parkeerplaat-

sen, een maatregel die bedoeld is om de ver-

keersveiligheid te verhogen en de zachte

weggebruikers meer (adem)ruimte te geven.

Meer info: www.cambio.be

Uit het leven gegrepen…

Juan en Fre zijn sinds vele jaren Cambio-ge-

bruikers. Zo’n 10 jaar geleden zat Fre een

tijdje zonder werk en besliste hij, min of

meer noodgedwongen, zijn auto van de

hand te doen. Gelukkig kon hij kort daarna

aan de slag op wandelafstand van waar hij

woont, dus dat was een meevaller. Zijn

vriend Juan werkt in Schaarbeek en besliste

enkele jaren daarna zijn oude wagen niet te

vervangen. Dankzij het gratis MTB-abonne-

ment van zijn werkgever combineert hij

sindsdien tram (MIVB) of trein (het S-aan-

bod van de NMBS!) met zijn plooifiets (als

het weer het toelaat…). Afgaande op hun

maandelijkse Cambio-facturen van vorig jaar

rijden ze gemiddeld 46 km per maand met

een Cambio-auto, meestal om op bezoek te

gaan bij familie en vrienden buiten Brussel.

Volgens de simulatietool op www.cambio.be

leverde hen dat een voordeel van 2707 euro

op jaarbasis op, brandstof, onderhoud, ver-

zekering, verkeersbelasting en zo veel meer

inbegrepen… 

Steeds meer Brusselaars hebben begrepen waar het bij Cambio, en
bij autodelen tout court, om draait: een auto in de buurt hebben
wanneer het je uitkomt, zonder je zorgen te moeten maken over on-
derhoud, verzekering, verkeersbelasting, parkeerplaats,… 
Misschien een te overwegen optie…
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5de Algemene vergadering Duurzaam Wijkcontract Magritte

Overzicht projecten  
26
maart

H
et Duurzaam Wijkcontract Magritte

zit volop in de operationele fase.

Daarom is het belangrijk om de be-

woners te informeren over en te be-

trekken bij de verschillende

socio-economische projecten die door de

partnerorganisaties gerealiseerd worden. De

ideale gelegenheid om de initiatieven te ont-

dekken met het oog op onze leefomgeving.

En, waarom niet, u aan te sluiten bij een van

de vele acties? 

U bent dus hartelijk uitgenodigd op de 5de

Algemene vergadering van het Duurzaam

Wijkcontract Magritte, die zal plaatsvinden op

donderdag 26 maart om 18u in de Gemeen-

telijke Feestzaal op het Kardinaal Mercier-

plein. De betrokkenen geven u aan

verschillende stands een woordje uitleg over

de verschillende realisaties. Kom zeker eens

een kijkje nemen!

� 5de Algemene vergadering Duurzaam 

Wijkcontract Magritte

Donderdag 26 maart 2020 om 18u 

Gemeentelijke Feestzaal 

Kardinaal Mercierplein 10

Jets fietsatelier Velokanik in de lift!
Op enkele weken van 1ste verjaardag!

Sinds mei vorig jaar duiken enkele en-
thousiaste vrijwilligers van het doe-
het-zelffietsatelier Velokanik elke
donderdagavond onder in het ‘kel-
derke’ van GC Essegem waar je, al of
niet met de hulp van een van de ‘Velo-
kaniciens’, kleine herstellingen aan je
fiets kan uitvoeren.  

V
elokanik is een sociaal project dat

begin 2019 door vzw CyCLO opgestart

werd en waar het Duurzaam Wijkcon-

tract Magritte, het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest, de gemeente Jette en GC

Essegem hun schouders onder hebben gezet.

Het initiatief wordt gedragen door 11 gemoti-

veerde vrijwilligers die via dit mobiliteitsproject

de sociale cohesie in de buurt willen versterken.

Knowhow, materiaal en onderdelen
Velokanik is dus een participatief fietsate-

lier. Dat betekent dat je er niet zomaar je fiets

kan achterlaten om die te laten herstellen.

Het is de bedoeling dat je zelf sleutelt aan je

tweewieler, onder begeleiding van iemand

van het Velokanik-team en met behulp van

het aanwezige materiaal. Enige kennis van

fietsmechaniek is dus niet nodig. Of zoals een

van de vrijwilligers zich laat ontvallen: ‘We

leggen zelfs met plezier uit in welke richting

je een schroef los of vast draait!’. Een be-

zoekje aan het atelier kost 

1 symbolische euro. Kleine onderdelen (rem-

kabels, versnellingskabels, remblokjes, bin-

nenbanden, bandenpleisters,…), die ter

plaatse verkrijgbaar zijn, worden uiteraard wel

aangerekend. Recuperatiestukken zijn dan

weer wel gratis. Voor de rest is de gemoede-

lijke sfeer bij Velokanik onbetaalbaar, en wie

weet steek je nog iets op over fietsmechaniek

en van de knowhow van de ploeg!

Meer info: 
info@velokanik.be – 0489.25.77.41
www.velokanik.be

� Velokanik

Elke donderdag, van 18u tot 21u

GC Essegem – Leopold I-straat 329

Velokanik, van de start 
(9 mei 2019) tot nu:

�  Donderdagse permanenties: 43
�  Aantal bezoekers: 

100 op 9 januari 2020
�  Aanwezigheid met eigen stand

op evenementen: 7 
�  Banden opgepompt: ontelbaar…
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11
maart

20
maart

Bike Experience
(Her)ontdek het plezier van door de stad te fietsen

Je schrik voor het Brusselse verkeer
overwinnen? Met de fiets door de stra-
ten leren flaneren als een trappende
koning? Bike Experience helpt je op
weg, met een eenvoudig en gratis pro-
gramma, op je eigen tempo en in twee
fasen. De volgende Bike Experience
vindt plaats op woensdag 11 maart.

D
e eerste stap is deelnemen aan de

afterwork Bike Experience. Tijdens

deze korte vorming worden de do’s

& don’ts om te fietsen in Brussel

bekeken. Je leert elkaar beter kennen bij een

drankje om er vervolgens op uit te trekken

met een personal coach.

Vond je de afterwork Bike Experience

leuk? Een ervaren fietser zal je nu persoonlijk

begeleiden voor 3 fietstochten van jouw

keuze, heen en terug. Naar en van je werk,

bijvoorbeeld. Je wil graag meedoen, maar je

hebt geen fiets? Geen probleem, de organi-

satie leent je een fiets voor de training. Ben

je niet vrij op 11 maart, maar heb je wel zin

om deel te nemen aan Bike Experience? Er

zijn nog 8 andere data gepland in 2020. 

Er staan eveneens vorming voor elektrische

fietsen en bakfietsen op het programma.

Info en inschrijvingen: 
bikeexperience.brussels

Applausdag voor fietsers 
op de Crocqlaan

De vernieuwingswerken aan de fiets-
paden van de Crocqlaan zijn achter de
rug. U bent uitgenodigd op de inhul-
diging van deze werken, naar aanlei-
ding van de ‘Applausdag voor
fietsers’.

O
p 20 maart worden de fietsers in

het hele land toegejuicht. Wees de

ster op uw fiets of kom de fietsers

aanmoedigen met een applaus.

Deze ‘Applausdag voor fietsers’, een samen-

werking met de Fietsersbond en Gracq, viert

de start van de lente en bedankt alle fietsers

die de wereld een beetje duurzamer maken.

Vrijdag 20 maart zal tevens de ideale gele-

genheid zijn om het nieuwe fietspad van de

Crocqlaan te testen.

Iedereen op post! De aanwezigen krijgen

een ontbijtkoek en koffie.

Meer info: www.fietsersbond.be

� Applausdag voor fietsers 

Vrijdag 20 maart 2020, 

van 7.40u tot 8.30u

Crocqlaan 10

Ter hoogte van de school Joie de Vivre
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Jetse Waterdag
In het spoor van het Jetse blauwe goud

22
maart

O
p zondag 22 maart staat het water

centraal in Jette, van het Kardinaal

Mercierplein tot het Pannenhuis-

plein. Toeval? Niet echt! Tussen de

Nederlandstalige bib, waar de expo Brusseau

plaatsvindt, en het gezellige plein aan Pan-

nenhuis, met zijn waterbeheerproject, loopt

de bekendste Jetse waterloop: de Molenbeek.

Ontdekkingswandeling
Na de officiële opening, om 10u, van de

tentoonstelling ‘Brussel gevoelig voor water’

(zie kader) met een klein ontbijt in de Neder-

landstalige bib, zet de Jetse Waterdag zich

verder met een ontdekkingswandeling rond

de waterprojecten en –realisaties in onze ge-

meente. Langsheen dit parcours kom je meer

te weten over het beheer van het Jetse

blauwe goud, door de vzw Brusseau en de

gemeentelijke waterbeheerdiensten.

Waterdorp 
Vanaf 12.30u wordt het Pannenhuisplein

getransformeerd in een echt Waterdorp, met

allerhande animatie. Deze plek werd onlangs

nog heraangelegd, met bijzondere aandacht

voor het waterbeheer. Er zullen verschillende

partners aanwezig zijn, zoals het Jetse ge-

meentebestuur dat de verschillende water-

projecten op het grondgebied zal voorstellen,

het Museum voor Natuurwetenschappen en

de VUB, die een schoolproject voert rond wa-

terbeheer in de aangrenzende school Jacques

Brel. Op het programma: soepbar, infostands,

animatie en sensibiliseringsspelletjes met

water als thema!

Programma 22 maart in Jette
� 10u: Inhuldiging van de expo ‘Brussel ge-

voelig voor water’ + klein ontbijt (Bib – zie

kader) 
� 11.30 > 12.30u: Ontdekkingswandeling 

langsheen de Molenbeek (Bib > Pannenhuis-

rotonde)
� 12.30u: Soepbar (Pannenhuisrotonde)
� 12.30 > 14u: Info, animatie, spelletjes en

sensibilisering rond het thema water

Meer info: www.leefmilieu.brussels

� Jetse Waterdag

Zondag 22 maart 2020 vanaf 10u

Nederlandstalige bibliotheek

Kardinaal Mercierplein 6 

Pannenhuisplein

Brussel gevoelig voor water

De tentoonstelling ‘Brussel gevoelig voor
water’ toont de verwezenlijkingen in het
kader van het onderzoek en de participatieve
acties van de vzw Brusseau. Er wordt bijzon-
dere aandacht besteed aan een belangrijk
maatschappelijk en ecologisch probleem in
het Brussels Gewest: de overstromingen.

Wat zijn de oorzaken van de over-
stromingen? Hoe kunnen de be-
woners bijdragen tot een

oplossing voor deze problemen? Welke rol
speelt de inrichting van het grondgebied en
de privé-terreinen met het oog op het be-
heer van regenwater? Hoe kunnen we water
een plaats geven in de stad? De projecten
die op deze expo voorgesteld worden tonen
dat een nauwe samenwerking tussen de on-
derzoekers en de bewoners tot concrete,
duurzame en innoverende oplossingen kan
leiden voor de overstromingsproblemen.

Een eerste stap naar een nieuwe water-
cultuur, met aandacht voor de plaats van
het water in de stad?

Meer info: http://brusseau.be

� Expo ‘Brussel gevoelig voor water

Van 22 maart tot 24 april 2020

Nederlandstalige bibliotheek 

Kardinaal Mercierplein 6

Volwassenenafdeling, 

tijdens de openingsuren

Van 22 tot 29 maart vinden de Brusselse Waterdagen
plaats. In Jette concentreren de activiteiten zich op 
22 maart, de Internationale dag van het water. De ideale
gelegenheid om ons eraan te herinneren dat dit kostbaar
goed niet onuitputtelijk is, ook niet in België!
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Netheid het hele jaar door
Grappige stofzuigers voor nog meer reinheid…

Sinds eind 2019 beschikt Jette over
twee nieuwe afvalzuigers waarmee de
mensen van dienst Openbare reinheid
op de drukste plaatsen in de ge-
meente sneller en efficiënter kunnen
werken. De voordelen van de 100%
elektrische Glutton-afvalzuigers zijn
legio!

D
e gemeente Jette telt zo’n 30 arbei-

ders die vanaf 7.30u ‘s morgens

klaar staan om u een propere en

aangename leefomgeving te garan-

deren: wegen schoonmaken, dode blaren,

afval of hondenpoep opruimen,… Ieder van

hen krijgt dagelijks een sector van zo’n 3 km

toegewezen waar ze aan het werk gaan, ge-

wapend met een borstel, een hark, een schop,

een afvalgrijper en een mobiele vuilnisbak.  

Efficiënt, milieuvriendelijk, vernieuwend 
Sommige wijken in Jette zijn drukker dan

andere, met name de handelszones en de

dichtbevolkte straten. Voor de stadsreinigers

betekent dit dus extra werk om alles proper

te houden. Gelukkig zijn er de nieuwe Glut-

ton-afvalzuigers die hen in deze wijken heel

wat werk en tijd besparen en waarmee ze

meer afval verzamelen, onder meer afval dat

moeilijk met een afvalgrijper verwijderd kan

worden, zoals sigarettenpeuken en honden-

poep. Bovendien zijn deze machines zeer

wendbaar, licht en gebruiksvriendelijk en

kunnen ze tot 240 liter afval opzuigen. Naast

deze technische voordelen zijn deze afvalzui-

gers 100% elektrisch en hebben ze een au-

tonomie van 16u. Ze zijn niet alleen

milieuvriendelijk, maar ook geluidsarm, wat

het comfort van de inwoners en de voorbij-

gangers alleen maar ten goede komt. Deze

nieuwe werktuigen hebben een gunstige in-

vloed op de motivatie van het gemeenteper-

soneel en zullen zeker hun nut bewijzen bij

de talloze gemeentelijke evenementen die er

zitten aan te komen… 

PROXY CHIMIK IN JETTE 
Maart 2020

� Kardinaal Mercierplein
9 maart, van 17u tot 17.45u

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

� Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
14 maart, van 16u tot 16.45u

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

Enkele kenmerken…

�  100% elektrisch
�  Een autonomie van 16u
�  Geluidsarm
�  Een capaciteit van 240 liter
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INFOS
werken

maart 2020

J. LAHAYESTRAAT
Vernieuwing tramsporen
Binnenkort start de MIVB met de

vernieuwing van de tramsporen.

Deze werken zullen in fasen ver-

lopen en drie maanden in beslag

nemen. Tijdens deze periode zal

de straat, in functie van de vor-

dering van de werken, afgeslo-

ten zijn voor het autoverkeer en

zullen auto’s en trams omgeleid

worden. Voor meer info over

deze werken en de omleidingen

voor trams en bussen:

www.stib.brussels – 070.23.2000

en aan de betrokken haltes.

HEYMBOSCH 
EN J. DE HEYNLAAN
Werken nutsmaatschappijen 
Sibelga en Vivaqua zijn momen-

teel bezig met de versterking

van hun infrastructuur in de

Heymboschlaan (tussen de Van

Engelandlaan en het Tuinwijk-

plein) en de J. De Heynlaan (tus-

sen het Tuinwijkplein en de 

M. Van Rolleghemstraat). Naarge-

lang de vordering van de werken

geldt er een parkeerverbod. 

E. TOUSSAINTSTRAAT EN
G. BIERNAUXSTRAAT  
Werken nutsmaatschappijen 
Sibelga en Vivaqua werken in

maart en april aan de versterking

van hun infrastructuur in de E.

Toussaintstraat (tussen de Pries-

ter Paul Le Rouxstrat en de 

A. Baeckstraat) en de G. Bier-

nauxstraat. Deze werken zullen

in fasen verlopen en in functie

van de vordering ervan, zullen

de betrokken straten afgesloten

zijn voor het autoverkeer en zal

er een parkeerverbod gelden. 

P. TIMMERMANSSTRAAT 
Heraanleg
De gemeente is momenteel

bezig met de volledige heraan-

leg van de P. Timmermansstraat.

De werken verlopen in verschil-

lende fasen. In functie van de

vordering van de werken, geldt

er een parkeerverbod.

LEOPOLD I-STRAAT 
Elektrische aansluitingen
Sibelga start in maart met de

vernieuwing van de privéaan-

sluitingen voor elektriciteit in

de Leopold I-straat (tussen de

Léon Theodorstraat en de de

Smet de Naeyerlaan). Naarge-

lang de vordering van de wer-

ken zal er een parkeerverbod

gelden. Voetgangers-, fiets- en

autoverkeer blijven mogelijk.

Mobiele containers voor grofvuil,
enkel voor Jettenaren

O
p 23, 24, 25 en 26 maart slaan de

gemeente Jette en Net Brussel de

handen in elkaar om de Jettenaren

de kans te geven om gratis van

hun huishoudelijk grofvuil af te geraken.

Samen met uw identiteitskaart kan u het ge-

woon netjes gesorteerd aanbieden op een

van de hiernaast vermelde adressen (zie

kader).

Welk afval wordt aanvaard?
Hou er rekening mee dat u 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,

banden zonder velg (max. 5 per gezin), spaar-

lampen en verlichting. Afval dat bestemd is

voor de witte, blauwe, gele en groene zakken,

alsook glazen flessen en flacons bestemd

voor de glascontainer, worden niet aanvaard!

Het personeel 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 18u een

verkeers- en parkeerverbod en in de betrok-

ken straten, behalve voor de voertuigen die

afval komen deponeren. Voor de inwoners

van deze straten zullen ook de garages niet

toegankelijk zijn.

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

Uurrooster: van 9u tot 18u
�  23/03: Onze-Lieve-Vrouw van

Lourdeslaan (tussen de nummers
2 en 33, ingang via de C. Woeste-
laan)

�  24/03: T. de Baisieuxstraat (tot
rotonde Gilson, ingang via de 
G. de Greeflaan)

�  25/03: H. Werriestraat (tussen
het Laneauplein en de Vanden-
schriekstraat, ingang via het 
Laneauplein)

�   26/03: Swartenbroucklaan (tussen
Clos ’t Jagerke en Jectagaarde, 
ingang via de rotonde voor de
Mercuregalerij)
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Lancering No Impact Jette 202012
maart

1
maart

Na twee edities vol workshops, ont-
moetingen en ontdekkingen, komt No
Impact Jette in 2020 terug met een
gloednieuwe editie. Het ultieme doel
blijft ons consumptiepatroon verande-
ren om onze impact op het milieu te
beperken en meteen ook wat geld te
besparen.

A
l sinds de eerste editie in 2017 buigen

de deelnemers van No Impact Jette

zich over acties en uitdagingen rond

de thema’s afval, voeding en energie.

Deze worden vervolgens verzameld in een de-

finitief programma dat de voorbije jaren al 150

gezinnen wist te overtuigen om mee in het

project te stappen. Een overzicht van de eerste

edities vind je op www.noimpactjette.be. 

Eén actie, één uitdaging, één workshop
Zin om de 150 gezinnen uit de voorbije

edities te vervoegen? Kies dan per thema

(afval, voeding en energie) minstens één

actie en één uitdaging en neem deel aan

minstens één workshop. Elke NIJettenaar

stelt zijn eigen programma samen, in functie

van zijn mogelijkheden en/of voorkeur. Per

slot van rekening blijft No Impact Jette op de

eerste plaats een ludiek project waarbij geen

enkele deelnemer iets opgedrongen wordt.

Om tegemoet te komen aan de noden van

de deelnemers, vinden workshops, bezoeken

en vormingen plaats tijdens de duur van het

project (van april tot december 2020).

Solidariteit
De deelname aan No Impact Jette is gratis

en iedere deelnemer ontvangt een starterskit.

Iedereen is welkom: alleenstaanden, gezin-

nen, met of zonder financiële of gezond-

heidsproblemen, met of zonder handicap,…

Solidariteit is het devies! Inschrijven kan via

het onlineformulier op www.noimpactjette.be

of via de dienst Duurzame ontwikkeling-Leef-

milieu (02.422.31.01 – ddo@jette.irisnet.be).  

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld?

Vuur dan op donderdag 12 maart al je vragen

af tijdens een algemene presentatie van het

project. Op deze infoavond kom je alles te

weten over de modaliteiten voor deelname

aan de editie 2020 van dit actieprogramma

dat voor alles dynamisch, gezinsvriendelijk

en onbevooroordeeld wil zijn! Blokkeer dus

alvast 12 maart in je agenda voor deze ge-

zellige en informatieve ontmoeting.

� Infoavond No Impact Jette

Donderdag 12 maart om 19u

Nederlandstalige bibliotheek 

(Jan Verdoodtzaal, 2de verdieping)

Kardinaal Mercierplein

Gratis inkom

Inschrijvingen (niet verplicht):

02.422.31.01 – ddo@jette.irisnet.be

Algemeen verbod op plastic 
zakken in Brussels Gewest

In het kader van de strijd tegen plastic
zakken voor eenmalig gebruik ver-
biedt het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west vanaf 1 maart 2020 alle plastic
draagtassen op zijn hele grondgebied.
Gelukkig bestaan er tal van duurzame
alternatieven…

G
edaan dus met je groenten en fruit

in een plastic zak te transporteren,

zelfs biogebaseerde en thuis com-

posteerbare zakken zijn uit de boze.

Vanaf 1 maart mogen handelszaken enkel kar-

tonnen dozen en papieren of katoenen zak-

ken gebruiken. Om verspilling te vermijden

krijgen klanten de raad om lege verpakkingen

te hergebruiken en herbruikbare zakken mee

te nemen als ze boodschappen doen.

Deze nieuwe regelgeving geldt voor het

hele Brusselse gewest en voor alle hande-

laars ongeacht hun grootte en hun type acti-

viteit (markten, voeding, niet-voeding,…).

Misschien vormt het wel de ideale gelegen-

heid om ineens een stap verder te gaan wat

betreft afvalvermindering en samen met 150

andere gezinnen deel te nemen aan het ac-

tieprogramma No Impact Jette (zie artikel

hierboven of op de website www.noimpact-

jette.be). 
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Fair-ô-Mètre
Jette wint prijs voor communicatie rond Fair Trade

E
igenlijk is de Fair-ô-Mètre een soort

evaluatieoefening voor (kandidaat-)

FairTradeGemeenten met het oog op

toekomstige acties. Het is een vra-

genlijst die peilt naar de efficiëntie van de

gemeenten op 4 vlakken: beleid, evenement,

bestuurscomité en communicatie. 

4 laureaten
In 2019 maakten 22 gemeenten gebruik van

de Fair-ô-Mètre en beantwoordden de bijho-

rende vragenlijsten. Vier gemeenten scoorden

het hoogst: Rixensart (beleid), Soignies (be-

stuurscomité), Ukkel (evenement) en Jette (com-

municatie). Op woensdag 29 januari werden de

laureaten in de bloemetjes gezet, in het bijzijn

van een tiental andere gemeenten die de Fair-

ô-Mètre hadden ingevuld. Het evenement vond

plaats in de Nederlandstalige bibliotheek en be-

helsde onder meer, naast de presentatie van de

vier laureaten, een uitwisselingsmoment over

vroegere en toekomstige acties van de verschil-

lende deelnemende gemeenten.

De communicatiecrack
Van de vier thema’s die bevraagd werden

in de Fair-ô-Mètre kwam Jette als laureaat uit

de bus voor het luik ‘communicatie’. En het

moet gezegd: de presentatie met een over-

zicht van de meest in het oog springende

fairtradecampagnes van vorig jaar sprak voor

zich. Zo is er gewerkt rond eerlijk textiel en

werden 150 fairtrade-T-shirts verdeeld onder

de animatoren van Kids’ Holidays. Ook tij-

dens de Week van de Fair Trade ging de no-

dige aandacht naar schone kleren. En dan is

er nog de handige brochure met alle fairtrade-

adresjes in Jette… Wat communicatie betreft:

een verdiende 10 op 10 voor Jette! 

De Fair-ô-Mètre is een tool die vorig jaar in het leven werd ge-
roepen en die FairTradeGemeenten wil begeleiden in hun fair-
tradebeleid en visibiliteit wil geven aan hun activiteiten. Goede
Fair-ô-Mètreleerlingen, zoals Jette op het vlak van communicatie,
kunnen ook andere gemeenten inspireren. 
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Regenboogactie
Inzamelactie levensmiddelen 

Ook dit jaar, op 14 en 15 maart, zal de
Regenboogactie levensmiddelen inza-
melen bij de bewoners, in scholen,
aan de uitgang van warenhuizen,…
Een klein gebaar dat zoveel mogelijk
kinderen de kans wil geven om zich te
ontplooien via een actieve vrijetijds-
besteding. 

D
e vzw Arc-en-Ciel biedt kinderen al

meer dan 60 jaar een actieve en

educatieve vrijetijdsbesteding. In

verschillende gemeenten, waaron-

der Jette, vindt op 14 en 15 maart een inza-

meling van levensmiddelen plaats. De

ingezamelde waren zijn bestemd voor orga-

nisaties die zich ontfermen over kinderen,

zoals kindertehuizen, jeugdpleinen, jongeren-

centra,... De inzameling van niet-bederfbare

levensmiddelen helpt deze verenigingen om

voldoende middelen vrij te houden voor ac-

tieve ontspanning en vakanties voor kinde-

ren. Spelen, recreatieve en creatieve

activiteiten zijn onmisbaar voor de ontwikke-

ling en de ontplooiing van de kleintjes. 

Dit jaar komen de vrijwilligers tijdens het

weekend van 14 en 15 maart langs in uw

straat of buurt. Hou uw giften klaar!

Meer info: www.arc-en-ciel.be 

� Regenboogactie

Ophaling levensmiddelen 

voor jeugdverenigingen

14 en 15 maart 2020

28 maart 2020

Tweedehandsbeurs 
Huis van het Kind

Ongelooflijk hoe snel kinderen uit hun

kleren groeien! Gelukkig hoef je niet

per se toe te geven aan de wetten

van de consumptiemaatschappij door telkens

nieuwe kleren te kopen, en bestaat er zoiets

als een tweedehandsmarkt voor kinderkledij.

Zo  organiseert het Huis van het Kind Brussel

op zaterdag 28 maart een tweede editie van

zijn tweedehandsbeurs. Het evenement vindt

plaats in GC Essegem en focust op zomerkle-

ding voor baby’s en kinderen, speelgoed,…

De ideale gelegenheid om je kroost in het (zo

goed als) nieuw te steken!

Wie kleren wil aanbieden op deze beurs kan

contact opnemen met huisvanhetkind-

jette@vub.be. 

� Tweedehandsbeurs Huis van het Kind

Zaterdag 28 maart 2020, van 14u tot 17u

GC Essegem - Leopold I-straat 329

Gratis toegang

Enkele cijfers…

�  112 ton verzamelde 
levensmiddelen in 2019

�  66 jaar acties voor kinderen
�  14 en 15 maart 2020
�   Meer dan 13.000 jongeren bereikt

Beurs voor zomer-, sport-,
zwangerschapskledij en
kleutermateriaal

Z
ijn de kinderen uit hun kleren ge-

groeid? Verwacht je binnenkort een

baby of moet je nodig je garderobe

voor de zomer vervangen? Dan is de

beurs voor kledij en kleutermateriaal van La

Ligue des Familles iets voor jou! Afspraak

op 10 en 11 maart.

De verkoop vindt plaats op dinsdag 10

maart, van 19u tot 21u en op woensdag 11

maart, van 9u tot 15u, in de Gemeentelijke

feestzaal. Je vindt er zomerkledij, sportkledij

(van 0 tot 16 jaar) en zwangerschapskledij,

maar ook kleutermateriaal. Hou je klaar om

koopjes te doen!

Meer info : jette@liguedesfamilles.be

� Beurs voor zomerkleren, sportkleren 

(0-16 jaar), zwangerschapskleren en

kleutermateriaal

Dinsdag 10 maart, van 19 tot 21u

Woensdag 11 maart, van 9 tot 15u

Gemeentelijke feestzaal

Kardinaal Mercierplein 10 

(1ste verdieping)

10-11
maart

14-15
maart
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21
maart Groot Feest van het Gezin

Een feeërieke namiddag

H
et Feest van het Gezin is telkens

een schot in de roos en een unieke

gelegenheid voor de ouders, kinde-

ren, grootouders, vrienden, buren,…

om deel te nemen aan een aantal leuke acti-

viteiten in een groene en aangename omge-

ving. Op het programma: spektakel,

animatie, spelen, lekkers en educatieve en

ludieke activiteiten.

Voor (heel) klein en groot
Voor deze 7de editie staat het Feest van

het Gezin in het teken van de sprookjeswe-

reld. De deelnemers die dat wensen kunnen

zich voor de gelegenheid trouwens verkleden

volgens het thema. Zowel (heel) klein als

groot zullen zich die namiddag zeker amuse-

ren en uit de bol kunnen gaan: springkaste-

len, circustenten, grime, psychomotorische

ruimte voor de allerkleinsten, circuspiste, bal-

lonkunstenaars,… De dag wordt feestelijk af-

gesloten om 16.45u met een spektakel voor

alle leeftijden (duur: 45’).

Stands en animatie
Ook tal van organisaties en gemeentedien-

sten zullen van de partij zijn met ludieke en

educatieve activiteiten en animaties: houten

spelen, verkeersveiligheid, activiteiten voor

ouders en kinderen, verhaaltjes (Franstalige

bibliotheek) en een workshop sorteren/zero

waste. Verder op het programma: demonstra-

ties van de hondenbrigade, stands van de

brandweer en het Rode Kruis, opening van

het verkeerspark,… en tal van andere verras-

singen!

Er zal ook een bar en een foodtruck zijn

om te genieten van een hapje en een

drankje. En voor de snoepers zijn er pannen-

koeken, popcorn en andere zoetigheden

tegen zeer democratische prijzen. 

� Feest van het Gezin

Zaterdag 21 maart 2020, 

van 13.30u tot 17.30u

Poelbosdomein - Laarbeeklaan 110

Gratis toegang 

Gratis parking op P4 van het UZ

Naar goede tweejaarlijkse gewoonte wordt het Poelbosdomein
op zaterdag 21 maart omgetoverd tot een waar kinderparadijs.
Feeën, kobolds, trollen, eenhoorns en andere magische creaturen
geven iedereen rendez-vous voor een feeërieke namiddag.
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Babbelut-conversatietafels 
Een unieke plaats om je Nederlands te oefenen

‘Dankzij de veilige sfeer op Babbe-
lut heb ik meer zelfvertrouwen gekre-
gen en voel ik me op mijn gemak als
ik Nederlands spreek. Het maakte het
verschil op het sollicitatiegesprek, ik
kreeg de job!’ (een deelneemster over
Babbelut)

H
et Huis van het Nederlands organi-

seert elke week op maandagnamid-

dag in GC Essegem in Jette en op 

7 andere  locaties in het Brussels

Gewest, conversatietafels Nederlands. Ben je

tenminste 16 jaar en heb je een basiskennis

Nederlands? Kom dan naar Babbelut, waar je

met Nederlandstalige vrijwilligers babbelt

over alles wat je interessant vindt. En dit he-

lemaal gratis, inclusief drank! Een beetje later

aankomen of vroeger vertrekken voor de

kindjes is geen probleem. 

Je ontmoet aan je tafel de hele wereld. Van

expats, tot vluchtelingen of Franstalige Brus-

selaars, jong en minder jong, uit alle geledin-

gen van de maatschappij, ze komen allemaal

naar Babbelut met één doel: hun Nederlands

oefenen en verbeteren onder begeleiding van

een Nederlandstalige vrijwilliger.

Als vrijwilliger 
Als vrijwilliger modereer je  het gesprek

aan je tafel. Je ontvangt een thema ter on-

dersteuning en het Huis van het Nederlands

biedt  daartoe – geheel vrijblijvend – op re-

gelmatige tijdstippen vormingen aan.  

Meer dan 60 Nederlandstaligen uit Brussel

en De Rand zijn vrijwilliger aan onze Babbe-

lut-conversatietafels. Ze komen elke week -

wij volgen de schoolkalender - naar  ‘hun’

conversatietafel, waar altijd een medewerker

van het Huis aanwezig is. Het spreekt voor

zich dat je voor al die inzet in de bloemetjes

wordt gezet!

Wil je anderstaligen helpen om Nederlands

te oefenen? Contacteer ons dan voor een ver-

kennend gesprek via conversatietafels@ huis-

nederlandsbrussel. be of 02.313.97.60.

� Babbelut-conversatietafels

Elke maandag, van 13.30u tot 16u

GC Essegem

Leopold I-straat 329

Gratis deelname

Intergenerationele oproep

Workshop muurfresco Jam’in Jette

N
aar aanleiding van de 10de editie van

het festival Jam’in Jette, wordt er een

muurfresco gerealiseerd met de kun-

stenaars Samuel Idmtal en Orlando

Kintero op de zijgevel van de ‘smidse’ van

Jette, waar de Wemmelsesteenweg overgaat

in de Dieleghemsesteenweg.

Tijdens 3 intergenerationele workshops

nodigt het kunstenaarscollectief de Jettena-

ren uit om deze fresco mee te realiseren. Zin

om creatief aan de slag te gaan? Neem dan

contact op met de dienst Franstalige Cultuur

voor meer informatie en/of u in te schrijven

voor deze workshops.

Info en inschrijvingen: 
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.66
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Elke donderdag, vanaf april

Ik loop voor mijn conditie
De winter loopt op zijn einde. Het
ideale moment om de loopschoenen
aan te trekken en aan onze conditie te
werken. Begin april organiseert Jette
een nieuwe reeks van het looppro-
gramma ‘Ik loop voor mijn conditie’,
waarbij je samen met andere Jettena-
ren elke donderdag in het Koning Bou-
dewijnpark kan joggen.

J
ette maakt sinds enkele jaren deel uit van

het platform ‘Je cours pour ma forme’ –

'Ik loop voor mijn conditie’. Het doel is

om Jettenaren te stimuleren om samen te

joggen. Wie graag loopt of hiermee zou willen

starten, kan deelnemen aan de nieuwe reeks

van ‘Ik loop voor mijn conditie’, met sessies

van niveau 1 en 2, onder leiding van twee

professionele begeleiders. Op donderdag 2

april gaat de nieuwe reeks van start. 

Meer info: www.jecourspourmaforme.com

� Loopprogramma ‘Ik loop voor mijn conditie’ 

Vanaf donderdag 2 april 2020

Elke donderdag om 18u (niveau 1) en om

19u (niveau 2)

Afspraak:

Boudewijnpark

J. Lorgesquare

O p maandag 31 augustus 2020 vindt de Jetse Jaarmarkt 2020

plaats. De grote rommelmarkt is een van de trekpleisters van

dit groot evenement. Vanaf 1 april kunnen de bewoners van

de betrokken straten zich inschrijven voor een stand.

De rommelmarkt van de Jaarmarkt is de grootste rommel-

markt van het jaar, verspreid over 5 straten: Van Bortonne,

Werrie, Gillebertus, Thomaes en de Wemmelsesteenweg.

Eind augustus zullen de straten opnieuw bezaaid liggen

met gadgets, rariteiten, vintage,… Wenst u zelf een stand

op deze rommelmarkt? De bewoners van de straten heb-

ben voorrang. Vanaf 1 mei openen de inschrijvingen voor

de niet-bewoners. Een plaats kost 12 ¤.

� Inschrijvingen jaarmarkt Rommelmarkt 

Vanaf 1 april voor de bewoners 

Vanaf 1 mei voor de niet-bewoners

Op de website www.brocantejette.be

Er is een permanentie voor de bewoners waarbij u geholpen wordt

bij de inschrijving, bij de dienst Economisch Leven en Animatie

Wemmelsesteenweg 100, op donderdag 9 april van 13u tot 18u

Grote rommelmarkt Jetse Jaarmarkt
Inschrijvingen bewoners vanaf 1 april 

KWB-reeks
Lopen en wandelen in groep

Naast de reeks ‘Ik loop voor mijn conditie’
(zie hiernaast), kan je ook wekelijks met
de KWB wandelen of lopen. Ook daar
vormt het Boudewijnpark het groene
kader om aan lichaamsbeweging te doen.

De reeks van KWB loopt van 4 maart

tot 13 mei, elke woensdag en vrijdag

van 18u tot 19u. Je kan er wandelen

en lopen in groep, telkens aangepast aan

jouw niveau. Zo is er ‘start to run’, waarbij je

5 km leert lopen in 10 weken, de ‘midden-

groep’ of de ‘gevorderden’. Op woensdag is

er tevens een groep wandelaars en ook een

kindertrainer die kinderen vanaf 5 jaar een

uurtje lang bezighoudt met sport en spel, ter-

wijl de ouders sporten.

Meer info: www.kwb.be/laken-jette

� Lopen en wandelen in groep

Elke woensdag en vrijdag van 18u tot 19u

Van 4 maart tot 13 mei

Koning Boudewijnpark
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Van 29/02 tot 28/03

Expo bib: Voorlezen komt voor lezen
Er zijn vele stapjes die tot lezen lei-
den. En zonder dat je het weet, doe je
al heel erg veel! Is niet de hele wereld
een boek?

L
aat je inspireren! Van zaterdag 29 fe-

bruari tot en met zaterdag 28 maart

is er de expositie ‘Voorlezen komt

voor lezen’ op de jeugdafdeling van

de Jetse bib.

De tentoonstelling visualiseert verschil-

lende manieren om met kinderen op lees-

tocht te gaan. Als we samen met kinderen

genieten van de mooie beelden en span-

nende verhalen thuis en in de stad,  effenen

we het pad naar levenslange boekenliefde.

De focus ligt op vele kleine stapjes die tot

lezen leiden. De hele wereld is een boek… Je

kan alles lezen, overal, en eender wanneer.

Je kan gezichten lezen, foto’s lezen, beelden

in de stad lezen… maar ook kriebelversjes

spelen, verhalen vertellen èn samen bood-

schappen uitpakken. Op ontdekkingstocht in

de wereld van letters, cijfers en verhalen. 

� Expo: Voorlezen komt voor lezen

Van 29 februari tot 28 maart

Nederlandstalige bibliotheek

Kardinaal Mercierplein 6

Jeugdafdeling, tijdens de openingsuren

Paasfeest voor de senioren3
april

H
et seniorenkerstfeest is een jaarlijks

terugkomend evenement in Jette.

Maar een paasfeest, dat is nieuw

voor onze senioren. Maar niet voor

lang meer, want op vrijdag 3 april is het

zover. We beginnen met een heuse paas-

brunch, gevolgd door een geanimeerde na-

middag in het gezelschap van John Leo, de

eerste winnaar van ‘The Voice Senior’. Eind

2018 bekroonde de publieksjury van dit VTM-

programma deze poulain van coach Walter

Grootaers met de hoofdprijs, na een voortref-

felijke versie van ‘Hij was maar een clown’

van de Nederlander Ben Cramer.

Wie zin heeft in een gezellige en vermake-

lijke namiddag, kan zich vanaf nu inschrijven

bij de dienst Nederlandstalige Senioren

(Wemmelsesteenweg 100, verdieping ET, bu-

reau 047), en dat elke donderdagnamiddag

van 13.30u tot 16u. 

� Paasfeest senioren

Vrijdag 3 april vanaf 11u

Inschrijvingen: elke donderdag, 

van 13.30u tot 16u 

(Wemmelsesteenweg 100, verdieping ET,

bureau 047)
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I
n maart is een nieuw geluid te horen bij

de Jetse Academie: de pas opgerichte Big

Band treedt naar buiten en doet zijn eer-

ste optreden op de Jamsessie van 28

maart in jeugdhuis De Branding. Hoog tijd om

dit nieuw ensemble aan u voor te stellen!

Big Band Yet te gast op Jamsessie 
In september van dit schooljaar ging de

Big Band Yet, onder leiding van Glen De

Jonghe, van start. De jonge dirigent kreeg de

smaak te pakken in de Young Big Band, ge-

sticht door zijn vader, Patrick De Jonghe. Mu-

ziek was al van jongsaf aanwezig in het leven

van Glen en tijdens zijn masterstudies mu-

ziek aan het Conservatorium te Gent speelde

hij onder meer in de BigBand 86 o.l.v. Marc

Godfroid, Bigband conservatorium Gent e.a.

Na vele jaren ervaring nam hij nu zelf het di-

rigeerstokje in de hand in navolging van zijn

overleden vader.

De Big Band Yet  heeft een allround Ame-

rican bigband repertoire van Glenn Miller,

Buddy Rich, Sammy Nestico tot zelfs  The

Beatles. Centraal staat het plezier van het sa-

menspelen en het uitvoeren van swingende

muziek.  Repeteren doet de Big Band  elke

donderdagavond van 20u tot 22u op de site

van Poelbos. Op 28 maart zullen ze voor de

eerste maal te horen zijn in jeugdhuis De

Branding. De toegang is gratis.

Blokfluitklas in BOZAR
Brussels Recorders United werd in 2019 in

het leven geroepen door blokfluitiste en leer-

kracht van de Jetse Academie Katelijne Lan-

neau. Dit blokfluitorkest wil alle Brusselse

blokfluitspelers verenigen ongeacht hun ni-

veau, leeftijd, taal of culturele achtergrond.

Het hart van het orkest wordt gevormd door

de blokfluitdocenten en leerlingen (meer dan

70) van verschillende academies uit het Brus-

sels Hoofdstedelijk Gewest. 

In opdracht van het Klarafestival compo-

neerde de Mexicaanse componiste Angélica

Castelló een nieuw werk voor Brussels Recor-

ders United: ‘La ville résonnante’. De won-

dere klankwereld van de stad Brussel vormt

de basis van deze compositie. Dit werk wordt

gecreëerd op het concert dat Brussels Recor-

ders United geven op 16 maart om 19u in

BOZAR.  De toegang is gratis.

Jetse academie op Academix in Flagey
Zoals elk jaar spelen ook in deze editie van

Academix leerlingen van de Jetse Academie.

Academix is een dag vol muziek gebracht door

leerlingen uit  academies van Brussel, Vlaan-

deren en Wallonië en dit  in de concertstudio’s

van Flagey. Dit jaar spelen Jetse academieleer-

lingen uit de klassen saxofoon en luit  en

treedt ook het Brussels Recorders United op.

Het concert vindt plaats op zondag 29 maart

vanaf 9.30u en de toegang is gratis.

Zingen in Zinnema
Ook de jonge leerlingen zetten een stapje

buiten Jette. Op 22 maart organiseert de Jetse

academie het MozJAiekconcert met alle leer-

lingen muziek van 8 tot 12 jaar en de voltal-

lige slagwerkklas o.l.v. Dimitri Dumon op het

podium van Zinnema in Anderlecht. De con-

certen vinden plaats om 14.30u en 17u en re-

serveren is verplicht.

Jetse Academie
Lenteconcerten

De krokusvakantie is nog maar net achter de rug en de leerlingen
de Jetse Academie maken al hun opwachting voor  een nieuwe
reeks concerten. Oude muziek, jazz, pop, in de abdij, maar ook in
Flagey en zelfs BOZAR: ze laten zich overal in het Brusselse horen!

Concerten in maart 2020
� Concert leerlingen dwarsfluit en viool

Donderdag 12 maart om 18.30u

Cafetaria van het rust- en verzorgings-

tehuis van het OCMW

Wemmelsesteenweg 229

� Optreden Brussels Recorders United

(o.l.v. Katelijne Lanneau)

Maandag 16 maart om 19u

BOZAR

� MozJAiekconcert

Zondag 22 maart om 14.30u en om 17u 

Zinnema

Veeweydestraat 26, Anderlecht

� Academie concert: concert door de 

laatstejaarsstudenten

Woensdag 25 maart om 19u

Abdij van Dielegem

J. Tiebackxstraat 14

� Jamsessie met o.m. optreden van de 

Big Band Yet

Zaterdag 28 maart om 19 u

Jeugdhuis De Branding

Kardinaal Mercierplein

� Academix 2020

Zondag 29 maart vanaf 9.30u

Flagey 

Heilig Kruisplein, Elsene

� Concert oude muziek

Dinsdag 31 maart om 19 u

Abdij van Dielegem

J. Tiebackxstraat 14

� Concert koperklas

Woensdag 1 april om 19u

Abdij van Dielegem

J. Tiebackxstraat 14
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D
e levensloop van Pierre Moreau leest

als een roman. Het moet in de genen

zitten, want ook zijn vader had een

opmerkelijk bestaan. Vader Moreau

geraakte zwaar gewond tijdens de oorlog, toen

de in 1942 geboren Pierre Moreau nog een ukje

was. Nadien bekleedde zijn vader een hoge

functie in de Europese Commissie, die hem

naar Brussel bracht, en lanceerde hij allerlei

grote initiatieven rond de jeugd en Europa.

Samen met zijn 4 broers en zussen verhuisde

Pierre meerdere keren van Frankrijk, naar Duits-

land, Marokko en uiteindelijk België. Deze tocht

was niet alleen erg verrijkend voor de jonge

Pierre, maar doordrenkte hem ook met de Eu-

ropese gedacht.

Op 17-jarige leeftijd komt Pierre Moreau in

Brussel terecht, waar hij aan ‘La Cambre’ foto-

grafie gaat studeren. In 1960 krijgt hij zijn

eerste opdracht, en niet van de minste: de ju-

belende menigte fotograferen tijdens het hu-

welijk van Boudewijn en Fabiola. Zo verschenen

er meteen al foto’s in La Meuse en La Lanterne

van de hand van Pierre Moreau. Later gaat hij

aan de slag als persfotograaf en als freelancer

werkt hij enkele jaren voor de Europese Com-

missie. Het was een echt avontuur voor de

jonge fotograaf die er de ontwikkeling van de

Europese Unie van op de eerste lijn beleeft. 

Tot op de Noordpool
Na enkele jaren houdt Pierre Moreau dit

voor gezien en gaat hij aan de slag als mode-

en publiciteitsfotograaf. Eerst in een ge-

deelde studio in de Koninginnegalerij in Brus-

sel, om vervolgens in 1980 zijn eigen studio

op te richten op de Wemmelsesteenweg in

Jette. De studio was gespecialiseerd in auto-

fotografie en was toentertijd de grootste stu-

dio van België. Pierre Moreau zou er werken

tot zijn pensioen, zowat 10 jaar geleden. Zijn

carrière als publiciteitsfotograaf bracht hem

tot in Parijs (meerdere maanden per jaar), Ita-

lië, Nederland, Amerika en zelfs tot op de

Noordpool. Hij stond aan de Europese top

van de reclamefotografie en – om u een idee

te geven – was onder meer verantwoordelijk

voor de eerste campagne van de Renault Clio.

Retrospectieve
Zijn goedgevulde carrière leverde Pierre Mo-

reau mooie souvenirs op, maar toch was hij

tevreden dat hij na zijn pensioen eindelijk voor

zichzelf kon fotograferen. Doorheen zijn pro-

fessionele loopbaan, volgde hij reeds onder

meer de balletgrootheid Maurice Béjart en de

beroemde beeldhouwer Olivier Strebelle.

Na zijn pensioen koos hij resoluut voor de

zee en de stranden als favoriet onderwerp.

Het resultaat van zijn loopbaan en zijn per-

soonlijk werk kan je binnenkort trouwens

ontdekken op zijn grote retrospectieve, vanaf

5 maart, in Seed Factory, Vrijwilligerslaan 19

in 1160 Ouderghem.

Jette vormt reeds 40 jaar de uitvalsbasis

van Pierre Moreau. Als we hem vragen of hij

zich een echte Jettenaar voelt, antwoordt hij

met een kwinkslag. ‘Ik voel me Fransman, Eu-

ropeaan, maar ook Belg, Brusselaar, Jette-

naar. De mentaliteit van de Belgen en de

directheid, is iets dat ons, Fransen, goed ligt.

Daarom voel ik me hier ook thuis. Bovendien

ben ik België dankbaar, voor mijn artistieke

opleiding, maar ook voor mijn ontmoetingen

met persoonlijkheden als Olivier Strebelle of

de schrijver Hubert Nyssen.’ 

Samen met Roemenië en Marokko vormt Frankrijk de top 3 van de
landen die het meest vertegenwoordigd zijn in Jette. Niet zo ver-
wonderlijk, gezien de nabijheid van het land en er geen taalbarrière
is. De Fransman Pierre Moreau woont reeds 40 jaar in Jette en heeft
er een opzienbarend leven opzitten.
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De mentaliteit van de 
Belgen en de directheid, 
is iets dat ons, Fransen,

goed ligt.
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APA 2020
Het Artiestenparcours d’Artistes, kleiner maar fijner

25>26
april

Cultuurliefhebbers opgelet! Reserveer
alvast het laatste weekend van april
voor het jaarlijkse Artiestenparcours
d’Artistes. Voor deze editie wordt er te-
ruggekeerd naar de roots, waarbij u
vooral kunstenaars kan ontdekken die
thuis of in hun atelier tentoonstellen. Dit
maakt het APA 2020 kleiner maar fijner.

H
et Jetse Artiestenparcours d’Artis-

tes is de laatste jaren uitgegroeid

tot een vaste waarde in het Brus-

selse cultuurlandschap. Een

weekend lang kunnen de bezoekers het werk

ontdekken van vele tientallen kunstenaars,

van fotografie tot beeldhouwkunst, van in-

stallaties tot schilderkunst. Het succes van

dit cultureel weekend werd eigenlijk te groot,

zodat de organisatoren de grootste moeite

hadden om alle deelnemende kunstenaars

een plek te bieden. Daarom werd er dit jaar

geopteerd om enkel Jettenaren te aanvaarden

die bij hun thuis of in hun atelier tentoon-

stellen en kunstenaars die zelf een expoplek

vonden in Jette. Hierdoor blijft het aantal

kunstenaars dit jaar beperkt tot een 150-tal,

maar de beleving zal des te groter zijn voor

de bezoekers. Ze zullen in contact kunnen

treden met de artiesten, uitleg krijgen over

de werken en de werkwijze, meningen uitwis-

selen,… Kortom, de geest van het Artiesten-

parcours zoals dit bij aanvang, intussen

reeds 15 jaar geleden, het doel was. Daar-

naast vinden er het hele weekend natuurlijk

ook workshops en animaties plaats. Het APA

2020 belooft dus alweer een prachtig cultu-

rele tweedaagse te worden.

Volgende maand ontdekt u in Jette Info

alle details over het Artiestenparcours.

� Artiestenparcours d’Artistes 2020

Zaterdag 25 en zondag 26 april 2020,

van 11u tot 19u

Jette

APA in de Abdij
Wilfried Seghers & Frédérique Targe, abstracte kunst in de kijker

25>26
april

Tijdens het Artiestenparcours ontvangt
de Dielegemabdij traditioneel gezien
een bijzondere expo. Dit jaar wordt de
abstracte kunst in de kijker geplaatst,
met de kunstenaars Wilfried Seghers
en Frédérique Targe. Een ideale keuze,
enkele maanden na de opening van het
Museum voor Abstracte Kunst in Jette.

S
inds kort is de abstracte kunst nauw

verbonden met onze gemeente. Het

René Magrittemuseum in de 

Esseghemstraat kreeg er begin no-

vember namelijk een bevallig broertje bij, het

Museum voor Abstracte Kunst. Dit museum van

internationaal niveau herbergt een prachtige

collectie abstracte kunst. De organisatoren van

het Artiestenparcours kozen er dan ook voor

om de abstracte kunst centraal te zetten in de

Dielegemabdij, met de doorwinterde kunste-

naars Wilfried Seghers en Frédérique Targe.

Wilfried Seghers
Wilfried Seghers (°1953) werd als het ware

te laat geboren. Als kunstenaar had hij per-

fect gepast in de Belgische abstracte scène,

van de jaren ’20 tot ’50. Zijn artistieke loop-

baan is een voortdurende zoektocht geweest

naar een eigen beeldtaal. Zijn abstracte schil-

derijen, sculpturen en installaties hebben al-

vast het intense coloriet gemeen. Intussen is

zijn oeuvre uitgegroeid tot een rijk, divers ge-

heel. De expo in de Abdij vormt een retro-

spectieve voor deze talentrijke artiest.

Frédérique Targe
Frédérique Targe, aka Zegrat, vindt haar in-

spiratie in de structuur en de architectuur van

grote steden. De lijnen en kleuren sijpelen

door in haar werk en creëren zo een paral-

lelle abstracte dimensie. Haar uitgepuurde

schilderijen/gravures omvatten warmte,

diepte, emotie en hypnotiseren als het ware

de toeschouwer.

� Expo APA in de Abdij

Wilfried Seghers & Frédérique Targe

Op 25 en 26 april 2020, van 11u tot 19u

Vernissage op vrijdag 24 april om 19u

Dielegemabdij, Tiebackxstraat 14

Gratis
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Klassiek in de Abdij

Strijkkwartet Quatuor Taurus

D
e concertreeks Klassiek in de

Abdij brengt doorheen het sei-

zoen een amalgaam van klas-

sieke muzikanten, met een grote

gemene deler: stuk voor stuk behoren ze tot

de (inter)nationale top van de klassieke mu-

ziek. Op zondag 5 april kan u genieten van

het strijkkwartet Quatuor Taurus, het gere-

nommeerde kamermuziekensemble.

Diepgang en raffinement
Quatuor Taurus, dat zijn vier gelauwerde

musici van Belgische bodem die elkaar von-

den in hun zoektocht naar het ultieme ka-

mermuziekrepertoire.  Hun streven naar diep-

gang, energie en raffinement uit zich in hun

samenspel en leidt tot fantastische concer-

ten.

In Jette brengen ze  het Strijkkwartet opus

51 van Joseph Haydn. Het gaat om 7 lang-

zame meditatieve stukken met een plechtige

introductie en einde waarin alle remmen los

gaan. Het werk was oorspronkelijk bestemd

voor de kerk van het Zuid-Spaanse Cádiz,

waar op Goede Vrijdag de droeve muziek

weerklonk in een kapel behangen met zwarte

doeken. Een unieke mogelijkheid om dit

prachtig stuk te horen, uitgevoerd door top-

muzikanten.

Info en tickets: www.jette.be
culture@jette.irisnet.be 02.423.12.68 

� Quatuor Taurus

Zondag 5 april 2020 om 11u

Dielegemabdij

Tiebackxstraat 14

10 ¤ (5 ¤ studenten & +65)

Met kinderopvang en receptie

5
april

Het seizoen van Klassiek in de Abdij loopt stilaan op z’n einde, 
met nog 3 concerten voor de zomerstop. Op zondag 5 april staat
Quatuor Taurus op het programma. Klaar voor een unieke Palm-
zondag?
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De collectie van 
het Museum voor Abstracte Kunst

Een jaar lang belichten we 1 kunstwerk uit het Museum voor
Abstracte Kunst, met een woordje uitleg over de kunstenaar
en het werk in kwestie. Zin om het schilderij of de sculptuur
met eigen ogen te ontdekken? Bezoek dan zeker het Museum
voor Abstracte Kunst in de Esseghemstraat, samen met het 
ernaast gelegen René Magritte Museum

Het werk ‘Haven van Antwerpen’ van Floris Jespers is een ty-

pisch schilderij dat je moet ‘beleven’. Als je het aanschouwt,

komt het grote werk (2 meter) tot leven, voel je de bruisende

haven, hoor je het geroezemoes,… Dit schilderij van Floris Jes-

pers, geboren en getogen Antwerpenaar, is een schoolvoor-

beeld van zijn uitzonderlijk talent. Expressief, krachtig,

chaotisch, dynamisch,… Een werk dat je in de ban houdt van

bij de eerste oogopslag.

Floris Jespers (1889-1965) was een bijzonder talentrijk en veel-

zijdig kunstenaar. Doorheen zijn carrière evolueerde hij van het

impressionisme naar het kubisme, expressionisme, futurisme,

abstractie,… Ondanks zijn onmiskenbare invloeden en uiteen-

lopende stijlen, bleef hij steeds authenticiteit uitstralen.

Haven van Antwerpen 

Floris 
Jespers
1962

Olie op doek  - 102 x 200 cm

� Museum voor Abstracte Kunst &

René Magritte Museum

Esseghemstraat 137

Van woensdag tot en met zon-

dag van 10u tot 18u

10 ¤ (standaardtarief )

8 ¤ (-23, groepen)

5 ¤ (Jettenaren)
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Van 14 maart tot 24 mai

Atelier 34zero
Jeanine Cohen – Why not ? Autre chose
De Belgische kunstenares Jeanine
Cohen is kind aan huis in Atelier 34zero.
Zo had ze er in het verleden (2013) reeds
een expo die lovende reacties uitlokte.
Gezien de evolutie en veelzijdigheid van
haar werk drong een nieuwe soloten-
toonstelling zich echter op, die de titel
‘Why not ? Autre chose’ meekreeg.

D
e werken van Jeanine Cohen zijn

speels, kleurrijk, maar ook be-

drieglijk eenvoudig.  Na de eerste

blik verschijnt het harmonieuze,

ritmische aspect op de voorgrond. Met een

perfect gevoel voor compositie en een even-

wichtig kleurenpalet, neemt de kunstenares

de aandachtige toeschouwer bij de hand en

houdt hem moeiteloos in de ban.

In functie van de ruimte
Jeanine Cohen realiseert haar werken, ba-

lancerend tussen schilderijen en 3-dimensio-

nele creaties, vaak in functie van de ruimte.

Zo ook in Atelier 34zero, waar de omgeving

en de werken met elkaar interageren. Het re-

sultaat zijn onuitgegeven reeksen, op maat

van de ruwe ruimte van 34zero. Van grote

spandoeken in de grote zaal tot subtiele wer-

ken in de kleinere kamers, elk detail, kleur-

accent, materieel aspect werd zorgvuldig

uitgewerkt. Een video met Javier Fernandez

waarbij de kleuren versmelten en dan weer

botsen, geeft het oeuvre nog een bijkomende

dimensie. Ook hier wordt het evenwicht ge-

zocht tussen de geometrische vorm en de

emotie.

Meer info: www.atelier340muzeum.be

� Expo Jeanine Cohen

Van 14 maart tot 24 mei 2020

Atelier 34zero - de Rivierendreef 334

Vernissage zaterdag 14 maart om 12u

7 ¤ / 1 ¤ (6-12 jaar)

CASA VERONICA
CAPARTSTRAAT, 13B - Facebook @casaveronica.jette - www.casaveronica.net

CONCERT
DUO ANKA
VRIJDAG 20 MAART OM 20U

Duo AnKa bestaat uit sopraan

Anne-Sophie Sevens en harpiste

Karen Peeters. In het kader van

het recital ‘La vie en rose’ nemen

ze je mee op een muzikale reis

naar het land van azuurblauw,

goudgeel en koperrood. Via hun

melodieën vlieg je over de Middel-

landse Zee richting verre horizon-

ten.

TABLAO FLAMENCO
NATI JAMES
ZATERDAG 28 MAART OM 19U

De tablao flamenco zijn er om de

artiesten binnen deze discipline in

de schijnwerpers te zetten. Deze

maand is danseres Nati James te

gast. Zij wordt begeleid door

Cristo Cortes (zang) en Luis Davila

(gitaar).

STAGES
EN CURSUSSEN

Naast stages en cursussen fla-

mencozang, -dans en -gitaar orga-

niseert Casa Veronica sinds kort

ook cursussen burlesque.

� 17 ¤/12 ¤ (VVK)

� 15 ¤

GEDETAILLEERD

PROGRAMMA:
0476.77.23.42
CONTACT.CASA.
VERONICA@GMAIL.COM

WWW.CASAVERONICA.NET

INFO
� Meer info op casaveronica.net 
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LE RAYON VERT 
G. VAN HUYNEGHEMSTRAAT 32 - Facebook @lerayonvert1090 - www.lerayonvert.be 

PLOEF! PLUS ON EST DE FOUS
BONAVENTURESTRAAT 100 - Facebook @ploef - www.ploef.eu

CONVERSATIETAFELS FRANS
ELKE DINSDAG VAN MAART, 
VAN 18U TOT 19U30  

Le Rayon Vert organiseert een

nieuwe module van 5 conversa-

tietafels Frans voor beginners en

iedereen die openstaat voor

nieuwe ontmoetingen en zijn

woordenschat wil uitbreiden.

Data: 3, 10, 17, 24 & 31 maart,

telkens van 18u tot 19u30.

PLANTSWAP BXL [5]
ZATERDAG 15 MAART, 
VAN 10U TOT 12U

Hou je van planten en kweken in

de stad? Heb je stekjes/zaailingen?

Kom ze dan ruilen op zondag, het

wordt super! Breng de stekjes die

je met liefde hebt verzorgd en

neem nieuwe schatten mee die

jouw leven zullen opfleuren. Moge-

lijkheid voor drankje en/of hapje

ter plaatse, vanaf ’s middags (re-

servering gewenst: 02.425.01.71)!

CREATIEVE WORKSHOP
KOKEDAMA
ZATERDAG 28 MAART, 
VAN 14.30U TOT 16U

Kokedama is een combinatie van

de oude Japanse tradities Bonsaï,

Ikebana en Nearai. Het concept

bestaat erin een plant voor te stel-

len als een plantaardig sculptuur.

Leer je eigen Kokedama ineen ste-

ken om mee te nemen naar huis

of, waarom niet, cadeau te doen

aan iemand anders.
�  15 ¤ voor de module van 5 tafels

Niveau beginners 
Inschrijven verplicht � Gratis 

ACTIVITEITEN, INFO EN

RESERVERINGEN: 
02.420.21.26
0498.637597
LERAYONVERT@SKYNET.BE

WWW.LERAYONVERT.BE

INFO

� 7 ¤
Vanaf 8 jaar

FILM + CONCERT
LA ROSE BLANCHE + 
KOSMOKRATORS
ZONDAG 8 MAART OM 16U

Een geëngageerde, poëtische

docu-film over het laatste Griekse

volkscafé van Molenbeek. Scree-

ning in aanwezigheid van de ma-

kers. Reservatie aanbevolen!

Vooraf + aansluitend live-rembeti-

komuziek door Kosmokrators, een

unieke Brusselse band die dit ge-

weldige repertoire trouw vertaalt. 

CONCERT
ANTOINE GUENET
DONDERDAG 12 MAART OM 20U

Pianist Antoine Guenet schrijft

sinds ongeveer anderhalf jaar ook

teksten in het Engels. Ze gaan

over kleine en grote dingen, per-

sonen, onderwerpen die hij alleen

onder deze vorm kan beschrijven.

Dit concert is een van de eerste in

deze nieuwe formule!

CONCERT
AKASHA
ZONDAG 22 MAART OM 16U

Voor het trio Akasha dompelen

Peter Hertmans en twee collega-

jazzmuzikanten zich samen onder

in het universum van zijn originele

composities. Tussen harmonische

dialogen en ritmische steekspelen

neemt het trio zijn tijd om stil te

staan bij de melodieën geïnspi-

reerd op het lyrische en delicate

werk van pakweg John Abercrom-

bie of Richie Beirach.

CONCERT
PIWI LEMAN
DONDERDAG 26 MAART OM 20U

Piwi Leman (stem, ukulele en hier

en daar wat percussie) en Fred

Péloquin (Canadese zanger, slam-

artiest en verteller) vormen samen

een onuitgegeven punk-musette-

duo!
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GC ESSEGEM JETTE
GEMEENSCHAPCENTRUM ESSEGEM, LEOPOLD I-STRAAT 329 - Facebook @Essegem - www.essegem.be 

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

CURSUS
FIETSLESSEN VOOR
VOLWASSENEN
VANAF 2 MAART, ELKE MAANDAG EN

DONDERDAG VAN 12.30U TOT 15U

Fietsen is leuk! Maar fietsen moet

je leren, liefst op een veilige en

rustige manier. In deze reeks leer

je stap voor stap de fiets gebrui-

ken, in een afgeschermde zone

zonder auto's. Iedereen met wei-

nig of geen ervaring is welkom, wij

zorgen voor fietsen en het nodige

materiaal. Na deze lessenreeks rijd

je zelfzeker op twee wielen. De

smaak te pakken? Eind maart start

een nieuwe reeks waar we de

straat op trekken en veilig leren

fietsen tussen het verkeer.

I.s.m. Provelo

WORKSHOP
WERELDWATERDAG: 
KOOKWORKSHOP
DONDERDAG 12 MAART OM 19U

Naar aanleiding van de Brusselse

waterdagen in maart, brengt Kwb

Laken-Jette het watergebruik in de

voedselproductie onder de aan-

dacht. Samen maken we een 3-

gangenmenu klaar, waar we

daarna samen van smullen. Ons

hoofdgerecht wordt een lekkere

tajine, zowel vegetarisch als met

vlees. Een gezellige én culinaire

activiteit, waarbij je ineens ook bij-

leert over verstandig watergebruik

in de keuken.

FAMILIE
TWEEDEHANDSBEURS KIN-
DERKLEDING EN -SPEELGOED
ZATERDAG 28 MAART, 
VAN 14U TOT 17U

(Aanstaande) mama of papa? Dan

weet je vast dat kinderen fantas-

tisch zijn, maar ook een heleboel

spullen nodig hebben. Geen zin

om alles nieuw te kopen? Kom dan

naar de tweedehandsbeurs van

Huis van het Kind. Je vindt er heel

wat baby- en kinderspullen, van

zomerkleren tot speelgoed, voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor

toekomstige jonge ouders geeft

Myriam van Ket in Brussel een in-

fosessie over dragen en draagsys-

temen, in de gezellige Taverne van

GC Essegem!

INFO
INSCHRIJVEN IN EEN NEDER-
LANDSTALIGE BASISSCHOOL?
VAN 2 TOT 31 MAART

Heb je een kindje geboren in 2018

of vroeger? Dat je volgend school-

jaar of in september 2021 in een

Nederlandstalige school in Brussel

wil laten starten? En heb je hulp

nodig bij het aanmelden? GC Esse-

gem kan je helpen bij de aanmel-

ding, elke dinsdag in maart.

VOLKSBAL
VRIJDAG 6 MAART OM 20U

Le Rayon Vert en het Centre Cultu-

rel nodigen je uit op een volksbal,

met traditionele koppeldansen

(polka, scottish), collectieve dan-

sen en live begeleiding.

KUNST IN FAMILIEVERBAND
ZATERDAG 7 MAART, VAN 18U TOT 23U

Kom dan je artistieke talent delen

met het publiek, in alle beschei-

denheid en met plezier als enige

drijfveer.

CREATIEVE WORKSHOP FANZINE
ZATERDAG 21 MAART, 
VAN 10U TOT 14U

Creëer je eigen fanzine met behulp

van archieffoto’s, beelden uit tijd-

schriften en diverse materialen,

samen met Pauline Rivière, een

Brusselse illustratrice, grafisch

vormgeefster en uitgeefster.

� Gratis 
Info en inschrijvingen:
hanne.lahousse@vgc.be

� 10 ¤ / 8 ¤
Vanaf 5 jaar 
Meer info en reserveringen:
www.lerayonvert.be
lerayonvert@skynet.be
0498.63.75.97

� Gratis (kunstenaars) - 4 ¤ (kij-
kers) - 7 ¤ (maaltijd, mits reser-

vering) - Vanaf 5 jaar 
Meer info en reserveringen:
www.lerayonvert.be
lerayonvert@skynet.be
0498.63.75.97

� 15 ¤ materiaal inbegrepen)

Vanaf 14 jaar 
Info: cvermeulen@ccjette.be 
Reservering: ccjette.be

� Gratis 
Inschrijvingen voor verkoop:
huisvanhetkind-jette@vub.be

� Enkel op afspraak via 
02.427.80.39 of
essegem@vgc.be

INFO EN RESERVERINGEN: 
GC ESSEGEM - 02.427.80.39
ESSEGEM@VGC.BE

WWW.ESSEGEM.BE

INFO

jette info cultuur

� 25 ¤, 15 ¤ (leden) 

Info en inschrijvingen: 
connyroelens@scarlet.be 
(Kwb Laken-Jette)

02.426.64.39
INFO@CCJETTE.BE

WWW.CCJETTE.BE

INFO
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EN
DA

1.03 - 11h

Concert 

Pianotrio Impression

Classique à l’Abbaye

Klassiek in de Abdij

Abbaye de Dieleghemabdij

Rue Tiebackxstraat 14

6.03 - 20h

Bal folk

Centre Armillaire

Bd de Smet de Naeyerlaan 145

7.03 10h30

Spectacle 

‘Sans crier gare’

BiblioJette

Place Mercierplein 10

Inscriptions :

bibliojette@jette.irisnet.be

7.03 14h30

Triple rencontre/dédicace

Didier Swysen ‘Alcante’, 

Laurent-Frédéric Bollée &

Denis Rodier

Librairie Jaune

Rue Léopold I-straat 499

7.03 - 15h30

Baby-Boum

1,5-4 ans/jaar

Atelier 34zero

Drève de Rivierendreef 334

7.03 - 18h>23h

Art en famille

Centre Armillaire

Bd de Smet de Naeyerlaan 145

8.03 - 16h

Film & concert 

‘La Rose Blanche’ 

+ ‘Kosmokrators’

Ploef !

Rue Bonaventurestraat 100

10.03 – 19-21h

11.03 – 9-15h

Bourse de la Ligue 

des Familles

Kledingbeurs

Salle communale des Fêtes

Gemeentelijke Feestzaal

Place Mercierplein 10

10.03 - 9h30

Ages et images 

‘Le mécano de la générale’

Centre Armillaire

Bd de Smet de Naeyerlaan 145

12.03 - 14h

Cin’Aînés 

‘Ave Cesar’

Centre Armillaire

Bd de Smet de Naeyerlaan 145

12.03 - 14h30

Conférence 

‘La Turquie dans le contexte

historique et géopolitique 

actuel’

Salle communale des Fêtes

Gemeentelijke Feestzaal

Place Mercierplein 10

12.03 - 19h

Kookworkshop 

‘Wereldwaterdag’

GC Essegem

Rue Leopold I-straat 329

12.03 - 20h

Concert 

‘Nicolas Guenet’

Ploef !

Rue Bonaventurestraat 100

13.03 -  9h>12h

Table Emploi de Jette

CV/Lettre de motivation

Rue Léon Theodorstraat 108 (-1)

14.03>24.05

Expo 

Jeanine Cohen

Atelier 34zero

Drève de Rivierendreef 334

15.03 - 10h>12h

Plantswap Bxl

Rayon Vert

Rue Van Huynegemstraat 32

18.03 - 15h

Ciné Kids 

Astro Boy

Centre Armillaire

Bd de Smet de Naeyerlaan 145

18.03 - 19h

Bar philo 

‘La magie en occident’

Centre Armillaire

Bd de Smet de Naeyerlaan 145

19.03 - 20h

Nord de rire #6

Centre Armillaire

Bd de Smet de Naeyerlaan 145

20.03 - 7h40>9h

Clap au vélo

Avenue Crocqlaan 10

20.03 - 20h

Concert 

Duo AnKa

Casa Veronica

Avenue Capartlaan 13

21.03 - 13h30>17h30

Fête de la Famille

Feest van het Gezin

Domaine du Poelbosdomein

Avenue du Laerbeeklaan 110

21.03 - 10>14h

Atelier créatif 

‘Fanzine’

Centre Armillaire

Bd de Smet de Naeyerlaan 145

21.03 - 15h

Kids’ concert 

‘Taama’

Centre Armillaire

Bd de Smet de Naeyerlaan 145

21.03 - 19h

Table d’hôte Jam’in Jette

Le Rayon Vert

Rue G. Van Huynegemstraat 32

Réservations :

jaminjette@gmail.com

22.03 - 10h

Journée jettoise de l’Eau

Jetse Waterdag

Bibliothèque néerlandophone

Nederlandstalige bibliotheek

Place Mercierplein 6

Rond-point Pannenhuisrotonde

22.03 - 16h

Concert 

‘Akasha’

Ploef !

Rue Bonaventurestraat 100

26.03 - 18h

Assemblée générale du

Contrat de Quartier Durable

Magritte

Algemene vergadering van

het Duurzame Wijkcontract

Magritte

Salle communale des Fêtes

Gemeentelijke Feestzaal

Place Mercierplein 10

26.03 - 20h

Concert 

‘Piwi Leman’

Ploef !

Rue Bonaventurestraat 100

28.03 - 14h30>16h

Atelier créatif 

‘Kokédama’

Rayon Vert

Rue Van Huynegemstraat 32

28.03 - 14h>17h

Tweedehandsbeurs kinder-

kleding en speelgoed

Bourse de deuxième main vê-

tements d’enfants et jouets

GC Essegem

Rue Leopold I-straat 329

28.03 - 19h

Tablao flamenco 

Nati James

Casa Veronica

Avenue Capartlaan 13

31.03 - 12h

Bal Primavera – Seniors

Salle communale des Fêtes

Gemeentelijke Feestzaal

Place Mercierplein 10




