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Covid-19 
Q&A vaccinatiecampagne

H
eb je vragen over de vaccinatie-
campagne die moet helpen in de 
strijd tegen het coronavirus? Hier-
onder vind je de meest gestelde 

vragen en de bijhorende antwoorden. 
 

Hoe en wanneer  
kan ik me laten vaccineren? 

Je zal een uitnodiging krijgen zodra je 
aan de beurt bent. Dat gebeurt volgens de 
lopende vaccinatiefases (zie hieronder). 

Afspraak 
Momenteel (26.04) worden de Brusselaars 
geboren voor 1971 en met bepaalde risico-
factoren (comorbiditeit) gevaccineerd. Om 
een afspraak te maken voor je vaccinatie, 
volg je deze stappen: 
• Je gaat naar de website 

https://bruvax.brussels.doctena.be/nl 
voor een afspraak. Je hebt je NISS-num-
mer en je postcode nodig. 

• Je kan ook telefonisch een afspraak 
maken, via het gewestelijk callcenter - 
02.214.19.19. 

• Voor de meeste vaccins heb je twee prik-
jes nodig met enkele weken tussen. 

• Als je online een afspraak maakte, dan ont-
vang je een bevestigingsmail met een QR-

code. Reserveerde je telefonisch? Noteer 
dan goed plaats en datum van je afspraak. 

• Neem op de dag van vaccinatie je identi-
teitskaart mee en je afspraakbevestiging 
met QR-code. 

Volgorde van vaccinatie 
In een eerste fase worden de volgende 

groepen gevaccineerd:  
• Mensen van 65 of ouder 
• Mensen van 18 tot en met 64 jaar met be-

paalde risicofactoren 
• Zorgpersoneel en mensen met een essen-

tieel beroep 
Momenteel worden de Brusselaars van 

+51 en met bepaalde risicofactoren (comor-
biditeit) gevaccineerd. 

 
Kan ik mij op een wachtlijst  
inschrijven voor een vaccinatie  
zonder oproepingsbrief? 

Sinds 19.04 kunnen de Brusselaars  
(geboren in of voor 1970) die nog geen op-
roepingsbrief ontvingen, zich via het plat-
form Bruvax inschrijven op een wachtlijst, 
zodat ze gecontacteerd worden als er over-
tollige vaccins zijn in het vaccinatiecentrum. 

 
Kan ik kiezen waar ik mij  
laat vaccineren? 

Wanneer je je afspraak boekt (telefonisch 
of via het online reservatiesysteem), kan je 
kiezen uit een aantal centra (degene die op 
dat moment open zijn naargelang de vacci-
natiefases en de beschikbaarheid van de 
vaccins). Eens je hebt gekozen, kan je niet 
meer van vaccin en vaccinatiecentrum ver-
anderen. 

 
Als ik al een afspraak gemaakt 
heb, kan ik ze dan nog annuleren of 
verplaatsen? 

In je bevestigingsmail staat een knop om 
je afspraak te annuleren. Je kan hiervoor ook 
naar het gewestelijk callcenter bellen 
(02.214.19.19) Na annulering geeft het plat-
form je opnieuw de mogelijkheid om een af-
spraak te boeken. Je zal dan een nieuwe 
afspraakbevestiging krijgen. 

 

Ik heb hulp nodig bij mijn reservatie. 
Waar kan ik terecht? 

Als je algemene vragen hebt over de vac-
cins of over de vaccinatie, kan je het fede-
raal callcenter bellen op 0800.14.689. Als je 
vragen hebt over je persoonlijke vaccinatie, 
kan je het gewestelijk callcenter bellen op 
02.214.19.19. Om een lange wachttijd te ver-
mijden, belt u best na 11u of tijdens het 
weekend. 

 
Wat als ik geen  
e-mailadres heb? 

Zonder e-mailadres kan je geen online 
afspraak maken. Als je zelf geen e-mail-
adres hebt, kan je dat van een familielid of 
naaste ingeven. De bevestigingsmail zal in 
dat geval ook naar die persoon verstuurd 
worden. 

Als dat ook niet mogelijk is, dan kan je ui-
teraard nog steeds telefonisch een afspraak 
maken. Bel hiervoor naar het nummer dat 
in je uitnodiging wordt vermeld. 

 
Hoe kan ik een afspraak maken  
om thuis gevaccineerd te worden? 

Enkel huisartsen kunnen een vaccinatie- 
afspraak maken voor wie in aanmerking 
komt voor thuisvaccinatie. Er werd wel ge-
vraagd dat elke huisarts maximaal 12 pa-
tiënten inschrijft. Thuisvaccinatie is namelijk 
moeilijk te organiseren en met deze beper-
king willen we voorkomen dat mobiele 
teams worden ingezet waar het niet nodig is. 
 
Denk je dat je in aanmerking komt voor 
thuisvaccinatie? Neem dan contact op met 
je huisarts. Die bekijkt op basis van objec-
tieve criteria of dit al dan niet het geval is. 
Als je huisarts heeft beslist dat je thuis ge-
vaccineerd kan worden, zijn er twee moge-
lijkheden: Het mobiele team komt langs om 
je thuis te vaccineren. In dit geval is de vac-
cinatie gratis. Als je wil dat je eigen huisarts 
je thuis komt vaccineren, dan moet je de 
consultatie van de huisarts zelf betalen. 
 
Heb je nog vragen?  
Surf naar https://coronavirus.brussels/nl/ 
faq-vaccinatie-covid/
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Mozaïek als ode aan de 
inzet en beproevingen 
‘Vaccinatie zorgt ervoor dat we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten’

I
n Residentie Iris, het woonzorgcentrum 
van het Jetse OCMW, is de vaccinatie 
achter de rug en dat biedt perspectie-
ven qua bezoek en ontspanning. Maar 

binnen enkele maanden kunnen de bewo-
ners, bezoekers en het zorgpersoneel er 
ook terecht bij een mozaïekwerk voor een 
moment van bezinning en dankbaarheid… 

Levensboom 
De projectvoorbereidingen voor het 

wandmozaïek gaan in de loop van de maand 
juni van start. Een achttal medewerkers van 
Art Mosaico zullen aan de slag gaan met de 
input van de bewoners van de residentie en 
de senioren van centrum Viva en hun mede-
werkers, om al hun ervaringen te bundelen 
in een creatie in de vorm van een levens-
boom. De dynamiek van de groep, het col-
lectief en de onderlinge samenwerking 
zullen zich onder begeleiding vertalen om te 

komen tot het uiteindelijke mozaïek. Het 
creatieproces zal bestaan uit een viertal 
ontmoetingen waar iedereen zijn of haar er-
varingen van de afgelopen periode zal kun-
nen delen. Het kunstwerk moet de 
verbondenheid met de mensen die we heb-
ben moeten loslaten, symboliseren.  

Het wandmozaïek wordt in oktober ge-
plaatst en ingehuldigd. 

Positief toekomstbeeld 
Het afgelopen jaar was een emotionele 

periode voor iedereen, zeker voor bewoners 
en medewerkers van woonzorgcentra. Ook 
de Jetse centra bleven niet gespaard van 
enig coronaleed, maar dankzij de vaccinaties 
maakt dat stilaan plaats voor hoopvolle mo-
menten. In Residentie Iris kijken de bewo-
ners alvast positief naar de toekomst. Veerle 
Andries, die er nog maar pas haar intrek 
heeft genomen, voelt zich nu veilig, en niet 
langer opgesloten. Alice Anspach (zie foto, 

samen met ergotherapeute Marie Vangier-
degom), die al vele jaren in het rusthuis ver-
blijft, geeft aan dat ze vindt dat de wereld 
sinds kort helemaal veranderd is: ‘Ik ben blij 
dat het weer mogelijk is om samen deel te 
nemen aan activiteiten en te quizzen’.  

Langzaam maar zeker worden de contac-
ten weer regelmatiger en verdwijnt de een-
zaamheid...  
 
Meer info:  
Centre Viva – Léon Theodorstraat 197  
aiwes@jette.irisnet.be – 02.201.89.41 of 
Residentie Iris 
Sint-Pieterskerkstraat 47-49  
cbrees@jette.irisnet.be – 02.422.47.77

 

Samen met de medewerkers en de bewoners van Centrum Viva en 
Residentie Iris realiseert vzw Art Mosaico binnenkort een wand- 
mozaïek aan de onthaalruimte van het woonzorgcentrum. Het moet 
een ode worden aan de inzet en de beproevingen die de medewerkers, 
de bewoners en hun familie tijdens de coronaperiode hebben beleefd. 

Op die manier willen we verbon-
den blijven met de mensen die 

we hebben moeten loslaten

“
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Strijd tegen sociaal isolement  
als gevolg van gezondheidscrisis  
Projectoproep OCMW levert mooie resultaten op 

D
e coronacrisis en de opeenvol-
gende lockdowns hebben een 
grote impact gehad op de sociale 
contacten, om te beginnen voor 

personen die al in isolement zaten, en daar 
bovenop voor de vele nieuwe slachtoffers. 
Op de duur leed de mentale gezondheid van 
de hele bevolking onder de situatie. In deze 
context en met het zicht op een progressieve 
versoepeling van de gezondheidsmaatrege-
len, contacteerde het OCMW Jetse vereni-
gingen en wijkcomités om hen de nodige 
steun te verlenen bij de uitwerking van pro-
jecten om deze problematiek aan te pakken. 

Wijkcomités en verenigingen  
Onder de geselecteerde projecten ontvin-

gen 6 wijkcomités een subsidie van 500 euro 

om activiteiten en diverse animaties op 
touw te zetten (rommelmarkten, straatani-
matie, wijkfeesten, wandelingen,…). Dit zijn 
de laureaten: Les Ketjes de Dieleghem, Léo 
1, Antoine Baeck, Living It Sainte Claire, 
Charles Woeste en Paul de Merten. 

Dit zijn de verenigingen die een bedrag 
van maximum 20.000 euro ontvangen voor 
hun project: 
• De Kinderboerderij:  

‘Een boerderij voor iedereen’ 
• ASBL KWA – Collectif CBO :  

‘Cébéo-ruimte – tijdelijke invulling’ 
• Labolobo :  

‘Mobitwins – mobiliteit en intergeneratio-
nele digitale inclusie’ 

• Coulemelle ASBL :  
‘Rep'AIR - het kleine festival van duurzame 
textielcreaties’ 

 
 
• Velokanik :  

‘Participatief fietsenherstelatelier’ 
De projecten vinden plaatsen in de loop 

van de komende weken, in functie van de 
geldende sanitaire maatregelen. De wijkco-
mités en verenigingen zorgen zelf voor de 
promotie van hun activiteit. 

 
Herhaling projectoproep 

Hebt u nog niet de tijd gevonden om te 
reageren op deze projectoproep om te 
strijden tegen sociaal isolement als ge-
volg van de gezondheidscrisis? Geen pro-
bleem, het OCMW doet een nieuwe 
oproep aan de wijkcomités. Stuur uw 
dossier in voor 31 mei 2021. 
Meer info:  www.ocmwjette.be 

 

Vorige maand lanceerde het OCMW van Jette een projectoproep 
naar Jetse verenigingen en wijkcomités om te strijden tegen sociaal 
isolement binnen de bevolking. Na deze oproep ontving het OCMW 
14 projecten, waarvan er 11 werden weerhouden, in functie van de 
toekenningsvoorwaarden. Het OCMW dankt alle indieners van de 
verschillende projecten om zo massaal te reageren op dit innove-
rende initiatief. 
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Initiatief tegen voedselverspilling waar iedereen bij wint  

Happy Hours Market,  
nu ook actief in Jette 

H
appy Hours Market is een jonge 
start-up die actief is in vijf Brus-
selse gemeenten en sinds de op-
richting al 455 ton voedsel redde 

van de afvalberg. Sinds enkele weken houdt 
hun karavaan ook driemaal per week halt in 
Jette om onverkochte etenswaren van de 
Delhaize-vestiging in de Dikke Beuklaan 
aan de man te brengen en zo op de ingesla-
gen, ecologisch verantwoorde weg verder te 
gaan. 

Voedselverspilling 
Dagelijks eindigen miljoenen tonnen le-

vensmiddelen bij het afval, terwijl ze nog 
perfect eetbaar zijn. En toch gaat slecht 1 % 
van die overschotten naar voedselhulp- en 

sociale organisaties. Daarnaast is er de 
vaststelling dat een groot deel van de bevol-
king zich deze basisproducten niet of nau-
welijks kan veroorloven, een gegeven dat 
sinds het uitbreken van de coronapandemie 
almaar zichtbaarder is geworden. Twee jaar 
geleden besloten twee jonge Brusselaars 
om zich te buigen over het probleem van 
voedselverspilling en kwamen ze op de 
proppen met een initiatief dat zowel ecolo-
gische, economische als sociale troeven in 
zich heeft. 

Anderhalf uur 
Elke dinsdag, donderdag en zaterdag 

gaat Happy Hours Market in de vooravond 
langs bij Delhaize Arbre Ballon, de Jetse 
partner van de start-up, om levensmiddelen 
op te halen waarvan de uiterste verkoop-

datum nadert. Die belanden vervolgens op 
hun website en app waar ze van 19.30u tot 
20.30u aan de helft van de prijs te koop aan-
geboden worden. Dat uurtje is meteen ook 
het tijdsframe waarin de klanten de produc-
ten die ze verzamelden in hun winkel-
mandje, kunnen afhalen op het Kardinaal 
Mercierplein.  

Win-win-win 
Aangezien consumenten de kans krijgen 

om online te winkelen tegen de helft van de 
prijs, lijken zij de grote winnaars in dit ver-
haal. Maar ook de winkeliers/partners 
halen hun voordeel bij dit innoverende con-
cept. Zij zien namelijk de kosten verbonden 
aan de verwerking van niet-verkochte pro-
ducten drastisch dalen en kunnen zich met-
een ook een duurzaam imago aanmeten.  
Happy Hours Market zet bovendien zijn 
eigen koelwagens in om de 50 % onver-
kochte producten te verdelen onder de 
goede doelen, wat een gigantische logis-
tieke meevaller betekent voor deze non-
profitorganisaties.  

Happy Hours Market is dus een ecolo-
gisch en sociaal initiatief dat alle betrokke-
nen goed uitkomt, zowel qua tijdswinst als 
financieel. 

 
Meer info: www.happyhours.be 

 
Happy Hours Market in 2020 :  
de cijfers 

• 260 ton voedsel gered 
• 400 verkochte producten per dag 
• 15 ton levensmiddelen per maand 

voor het goede doel 
• 65 euro gemiddelde maandelijkse 

winst per klant 
• 11.934 downloads sinds de lancering 

van de app in september 2020 
• 12.000 ‘Happiers’  

(klanten, fans, volgers) in Brussel

 

Driemaal per week haalt Happy Hours Market onverkochte 
producten op bij een Jetse supermarkt om ze online en aan 
halve prijs te verkopen en enkele uren daarna te verdelen op 
het Kardinaal Mercierplein. De levensmiddelen die op die ma-
nier hun weg niet vinden naar particulieren, gaan automatisch 
naar het goede doel.
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1 dag niet 

Preventie diefstal met list 

B
ij diefstal met list verzinnen de da-
ders een scenario om de aandacht 
van hun slachtoffers af te leiden en 
om vervolgens onopgemerkt hun 

bezittingen te stelen. Senioren zijn een 
kwetsbaar publiek en daarom een geliefd 
doelwit voor deze criminelen. De daders 
maken misbruik van hun goedgelovigheid 
om zich onder om het even welk voorwend-
sel toegang te verschaffen tot hun woning 
en hun bezittingen te stelen. 
 

De list kan verschillende vormen  
aannemen 
• Onderhoud van het gebouw  

(arbeiders, onderhoudstechnicus,…) 
• Verkoop aan huis 
• Op zoek naar een dier 
• Valse identiteit (Electrabel, politie,…) 
• Een dienst vragen  

(autopech, een glas water,…) 
• Zich laten doorgaan voor een vriend 

van de familie 
• In het kader van de coronacrisis  

(onderzoek, vaccinatie,…) 
 

Enkele tips om u te beschermen tegen dief-
stal met list: 
Als men aan de deur belt 
• Controleer steeds de identiteit van de per-

sonen voordat u de deur opent (door het 
raam, via het kijkgaatje, ...). Aarzel niet om 
telefonisch na te gaan of de persoon aan 
uw deur deel uitmaakt van de vermelde 
organisatie (water-, telefoon-, elektrici-
teits-, gasmaatschappij,...) of van de open-
bare dienst (politie, brandweer, 
gemeentebestuur,...). 

• Vraag altijd naar de visitekaartjes van ver-
tegenwoordigers en technici van allerlei 
aard, en controleer of er een officieel 
voertuig in de buurt geparkeerd staat. Als 
de vreemdeling aandringt of dreigemen-
ten uit, aarzel dan niet om de politie in te 
lichten. 

• Geef de indruk dat u niet alleen in uw huis 
bent, ook al is dat niet het geval!  

Beperk de risico’s 
• Vermeld geen persoonlijke informatie op 

uw deur, uw brievenbus of in het telefoon-
boek die zou kunnen doen geloven dat u 
alleen woont (vermijd het vermelden van 
mevrouw, mevr., weduwe x,...) 

• Geef een onbekende die u opbelt nooit in-
formatie over uzelf of uw verblijfplaats (bv. 
een statistisch onderzoek per telefoon). 
Geef geen antwoord op vragen als:  
Woont u alleen? Heeft u geld in huis?  
Wat is uw dagschema?,...  

• Voorzie uw deur van een goed slot, een 
kijkgaatje, een deurketting. 

• Laat de persoon in geen geval alleen in 
een kamer. 

• Bewaar geen grote sommen geld in huis 
en laat geen waardevolle voorwerpen 
zichtbaar achter het raam. 

• Ga zo mogelijk niet alleen naar de bank of 
het postkantoor om niet als een potentieel 
doelwit te worden gezien. 

Tips om de buit te beperken  
• Betaal nooit cash aan de deur. Kies voor 

een bankoverschrijving. 
• Schrijf uw bankkaartcode nooit op een 

stuk papier en bewaar uw code nooit 
samen met uw bankkaart. Gebruik geen 
al te makkelijke codes, zoals je geboorte-
datum. 

• Bel CARD STOP - 070.344.344 - als uw 
bank- en/of kredietkaart gestolen is. 

• Bel DOC STOP - 0800.2123.2123 - als uw 
paspoort of identiteitskaart gestolen is. 

• Houd uw nuttige nummers bij de hand 
(wijkagent, algemeen politienummer 
(02.412.68.06 - 101 in geval van nood, 
elektriciteits- en/of gasmeterbedrijf, tele-
foon/internetdienst).  
 
 

Meer info:  
• Cel Diefstalpreventie  

Dienst Stadspreventie 
A. Vandenschrieckstraat 77 
02.423.11.56 
inbraakpreventie@jette.irisnet.be
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Cairgo Bike  
Gratis testperiodes voor bakfiets of cargofiets

Overweeg je een bakfiets of een cargo-
fiets om je te verplaatsen in de stad 
maar twijfel je of dat wel een efficiënt 
alternatief is om bijvoorbeeld met de 
kinderen op stap te gaan of je bood-
schappen te doen? Misschien moet je 
een en ander gewoon eens uittesten... 

 

T
wee weken lang een bakfiets of car-
gofiets testen, gratis en met bege-
leiding om je vol zelfvertrouwen op 
pad te sturen, dat kan binnenkort 

dankzij het project Cairgo Bike waarmee het 
Brussels gewest zich inzet om de luchtkwa-
liteit in de stad te verbeteren. Je draagt dus 
meteen je steentje bij aan de wetenschap 
door je blootstelling aan vervuiling te meten. 

2 testperiodes van 2 weken 
Bakfietsen en cargofietsen bieden niets 

dan voordelen. Ze zorgen niet alleen voor 
minder CO2-uitstoot, lawaai en verkeers-
drukte, je bespaart daar bovenop nog eens 
op vervoers- en onderhoudskosten. Boven-
dien zijn ze een veilig transportmiddel om 
met de kinderen mee op stap te gaan.  

In juni biedt de gemeente Jette, in sa-

menwerking met Pro Velo en gefinancierd 
door het Europese programma Urban Inno-
vative Actions, zijn inwoners de kans om 
twee weken lang gratis elektrische bakfiet-
sen of cargofietsen te lenen. Voor de test-
periode krijg je ook een kleine opleiding om 
je veilig en verantwoordelijk de weg op te 

sturen. Al wat je te doen staat is je inschrij-
ving voor 13 mei te mailen naar cairgo-
bike@provelo.org. De testperiodes voor 
Jette lopen van 3 tot 17 juni en van 10 tot 24 
juni. Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt! 

 
Meer info: https://provelo.org/cairgo

Mobiliteit in Jette 
Uw mening telt
In het kader van het Gewestelijk Mobi-
liteitsplan Good Move kunnen Jettena-
ren uit de ‘maas Dielegem’ binnenkort 
deelnemen aan het lokale mobiliteits-
beleid in hun wijk.  

 

D
e ‘maas Dielegem’ beslaat niet al-
leen een groot deel van het grond-
gebied van Jette, maar ook straten 
en wijken van Brussel-Stad (Laken) 

en Ganshoren. Het gebied is onderverdeeld 
in twee: Brugmann, dat ten noorden van de 
spoorweg ligt, en Spiegel, het gedeelte ten 

zuiden van de spoorweg. Buurtbewoners uit 
beide gebieden kunnen begin mei op partici-
patieve bijeenkomsten hun ervaring rond mo-
biliteit in hun wijk delen en ideeën voorstellen 
om het verkeer er te ontlasten. 

Deze onlinebijeenkomsten worden geor-
ganiseerd door de drie betrokken gemeen-
ten, in samenwerking met het studiebureau 
Ecores. Ze vinden plaats op 4 mei voor de 
zone Brugmann en op 6 mei voor de zone 
Spiegel, telkens om 19u. 

 
Meer info en inschrijvingen:  
www.goodmove-dielegem.brussels 
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R. UYTTENHOVESTRAAT 
Rioleringsnetwerk 
Vivaqua voert momenteel renovatiewer-
ken uit aan het rioleringsnetwerk in de 
R. Uyttenhovestraat. De werken zijn ge-
pland tot augustus 2021. Er geldt een 
verkeers- en parkeerverbod en de toe-
gang tot de garages is per fase verbo-
den. De straat blijft wel bereikbaar voor 
voetgangers.  
 
O. WARLANDLAAN 
Werken nutsbedrijven 
Sibelga, Proximus en Vivaqua voeren 
momenteel werken uit voor de verstevi-
ging van hun installaties in de Odon 
Warlandlaan. In functie van de vooruit-
gang van de werken geldt er een par-

keerverbod. De straat blijft wel bereik-
baar voor voetgangers. 
 
A. BAECKSTRAAT  
EN WEMMELSESTEENWEG  
Werken nutsbedrijven 
Sibelga, Proximus, Vivaqua en Euro 
Fiber voeren werken uit voor de verste-
viging van hun installaties in de  
A. Baeckstraat en de Wemmelsesteen-
weg. In functie van de vooruitgang van 
de werken geldt er een parkeerverbod. 
De straat blijft wel bereikbaar voor voet-
gangers.

JETSELAAN 
Heraanleg voetpaden 
Het Brussels Gewest is momenteel 
bezig met de heraanleg van de voetpa-
den in het gedeelte van de Jetselaan, 
gelegen tussen de Lakenselaan en de 
gemeente Koekelberg (kant even huis-
nummers). Meer info over deze werken: 
smoussati@sprb.brussels - 0495.59.61.90 
of gert.vandepaar@viabuild.be  
0475.44.80.48. 
 
DIKKE BEUKLAAN 
Tram 9  
Meer info over de werken voor de ver-
lenging van tramlijn 9 op 
www.tram9.brussels en www.mivb.be of 
via 0800.94.001 (van 9u tot 12u).

Info
werken

WERKEN MEI 2021

Digitale werfkaart 
Alle werken in een oogopslag

Elke maand houdt Jette Info u op de 
hoogte van de werken in de gemeente. 
Maar ook op de gemeentelijke website 
vindt u hierover alle informatie. En om 
een en ander te verduidelijken, worden 
ze er voortaan ook visueel voorgesteld 
op een digitale kaart.  

 

G
rote werven krijgen doorgaans vol-
doende aandacht, maar kleinere 
interventies die zich op Jets grond-
gebied afspelen (water, elektrici-

teit, riolering, voetpaden, enz.) hebben 
meestal een beperktere impact en worden 
enkel lokaal meegedeeld aan de bewoners 
van de betrokken straten. Toch kunnen 
sommige werken ook andere personen 
aanbelangen: een weg op uw gebruikelijke 
reisweg die afgesloten is, werken in de 
buurt van een school, een ingreep in een 
park,… 

Regelmatige updates  
Alle lopende werven in Jette zijn terug te 

vinden op de website van de gemeente (Tot 
uw dienst – Openbare ruimte – Lopende 
werven). Nieuw is dat ze er voortaan voor-
gesteld worden onder de vorm van een di-
gitale kaart, zodat u snel kan zien waar ze 
zich situeren. De kaart zal regelmatig geüp-
datet worden met wijzigingen, vertragingen 

of eventueel uitstel van bepaalde werven. 
Dankzij deze praktische tool kan u voort-

aan in een oogopslag alle lopende werven 
in Jette ontdekken en zo nodig uw reisweg 
aanpassen! 

 
Ontdek de kaart van de lopende werven op 
www.jette.be (Tot uw dienst – Openbare 
ruimte – Lopende werven).
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Personen met beperkte mobiliteit 
Registreer u om onterechte boetes te vermijden

Sinds eind 2019 zet Parking.brussels 
de scancar in om de nummerplaten 
van geparkeerde auto’s te scannen en 
zo na te gaan of de eigenaars ervan wel 
keurig een parkeerticket betaald heb-
ben of hun parkeerschijf op een gel-
dige manier gebruiken. Helaas worden 
hierbij ook personen met een handicap 
onterecht beboet. 

 

P
arkeertickets en -kaarten zijn te-
genwoordig allemaal gedigitali-
seerd en dus rechtstreeks 
gekoppeld aan de nummerplaat 

van het voertuig in kwestie. Maar dat is niet 
zo voor parkeerkaarten voor personen met 
beperkte mobiliteit (PBM), die gelinkt zijn 
aan een persoon en niet aan een nummer-
plaat. Dit leidt tot de foutieve uitgifte van 
boetes, frustratie bij de houders van zo’n 
kaart en een nutteloze administratieve last. 

Registratie 
Parking.brussels is momenteel op zoek 

naar een (digitale) oplossing voor dit euvel. 
In afwachting daarvan kan u zich als houder 
van een PBM-kaart vooraf laten registreren 
bij het parkeeragentschap om zo fouten te 
voorkomen bij de controle van uw voertuig. 
Een e-mail naar jette@parking.brussels, 

vergezeld van een kopie van de parkeer-
kaart en de vermelding van de nummer-
plaat, volstaat hiervoor. Let wel: zo’n 
registratie impliceert niet dat u uw parkeer-
kaart niet langer zichtbaar achter de voor-
ruit moet presenteren! 

Hebt u uw parkeerkaart voor personen 

met een handicap correct gebruikt en ont-
ving u toch een retributie? Neem dan con-
tact op de klantendienst van 
parking.brussel via 0800.35.678 of mail naar 
jette@parking.brussels. 
 
Meer info: www.parking.brussels

Werken op tramlijnen 62 en 93
Nog tot 2 juli voert de MIVB belangrijke 
werken uit ter hoogte van de Koningin-
nelaan in Schaarbeek. Deze werken 
kaderen in een werf van Brussel Mobi-
liteit en zullen ook een impact hebben 
op de trams 62 en 93, twee lijnen die 
ook Jette doorkruisen. 

 

Z
o wordt tramlijn 93 vanuit Stadion 
omgeleid naar het Noordstation 
vanaf de halte Thomas. De Jettena-
ren die het oude traject van lijn 93 

willen blijven volgen, worden verzocht het 
stuk tussen de haltes Thomas en Liedts te 
voet af te leggen (300 meter) om daar lijn 93 
richting Legrand te nemen.  

Tram 62 richting Kerkhof van Jette rijdt 
dan weer niet verder dan de halte Weldoe-
ners en doet dus voorlopig niet langer Jette 
aan. Het gedeelte Weldoeners-Liedts blijft 
bediend door tram 25, het gedeelte Tho-
mas-Kerkhof van Jette door tram 93. De 
reizigers worden aangeraden te voet te 
gaan tussen de haltes Thomas en Liedts, 
een traject van ongeveer 300 meter. 
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O
p 31 mei en 1, 2 en 3 juni, telkens 
van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 
18u, is een nieuwe mobiele contai-
neractie voor huishoudelijk grof-

vuil voorzien in Jette. Vergeet niet om uw 
afval vooraf te sorteren en houd u aan de 
veiligheidsregels en de veiligheidsinstruc-
ties van het gemeentepersoneel ter plaatse. 

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

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

zich naar de container begeeft. Het perso-
neel behoudt zich het recht voor om de toe-
gang te weigeren aan personen die deze 
regels niet respecteren. 

 

Mondmasker en afstand houden  
verplicht 

Er zullen de nodige maatregelen getrof-
fen worden zodat deze actie in alle veiligheid 
verloopt. Zo moet elke bezoeker een mas-
ker dragen (ter plaatse zijn geen maskers 
voorzien) en geldt de afstandsregel van 1,5 
meter. Personen die symptomen vertonen 
die wijzen op een besmetting met het coro-
navirus, worden verzocht om thuis te blij-
ven. En ten slotte moeten de bezoekers zich 
uiteraard houden aan de instructies van het 
gemeentepersoneel ter plaatse. 

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

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

garages niet toegankelijk zijn. Van 12.30u 
tot 13.30u is een pauze voorzien en wordt de 
mobiele containeractie onderbroken om de 
ochtendploeg van het Agentschap plaats te 
laten maken voor de middagploeg. Tijdens 
dit uur zijn geen bezoekers toegelaten om 
te voorkomen dat de containers te vol raken.  

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

 
  

• 31/05: L. Procureurstraat  
(toegang via C. Woestelaan, uitgang 
via H. Longtinstraat)  

• 1/06: L. Dopéréstraat  
(toegang via Jetselaan, uitgang via 
Wemmelsesteenweg)  

• 2/06: A. Hepburnstraat  
(Tuinen van Jette) 

• 3/06: G. Gilsonstraat  
(toegang via T. De Baisieuxstraat 

Uurrooster:  
van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u

Van 31 mei tot 3 juni 2021 

Mobiele containers  
voor huishoudelijk grofvuil 
Enkel voor Jettenaren 

PROXY
CHIMIK

Mei 2021 

• Kardinaal Mercierplein  
   10 mei, van 17u tot 17.45u 

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

• Woestelaan 
   (O.L.V. van Lourdeskerk) 
   8 mei, van 16u tot 16.45u 

• Gemeentelijke  
   Dienst beplantingen 
   (Laarbeeklaan 120  
   02.478.22.99) 
   enkel voor Jettenaren 

elke dinsdag, donderdag  
en zaterdag, van 9u tot 12u 

 
   Raadpleeg de Proxy  

Chimik-kalender 2021  
voor Jette op www.jette.be 
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‘Bat light district’ 
Nachtverlichting om de fauna te beschermen in de stadsomgeving

N
achtelijk kunstlicht heeft een ne-
gatieve impact op de biodiversiteit 
en verstoort in het bijzonder het 
leven van de vleermuizen. In het 

felle nachtlicht vormen ze een gemakkelijke 
prooi voor roofdieren zoals uilen of valken. 
Bovendien verkort de kunstverlichting de 
nacht voor de vliegende zoogdieren, hun 
jachtmoment bij uitstek. 

Oranje nachtverlichting stoort de nacht-
dieren veel minder. Daarom wordt het on-
bewoonde gedeelte van de Heilig-Hartlaan 
omgetoverd in een ‘Bat Light District’, met 
vleermuisvriendelijke oranje nachtverlich-

ting. Deze werken, waarbij de verlichtings-
palen vervangen worden door de nieuwe ge-
neratie verlichting, startten eind april en 
zullen zes weken duren. 

Vliegroute 
De Heilig-Hartlaan, tussen het Jeugd-

park en het Koning Boudewijnpark, maakt 
deel uit van de vliegroute van de vleermui-
zen. Dit werd vastgesteld door de metingen 
van Natagora. De oranje LED-verlichting zal 
de Jetse vleermuizen dus ten goede komen. 
Door het verdwijnen van holle bomen, 
hagen, grotten of steengroeves en door de 
isolatie van daken, vinden deze fascine-

rende dieren steeds moeilijker een onder-
komen. En hoewel deze diertjes minder ge-
kend zijn in een stadsomgeving, spelen ze 
toch een fundamentele rol in de biodiversi-
teit in de stad. Wist je dat een vleermuis per 
nacht de helft van zijn lichaamsgewicht aan 
insecten kan eten, hetgeen overeenkomt 
met 3.000 muggen. Wat een natuurlijke in-
secticide! 

Proefproject 
De biodiversiteit doet het goed in Jette, 

dat met haar 117 ha groene ruimtes met 
onder meer het Koning Boudewijnpark en 
het Laarbeekbos tot de groenste gemeen-
ten in Brussel behoort. De oranje nachtver-
lichting zal bijdragen tot het behoud en de 
ontwikkeling van de natuur in de stad, zoals 
dat reeds het geval is op twee plekken in het 
Zoniënwoud. Deze nachtverlichting is voor 
de weggebruikers trouwens even efficiënt 
als de traditionele witte nachtverlichting.  

Als het proefproject op de Heilig-Hart-
laan positief verloopt, zal de rode nachtver-
lichting in de toekomst ook geïntegreerd 
worden op andere plaatsen in Jette (zoals 
rond het Koning Boudewijnpark) en het 
Brussels Gewest, waar er vleermuiskolo-
nies leven. 

Dit initiatief is een samenwerking tussen 
Sibelga, Natagora, Leefmilieu Brussel en de 
gemeente Jette 

 
Wist je dat… 

• Het oranje kunstlicht op deze laan be-
schermt de vleermuizen. 

• Het oranje licht zorgt ervoor dat de 
vleermuizen ’s nachts kunnen jagen en 
beschermt hen op hun beurt tegen 
roofdieren. 

• Vleermuizen zijn de enige vliegende 
zoogdieren. 

• Ze eten tot 3.000 insecten per nacht. 
• Vleermuizen gebruiken hun oren om ‘te 

zien’. Via echolocatie weten ze exact 
waar de obstakels, prooien en soortge-
noten zich bevinden.

 

Eind april zullen een dertigtal straatlampen in de Heilig-
Hartlaan uitgerust worden met orangje LED-verlichting, een 
primeur in een Brusselse woonzone. Dit type verlichting is 
een zegen voor de vleermuizen en andere nachtdieren die er 
in de buurt hun leefgebied hebben. 



FleurAkker  
Je eigen bloemen plukken op Jetse bodem

N
et zoals CourJette kadert FleurAk-
ker in het project Bel Akker van 
Atelier Groot Eiland, een vzw die 
actief is in de sociale economie. De 

boerderij werkt volgens de principes van de 
Community Supported Agriculture, waarbij 
deelnemers via een jaarlijkse bijdrage bloe-
menboerin Annemie ondersteunen, in ruil 
voor een tweewekelijks boeket bloemen.  

Lokaal en seizoensgebonden oogst 
Net als de andere projecten van Atelier 

Groot Eiland komen op FleurAkker ook 
mensen die moeilijk hun weg vinden op de 
arbeidsmarkt wegens al of niet tijdelijke 
problemen (psychose, burn-out,…) een 
handje toesteken bij het verzorgen van de 
bloemen.  

Zoals fruit en groenten het beste smaken 
wanneer ze voortkomen uit een lokale en sei-
zoensgebonden oogst, zijn ook bloemen die je 
dicht bij huis en op hun hoogtepunt plukt het 
mooist. Het aanbod van FleurAkker bestaat uit 
zo’n honderdtal bloemensoorten, gaande van 
klaprozen, ridderspoor, zonnegoed en papa-
vers, tot juffertjes-in-het-groen. 

Bloemenaandelen 
Het bloemenseizoen start in mei/juni en 

loopt tot midden oktober. Wie wil genieten 
van een tweewekelijks boeket seizoensge-
bonden bloemen, recht van de wei, kan zich 
inschrijven voor een of meerdere ‘bloemen-
aandelen’. Je kan kiezen voor een kant-en-
klaar boeket dat je om de twee weken op 
donderdag kan afhalen op het veld of in ‘The 
Food Hub’ (Henegouwenkaai 23, Sint-Jans-
Molenbeek), of de bloemen ter plaatse zelf 
plukken om er je eigen boeket mee samen 
te stellen. Maar geef toe: wandelen of fiet-
sen in de Jetse natuur en daarna moe maar 
voldaan thuiskomen met een boeketje vers 
geplukte bloemen, dat is toch een ervaring 
op zich... 

Inschrijven voor het seizoen 2021 kan via 
de website van Atelier Groot Eiland  
(belakker.ateliergrooteiland.be/nl/CSA- 
FleurAkker). 

 
Meer info: fleurakker@ateliergrooteiland.be 
belakker.ateliergrooteiland.be 

 

Ergens verscholen tussen de volkstuintjes aan de 
Schapenweg en het Laarbeekbos en vlakbij de zelf-
plukboerderij CourJette, kan je vanaf eind mei, begin 
juni op de plukweide FleurAkker van Annemie Knae-
pen zelf je boeket seizoensgebonden bloemen pluk-
ken en samenstellen.
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Jette kleurt weer groen 
…en (binnenkort) ook rood, oranje, wit, roze, geel,…

Nu de opmars van de lente niet meer 
te stuiten is, zijn de donkere dagen van 
de voorbije maanden en de meer re-
cente aprilse grillen ondertussen niet 
meer dan een vage herinnering. Hoog 
tijd dus om te genieten van de warme 
temperaturen en de natuur die in Jette 
extra kleur krijgt dankzij de inzet van 
een ploeg toegewijde tuinmannen. 

 

O
p de gemeentelijke dienst Beplan-
tingen, aan de rand van het Laar-
beekbos, staat het hele jaar door 
wel werk op de plank, maar tijdens 

de lente- en zomermaanden gonst het er 
van de bedrijvigheid. Al vanaf de eerste 
maanden van het jaar tot september/ 
oktober zijn de tuinmannen druk in de weer 
om het imago van Jette als groene ge-
meente hoog te houden.  

Plant een boom 
Het plantseizoen start al vroeg. Struiken 

en vaste planten vinden in de maanden ja-
nuari en februari al hun stek langs wegen 
en in parken en tuinbedden op rotondes en 
pleinen. Ook de aanplanting van bomen is al 
jaar en dag een prioriteit van de Beplan-
tingsdienst, en nu zeker in het kader van het 
gemeentelijk Bomenplan dat inzet op meer 
afkoeling en biodiversiteit in de strijd tegen 
de klimaatopwarming. Zo werden begin dit 
jaar op het hele Jetse grondgebied 96 
bomen aangeplant, waarvan 65 om exem-
plaren te vervangen die de opeenvolgende 
periodes van droogte van de afgelopen jaren 
niet hadden overleefd.  

Creaties met vaste planten 
Ook vaste planten gaan al vroeg op het 

jaar de grond in. Deze duurzame categorie 
– een vaste plant gaat gemiddeld zo’n 4 tot 
5 jaar mee – komt in januari, februari als 
eerste aan de beurt om de Jetse straten, 
pleinen, parken en rotondes op te fleuren. 
Zo creëerden de tuinmannen dit jaar fraaie 
composities, onder meer in het Garcetpark, 
op het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesvoor-
plein (zie foto) en op de rotonde van de Tuin-
wijk. In totaal gaat het om meer dan 4.000 

vaste planten (rododendrons, azalea’s, la-
vendel,…). 

Wat ruist er… 
Een tweede plantencategorie die sinds de 

eerste maanden van het jaar de Jetse open-
bare ruimte siert, bestaat uit struiken, heg-
gen en kleine heesters. Deze soort kan je 
momenteel al bewonderen op de rotonde op 
de Liebrechtlaan (Mercure), en in de Jecta-
gaarde. Ook de recent aangeplante frambo-
zenstruiken in het Jeugdpark passen in dit 
rijtje. 

Na de bomen, de struiken en de vaste 
planten is het vanaf half mei tijd om de een-
jarige planten van stal – of beter gezegd: uit 
de gemeentelijke serres – te halen, want 

daar staan ze momenteel verspreid over 
een oppervlakte van 1.246 m². In de vol-
gende editie van Jette Info belichten we 
deze etappe in de jaarlijkse vergroening en 
opfleuring van de gemeente.

 
Enkele cijfers 

In 2021 voorziet de gemeentelijke dienst 
Beplantingen de aanplanting van…  
• 96 bomen (65 vervangbomen,  

31 in nieuwe plantputten) 
• 4.206 vaste planten 
• 4.500 struiken 
• 27.000 perkplanten  

(eenjarige planten)



1 mei 
Opendeur bijentuin  

I n een oase van groen, ergens tussen de 
dienst Beplantingen en de Kinderboer-
derij, opent de didactische tuin elke 

eerste zaterdag van de maand, van april tot 
oktober, zijn deuren. Je kan er met het hele 
gezin nader kennismaken met twee projec-
ten: de compostdemonstratie en de Boom-
gaard van de transitie. Op dezelfde plaats 
vind je ook de bijentuin, waar je op 1 mei de 
wereld van de bijen kan ontdekken. Vergeet 
niet een lange broek en gesloten schoenen 
aan te trekken… 
 
• Opendeur bijentuin 

Zaterdag 1 mei, van 14u tot 17u 
Boomgaard van de transitie  
(naast de dienst Beplantingen,  
Laarbeeklaan 120)  
Gratis

Twee geleide wandelingen in Jette
In het kader van de maand van de natuur 
worden in mei heel wat activiteiten rond 
het thema ‘de natuur in de stad’ georga-
niseerd. Jette stelt twee wandelingen 
voor die je ongetwijfeld op onbekende en 
verrassende plaatsen zullen brengen. 

 

W
andelen is het afgelopen jaar 
uitgegroeid tot een ware hype 
wegens 100% coronaproof. 
Dankzij handige brochures die 

je kan downloaden via www.jette.be, kan je 
ook deze wandelroutes perfect met je bub-
bel ontdekken. 

Heymbosch 
De Jetse Heymboschsite is geklasseerd 

als een gebied van hoge biologische waarde 
en geniet heel wat aanzien. Om de bezoe-
kers te kunnen laten genieten van zijn  
opmerkelijke fauna en flora werden op de 
site panelen geïnstalleerd die samen een 
pedagogische route vormen.  

 
Elk paneel is uitgerust met een QR-code 

die bezoekers kunnen scannen om zo meer 
informatie te bekomen. Langsheen het 
wandelpad kom je dus heel wat te weten 
over de uitzonderlijke fauna en de flora, 
maar ook over de geschiedenis van de site. 

Molenbeek 
De Molenbeek, een zijrivier van de  

Zenne, slingert zich een groen-blauwe weg  
van Vlaanderen naar Brussel. Tijdens deze 
wandeling, die grotendeels in een Natura 
2000-zone ligt, ontdek je een prachtige  
vallei waar de natuur niet alleen goed  
bewaard is, maar ook zijn gang is kunnen 
blijven gaan.  

 
Deze ontdekkingstocht brengt je langs 

beken, drassige gebieden, bossen en wei-
den. De combinatie van deze specifieke om-
gevingen maakt van deze zone een parel 
van biodiversiteit. 

8 mei 2021 

World Fair Trade Day
De wereldfairtradedag vormt de ideale 
gelegenheid om nog eens stil te staan 
bij de fairtradegedachte. Dat kan bij-
voorbeeld door te klinken op een fijne 
zomer bij een gezellig aperomoment, 
compleet met eerlijke hapjes en een 
biertje of een glas wijn of bubbels.  

 

J
ette was in 2013 de derde gemeente 
van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west die de titel van FairTradeGe-
meente binnenhaalde. Acht jaar 

later ijvert een speciaal hiervoor opgericht 
platform ervoor om van het Brussels ge-
west een fairtradegewest te maken. Er be-
weegt dus heel wat op het vlak van eerlijke 
handel, en daar kunnen we ons alleen maar 
op verheugen…  

FT horeca- en handelszaken 
Niet alleen fairtradegemeenten, maar 

ook handelaars sprongen de laatste jaren 
massaal op de fairtradekar. Zo telt Jette een 
20-tal horeca- en handelszaken die Fair 
Trade hoog in het vaandel voeren. Je vindt 
ze terug in een handige brochure die je kan 

downloaden op www.jette.be of aanvragen 
via ddo@jette.irisnet.be. Breng ze zeker 
eens een bezoekje of maak gebruik van hun 
takeawaydiensten! Ze hebben zeker iets in 
hun aanbod dat de World Fair Trade Day op 
8 mei gepast kan omkaderen. Zo kan je je 
bij Oxfam-Wereldwinkel (Leopold I-straat 
527), een van de vaandeldragers van de eer-
lijke handel, een van de drie aperopacks 
aanschaffen (bier, wijn of schuimwijn) om 
samen het glas te heffen op een rechtvaar-
dige wereldhandel.
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8 mei 2021  

Een Zero Waste Rally,  
ook in uw buurt! 

30 mei 2021  

Compost Day 

Op zaterdag 8 mei organiseert Leefmi-
lieu Brussel, in partnerschap met Zero 
Waste Belgium, in 11 Brusselse ge-
meenten Zero Wast Rally’s in de vorm 
van ludieke wandelingen. De Jetse 
wandeling start om 11u aan het Spie-
gelplein. 

 

S
chrijf u in voor een ludieke wande-
ling en maak kennis met de Zero 
Waste-initiatieven bij u in de buurt. 
Volg uw gids door de Jetse straten! 

Hij of zij zal u laten kennismaken met soms 
onverwachte initiatieven en goede adresjes 
in uw wijk: een bulkwinkel, wijkcomposten, 
een tweedehandswinkel, een herstelatelier, 
enz.  

In groep of individueel 
Een Zero Waste Rally is de ideale gele-

genheid om uw eerste stappen te zetten 
naar minder afval. U ontdekt waar u voe-
dings- en huishoudelijke producten in bulk 
kan kopen en wisselt tips en tricks uit met 
anderen die deze levenswijze hebben aan-
genomen of proberen aan te nemen.  

Het evenement is voor iedereen toeganke-
lijk, zowel voor beginners als ervaringsdes-
kundigen in de afvalvermindering. U zal er 
ongetwijfeld heel wat van opsteken. 

Doet u dat liever niet in groepsverband? 
Geen probleem: wie dat wenst kan zich dit 
jaar ook inschrijven om het parcours te ont-
vangen en alleen af te leggen! 

De geldende gezondheidsmaatregelen 
zullen in de groepen strikt nageleefd wor-
den! 

 
• Zero Waste Rally 

Zaterdag 8 mei 2021, van 11u tot 13u 
Start Koningin Astridplein,  
kant Jetselaan 
Gratis, inschrijven verplicht: 
www.jette.be

Ben je van plan om je organisch afval 
te recycleren maar weet je niet hoe dat 
aan te pakken? Compost Day is een re-
gionaal evenement dat een antwoord 
biedt op al je vragen en je verschil-
lende valorisatietechnieken voor bio-
afval laat ontdekken. 

 

B
innenkort starten Net Brussel en 
Leefmilieu Brussel een informa-
tiecampagne over het verplicht 
sorteren van organisch afval in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1 no-
vember 2021. Daarom wil Compost Day, dat 
plaatsvindt net na deze campagne, de Brus-
selaar nu al laten kennismaken met alter-
natieven voor de oranje vuilniszak! 

Bezoek een composteringssite 
Omwille van de gezondheidscrisis komt 

Compost Day dit jaar op de proppen met een 

hybride versie van het evenement. Zo kan je 
terecht in een van de 20 deelnemende com-
posteringssites, waarvan een in Jette, waar 

burgers-composteerders hun ervaringen 
delen en de verschillende technieken uitleg-
gen. De hele dag lang krijg je de kans om 
deel te nemen aan een videoconferentie om 
meer te weten te komen over de valorisa-
tietechnieken.  

Gezien de huidige gezondheidssituatie is 
inschrijven verplicht! 

 
Laten we samen onze hulpbronnen niet 

meer verspillen en kiezen voor een lokaal 
beheer van ons organisch afval.  

 
Meer info: www.compostday.brussels  

 
• Compost Day 

Zondag 30 mei, van 10u tot 17u 
Wijkcompost Ecollecto  
(Dupréstraat, recht tegenover huisnr. 85) 
Gratis 
Inschrijven verplicht: 
www.compostday.brussels 
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U wilt uw woning renoveren maar u 
weet niet waar te beginnen? Of u zoekt 
advies rond het watergebruik binnen 
en rond uw woning? U woont in de pe-
rimeter van het Duurzaam Wijkcon-
tract Magritte? De vzw Buurthuis 
Bonnevie geeft u graag advies over het 
verbeteren van uw levenskwaliteit én 
de kwaliteit van uw woning, en dit op 
een duurzame manier. 

 

H
et gepersonaliseerde, gratis ad-
vies omvat een groot aantal the-
ma’s, waaronder de begeleiding 
bij administratieve en steden-

bouwkundige procedures, bij het aanvragen 
van de premies (renovatie, energie, groene 

lening), bij de analyse en de prioritering van 
de werken, en bij het aanvragen en verge-
lijken van offertes. Met het oog op de kli-
maatdoelstellingen bekijken ze tevens hoe 
u uw energie- en waterverbruik kan vermin-
deren: regenwaterrecuperatie, plaatsing 
van een groendak, enz… 

Hoe pakt u dit praktisch aan? Maak een af-
spraak met renovatieadviseur Sofie in het GC 
Essegem op woensdagnamiddag tussen 14u 

en 17u - sofie.vandenvelde@bonnevie40.be 
0467.860.473. 

Na een eerste kennismaking kan er een 
bezoek aan uw woonst gepland worden. 

Binnen het wijkcontract is er eveneens 
een nieuw project met focus op (gratis) 
groene gevels! Bent u geïnteresseerd? Con-
tacteer Félicien van Bonnevie via 
felicien.dufoor@bonnevie40.be. 

De perimeter van 
het Duurzaam Wijk-
contract Magritte be-
vindt zich tussen de 
de Smet de Naeyer-
laan, de Charles 
Woestelaan, de Leo-
pold I-straat en de 
spoorweg. 

15 mei  

Een propere straat? Kinderspel! 
Lenteschoonmaak in Jette  

Geen beter seizoen dan de lente om uw 
wijk en omliggende parken eens goed 
onder handen te nemen. En in deze pe-
riode van beperkingen is samenkomen 
in open lucht (met respect voor de ge-
zondheidsmaatregelen) meer dan ooit 
een mentale opsteker! 

 

Z
in om de handen uit de mouwen te 
steken en uw buurt een opfrisbeurt 
te geven? Schrijf u dan in voor de 
operatie Lenteschoonmaak die 

plaatsvindt op zaterdag 15 mei in de voor-
middag, in 18 Jetse wijken. De bedoeling is 
om, samen met uw buren en arbeiders van 
de gemeentelijke dienst Openbare reinheid, 
de straten en groene ruimten in uw buurt 
een schoonmaakbeurt te geven. Na afloop 
worden de deelnemers verwacht op de di-
ploma-uitreiking (max. 50 personen) op het 
Koningin Astridplein, onder voorbehoud van 

eventuele nieuwe gezondheidsmaatregelen 
uiteraard! 
Info & inschrijvingen:  
proprete-netheid@jette.irisnet.be 
02.423.13.17 

• Lenteschoonmaak in Jette 
Zaterdag 15 mei, van 9.30u tot 12.30u  
Gevolgd door een diploma-uitreiking van 
12.30u tot 13.30u (max. 50 personen)  

Duurzaam Wijkcontract Magritte 

Buurthuis Bonnevie  
geeft u renovatieadvies op maat
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Vraag je sportcheque van 50 € aan!
In tijden van pandemie kunnen sportie-
velingen en sportclubs meer dan ooit 
een duwtje in de rug gebruiken. 
Daarom lanceert de gemeente vanaf 
de maand mei een nieuwe sport-
chequecampagne waarbij jongeren en 
senioren kunnen rekenen op 50 € 
steun. 

 

D
e coronamaatregelen hebben een 
serieuze impact op onze sportbe-
oefening en op de sportclubs. Heel 
wat sportievelingen worden al 

maanden geconfronteerd met geannuleerde 
tornooien en sportclubs verliezen inkom-
sten, met name door de sluiting van de ca-
fetaria. Met de sportcheque, waarvan de 
waarde stijgt van 30 tot 50 € per persoon, 

wil de gemeente sportievelingen en sport-
clubs een duwtje in de rug geven.  

Ben je een sportieve Jetse jongere (-25) 
of senior? Dan wil de gemeente Jette je 
graag extra steunen bij de beoefening van je 
favoriete sport via een cheque ter waarde 
van 50 €. Aangezien het gaat om een be-
perkte stock, wacht je best niet te lang om 
de cheque aan te vragen. 

 
De sportcheque richt zich tot drie catego-
rieën Jettenaren: 
• de jongeren tussen 3 en 18 jaar 
• de studenten tussen 18 en 25 jaar  
• de gepensioneerden 

Je kan de cheque aanvragen via 
www.jette.be of door te bellen naar de ge-
meentelijke sportdienst: 02.423.12.45 – 
0490.586.925.

vzw Be-Invictus 
Sociale integratie van personen met een handicap via de sport

De Jettenaar Thierry Dutrieux was 28 
jaar lang militair, parachutist en lid 
van de special forces, en zag 15 jaar 
geleden zijn leven drastisch wijzigen. 
Hij werd het slachtoffer van een zwaar 
ongeluk tijdens een oefening waardoor 
zijn arm moest geamputeerd worden 
tot aan de elleboog. Er volgden een 
maandenlange hospitalisatie en jaren 
van revalidatie. Sinds zijn jeugd was hij 
echter bijzonder sportief en via deze 
passie slaagde hij erin om zijn fysieke 
conditie en zijn moreel terug op te 
krikken. Via de vzw Be Invictus wil hij 
nu lotgenoten inspireren. 

 

N
a zijn verschrikkelijk ongeval, 
traint Thierry Dutrieux zijn li-
chaam via lopen, fitness, Cross-
Fit, zwemmen, roeien en 

uiteindelijk fietsen. Zijn einddoel: de Para-
lympics van Parijs 2024. Als militair zal 
Thierry Dutrieux ook deelnemen aan de In-
victus Games, de internationale wedstrijd 

die sinds 2012 georganiseerd wordt voor ge-
wonde soldaten en oorlogsveteranen, op 
initiatief van Prins Harry van Engeland. In 
2022 zullen deze Spelen plaatsvinden in Den 
Haag en voor het eerst zal er ook een Bel-
gische delegatie deelnemen. 

Zichzelf overtreffen 
Deelnemen aan de Paralympics zou de 

bekroning zijn van het zware fysieke en men-
tale werk van Thierry Dutrieux. Hij droomt 
ervan om een medaille weg te kapen, maar 
het doel van zijn deelname is vooral om zijn 
betrachting in de belangstelling te brengen: 
de integratie van personen met een handicap 
en het belang om zichzelf te overtreffen. Via 
de vzw Be Invictus, wil hij valide sporters en 
sporters met een handicap samenbrengen. 
Op deze manier wordt aangetoond dat een 
handicap sociale integratie niet in de weg 
staat. Be Invictus vat de persoonlijkheid en 
het motto van Thierry Dutrieux goed samen: 
‘Wat me niet doodt, maakt me sterker’. 

Geïnspireerd door zijn verhaal of voelt u 
zich betrokken? Thierry Dutrieux is steeds 

op zoek naar steun voor zijn deelname aan 
de Paralympics en voor zijn vzw. Aarzel niet 
om hem te contacteren. Met de gemeente en 
het Platform voor Gelijke Kansen zijn alvast 
de eerste contacten gelegd voor een toe-
komstige samenwerking. Wordt vervolgd! 

 
Meer info: be.invictus2024@gmail.com  
Facebook / Be Invictus

© Gilles Dehérand
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Stages paasvakantie  

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

IBO DE PUZZEL 
Van 5 tot 23 juli en van  
9 tot 27 augustus 2021 
Prijs: 10 € per dag en per kind 
Prijs per halve dag: 7 €  
Eventueel verminderd tarief 
kan toegekend worden op basis 
van het aanslagbiljet 2020 en 
de samenstelling van het gezin 
 
Meer info: 02.427.09.44  
IBO De Puzzel Magritte en Leo-
pold maken zich klaar om een 
leuke vakantie te beleven met 
uw kinderen! Het worden dagen 
vol speelplezier en coole activi-
teiten. 
Magritte 
Wemmelsesteenweg 229 
Van 7u tot 18.15u 
Enkel voor kinderen uit het 
kleuteronderwijs  
Reservering voor reeds inge-
schreven kinderen: depuzzel-
magritte@sint-goedele.be 
Leopold 
Leopold I-straat 307 
Van 7u tot 18.15u 
Voor kinderen uit het lager on-
derwijs met of zonder hun 
kleine broer of zus 
Reservering voor reeds inge-
schreven kinderen: depuzzelle-
opold@sint-goedele.be  
 
Ouders van wie de kinderen nog 
nooit naar IBO De Puzzel ge-
weest zijn, kunnen een e-mail 
sturen naar een van bovenver-
melde locaties om een gezins-
fiche aan te vragen. Van zodra 
deze fiche ingevuld is, kunnen 
ze een stageplaats reserveren.

DE KINDERBOERDERIJ VAN 
JETTE 
Kleine Sint-Annastraat 172 
Van 12 tot 16 juli (10 tot 12 jaar) 
Van 19 tot 23 juli (10 tot 12 jaar) 
Van 9 tot 13 augustus (10 tot 12 
jaar) 
9-16u (opvang ’s morgens vanaf 
8.30u en ’s avonds tot 17u: prijs 
inbegrepen in prijs van stage – 
opvang na 17u: 5 €) 
Prijs: 110 € (5 dagen)  
+ 7 € lidgeld (1 maal per jaar 
en per gezin)  
Inschrijvingen:  
www.kinderboerderijjette.be  
Info:  
02.479.80.53 
deploeg@kinderboerderij-
jette.be 
 
Voor de meeste stages van de 
Kinderboerderij is de registratie 
inmiddels afgesloten. Enkel voor 
de tweetalige stages (kinderen 
van 10 tot 12 jaar) is nog plaats. 
Inschrijven kan via de website van 
de Kinderboerderij.  
De verzorging van de dieren en de 
ontdekking van het boerderijle-
ven vormen de rode draad in de 
stages van de kinderboerderij. 

LABOLOBO 
Firmin Lecharlierlaan 4 
Van 5 tot 9 juli en van 12 tot 16 
juli  
Van 23 tot 27 augustus 
Van 9u tot 16u, ontvangst 
vanaf 8.30u, opvang tot 18u 
Prijs: 150 € (1ste kind)/kortin-
gen voor gezinnen  
Info en inschrijvingen: 

info@labolobo.eu (met vermel-
ding van naam + leeftijd kind + 
contactpersoon + telefoonnr. + 
eventuele opvang) 
  
Labolobo verwelkomt kinderen 
vanaf 5 jaar voor ‘kunst en na-
tuur’-stages met een gevari-
eerd en verrassend 
weekprogramma. Fysieke op-
warming ’s morgens en plasti-
sche creatie in de namiddag. 
Het wordt een zomer vol ont-
dekkingen en creativiteit!ı 
 
ATELIER 34ZERO MUZEUM 
de rivierendreef 340 
Van 5 tot 9 juli  
en van 12 tot 16 juli 
Van 23 tot 27 augustus 
Van 9u tot 16u  
(opvang na 16u: 2 €/uur) 
Prijs: 100 € (materialen en 
verzekering inbegrepen – 
picknick zelf mee te brengen) 
Info en inschrijvingen:   
kinderen@atelier34zero.be  

 
Tijdens de zomervakantie orga-
niseert Atelier 34zero Muzeum 
beeldhouwstages voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Twee professi-
onele kunstenaars begeleiden 
de kinderen en brengen hen in 
contact met materialen als 
pleister, klei, hout, plantaardige 
materialen... Op het einde van 
elke stage volgt een mini-ten-
toonstelling in het museum. 

GC ESSEGEM 
Alle stages van GC Essegem 
zijn helaas volzet.

KIDS’ HOLIDAYS JETTE 
Poelbosdomein 
Laarbeeklaan 110 
Van 5 juli tot 27 augustus 
Van 7 tot 17.30u (picknick 
meebrengen) 
Prijs: 97 €/week  
(48,5 € voor niet-Jettenaren)  
Info en inschrijvingen: 
02.423.12.47 – www.jette.be 
 
Tijdens de zomervakantie organi-
seert de gemeentelijke dienst 
Sport en Kids’ Holidays jaarlijks 
een vakantiespeelplein voor kin-
deren van 3 tot 12 jaar, met op het 
programma: creatieve work-
shops, sport, zwemmen, mini-
golf, culturele uitstapjes,... De 
inschrijvingen starten begin mei. 

HBLS TAALSCHOOL 
Jetsesteenweg 601 
Juli: 5-9 / 12-16 / 19-23  
26-30 
Augustus: 2-6 / 9-13 /  
16-20 / 23-27  
Van 9u tot 16u, ontvangst 
vanaf 8u, opvang tot 18u 
Prijs: 150-220 €/week   
(-10 € voor 2 weken  
-5 % voor 2de kind)  
Info en inschrijvingen: 
www.hblanguages.com 
 
Taalkampen voor kinderen  
en tieners van 3 tot 18 jaar, met 
sportieve en recreatieve activitei-
ten. 

CREATIEF
OPEN LUCHT

MULTIDISCIPLINAIR

TAAL/SPORT

ARTISTIEK

SPEL- EN NATUURBELEVING
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AGENDA  
LE RAYON VERT • LABOLOBO • ATELIER34ZÉRO  
De culturele oogst voor de maand is aan de magere kant, maar hopelijk is dat stilte voor de storm die 
ons vanaf juni te wachten staat…

Creatieve workshop 
SPEELGOED MAKEN (1/2) 
15/05 om 15u 
Prijs: 7 € 
Inschrijven verplicht:  
lerayonvert@skynet.be 
0498.63.75.97 
 
In deze workshop leert Oranne 
kinderen van 7 tot 12 jaar hoe ze 
op een creatieve en ludieke ma-
nier plastic doppen kunnen her-
gebruiken. 
 
Expo 
‘FANTASTIQUE’ 
JEAN-MICHEL TRAUSCHT 
Maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag: van 10u tot 19u 
Zaterdag: van 9u tot 18u 
Zondag: van 9u tot 16u 
Au Rayon Bio Miroir 
Léon Theodorstraat 27 

Begin 2021 sloegen de winkels 
‘Bio Origins’ en ‘Au Rayon Bio’ de 
handen in elkaar om hun aanbod 
aan bulkgoederen uit te breiden. 
De winkel in de Léon Theodor-
straat nr. 27 werd omgedoopt tot 
‘Au Rayon Bio Miroir’ en herbergt 
momenteel een collectie illustra-
ties van Jean-Michel Trausch. Ze 
uitnodigen de toeschouwer uit 
om dwars door de spiegel te kij-
ken, om een blik te werpen op 
een dimensie die onder de op-
pervlakte verborgen ligt: een fan-
tastisch universum. De 
kunstenaar wil ons laten kennis-
maken met het ongewone en be-
loont onze nieuwsgierigheid met 
de ontdekking van iets vreemd en 
verrassend. Hij nodigt ons uit dat 
vreemde op te zoeken via een 
omweg, met verwondering, 
moed en ook een beetje vrees. 

Multidisciplinair 
ACTIVITEITEN VOOR  
GROOT EN KLEIN 
Meer info: www.labolobo.eu 
 
Tekenen, yoga, dans, talen, co-
ding, muziek,… Labolobo orga-
niseert het hele jaar door 
workshops en activiteiten voor 
de allerkleinsten (vanaf 3 jaar), 
jongeren en volwassenen.  
Ontdek het rijke aanbod in de-
tail op de gloednieuwe website 
van Labolobo.

Workshops 
WORKSHOPS  
VOOR KINDEREN 
15/05 om 15u 
Prijs: 7 € 
Inschrijven verplicht:  
lerayonvert@skynet.be 
0498.63.75.97 
In deze workshop leert Oranne 
kinderen van 7 tot 12 jaar hoe ze 
op een creatieve en ludieke ma-
nier plastic dop

■ LABOLOBO 
FIRMIN LECHARLIERLAAN 4 
INFO@LABOLOBO.EU  
02.270.34.11

■ LE RAYON VERT 
G. VAN HUYNEGEMSTRAAT 32 
FACEBOOK  
@LERAYONVERT1090  
LERAYONVERT@SKYNET.BE 

■ ATELIER 34ZERO MUZEUM 
DE RIVIERENDREEF 334 
INFO@ATELIER34ZERO.BE  
WWW.ATELIER340MUSEUM.BE 

LE 
RAYON VERT LABOLOBO

ATELIER 34ZÉRO

Nieuws van de bib 
Collectie in de kijker: Young Adult literatuur

G root nieuws! De collectie Young Adult 
literatuur van de bib is verhuisd. Jon-
geren vinden voortaan hun favoriete, 

spannende, ontroerende jeugdboeken op het 
gelijkvloers, vlakbij de al even geweldige 
strips, graphic novels en films. Kom dit 
nieuwe hoekje snel ontdekken! 

Nog geen leesinspiratie? Hier zijn enkele 
titels, warm aanbevolen door het bibteam: 

 
• Zwerveling – Peter Van den Ende 
• Alles wat licht is – Marleen Nelen 
• Ik zal op je wachten – Luc Hanegreefs 
• IJzerkop – Jean-Claude Van Ryckegem 
• Jinxed – Amy McCulloch. 
 
Meer info:   
jette.bibliotheek.be of aan de balie 

15.05.2021 
Natuurwandeling 

Natuurgids Joseph Buys verklapt je alle ge-
heimpjes van de vele planten en dieren die 
het Boudewijnpark rijk is. De wandeling 
start aan de ingang van de bib en eindigt in 
de Ecollectotuin in de Dupréstraat. Als af-
sluiter krijg je fantastische verhalen  
gebracht door Don Fabulist. 
 
• Natuurwandeling 

Zaterdag 15 mei om 14u,  
Start: ingang Nederlandstalige bibliotheek 
Kardinaal Mercierplein 6  
Inschrijven: bibliotheek@jette.irisnet.be 
02.427.76.07 – aan de balie
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Tot 06 juni 

Atelier 34zero Muzeum 
Expo ‘Cut’ van Wojtek Pustola

Wojtek Pustola is tot 6 juni te gast in 
Atelier 34zero. Deze beeldhouwer, die 
verliefd werd op de Toscaanse regio 
Massa-Carrara en op het beroemde 
gesteente, stelt de expo ‘Cut’ voor, met 
het marmer als centraal thema. 

 

D
e beeldhouwtechniek van Wojtek 
Pustola is brutaal – zijn enige en 
voornaamste werktuig is een 
haakse slijper – en levert meer 

afval dan schaafsel op. Hoewel marmer 
meestal gebruikt wordt om gesloten en 
compacte vormen te creëren, concipieert 
Pustola open werken en verticale vormen, 
op het randje van gedesintegreerd, en 
speelt hij met de morfologische eigen-
schappen van de materialen tot in het ab-
surde. Hij transformeert steen in een 

delicate en breekbare, bijna plantaardige, 
vorm. Het concept van het moeizame trans-
formatieproces is de sleutel tot de verzame-
ling sculpturen in deze tentoonstelling. 
 
Meer info: www.atelier340museum.be 
 
• Expo ‘Cut’ van Wojtek Pustola 

Atelier 34zero Muzeum 
de Rivierendreef 334 
Nog tot 6 juni 2021  
van dinsdag tot zondag  
en op feestdagen, van 11u tot 19u 
Prijs: 7 €/volwassene 

4 € groepen (min. 10 pers.)  
1 € kinderen van 6 tot 12 jaar

8&9 mei 

W.H.Y.B.L.Y? @ FIRM 
Where Have You Been Last Year?

V
oor iedereen 2020 was  een bewo-
gen jaar. Artiesten zijn ondanks 
alles blijven dromen, reflecteren en 
creëren. FIRM stelt u de tentoon-

stelling W.H.Y.B.L.Y ? (Where Have You Been 
Last Year?) voor, met recent  interdisciplinair 
werk van 11 kunstenaars en gezelschappen.  

 
Elina Salminen (schilderijen en installaties)  
laat zich voor haar werk inspireren door 
Goethe’s theorie over kleur. 
Vadim Vosters (schilderijen en installaties) 

plaatst in zijn schilderijen en installaties zijn 
personages in een (denkbeeldige) kooi.  
Choreograaf Ugo Dehaes (dans) heeft zijn 
dansers vervangen door robots.  
‘Forced Labor: Arena’ is alvast een aanrader 
voor iedereen die kickt op AI, interactieve 
kunst, experimentele dans en 
ethische vraagstukken!   

Jos Baker  (dans) presenteert twee korte 
dansfilms: ‘SHIFT’ en ‘The Hole’. 
Julie De Clercq (video) geeft via haar video-
installatie ‘Metusalem’ een stem aan de 
vergeten personen uit de rusthuizen.  
Ivan Put (fotografie) werpt met zijn foto's een 
eigenzinnige blik op de Brusselse paradox.   
Frederike Migom  (documentaire) toont in 
haar laatste korte documentaire BOOS de 
leefwereld van kinderen die in een psychia-
trisch ziekenhuis verblijven.  
Tijdens de dansvoorstelling Corps intime  
(dans) wordt de toeschouwer uitnodigd om 
vanop de koer van FIRM een glimp op te van-
gen van de  privéruimtes van drie vrouwen, 
omgeven door een live klanklandschap. Met 
Barbara Pereyra, Ana Victoria Iommi, Agos-
tina D’Alessandro. Cello:   Emmanuel Cremer. 
Noodzakelijk Kwaad  (poëzie) verzet zich 
tegen alle conformisme via muzikale ge-

dichten. Met Jan Ducheyne, Jef Mercelis,Teuk 
Henri, Frank P. 
Ehsan Hemat (dans) brengt een work in pro-
gress van zijn solovoorstelling ‘Everything 
Brings Us Back To The Body’. 
Pianiste Veronika Iltchenko (muziek) duikt 
in het werk van de Belgische componist 
Guillaume Lekeu. 
 
Meer info: www.jette.be - www.2ndtothe-
right.com/expo - Facebook: @firmbrussels 
 
• W.H.Y.B.L.Y? @ FIRM 

Where Have You Been Last Year? 
Zaterdag 8 mei van 11u tot 22u  
Zondag 9 mei van 11u tot 20u 
Firmin Lecharlierlaan 143-147
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Pol Bury 

24 cirkels rond een vierkant op een rechthoek 
1977, houten sculptuur met motor, 110 x 92 x 12 cm

P
ol Bury hoort tot het kransje lieve-
lingen van het Museum voor Abs-
tracte Kunst. Niet te verwonderen, 
want deze internationaal erkende 

kunstenaar bezet een unieke plek in de wereld 
van de abstracte kunst. 

Bij aanvang van zijn kunstcarrière was Pol 
Bury aangetrokken tot het surrealisme en zag 
hij René Magritte als zijn grote voorbeeld. 
Doorheen zijn hele carrière zouden zijn wer-
ken trouwens een zweem van surrealisme in 
zich dragen. Na een zijsprong naar de Cobra-
beweging koos hij vanaf de jaren ’50 resoluut 
voor zijn eigen weg met naast schilderijen en 
juwelen voornamelijk ook driedimensionaal 
bewegend werk. Hiermee lag hij aan de basis 
van de kinetische kunst. 

Zijn houten sculpturen bevatten bijna on-
merkbaar bewegende onderdelen hetgeen 
een even verrassend als hypnotiserend effect 
heeft op de toeschouwer. Later zal hij ook met 
gepolijst metaal werken voor installaties of 
fonteinen, zoals de Pol Buryfontein op de 
Jacqmainlaan. Zijn unieke werken met een 
sterk persoonlijk karakter kunnen op heel wat 
internationale bijval rekenen en Pol Bury was 
een graag geziene gast in de Parijse en New 
Yorkse kunstwereld. Maar ook in eigen land 
kreeg de kunstenaar de nodige erkenning. Zo 
vond in 2017 nog de prachtige tentoonstelling 
‘Time in motion’ plaats in Bozar, gewijd aan 
zijn schilderijen, beeldhouwwerken, installa-
ties, fonteinen, juwelen, grafische werken en 
teksten. 

Het werk ‘24 cirkels rond een vierkant op 
een rechthoek’ vormt een prachtig voorbeeld 
van de schitterende sculpturen van Pol Bury. 
De monotone cirkels bewegen traag maar 
gestaag rond het centrale vierkant. Het kra-
kend geluid van de radartjes maakt de bele-
ving compleet. Het werk grijpt je meteen bij 
het nekvel, niet in het minst door het medita-
tieve karakter. Kortom, een werk/kunstenaar 
om te ontdekken.

De collectie van het Museum voor Abstracte Kunst

Museum voor Abstracte 
Kunst & René Magritte 
Museum 
Esseghemstraat 137 
Van woensdag tot en met 
zondag - van 10u tot 18u 
10 € (standaardtarief) 
8 € (-23, groepen) 
5 € (Jettenaren) 
02.428.26.26 
www.magrittemuseum.be


