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Leerlingen Jetse Academie
spelen concert voor
koningin Mathilde

SEGEM
GC ES
GC ESSEGEM
LEOPOLD I-STRAAT 329
FACEBOOK @ESSEGEM
WWW.ESSEGEM.BE
INFO & RESERVATIES:

02.427.80.39
ESSEGEM@VGC.BE
TICKETS.VGC.BE/ESSEGEM

WORKSHOP
KIDS: LEKKER KOKEN

WORKSHOP
KLEUTER- & KETJESATELIER

Op zaterdag vanaf
17 september van 10u tot 12.30u
Voor kinderen van 8 tot 11 jaar
Deelname: € 100 voor de hele
reeks (14 sessies), korting
mogelijk

Elke woensdag vanaf
14 september van 14u tot 17u
Voor kinderen van 3 tot 11 jaar
Deelname: € 200 voor het hele
jaar, korting mogelijk
© VRT

p vrijdag 20 mei waren 4
leerlingen uit de celloklas van de Jetse academie te gast bij koningin
Mathilde en dit naar aanleiding
van de koningin Elisabethwedstrijd waar ze beschermvrouw
van is. Omdat het dit jaar de
beurt was aan de cello kreeg de
koningin een verrassingsconcert door vier leerlingen cello
van onze academie.

O

Zao, Gabriel, Kathy en Marin
zijn tussen 13 en 16 jaar en volgen les in de klas van leraar
Stijn Kuppens. Ze gaven een
bijzonder intiem concertje in
het groene decor van de serres
van Laken met als aandachtige
toehoorster koningin Mathilde.
De vier jongeren speelden

Projectoproep
Nederlandstalige
Cultuurdienst
In het kader van het lokaal
cultuurbeleidsplan lanceert de
Nederlandstalige cultuurdienst
een projectoproep. Burgers, organisaties en verenigingen
kunnen een aanvraag indienen
voor financiële ondersteuning
van een socio-cultureel project.
De projectsubsidie is bedoeld
voor projecten die afgebakend
zijn in de tijd, die open staan voor
een breed publiek en die buiten
de reguliere werking vallen.

eerst een solostuk en vervolgens allemaal samen een bewerking van ‘Nothing else
matters’ van Metallica. ‘Een
prachtig cadeau’, vond de koningin, die met hen in gesprek
ging over hun muzikale hobby.
Een paar weken eerder kwam
een opnameploeg van de VRT
reeds een reportage maken in
de celloklas van Stijn Kuppens.
Beide reportages werden uitgezonden tijdens de finaleweek
van de Elisabethwedstrijd. U
kan de opnames bekijken via de
facebookpagina Jetse academie.
Voor onze leerlingen cello
was het een geweldige belevenis en een afsluiter van het
schooljaar om nooit te vergeten.
De belangrijkste voorwaarden
zijn :
- het project vindt plaats in
Jette
- het Nederlands is één van de
voertalen
- ledereen die een subsidie
aanvraagt, onderschrijft de
doelstellingen
van
het
cultuurbeleidsplan
- Iedereen die een subsidie
aanvraagt, gaat akkoord met
het gemeentelijk subsidiereglement
Meer info:
www.jette.brussels

artiesten hun kunstwerken
maken. We zoeken beeldende
oplossingen, ontdekken en experimenteren erop los: tekenen, schilderen, boetseren,
graffiti spuiten ... Op het eind
organiseren we een expo met
eigen werk.

Spelen, knutselen, bewegen …
op woensdagnamiddag is het altijd leuk bij Essegem. Met de
ketjes trekken we er het liefst op
uit, de parken, de bossen, de stad
in. De kleuters experimenteren
samen met Cindy en Britney met
kleuren, vormen, materialen.
Goed voor de ontwikkeling van
een open en creatieve geest.

WORKSHOP
MULTIMOVE
Elke zaterdag vanaf
17 september van 10u tot 11u
Voor kinderen van 4 tot 5 jaar
Deelname: € 85 voor het hele
jaar, korting mogelijk
Vangen, dribbelen, werpen, klauteren, springen, landen, trekken,
duwen, zwaaien … Samen met
een professionele sportcoach
ontdekt jouw kleuter plezier in
bewegen op een speelse manier.
Goed voor de motorische vaardigheden, behendigheid en
spierkracht. De ideale start voor
een sportief en gezond leven.

WORKSHOP
ATELIER BEELDENDE
KUNST
Elke zaterdag vanaf
17 september van 10u tot 12u
Voor kinderen van 8 tot 11 jaar
Deelname: € 110 voor het hele
jaar, korting mogelijk
Op zaterdag amuseren we ons
met beeldtaal, creativiteit en
fantasie. En leren we hoe echte

Zelf koken? Helemaal niet zo
moeilijk en bovendien superleuk. We maken samen een
grappige lettersoep, een originele lunch of gezonde pannenkoeken klaar. Die we daarna
natuurlijk
lekker
opeten.
Smakelijk!

CURSUS
TURNEN 50 +
Vanaf 1 september op maandag van 10.30u tot 11.30u,
op woensdag van 10u tot 11u
Deelname = 1 beurt op je
GOLD-sportkaart (proefles is
gratis), die 30 euro kost en
recht geeft op 10 sportbeurten
naar keuze uit het GOLDsportaanbod.
Ben je 50+ en wil je fit, gezond
en soepel blijven? Kom naar
onze gezellige turnles en verbeter je conditie.

CURSUS
ZUMBA
Vanaf 12 september op maandag van 13.30u tot 14.30u, op
woensdag van 19u tot 20u
Deelname: € 56 (14 sessies),
korting mogelijk.
Zin om een uur per week de
stress te lossen en tegelijk te
werken aan je conditie? Dan is
zumba iets voor jou: een compleet fitnessprogramma, gebaseerd op Latijns-Amerikaanse
dans. Op maandag enkel voor
dames, op woensdag voor iedereen die nood heeft aan wat
beweging.
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Ciné Miroir

CURSUS
YOGA

Openluchtvertoningen in Jette

Vanaf 19 september op maandag van 20u tot 21.30u
Deelname: € 54 (12 sessies),
korting mogelijk
Heb je een druk leven? Yoga
maakt rustig, vermindert stress
en geeft nieuwe energie. Deze
cursus focust op concentratie,
ervaring van het lichaam en
ontspanning.

WORKSHOP
KOOKWORKSHOP JAPANSE
RAMEN
Op woensdag 21 september
van 19u tot 22u
Deelname: € 35, korting mogelijk

Zin om ten volle te genieten
van de zomer en de geneugten
van een filmavondje te
(her)ontdekken samen met familie of vrienden, en dat in
openlucht? In juli staan alvast
drie vertoningen op het Koningin Astridplein op het programma van Ciné Miroir.
n juli kan je in Jette, op het
Koningin Astridplein, genieten van 3 openluchtvertoningen,
telkens
op
donderdagavond. Het gevarieerde programma-aanbod zal
zonder twijfel jong en oud aanspreken. Bovendien kan je, om
de avond te starten, vooraf eens
langs gaan op een van de Afterworks die elke donderdagavond
plaatsvinden op het hetzelfde
plein. De vertoningen starten
telkens tussen 21u en 22u (bij

I

valavond). Om veiligheidsredenen is glas verboden en moeten
de kijkers de gebruikelijke gezondheidsvoorschriften respecteren. Wie dat wenst, mag
zijn eigen zetel meebrengen.
Tot dan!
Programma
van de vertoningen
• 14.07 La Méthode Williams
(OV, FR ondertitels)
• 21.07 Cruella
(FV, NL ondertitels)
• 28.07 : Harvey Milk
(OV, FR ondertitels)

• Ciné Miroir
Donderdag 14, 21 en 28 juli
Start van de vertoning tussen
21u en 22u
Koningin Astridplein

Iedereen kent sushi, maar ook
ramen, dat andere typisch Japanse gerecht, wint aan populariteit. Deze maaltijdsoep
bestaat uit noedels, een smaakvolle bouillon en toppings:
vlees, ei, ajuin, paddenstoelen,
zeewier … Leer samen met gediplomeerde hobbykok en Jettenaar Christophe Vermeiren
verschillende combinaties klaar
en proef. Welke vind jij de lekkerste?

WORKSHOP
VERZORG JE HUID MET NATUURLIJKE OLIËN
Op donderdag 29 september
van 13.30u tot 16.30u, of op
donderdag 6 oktober van
18.30u tot 21.30u
Deelname: € 12, korting mogelijk
Ouder worden, stress … allemaal factoren die een invloed
hebben op de gezondheid van je
huid. Help haar een handje en
leer hoe je met plantaardige en
essentiële oliën je huid ondersteunt en verzorgt. Raadgever
van dienst is de Jetse Inge
Janssens.

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

02.427.07.06

WORKSHOP
NATUURWANDELINGEN
LANGS DE MOLENBEEK
Zaterdag 16 juli en zaterdag
20 augustus, telkens om 14u
Vertrek en aankomst aan de
ingang van de bib
Inschrijvingen:
bibliotheek@jette.brussels
02.427.76.07
Natuurgids Joseph neemt ons
mee naar het Boudewijnpark en
toont alles wat leeft, bloeit,
kruipt en vliegt langsheen de
Molenbeek.
Voor gezinnen met kinderen
vanaf 8 jaar

VERHALENMOMENT
L’AGORA DU NORD-OUEST:
VERHALEN DOOR SELLE DE
VOS
Vrijdag 22 juli om 15u
Kardinaal Mercierplein
Verteller Selle brengt verhalen
en legenden van vroeger voor
jong en oud, in het Frans en het
Nederlands.

CONCERT
MUZIKALE GUINGUETTE
Donderdag 25 augustus, van
18u tot 21u.
Inschrijvingen:
bibliotheek@jette.brussels
02.427.76.07
De Jetse bibliotheken vieren de
zomer met een aperitief en live
muziek van Ivan Tirtiaux en Bettie (chanson) op La Leesterrasse.

LEESCLUB
YOUNG ADULTS LEESCLUB
Maandag 5 september om 19u
Inschrijvingen:
bibliotheek@jette.brussels
02.427.76.07
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De YA leesclub is er voor elke
jongere die gebeten is door hedendaagse young adult literature.
Tijdens
de
eerste
bijeenkomst bespreken we De
Godden broers van Meg Rosoff.
Dat is ook het moment waarop
we samen beslissen wanneer
de daaropvolgende bijeenkomsten plaatsvinden, en welke titels verder aan bod komen.

VARIA
1 STAD 19 BOEKEN
Met een dubbele leentermijn
kan je deze zomer extra veel
lezen! Tijd dus om je eens aan
een klassieker te wagen. Verkies je eerder hedendaagse literatuur? Kijk dan zeker in de
selectie 1 stad 19 boeken. 19
Brusselse leesambassadeurs
stellen hun persoonlijke suggestie voor, waaronder de Jetse
Eva en haar dochter Lena.

manden met verse, biologische
seizoensgroenten, geteeld door
groenteteler Léa Corroy.

VZW KWA !
VOLKSBAL
Dinsdag 23 augustus, van 19u
tot 23u
Gratis
Kom je uitleven op de tonen van
traditionele muziek, maar beleef voor alles een leuke tijd! De
drankjes aan de bar kan je
enkel met cash geld betalen.

!
PLOEF

PLOEF!
BONAVENTURESTRAAT 10
PLOEFPLUS@GMAIL.COM
WWW.PLOEF.EU
GESLOTEN VAN 5 JULI TOT 5 AUGUSTUS

SPEL
GEZELSCHAPSPELEN
Zondagen 3 juli,
7 en 21 augustus, telkens van
14u tot 18u
CBO
JETSESTEENWEG 407
WWW.CBO.BRUSSELS
FACEBOOK @CBO C’EST BON D’ÊTRE OUVERT

BURGERCAFÉ
1 juli en 5 augustus,
van 18u tot 23u
Activiteit en Spaanse herberg
Gratis
Elke eerste vrijdag van de
maand stellen burgers een programma samen waar iedereen
zich kan in vinden. Breng je favoriete schotel mee voor deze
zomerse Spaanse herberg-formule.

SAGAL CONTRE-POIS
PERMANENTIE LEVERING
MANDEN
6 en 20 juli, van 17u tot 19u
3, 17 en 31 augustus, van 17u
tot 19u
Informatie over de SAGAL (Solidaire Aankoopgroep voor Artisanale Landbouw) Contre-Pois
en levering voor de leden van de

DAG
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WORKSHOP
PLAYCATION

APÉRO
VLAAMSE FEESTDAG

Van 1 tot 31 juli
Van maandag tot vrijdag,
van 11u tot 18u
Garcetpark
Gratis en zonder reservatie

Vrijdag 8 Juli, van 17u tot 19u
Dienstencentrum Warlandis
Odon Warlandlaan 209
Gratis en zonder reservatie

In het Garcetpark kan je elke
weekdag van de maand Juli
deelnemen aan een begeleid
atelier ‘bamboe building’. Tijdens deze ateliers gaan jong en
oud, spontane passanten of ervaren klussers, samenwerken
en communiceren om een
enorme toren te bouwen van
grote bamboestokken en elastieken. De materialen zijn eenvoudig, maar de mogelijkheden
zijn eindeloos! Het resultaat van
het atelier is een indrukwekkend en imposant bouw of
kunstwerk tot wel tien meter
hoogte. Bouw jij mee aan het
Atomium of de Eiffeltoren in
bamboe?

DANS
APÉRO DANSANT
Elke vrijdag vanaf 5 augustus,
telkens van 18u tot 20u (deuren: 17u)

ETTE
GINGULA
FABIO
GUINGUETTE FABIOLA
KONING BOUDEWIJNPARK
GUINGUETTESBARC.BE/
GUINGUETTE-FABIOLA

In het Koning Boudewijnpark is
de pop-up bar Guinguette Fabiola terug van weggeweest, en
dat tot groot jolijt van groot en
klein. Op het programma: evenementen, concerten, animatie,
food & drinks,…

ARKT

M
JAAR
JETSE

MUZIEK
JOÊRMETFESTIVAL
Maandag 29 augustus,
van 14u tot 23.30u
Garcetpark
Gratis
Kinderanimatie,
concerten,
dj – programma volgt via de
jaarmarktflyer en de website
www.jette.brussels.

Traditiegetrouw heffen we
samen het glas op de Vlaamse
feestdag met een drankje, een
hapje en wat live muziek op een
unieke locatie.
Dit jaar nodigen we jullie graag
uit in de mooie binnentuin van
Lokaal dienstencentrum Warlandis. Een gezellig groene plek
met een gigantische muurschildering door kunstenaar Vincent
Glowinski en een klein speelpleintje voor de kinderen. Naast
de geweldige locatie kunnen
jullie er ook komen genieten
van een streepje livemuziek. Evi
Roelen (zang) & Pierre
Anckaert (piano), een duo uit
Jette, brengen er samen een
selectie van bekende evergreens uit het pop-, jazz- en
wereldmuziek-genre.
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Nieuw seizoen Klassiek in de Abdij
Boek nu al je abonnement
oor de Jetse muziekliefhebbers
vormt Klassiek in de Abdij een vaste
maandelijkse afspraak. In de Abdij
van Dielegem betreden dan muzikanten van internationaal niveau voor een
intiem concert. Begin september start het
nieuwe seizoen en je kan nu al je abonnement boeken. Jettenaren genieten bovendien van een voorkeurstarief.

V

4 september 2022
PHILIPPE IVANOV & YOSSIF IVANOV
Pianist Philippe Ivanov vormt samen met
zijn broer, violist Yossif Ivanov, een virtuoos
duo dat wereldwijd hoog aangeschreven
staat. In Jette brengen ze een spannend en
origineel programma, met sonates voor
piano en viool van Edvard Grieg en Sergej
Prokofjev en Obsession, een van de solovioolsonates van Eugène Ysaÿe.

2 oktober 2022
ETCAETERA
Het blazerskwintet Etcaetera is een van de
meest veelbelovende jonge Belgische ensembles. Zij hebben een niet-exclusieve
passie voor klassieke muziek, van Bach over
Tsjaikovski tot Gershwin en een zwak voor
Belgische componisten zoals Jongen - terwijl hun belangstelling ook uitgaat naar
filmmuziek en vernieuwende popcoryfeeën
als Angèle en Stromae.

6 november 2022
HET COLLECTIEF
1943, Görlitz, een concentratiekamp in
Polen. Olivier Messiaen componeert zijn
Quatuor pour la fin du temps, voor een ad
hoc ensemble van hemzelf aan de piano en
drie gevangen medemusici die toevallig klarinet, viool en cello spelen. Nu krijg je de
kans om Het Collectief, superieur in hedendaagse muziek, het kwartet in Jette te
horen spelen.

4 december 2022
TONY NYS EN
VERONIKA ILTCHENKO
Altviolist Tony Nys is internationaal een
hoog aangeschreven instrumentalist. Hij
vormt sinds kort een duo met pianiste Vero-

nika Iltchenko. Hun programmaselectie zet
de donkere kant van de altviool af tegen zijn
lichtvoetiger mogelijkheden. De enigszins
vergeten componist Robert Fuchs wordt gekoppeld aan de late Brahms.

Mozart, de Gran Partita. En drie, ze brengen
daarvan ook nog eens een zelden gehoord
arrangement.

8 januari 2023
ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE
DE WALLONIE

Poëet-aan-de-piano Matthieu Idmtal, geboren en getogen Jettenaar, groeide uit tot
een gevestigde waarde op de nationale en
internationale podia. Hij wordt gelauwerd
om zijn fijngevoelige en persoonlijke interpretaties, en komt naar de Abdij van
Dielegem met een recital geheel gewijd aan
een van zijn lievelingscomponisten, Frédéric
Chopin. Als orgelpunt volgt één van Chopins
meest
majestueuze
meesterwerken:
de epische derde pianosonate.

Het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, tot ver over de grenzen een begrip,
speelt 2023 in. Recent begeleidden ze nog
de cellisten op de Koningin Elisabethwedstrijd. Onder leiding van de Armeense dirigent Vahan Mardirossian horen we een
feestelijk nieuwjaarsprogramma.

5 februari 2023
A TALE OF REEDS
Hoboïst Bram Nolf en fagottist Luc Loubry
zijn leden van het Nationaal Orkest van België. Samen met pianist Hans Ryckelynck
vormen zij A Tale of Reeds. Tijdens hun concerten vertellen ze bovendien honderduit
over speciale instrumenten zoals de Franse
fagot, over de muziek die u hoort - van de
hand van Henri Brod, Clémence de Grandval, Francis Poulenc en Jean Françaix- en
over hun leven als musicus.

5 maart 2023
SONORO QUARTET
De strijkkwartetten van zowel Debussy als
Ravel zijn glansstukken in hun soort. In de
Abdij van Dielegem krijg je de unieke gelegenheid om beide kwartetten in één concert
te horen. Ze worden gespeeld door het Sonoro Quartet, het belangrijkste jonge ensemble in Vlaanderen, gevormd door
mentors uit gerenommeerde ensembles als
het Quatuor Danel, het Hagen Quartet en
het Artemis Quartet.

2 april 2023
I JUSTINIANI
Drie redenen om dit niet te missen.
Eén: I Justiniani liep vorig seizoen in de
Abdij van Dielegem in de kijker met een
schitterende muzikale reis door het barokke
Europa. Twee: I Justiniani speelt het breed
uitgemeten topstuk voor blazers van

7 mei 2023
MATTHIEU IDMTAL

4 juni 2023
VIVA!OPERA
Zoals elk seizoen gebeurt, sluiten we het
programma af met een wervelende zanghappening: VIVA!Opera. Internationaal
gerenommeerde
topsolisten
Emma
Posman, soprano en Denzil Delaere, tenor,
die ook vorig seizoen met verve afsloten, en
Pierre Doyen, dé Belgische bariton, lenen
hun stem aan een weloverwogen keuze van
aria’s en duetten uit opera en operette,
met vuur gekruid door Veronika Iltchenko
aan de vleugel.

Klassiek in de Abdij
Elke eerste zondag van de maand om 11u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Met kinderopvang en aperitief
Info en abonnementen:
www.jette.brussels – 02.423.12.65
Abonnement: 90€ (Jettenaren);
135€ (niet-Jettenaren)
Ticket: 10€ (Jettenaren);
15€ (niet-Jettenaren)

CLOWNS – PISTE D’OBSTACLES/BEHENDIGHEIDSPISTE – CHÂTEAUX GONFLABLES/SPRINGKASTELEN
RODÉO - KIDS CORNER – THÉÂTRE/THEATER – ANIMATIONS INTERACTIVES/INTERACTIEVE ANIMATIE – …

ANIMATIONS POUR ENFANTS DE 4 À 14 ANS

LES MERCREDIS APRÈS-MIDIS D’ÉTÉ DE 14H30 À 17H30
SUR LA PLACE REINE ASTRIG
ASTRID
22.06 - 29.06 - 6.07 - 13.07 - 20.07 - 10.08 - 17.08 - 24.08 - 31.08
KINDERANIMATIE
KINDEREN
VAN4 4TOT
TOT14
14 JAAR
JAAR
ANIMATIE VOORVOOR
KINDEREN
VAN
OP WOENSDAGNAMIDDAG TIJDENS DE ZOMER VAN 14.30U
TOT 17U30
17.30
14U30 TOT
KONINGINGASTRIDPLEIN
ASTRIDPLEIN
OP DE KONINGIN
UNE ORGANISATION DU COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVIN•ES DE LA COMMUNE DE JETTE, À L’INITIATIVE DE L’ÉCHEVIN DES ANIMATIONS, BENOÎT GOSSELIN.
EEN ORGANISATIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JETTE, OP INITIATIEF VAN DE SCHEPEN VAN ANIMATIE, BENOÎT GOSSELIN.
E.R./V.U. : CLAIRE VANDEVIVERE  CHAUSSÉE DE WEMMELSESTEENWEG 100  1090 JETTE

r
e
aft ork
w
JETTE

Du/van

J
D

S
K
C
U
R
FOODT

2.06 au/tot 29.09.2022

Tous les jeudis jusque ﬁn septembre
Elke donderdag tot eind september
Place Reine Astrid / Koningin Astridplein

16.30 - 21.30
De nombreuses terrasses horeca aux alentours
Plaatselijke horeca met ruime terrassen
Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevin•es de la commune de Jette,
à l’initiative de l’Echevin des Animations, Benoît Gosselin.
Een organisatie van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Jette,
op initiatief van de Schepen van Animatie, Benoît Gosselin.
E.R./V.U : Claire Vandevivere - chaussée de Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette

