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'Samen gaan we voor een propere gemeente!' De Jetse slogan is duidelijk. De reinheid en onze leefomgeving hangen niet enkel af 
van de inspanningen van onze gemeentediensten. Elke Jettenaar speelt er een rol in. De nieuwe reinheidsbrochure zal u helpen om 
de regels te kennen en te weten waar en hoe u uw afval kwijtgeraakt.

18 september 
Autoloze zondag

12

Veilig terug 
naar school

13

24 september 
Feest van het Gezin

19

Drukke  
septemberagenda

24-27

V.U: CLAIRE VANDEVIVERE, BURGEMEESTER 
WEMMELSESTEENWEG 100 
1090 JETTE 
02.423.12.11 
COMMUNICATIE@JETTE.BRUSSELS 
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL 9

Samen gaan we voor  
een propere gemeente
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Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 
1090 Jette 
Tel: 02.423.12.11 

Met of zonder afspraak. 
• Van maandag tot vrijdag  

tussen 8.30u en 12.30u, uit-
gezonderd op donderdag 
tussen 13u en 18.30u. 

• Kindernamiddag op woens-
dag van 14u tot 15.30u, voor 
kindergerelateerde  
procedures (enkel op af-
spraak) 

• U kan een afspraak maken 
via het digitale loket Irisbox. 

 
Theodor 108 
Léon Theodorstraat 108  
1090 Jette  
Tel: 02.423.12.11 

Enkel op afspraak. 
Op maandag, woensdag en 
vrijdag tussen 8.30u en 13u. 
U kan een afspraak maken 
door te bellen van 8.30u tot 
13u en van 14u tot 16u naar 
de volgende nummers: 
• Grondgebiedbeheer (Steden-

bouw): 02.422.31.48/49 
• Grondbeheer en Huisvesting: 

02.422.31.62/63 
• Andere verrichtingen en 

diensten: 02.423.12.11 
 
Info: www.jette.brussels  
Facebook: @jette1090
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e beleefden een warme en geanimeerde zomer in Jette. Onder een 
zinderende zomerzon waren de thuisblijvers bij de gelukkigen: de 
afterworks, de filmvoorstellingen, de woensdagnamiddaganimatie 
of, natuurlijk, de jaarmarkt. 

Het werd een mooie editie, die voor het eerst sinds lang samenviel met de start in 
het (Franstalig) onderwijs. Het werd ook meteen de laatste uitgave in de Léon Theo-
dorstraat zoals we die vandaag kennen. 

 
De komende maanden zullen er namelijk grote renovatiewerken plaatsvinden in 

deze verkeersader die onze twee grootste pleinen verbindt. Deze werf, die noodzake-
lijk was vanwege de staat van de tramrails en het wegdek, vormt een ambitieuze 
herinrichting die de leefomgeving zal verbeteren, net als de verkeersveiligheid en 
de aantrekkingskracht van de handelszaken. Het klopt dat er parkeerplaatsen ver-
dwijnen, maar dit maakt deel uit van de nieuwe gewestelijke eisen rond stadsplan-
ning. Weet trouwens dat dagelijks honderden voetgangers deze straat gebruiken, 
om hun boodschappen te doen, om naar een van de scholen in de wijk te gaan of om 
het openbaar vervoer te nemen. De uitbreiding van de voetpaden en de vergroening 
ervan zal dus ten goede komen voor de gebruikers, net zoals de verhoogde veiligheid.  

 
Het klopt dat de parkeerdruk zal verhogen. Het College is zich daarvan bewust 

en werkt sinds maanden aan een begeleidingsplan voor de omwonenden: er worden 
plaatsen vrijgemaakt op de parking van het station en een budget wordt voorzien 
voor een premie bij een abonnement op de ondergrondse parking Spiegel. Ook de 
keuze voor zachte mobiliteit wordt gestimuleerd. 

 
Niet ver daarvandaan, rond het kerkhof, schieten de werken goed op. De voetpa-

den waren zodanig beschadigd dat het gevaarlijk werd. Hebt u het verschil opge-
merkt? Maar ook andere werken staan de komende jaren gepland, zoals de Odon 
Warlandlaan of de Firmin Lecharlierlaan. We kunnen de vergelijking maken met 
onze woningen. Vernieuwingswerken zijn noodzakelijk om de kwaliteit te garande-
ren. Investeren om te verbeteren. We proberen deze werken te spreiden in de tijd, 
om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

 
We willen een gemeente zijn waar we ons goed voelen, die mee evolueert met 

de tijd en die de toekomst voorbereidt. De extreme weersomstandigheden dwingen 
ons bovendien om verder te vergroenen, aandacht te hebben voor het waterbeheer 
en in te zetten op zachte mobiliteit. Maar iedereen kan zich vrij bewegen, ook met 
de wagen. Dit evenwicht blijft fundamenteel voor het algemeen belang. 

 
Ik wens u alvast een goede start van het nieuwe schooljaar en, in naam van het 

College, dank ik u voor uw geduld tijdens de werken. 
     

Uw burgemeester, Claire Vandevivere 

Investeren om te verbeteren…



• Coördinatie en algemene 
zaken 

• Wijkcontract en  
Grootstedenbeleid 

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

transitie 
• Transparantie

CLAIRE  
VANDEVIVERE 
BURGEMEESTER

• Patrimonium, Energie en 
   Klimaat (gebonden  
   aan patrimonium)  
• Voertuigenpark 
• Stadsaanleg 
• Beplantingen, serres en 
   gemeentelijke parken 
• Waterbeleid (rioleringen, 
   blauw netwerk) 

BERNARD  
VAN NUFFEL 
 

• Franstalige cultuur 
• Franstalige jeugd  
   en senioren 
• Bicommunautaire  
   aangelegenheden 
• Openbare reinheid 
• Leefmilieu 
• Burgerlijke Stand  
   en Demografie

MOUNIR  
LAARISSI 
SCHEPEN

• Gezondheid 
• Tewerkstelling

JACOB  
KAMUANGA 
SCHEPEN

• Stadsmobiliteit en 
   Luchtkwaliteit (gelinkt aan 
   de mobiliteit) 
• Internationale solidariteit 
   (Noord-Zuid)

NATHALIE 
DE SWAEF 
SCHEPEN

• Stedenbouw en  
   verwaarloosde gebouwen 
   en gronden  
• Bescherming van  
   het Erfgoed 
• Gezin en Jonge kind 

JENNIFER 
GESQUIÈRE 
SCHEPEN

• Franstalig onderwijs en 
   buitenschoolse opvang  
• Huisvesting 

OLIVIER  
CORHAY 
SCHEPEN

• Stadspreventie 
• Sport en Kids' Holidays  
• Handel, Economie  
   en Animatie  
• Biculturele infrastruc-

tuur 
• Eerlijke handel 
• Personeel

BENOÎT  
GOSSELIN 
SCHEPEN

College van  
burgemeester 
en schepenen 
2018-2024

• Financiën en begroting 
• Personen met een han-

dicap,Gelijke kansen en 
Integratie 

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

• Sociaal leven

JORIS  
POSCHET 
SCHEPEN

• Voorzitster 
   OCMW van Jette

NATHALIE  
VANDENBRANDE
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Tijdens de zitting van 29 
juni ging de gemeente-
raad over tot de installatie 

van Garo Garabed als gemeente-
raadslid, ter vervanging van  
Nathalie Vandenbrande, ont-

slagnemend gemeenteraadslid 
(lijst LBJette). De ex-voorzittter 
van de gemeenteraad, Nathalie 
Vandenbrande, heeft namelijk in 
juni 2022 de functie van voorzit-
ter van het OCMW overgenomen 

van Joris Poschet, die op zijn 
beurt schepen is geworden.  
Het voorzitterschap van de Ge-
meenteraad werd dan weer 
overgenomen door Hervé Doyen. 
 

De volgende gemeenteraad is 
op woensdag 28 september om 
20u. 
• U vindt de dagorde en de in-

houd van elke gemeenteraad 
op https://publi.irisnet.be. 

Van op de banken van de gemeenteraad van 29 juni 2022 

Info en contact 
www.jette.brussels

Permanenties:  
De leden van het College van Burgemeester 
en Schepenen hebben geen vaste perma-
nenties. Als u hen wil ontmoeten, kan u 
contact opnemen met hun kabinet voor een 
afspraak. Alle info vindt u op www.jette.be. 



V
anaf 1 september hervat het ge-
meentebestuur weer haar traditio-
nele uurrooster, met de 
avondopening op donderdag. Daar-

naast zijn de loketten ook opnieuw toegan-
kelijk met of zonder afspraak. Hiermee 
komt een einde aan de regeling die door de 
coronacrisis haar intrede deed. 
 
Ontdek hieronder de praktische regeling en 
enkele nieuwigheden voor de loketten. 
• Het Gemeentehuis is dagelijks open van 

8.30u tot 12.30u, uitgezonderd op donder-
dag van 13u tot 18.30u. 

• Deze uurroosters betreffen de toeganke-
lijkheid van de loketten: Bevolking, 
Vreemdelingen en Burgerlijke Stand. 

• Deze loketten zijn gewoon toegankelijk, 
zonder afspraak.  

• Dagelijks (uitgezonderd op donderdag) 
kan er ook een beperkt aantal afspraken 
gemaakt worden via Irisbox.brussels. Zo 
vermijd je tijdverlies. 

• Het laatste ticket wordt uitgereikt om 
12.30u en op donderdag om 18.30u, om te 
vermijden dat er nog lange wachtrijen zijn 
bij de sluiting van het gemeentebestuur. 

• Op woensdagnamiddag van 14u tot 15.30u 
is er de ‘kindernamiddag’, waarbij ouders 
op afspraak kunnen langskomen voor 
kindgerelateerde aanvragen (Kids ID, e-ID, 
paspoort, geboorten) (tot en met 18 jaar). 

• De afspraken voor deze kindernamid-
dagen, voor Europese nieuwkomers en 
beperkt afspraakaanbod gebeuren via het 
digitaal loket Irisbox.brussels. 

Uitzonderingen 
• De dossiers van Europese nieuwkomers 

gebeuren alleen op afspraak 
• Voor korte procedures kan je geen afspraak 

maken. Dit geldt voor het afhalen van attes-
ten of uittreksels, zoals een identiteitskaart. 

E-loket, 24u/24, 7d/7 
Wist je dat je online heel wat administra-

tieve aanvragen kan doen en documenten 
kan bekomen? Dit gebeurt via Irisbox.brus-
sels, 24u/24, 7d/7. Zo vermijd je een ver-
plaatsing naar het gemeentehuis. 
Praktisch, snel en efficiënt. 

 
Meer info: www.jette.brussels

Uurrooster gemeentebestuur 
Loketten toegankelijk met of zonder afspraak

Openingsuren                          Loketten Bevolking,                               Europese        
                                     Vreemdelingen en Burgerlijke Stand           nieuwkomers 

Maandag                                      Zonder afspraak                               Op afspraak 
8.30u-12.30u                           en afspraak mogelijk 

Dinsdag                                        Zonder afspraak                               Op afspraak 
8.30u-12.30u                           en afspraak mogelijk 

Woensdag                                    Zonder afspraak                               Op afspraak 
8.30u-12.30u                           en afspraak mogelijk 

14u-15.30u                                  Kindernamiddag                                         / 
                                                           Op afspraak  

Donderdag                                   Zonder afspraak                               Op afspraak 
13u-18.30u 

Vrijdag                                          Zonder afspraak                               Op afspraak 
8.30u-12.30u                           en afspraak mogelijk
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In 1971 werd de kiem gelegd voor het 
Centre d’Entraide de Jette, een cen-
trum dat tot op de dag van vandaag 
hulp en dienstverlening biedt aan 
kwetsbare en hulpbehoevende Jette-
naren. Na 50 jaar werking is een kleine 
terugblik op zijn plaats, maar gaat ook 
de nodige aandacht uit naar de huidige 
en toekomstige acties. 

 

D
e eerste jaren dreef het Centre d’En-
traide de Jette (CEJ) op de inzet van 
vrijwilligers, tot die in 1985 gezel-
schap kregen van twee sociaal as-

sistenten en een dienst gezinshulp en 
bejaardenhulp. Sindsdien is het uitgegroeid tot 
een centrum met 10 vrijwilligersgroepen die 
actief zijn op uiteenlopende terreinen: voed-
selhulp, opvang van kandidaat-vluchtelingen, 
hulp bij zoektocht naar huisvesting, huiswerk-
begeleiding, animatie voor jongeren,… 

Sociaal 
Een van de polen waarop het CEJ zijn ac-

tiviteiten gaandeweg ging focussen is de so-
ciale sector. Zo is het mede onder impuls 
van het centrum dat de sociale kruideniers-
winkel Caba Jette in 2014 het levenslicht 
zag. Met de crisis van 2008, de coronacrisis 
en de huidige stijging van de energieprijzen, 
is de vraag naar sociale dienstverlening 
aanzienlijk toegenomen. Gelukkig stelt een 
goede samenwerking met het OCMW en de 
gemeente het CEJ in staat in afdoende mate 
aan deze vraag te beantwoorden. 

Educatief 
Ook op educatief vlak is het CEJ uitermate 

actief en steekt het heel wat energie in huis-
werkbegeleiding en lessen Frans voor vreem-
delingen. Tijdens de coronacrisis stonden deze 
activiteiten op een laag pitje, maar ondertus-
sen hebben ze hun normale ritme weer opge-
pikt. Huiswerkbegeleiding telt momenteel 90 
kinderen uit het lager onderwijs en 64 jonge-
ren uit de secundaire cyclus. De Franse lessen 
bereiken 73 gegadigden van vreemde origine.  

Sociale economie 
De derde pijler waarop het CEJ zijn activi-

teiten toespitst is die van de sociale economie 
en de socio-professionele herintegratie. Dat 
verloopt met name via de tweedehandswinkel 
Rouf, waar het publiek niet alleen terecht kan 
voor kledij, maar ook voor boeken, spelletjes, 
babymateriaal,… De coördinatrice van deze 
ploeg wordt bijgestaan door 2 loontrekken-
den en 5 krachten die er aan de slag zijn in 

het kader van socio-professionele herinte-
gratie. De winkel beschikt ondertussen over 
een antenne op de Wemmelsesteenweg en 
op de hoek van de Dansettestraat en de Au-
gustijnernonnenstraat.  

 
Meer info: Centre d’Entraide de Jette 
Henri Werriestraat 11 – 02.428.90.56

Solidariteit en bijstand in Jette, vroeger en nu  

50 jaar Centre d’Entraide de Jette

Om het 50-jarig bestaan van het 
Centre d’Entraide met de nodige 
luister te vieren, nodigt het cen-

trum iedereen uit om op vrijdag 7 oktober 
af te zakken naar Zaal Excelsior (Sint-
Pieterskerkstraat 8), om er samen terug 
te blikken op de voorbije 5 decennia. Op 
het programma staan onder meer ronde-
tafelgesprekken, een toespraak van de 
voorzitter, cocktails en een modeshow. 
Voor het buffet en de dansavond moet u 
zich vooraf wel inschrijven.  

Van 17 tot 28 oktober kan u ook een fo-

totentoonstelling over het 50-jarig be-
staan van het Centre d’Entraide bezichti-
gen in de inkomhal van het 
gemeentehuis. 

 
• 50 jaar Centre d’Entraide de Jette 

Vrijdag 7 oktober, vanaf 14u 
Zaal Excelsior  
Sint-Pieterskerkstraat 8 
Gratis (van 14u tot 19u) 
Reservering verplicht voor buffet  
en dansavond  (www.cejette.be 
02.426.37.80 - secretariat@cejette.be)

Vrijdag 7 oktober  
50 jaar Centre d’Entraide de Jette



VIVA Residentie  
Kinesist, logopedist en studenten gezocht!

Ken je een kinesist(e) en/of een logo-
pedist(e) of heb je zelf een van deze di-
ploma’s en beschik je bovendien over 
het sociaal statuut van een zelfstan-
dige? Goed nieuws: VIVA Residentie is 
op zoek naar deze twee profielen! Ook 
studenten die op zoek zijn naar een 
stageplaats zijn er welkom. 

 

V
IVA Residentie, het woonzorgcen-
trum van het OCMW, is op zoek naar 
personeel met het sociaal statuut 
van zelfstandige en een diploma  

kinesitherapie en logopedie om het zorgbe-
leid van het centrum verder te verbeteren. 
Ook stagiaires voor het schooljaar 2022-
2023 op het gebied van verpleegkunde,  
ergotherapie, fysiotherapie en psychomoto-
rische therapie zijn welkom. VIVA Residentie 
wil op die manier studenten de kans geven 
om het leven in een residentie te ontdekken 
en te beleven. Stagiair(e)s krijgen een  

stagementor van zodra ze aan hun stage  
beginnen.  

Het woonzorgcentrum organiseert bin-
nenkort een onthaalmoment. Ondertussen 

kan je terecht bij Cynthia Brees, stakehol-
dermanager (cbrees@jette.brussels – 
0477.28.83.53), voor verdere informatie of 
om een bezoek aan de residentie te regelen. 

Financiële hulp om het nieuwe 
schooljaar aan te gaan

Z
oals elke ouder weet, brengt het 
begin van het schooljaar veel uitga-
ven met zich mee: schoolmateriaal, 
buitenschoolse activiteiten,… Deze 

opeenstapeling van kosten kan een bron van 
stress zijn voor ouders. Afhankelijk van uw  
financiële situatie kan het OCMW op verschil-
lende manieren helpen en tussenkomen: 
kosten voor kinderopvang, inschrijving in een 
sportclub, schoolmateriaal en -reizen, taal-
cursussen, logopedie, aankoop van een com-
puter,… Deze kosten kunnen gedeeltelijk of 
volledig door het OCMW worden gedekt. 

Indien u zich in een ingewikkelde finan-
ciele situatie bevindt, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met het OCMW, dat u 
op de best mogelijke manier zal begeleiden: 
02.422.46.11 – cpas.ocmw@jette.brussels.
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19 september 

Infoavond 
Word vrijwilliger bij het Jetse Rode Kruis 

11 en 12 oktober 

Beurs voor winter-, sport-  
en zwangerschapskledij

I
s vrijwilligerswerk iets voor jou, heb je 
wat tijd vrij en draag je het Rode Kruis 
een warm hart toe? Kom dan op maan-
dag 19 september naar de info- en re-

kruteringsavond georganiseerd door de 
Jetse afdeling van de organisatie. 

Het Rode Kruis organiseert ook regelma-
tig vormingen: Eerste Hulp (EHBO), hulp-
verlening voor gevorderden, initiatie 
pediatrische reanimatie. 

Ontdek de lokale afdeling en ontmoet de 
vrijwilligers tijden de infosessie van 19 sep-
tember, waar je alles te weten komt over 
het Rode Kruis en hoe je je kan aansluiten 
bij een van zijn ploegen.  
Inschrijvingen:  
secretariat@croixrouge-jette.be 
 
• Infosessie Rode Kruis Jette 

Maandag 19 september om 19u 
Theodor 108 – Polyvalente zaal  
Léon Theodorstraat 108

N
aar goede gewoonte organiseert 
la Ligue des Familles in oktober 
een beurs voor winter-, sport-  
(0 tot 16 jaar) en zwangerschaps-

kledij. Ideaal om je op een duurzame ma-
nier in het nieuw te steken en /of je kasten 
op te ruimen! 

 
Waar en wanneer kan u uw kleren af-
geven? 
• Enkel op afspraak (zie kader), op maandag 

10 oktober, van 15 tot 19u, en op dinsdag 
11 oktober, van 9 tot 17u, in de Gemeen-
telijke feestzaal 

• Prijs: 1 €/lot voor leden van la Ligue des 
Familles (2 loten van max. 20 stuks/per-
soon) – 4 €/lot voor niet-leden (1 lot van 
max. 20 stuks/persoon). Opgelet: enkel 
cash betaling. 

• Voorwaarden: enkel winterkleren, proper, 
gestreken en in perfecte staat 

• Recuperatie niet-verkochte kleren: 
woensdag 12 oktober, van 19 tot 19.45u 

Wie koopjes wil doen, kan op dinsdag  
11 oktober, van 19 tot 21u, en op woensdag 12 
oktober, van 9 tot 15u, terecht in de Gemeen-

telijke feestzaal. Niet-verkochte artikelen die 
niet gerecupereerd en opbrengsten die niet 
geïnd worden, gaan naar een goed doel. 

 
• Beurs voor winter-, sport- (0 to 16 jaar) 

en zwangerschapskledij 
Dinsdag 11 oktober, van 19 tot 21u 
Woensdag 12 oktober, van 9 tot 15u 
Gemeentelijke feestzaal 
Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping)  
Betaalparking achter het station

 
Kleren af te geven?  
Maak een afspraak op 3.10 of 4.10 
Wie een afspraak wil maken om kleren af 
te geven, kan op maandag 3 of dinsdag  
4 oktober (van 19 tot 20u) contact opne-
men met de organisatoren via 
0470.20.51.79. Bepaal op voorhand welke 
dag en uur u het beste passen. 
Meer info: jette@liguedesfamilles.be

 Het Rode Kruis is op zoek naar  
vrijwilligers voor volgende diensten:

 
• Homi : 

hulp aan daklozen  
• Hestia :  

hulp aan geïsoleerde personen,  
thuis of in een woonzorgcentrum 

• Hulppost 
• Bloedinzameling 
• Jeugd Rode Kruis 
• Uitlenen van sanitaire hulpmiddelen 
• Begeleiding van kinderen bij bezoek 

aan gedetineerde ouder



‘Samen gaan we voor een propere  
gemeente.’ Zoals onze slogan aangeeft, 
hangt de reinheid van onze leefomge-
ving niet alleen af van de acties van de 
gemeentelijke reinheidsploegen, maar 
dragen alle Jettenaren hierin een ver-
antwoordelijkheid. Toch zijn de inbreu-
ken op dat vlak op het terrein nog veel 
te talrijk. 

 

N
aast de sensibiliseringsacties 
(preventief beleid) en de talrijke 
schoonmaakinterventies op het 
terrein (curatief beleid), hanteert 

de gemeente Jette een repressieve aanpak 
tegenover de meest weerspannige indivi-
duen. Zo leiden inbreuken op het Algemeen 
politiereglement onherroepelijk tot een 
GAS-boete. Voor wie zich niet aan de regels 

houdt, is het dus opletten geblazen! 

Meer controles 
De gemeente Jette treedt de laatste jaren 

alsmaar repressiever op als het gaat om in-
breuken op de openbare reinheid. Zo kwa-
men er bewakingscamera’s in de 
zogenaamde probleemwijken, kreeg de 
ploeg van beëdigde ambtenaren versterking 
en werd het aantal controles op het terrein 
opgevoerd. Wat de controleurs betreft, zorgt 
een systeem van vlottende uren ervoor dat er 
altijd iemand aanwezig is op het terrein,  
7 dagen per week, dag en nacht. Op hun da-
gelijkse patrouilles kunnen ze vuilniszakken 
doorzoeken en, als dat nodig is, een buurt-
onderzoek voeren. En dan zijn er nog de  
verdekte opstellingen en verrassingsacties 
die ze organiseren in samenwerking met Net 
Brussel. 

300 boetes/jaar 
Al deze maatregelen hebben ervoor ge-

zorgd dat het aantal constateringen van in-
breuken op de openbare reinheid fors 
gestegen is. Zo schrijft Jette gemiddeld 300 
boetes per jaar uit. De top 5 van inbreuken 
ziet er als volgt uit: op 1 het aanbieden van 
vuilniszakken buiten de ophaaluren, ge-
volgd door het achterlaten van afval vlakbij 
glasbollen, sluikstorten en, ten slotte, afval 
storten naast openbare vuilnisbakken en 
weggooien van klein afval in de openbare 
ruimte. 

 
Na analyse door de sanctionerende amb-

tenaar van de gemeente, resulteren meer 
dan 80% van de boetes in een gemeentelijke 
administratieve sanctie die kan oplopen 
tot… 62.500 euro! Overtreders zijn dus ge-
waarschuwd: opgelet voor GAS-boetes!

Van 13 tot 16 september 

Mobiele containers  
voor huishoudelijk grofvuil  
Enkel voor Jettenaren

O
p 13, 14, 15 en 16 september, is een 
nieuwe mobiele containeractie voor 
huishoudelijk grofvuil voorzien in 
Jette. Vergeet niet om uw afval 

vooraf te sorteren en houd u aan de veilig-
heidsregels en de veiligheidsinstructies 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 multimediamate-
riaal, 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, oplosmidde-
len, spuiten, enz. Sorteer uw afval voor u 
zich naar de container begeeft. Het per-
soneel behoudt zich het recht voor om de 
toegang te weigeren aan personen die deze 
regels niet respecteren. 

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. De garages 
in deze straten zullen niet toegankelijk zijn. 

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

• 13.09: Aloïs Verstraetenstraat  
(toegang via Wilgstraat) 

• 14.09: Fernand Tonnetgaarde  
(toegang via Joseph De Heynlaan) 

• 15.09: Ferdinand Lenoirstraat  
(toegang via de Smet de Naeyerlaan) 

• 16.09: Ongenastraat (toegang via 
Jean-Baptiste Serkeynstraat) 

Uurrooster: 9u-12.30u en 13.30u-18u

Inbreuken op openbare reinheid 
Opgelet voor GAS-boetes!
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September 2022 
De vrachtwagen van Proxy Chimik 
van Net Brussel zamelt klein che-
misch afval in (onderhoudsproduc-
ten, batterijen, spuitbussen, olie, 
verf,…) op verschillende plekken in 
de gemeente. Meer info op 
www.aprg-gan.be of op 0800.981.81. 

• Kardinaal Mercierplein  
   12 september, van 17u tot 17.45u 

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

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

PROXY
CHIMIK
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Nieuwe gemeentelijke reinheidsbrochure 
Samen gaan we voor een propere gemeente 

 

D
oor elke dag eenvoudige handelin-
gen te stellen en goede gewoontes 
aan te nemen, leveren we een po-
sitieve bijdrage aan de reinheid 

van de gemeente en dus ook aan de kwali-
teit van onze leefomgeving. Maar het is niet 
altijd eenvoudig om uw weg te vinden in de 
reglementering ter zake… Daarom is er nu 
de nieuwe brochure ‘Samen gaan we voor 
een propere gemeente’, die u in de loop van 
de maand september in de bus krijgt.  

Afval sorteren  
Het eerste opzet van deze brochure is het 

samenbrengen van alle nuttige informatie 
met betrekking tot reinheid. Ze moet dienen 
als geheugensteuntje voor het sorteren van 
uw afval in de verschillende zakken en geeft 
u meer uitleg over hoe u van meer speci-
fieke soorten afval (chemisch afval, batte-
rijen, lampen, kurkstoppen, grofvuil,…)  
af geraakt. Voor elke afvalsoort brengt ze 
ook de regels in herinnering die bij het niet 
naleven ervan kunnen leiden tot een boete. 
Wie van dieren houdt, ten slotte, komt te 
weten hoe ermee om te gaan in de open-
bare ruimte, rekening houdend met het  
milieu en de andere gebruikers ervan.  

Uurroosters, adressen, nuttige info 
In de brochure vindt u ook alle praktische 

informatie over de gemeentelijke en de  
gewestelijke diensten die actief zijn in het 
domein van de reinheid: contactgegevens 
en openingsuren van de gemeentelijke 
diensten Openbare reinheid en Beplantin-
gen, informatie over de ophaaldagen  
en -uren, plaatsen met glasbollen, olio-
boxen en kledingcontainers, adressen van 
Recyparks,… Daarnaast vindt u er ook heel 
wat info terug over andere oplossingen die 
uw afvalberg verminderen (Proxy Chimik, 
tweedehandswinkels, megovotes, wijkcom-
posten, Repair café, enz.).    

 
Dankzij deze vernieuwde brochure 

‘Samen gaan we voor een propere  
gemeente’, wordt u een kei als het op rein-
heid en sorteren aankomt. Gedaan met ex-
cuses! 

 

Wat gedaan met grofvuil ? Wat mag er in de oranje zak?  
Waar kan u terecht met verpakkingen van piepschuim?  
Wanneer worden de gele, witte of blauwe zakken  
opgehaald? De nieuwe gemeentelijke brochure ‘Samen 
gaan we voor een propere gemeente’ geeft u een  
antwoord op al deze vragen.
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LÉON THEODORSTRAAT 
Heraanleg 
In april zijn de grote werken 
voor de heraanleg van de Léon 
Theodorstraat begonnen. Deze 
zullen in 3 fasen gebeuren, 
volgens deze planning: 
• Van april 2022 tot september 

2023: vernieuwing van de on-
dergrondse infrastructuur 
(riolering, waterleiding, elek-
triciteit en telecommunica-
tie), met een variabele 
impact op het autoverkeer. 

• Van mei 2023 tot februari 
2024: vernieuwing van de 
tramsporen, in 5 opeenvol-
gende zones. In de zone 
waar de werken plaatsvin-
den, zal telkens geen auto-
verkeer mogelijk zijn. 

• Van september 2023 tot mei 
2024: vernieuwing van de 
voetpaden en de haltes Le-
noir/Station Jette, eveneens in 
opeenvolgende zones. In de 
zone waar de werken plaats-

vinden, zal telkens geen auto-
verkeer mogelijk zijn. 

Via het Move Theodor- 
programma (www.movetheo-
dor.brussels) biedt de ge-
meente Jette een 
gediversifieerde begeleiding 
inzake mobiliteit aan.  
Vragen en info over de werken: 
www.stib.brussels – Anne-
Marie.Eelen@stib.brussels – 
0800.21.640. 
 
KERKHOF VAN JETTE 
Werken MIVB 
In  mei ging de MIVB van start 
met de volgende fase van de 
heraanleg van de tramlijnen 
19, 51, 62 en 93 en de openbare 
ruimte rond het kerkhof van 
Jette (kruising Secrétinlaan, J. 
Lahayestraat, Ontmijnerslaan, 
de Smet de Naeyerlaan). Om 
de tramrails tussen de J. La-
hayestraat en de G. De Greef-
laan te kunnen leggen, is de de 
Smet de Naeyerlaan voortaan 

afgesloten tussen de rotonde 
De Greef en C. Woeste. De Se-
crétinlaan is opnieuw open 
voor het verkeer, in beide rich-
tingen. Deze werken hebben 
een impact op tramlijnen, 51, 
19 en 62 en op buslijnen 14 en 
88, met onderbrekingen en 
omleidingen. Meer info hier-
over vindt u op www.mivb.be, 
de app van de MIVB en aan de 
betrokken haltes. 
 
DIELEGHEMSESTEENWEG 
Rioleringswerken 
In juli start Vivaqua met de ver-
nieuwing van het rioleringsnet 
in de Dieleghemsesteenweg. 
De werken zullen gefaseerd 
verlopen en in functie van de 
voortgang ervan zal er een 
parkeerverbod gelden. Voor 
het autoverkeer is een omlei-
ding voorzien, maar voor voet-
gangers blijft de straat wel 
toegankelijk.  
 

DE RIVIERENDREEF 
Bouw voetgangers-  
en fietserspasserelle 
Momenteel is de gemeente 
bezig met de bouw van een 
voetgangers- en fietserspas-
serelle die de 2 stukken van de 
Rivierendreef moet verbinden. 
In functie van de voortgang van 
de werken zal een parkeerver-
bod gelden in de straat, die 
verder wel toegankelijk blijft 
voor voetgangers. 
 
J.B. MOYENSSTRAAT 
Heraanleg 
Binnenkort start de gemeente 
met grote werken voor de her-
aanleg van de J.B. Moyens-
straat. Voor het autoverkeer is 
een omleiding voorzien. Gara-
ges zullen toegankelijk zijn in 
functie van de voortgang van 
de werken. Voor voetgangers 
blijft de straat wel altijd toe-
gankelijk. 

Info
werken WERKEN SEPTEMBER 2022  

ONTDEK DE DIGITALE WERFKAART OP WWW.JETTE.BRUSSELS
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Verhuur fietsparkeerplaatsen  
Deel je garage met je buur! 

Staat je garage zo goed als leeg of be-
schik je over een lokaal waar plaats is 
voor een of meer fietsen? Op cyclopar-
king.brussels kan je die extra ruimte 
aanbieden aan fietsers uit de buurt, vol-
gens je eigen voorwaarden of die van 
Cycloparking, de organisatie die het 
fietsparkeren beheert op gewestniveau.  

 

A
ls Brusselaar is het niet evident om 
een beveiligde parkeerplaats te 
vinden voor je tweewieler, en al 
zeker niet als je op een apparte-

ment woont en niet meteen beschikt over 
een kelder of een of andere bergruimte. 
Maar misschien beschikt iemand in de 
buurt wél over zo’n ruimte… 

Eigen beheer of via Cycloparking 
Wie zijn garage of een lokaal ter beschik-

king wil stellen voor fietsers kan dat volledig 
volgens zijn eigen voorwaarden of door een 
overeenkomst af te sluiten met Cycloparking, 
de organisatie die deel uitmaakt van par-
king.brussels en de toegang tot de ruimten 
en de toekenning van abonnementen be-
heert. Op cycloparking.brussels vindt je trou-
wens een kaart met de verschillende 
fietsparkeerlocaties in het Brussels gewest. 
Ook als privépersoon kan je op deze website 
je parkeerplaats laten registreren. Zo krijgen 
geïnteresseerde fietsers een zo ruim moge-
lijk aanbod, wat hun zoektocht naar een par-
keerplaats in de buurt vergemakkelijkt. 

Beveiliging 
Heb je een ruimte die je eventueel zou 

kunnen verhuren als fietsparkeerplaats, 
maar twijfel je of die wel voldoende beveiligd 
is? Hou alvast rekening met volgende aan-
dachtspunten en je bent al een stap verder: 

• Toegangssysteem (sleutel, badge, code,…) 
• Afscheiding van privéruimtes in zelfde  

gebouw  
• Bereikbaarheid via openbare weg (vol-

doende brede deur, geen trappen,…) 
• Parkeerplaats met vaste bevestigingspunten 

 
Meer info: www.cycloparking.brussels

Verkeersplan Lecharlier gaat van start

N
a een denkoefening van meerdere 
jaren en tal van participatieve 
workshops*, concretiseert de ge-
meente binnenkort het nieuwe 

verkeersplan voor de Lecharlierwijk. De be-
langrijkste doelstellingen van dit plan zijn 
een betere leefomgeving, minder transit-
verkeer en meer verkeersveiligheid in de 
wijk. 
 
Dit nieuwe plan zal in verschillende fasen 
uitgerold worden: 
 
• Creatie van modale filters (garanderen de 

doorgang voor voetgangers en fietsers, 
niet voor gemotoriseerde voertuigen) die 
het transitverkeer weren op het Amnesty 
Internationalplein en op het kruispunt 
Longtin/Moranville richting de F. Lechar-
lierlaan. Deze maatregel komt er in eerste 
instantie met behulp van voorlopig ludiek 
stadmeubilair, dat in de week van 5 sep-
tember 2022 geïnstalleerd wordt. 

• In de loop van de maand september 2022 
wordt de P. De Mertenlaan in het stuk tus-
sen de Jetsesteenweg en de Jetselaan 
een eenrichtingsstraat. Verder wordt het 
gedeelte van de middenberm van de  
Jetselaan ter hoogte van de P. De Merten-
laan afgesloten om te verhinderen dat au-
to’s de berm oversteken (ze zullen dus 
enkel naar rechts kunnen afdraaien) en 
om de vlotte doorgang van de tram te ga-
randeren. 

 
• Eenrichtingsverkeer in de F. Lecharlier-

laan tussen de O. Warlandlaan en de Levis 
Mirepoixlaan (behalve voor bussen en fiet-
sen). Deze maatregel komt er in de loop 
van de maand oktober 2022.  

 
 
* De verslagen van de participatieve  

workshops zijn online beschikbaar op 
www.jette.brussels  
(Tot uw dienst – Mobiliteit – Participatie).



18 september  

Autoloze zondag 
Beproefd recept met mix van informatie en animatie!

C
oncreet zal van 9.30u tot 19u  
alle gemotoriseerd verkeer ver-
boden zijn in de 19 gemeenten van 
het Brussels Hoofdstedelijk  

Gewest. Dit verbod geldt voor alle motor-
voertuigen, met inbegrip van elektrische 
wagens, alsook LPG-voertuigen. Let 
op! Ook elektrische fietsen die sneller gaan 
dan 25 km/u vallen onder dit verbod! 

De Autoloze zondag is een organisatie 
van de gemeente, in samenwerking met vzw 
Pro Velo.  

Animatie troef 
Op de Autoloze zondag wordt plein voor het 

station telkens omgetoverd tot een paradijs 
voor klein en groot. Zo kan je deelnemen aan 
tal van animaties en kunnen kinderen hun 
behendigheid testen op het speciale parcours 
dat de gemeentelijke dienst Stadspreventie 
heeft voorzien. Dit is alvast een greep uit het 
gevarieerde aanbod aan animaties:

 
Om 11.30u, 14.30u en 15.30u: 
Fietsopleiding voor kinderen  
afspraak: stand Pro Velo 
 
Van 11u tot 12u:  
Fietstocht langs Jetse fietsinfrastructuren  
inschrijvingen:  

mobilite-mobiliteit @jette.brussels 

afspraak: stand Technische dienst Stads-

mobiliteit en -aanleg 
 
Van 11u tot 16u:  
• Behendigheidsparcours voor kinderen 
• Fietsherstelatelier 
• Stand Technische dienst Stadsmobiliteit 

en -aanleg:  
communicatie en sensibilisering  

• Animaties en diverse ludieke activiteiten 

voor het hele gezin 
• Eerstehulppost Rode Kruis 
• Infostand politie 
• Infostand Oxfam 

 
 
• Autoloze Zondag  

18 september, van 11u tot 16u 
Kardinaal Mercierplein  - Gratis toegang 
Meer info: www.jette.brussels 
www.provelo.org

 
Aanvraag doorgangsbewijs 

Wie absoluut met de auto de baan op 
moet (om professionele, medische of of-
ficiële redenen), moet een doorgangs-
bewijs aanvragen. De uiterste 
afgiftedatum van dergelijke bewijzen is 
woensdag 14 september. Elke aanvraag 
ervan wordt onderzocht en geeft dus niet 
automatisch recht op een doorgang. Het 
aanvraagformulier is beschikbaar op 
www.jette.brussels. 
 
Meer info:  www.jette.brussels 
02.423.12.11- dsv-alz@jette.irisnet.be

 

Op 18 september wordt Brussel één dag lang, van 9.30u tot 19u, om-
getoverd tot een autovrije zone. Naar goede gewoonte bulkt Jette die 
dag van de activiteiten, met het Kardinaal Mercierplein als kloppend 
hart van deze familiedag, vol ludieke en informatieve animatie.

JETTE INFO - MOBILITEIT12
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Terug naar school 
Samen zorgen we voor veilig verkeer

 

D
e scholen en de gemeente doen er 
alles aan om de schoolomgeving 
zo veilig mogelijk te maken. Er zijn 
begeleiders aan de zebrapaden, 

veiligheidsverhogende inrichting van de 
omgeving, zones 30, schoolstraten,… Ieder-
een heeft echter een belangrijke rol te spe-
len in de veiligheid van onze kinderen, zowel 
de weggebruikers, de ouders als de leerlin-
gen zelf. 

Autobestuurders 
De belangrijkste rol is weggelegd voor de 
autobestuurders. Wees extra aandachtig bij 
de aanvang en het einde van de schooldag 
en in de omgeving van scholen. 
Denk ook na over uw mobiliteit. Misschien 
bestaan er betere en veiligere vervoersmid-
delen dan de auto. 

 
• Verlaag uw snelheid en respecteer de 

maximale snelheid van 30 km/u 
• Respecteer de begeleiders in de buurt van 

de schoolpoort 
• Wees op uw hoede 
• Gebruik tijdens het rijden nooit uw gsm of 

smartphone, zelfs niet als u over een 
handsfree kit beschikt 

• Zorg ervoor dat u niet verstrooid bent 
• Rij stapvoets als u een geparkeerde 

schoolbus nadert of als u klassen op-
merkt die met hun leerkracht op stap zijn. 

• Rij niet te dicht bij een kind dat met de 
fiets rijdt. 

• Als u van richting verandert, in het bijzon-
der bij kruispunten, houd bij het afdraaien 
rekening met voetgangers of tweewielers 
die van rechts komen.  

• Parkeer uw wagen correct, dus niet op 
een voetpad of oversteekplaats of in dub-
bele file. Check ook eerst uw achteruit-
kijkspiegel vooraleer u de deur opent, om 
te vermijden dat u fietsers hindert. 

• Kies voor veiligheid. Dit betekent dat je 
niet absoluut voor de schoolpoort moet 
parkeren. 

• Anticipeer op de reacties van de kinderen. 
Hou voldoende veilige afstand, zelfs als 
het kind u heeft gezien. Zeker bij jonge 
fietsertjes is dit aangewezen. 

Ouders 
Ongeacht hoe uw kind naar school gaat, te 
voet, met de fiets, de step, met het open-
baar vervoer naar school gaat of met de 
wagen gebracht wordt, bij elke verplaatsing 
horen specifieke veiligheidstips.  

 
• Kies voor de veiligste weg, die niet nood-

zakelijk de kortste weg is. 
• Maak duidelijke afspraken met je kind 

vooraleer je de baan op gaat met de fiets 
of de step. Kies voor de juiste uitrusting, 
zoals een helm en fluohesje. 

• Zorg ervoor dat uw kind de step of fiets 
voldoende beheerst vooraleer ermee naar 
school te gaan. 

• Ogen op de weg, niet op het scherm. Maak 
uw kind ervan bewust dat het zijn aan-
dacht op de weg moet houden en niet ge-
kluisterd aan de smartphone. 

• Geef het goede voorbeeld: steek over op het 
zebrapad, parkeer je auto correct (niet op het 
voetpad, zebrapad of dubbel geparkeerd),… 

Leerlingen 
Voor de leerlingen zelf gelden dezelfde tips. 
 
• Respecteer de verkeersregels, gebruik de 

zebrapaden, fiets op de fietspaden, wees 
voorzichtig op de step,… 

• Hou uw aandacht bij het verkeer en stap 
niet rond terwijl al uw aandacht naar uw 
smartphone gaat 

• Draag veilige kledij als je met de step of 
de fiets bent (fluo, helm,…)

 

Het nieuwe schooljaar is opnieuw van start gegaan. Dagelijks gaan 
er in Jette duizenden leerlingen naar school. Laat ons er samen voor 
zorgen dat ze veilig zijn in het verkeer.



Noordwest-Brussel gaat resoluut 
voor hergebruik en upcycling!

D
aarom hebben de vier gemeenten 
en OCMW's van 
het noordwesten van Brussel, Jette, 
Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren 

en Koekelberg, de handen in elkaar geslagen 
om een project voor hergebruik en upcycling 
uit te werken, samen met de reeds aan-
wezige actoren in de sector. Het doel is om 
een kringloopcentrum en verschillende 
workshops voor herstelling en upcycling te 
lanceren. Het project zal naar verwachting in 
het voorjaar van 2023 van start gaan. 

Kringloopcentrum 
Kringloopcentra hebben een dubbele 

doelstelling: enerzijds het verzamelen van 

herbruikbare spullen (servies, kleding, 
meubilair, elektrische toestellen…), om fi-
nancieel minder koopkrachtige gezinnen 
aan een goedkope basisuitrusting voor hun 
huishouden te helpen en het hergebruik van 
goederen te bevorderen. Anderzijds worden 
in kringloopcentra laaggeschoolden te-
werkgesteld voor de ophaling, sortering, 
herstelling en verkoop van de goederen. Het 
project dat wordt uitgevoerd in samenwer-
king met het OCMW, is dus een kans voor 
dit doelpubliek om zich opnieuw in te scha-
kelen in sectoren gelinkt aan de kringloop- 
of afvalvrije economie. Het project wil finan-
cieel autonoom zijn, om de startfase te ver-
gemakkelijken werd een gewestelijke 
subsidie verleend. 

We rekenen op jou! 
Zie je dit project zitten? Maak het ook 

jouw project! Hoe? Door het formulier in te 
vullen dat digitaal beschikbaar is op 
www.jette.brussels. Ook via de papieren 
versie die je kan bekomen bij de receptie 
van de gemeente, de culturele centra en  
de bibliotheken, help je ons een project  
op te zetten dat aan jouw behoeften beant-
woordt. 

Aarzel niet om mensen uit jouw omge-
ving te informeren over het project.  

 
Meer info:  
Dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu 
avanremoortere@jette.brussels 
02.423.13.86

 

Met het oog op klimaatverandering zullen we ons consumptie-
patroon moeten aanpassen en meer inzetten op hergebruik en 
upcycling, met als positief bijkomend effect de creatie van 
nieuwe jobs.  
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Plant een boom: editie 2022
Wat is het zalig om van een sappig stuk 
fruit uit je eigen tuin te proeven! Jette zet 
al jaren fors in op de ontwikkeling van 
het groene netwerk, en dat zal met het 
klimaatplan niet anders zijn. De verster-
king van de biodiversiteit en de opvoe-
ring van de strijd tegen de 
klimaatopwarming zijn dus redenen ge-
noeg voor de gemeente om de actie 
‘Plant een boom’ te hernemen.  

 

G
ezien het succes van vorige edities 
werd besloten om het aantal te 
verdelen bomen te verhogen tot 
475 fruitbomen, waaronder 150 

klimvariëteiten!  

Variëteiten 
Laagstam fruitbomen lijken veel op een 

struikje. De stam is meestal rond de 50 centi-
meter hoog en de boompjes zelf worden maxi-
mum 3,5 tot 4 meter hoog. De aangewezen 
afstand tussen twee laagstam fruitbomen is 4 
meter. Zo kunnen ze ten volle genieten van het 
zonlicht en is de ventilatie optimaal. Deze fruit-
bomen zijn beschikbaar als appel- en peren-
boom (zowel vroege als late), maar ook als 
pruimenboom en abrikozenboom. 

Wie over een balkon of een kleine tuin 
beschikt, kan zijn toevlucht nemen tot een 
van volgende klimplantvariëteiten: druif, 
kiwi of kiwibes.   

Hoe bestellen? 
Het principe van de ‘Plant een boom’-

actie is eenvoudig: je kiest 1 boom per gezin 
en bestelt die online via www.jette.be (of via 
02.422.31.01 voor wie niet over een internet-
aansluiting beschikt). Hou een kopie van je 
bestelling bij voor de dag van de verdeling. 
De bomen worden verdeeld op 26 november 
op de site van de Boomgaard van de tran-
sitie. De details krijg je na de bestelling per 
mail toegestuurd, maar hou alvast deze 
datum vrij, want de verdeling gebeurt enkel 
op die dag.  

Wie geïnteresseerd is kan op 6 septem-
ber deelnemen aan de infoavond over dit 
initiatief. 

   
Meer info:  
ddo@jette.brussels – 02.422.31.01 
 
• Infoavond ‘Plant een boom’ 

Dinsdag 6 september om 19u 
Nederlandstalige bibliotheek  
(zaal Verdoodt, 2de verdieping) 
Kardinaal Mercierplein 6 
Inschrijvingen: www.jette.be  

 
Groepsaankoop Velt 
Dit jaar kan je tot 1 oktober via een groeps-
aankoop bij Velt een bijkomende bestelling 
voor bomen plaatsen. Deze bomen zijn wel 
betalend en kan je bestellen via de website 
van Velt (https://www.velt.nu/samenaan-
koop-fruitbomen). Hoewel dit initiatief 
niets te maken heeft met de gemeentelijke 
actie ‘Plant een boom’, zullen de bomen 
wel op dezelfde dag en plaats verdeeld 
worden. Twee mooie acties die de handen 
in elkaar slaan dus.

21 september 

Feest van de zadenbib en de plantotek
De zadenbib gaat terug tot 2016 en kreeg 
bijna een jaar geleden het gezelschap 
van de plantotek. In de Jetse bibliotheken 
kan je dus planten ‘adopteren’ én zaadjes 
meenemen om thuis mee te kweken. Dat 
deze dienst gratis is danken we aan een 
netwerk van dynamische en gemoti-
veerde vrijwilligers. En aangezien de 
stock van de zadenbib regelmatig dient 
bijgevuld te worden, zijn overschotjes van 
biozaden er meer dan welkom. 

 

O
p woensdag 21 september vieren 
de zadenbib en de plantotek feest! 
Een hele namiddag lang kan je er 
terecht om kennis te maken met 

hun werking, deel te nemen aan workshops 
en, uiteraard, planten en zaadjes uit te kie-
zen. Het feest is een samenwerking met de 
duurzame markt Jette Met, zodat je van deze 
woensdagnamiddag een gezinsevenement 
in het teken van de biodiversiteit kan maken! 

 
Programma: 
• Workshops voor kinderen georganiseerd 

door de Nederlandstalige en Franstalige 
bibliotheken  

• Infostand over composteertechnieken 
• Infostand over de zadenbib en de planto-

tek 
• Workshop geur- en bloemenwater: hoe 

gebruik je ze in de keuken of als verzor-
ging voor de huid? 

• Workshop upcycling ‘omkeerbare sierpotten’ 
• Kookworkshop kiemzaden (om 15u en om 

16.30u) 
 
• Feest van de zadenbib 

Woensdag 21 september,  
van 14.30u tot 18u 
Nederlandstalige en Franstalige  
bibliotheken 
Kardinaal Mercierplein 
Gratis 

 
Meer info:  
Dienst Duurzame  
ontwikkeling-Leefmilieu  
ddo@jette.brussels 
02.422.31.01 
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Rommelmarkten in september 
Tijd om koopjes te doen

Jette kent een ware rommelmarkttra-
ditie, waarbij elke wijk wel haar bro-
cante organiseert. Nu de 
zomervakantie achter de rug is, kan je 
deze maand opnieuw genieten van 
maar liefst 6 rommelmarkten. Op zoek 
naar snuisterijen, een collectors item 
of gewoon zin om een koopje te doen? 
Noteer dan alvast deze data in je 
agenda. 

10 september  
Rommelmarkt Ô Don 
In de Odon Warlandlaan  
(langs het Parc Huybrechtspark) 
Inschrijvingen: 0477.589.472 
comite-odon@hotmail.com 
 
17 september 
Rommelmarkt Vanderborght 
In de Vanderborghtstraat, tussen de Prins 
Boudewijnstraat en de Lakenselaan,  
tussen de Lakenselaan en de Broustinlaan 
en tussen de Broustinlaan en  
de Landsroemlaan 
Inschrijvingen: 
ruevanderborghtstraat@gmail.com 

18 september  
Rommelmarkt Dieleghem 
In de Dieleghemsesteenweg,  
Decrée- en F. Volralstraat 
Inschrijvingen: 02.479.35. 65 - 
0475.60.78.63 of dany.henrard@skynet.be 
 
18 september 
Rommelmarkt Tilmont 
Tilmontstraat (tussen de de Smet de 
Naeyerlaan en de Leopold I-straat) 
Inschrijvingen: www.brocantetilmont.be 
sinani@live.be 

18 september 
Rommelmarkt Baeckstraat 
In de A. Baeckstraat, vanaf nr 10 
Inschrijvingen:  
Bestemd voor de bewoners 
 
18 september 
Rommelmarkt Dopéré-Legrelle 
In de Dopéré-, Legrelle-, Boghemans- en 
Brunardstraat en de Wemmelsesteenweg 
tussen de Legrelle- en Dopéréstraat. 
Inschrijvingen:  
Joëlle Electeur - 0476.888.468

Jetse helden 
Jongeren uit Esseghemwijk gehuldigd voor heldhaftige daad 

O
p zaterdagavond 16 juli zagen drie 
jongeren vanop de begane grond 
rook ontsnappen uit een apparte-
ment op de 10de verdieping van een 

gebouw in de Jules Lahayestraat. Hierop 
stormden ze naar boven en slaagden ze erin 
de beginnende brand te blussen. Enkele 
dagen later werd het drietal ontvangen op 
het gemeentehuis waar de huidige en de 
oud-burgemeester – en tevens ook voorzit-
ter van Lojega, beheerder van het apparte-
mentsgebouw – het drietal uitgebreid prees 
voor hun kordaat en heldhaftig optreden.



Jaarmarkt terug van (even) 
weggeweest, maar in volle vorm
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Maandag 29 augustus beleefde Jette zijn 
eerste volwaardige jaarmarkt in drie 
jaar, en zowel bezoekers als deelnemers 
hadden er zichtbaar genoegen in. Ook 
het weer zat mee, toch ook een belang-
rijk ingrediënt voor een geslaagde editie. 
Toegegeven, voor de Franstalige school-
gaande jeugd was het wel wat sneu dat 
ze uitgerekend die dag terug naar de 
schoolbanken moesten. Maar wat ge-
zegd van een bezoekje aan de dieren bij 
wijze van eerste schooluitstap? En uiter-
aard konde de kinderen na schooltijd 
ruimschoots de schade inhalen, bijvoor-
beeld op de kermis of op het Koningin 
Astridplein, dat bulkte van de activiteiten 
en waar het in de late namiddag gonsde 
van de ambiance. En daar profiteerde 
ook de eerste ambachtenmarkt in de P. 
Timmermansstraat van, voorwaar een 
lovenswaardige nieuwigheid. Iets later 
op de avond, en iets verderop in het Gar-
cetpark, werd in een zelfde sfeer de dag 
feestelijk afgesloten met het Joêrmet-
festival.
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Cultuuruitstap 
Met de boot van Thieu via Ronquières naar Halle

Op vrijdag 16 september organiseert 
de Nederlandstalige cultuurdienst van 
Jette een daguitstap met een boottocht 
van Strépy-Thieu naar Halle. Om 8.15u 
vertrekt de bus op het Kardinaal  
Mercierplein naar Thieu waar de boot-
tocht van start gaat. 

 

K
ort na het inschepen vaart de boot 
de grote scheepslift van Strépy-
Thieu in, die een hoogteverschil 
van 73m overbrugt. Varend op het 

nieuwe Centrumkanaal, dat als een soort 
aquaduct aangelegd werd, geniet u van de 
vergezichten over het Henegouws plateau.  

In Houdeng-Goegnies houden we een 
korte stop voor een wandeling tot aan de hy-
draulische scheepslift nr 1, Unesco wereld-
erfgoed (onder voorbehoud in functie van de 
timing). Daarna gaat de boottocht verder op 
het kanaal Charleroi-Brussel en ten slotte 
'sporen' we in een groot waterbassin het 
Hellend Vlak van Ronquières naar beneden 
(hoogteverschil van 68m). Versassingen in 

de sluizen van Ittre en Lembeek maken 
deze boottocht compleet.  

De boottocht eindigt in Halle, waar we 
ontschepen en vanwaar de bus ons terug 
naar Jette brengt, waar we rond 18.45u zul-
len aankomen. 
OPGELET: We zijn een volledige dag onder-
weg. Gelieve zelf voldoende  picknick  te 
voorzien, drankjes kunnen gekocht worden 
op de boot.

• Cultuuruitstap:  
boottocht Thieu-Ronquières-Halle  
Vrijdag 16 september 2022 
Vertrek: 8.15u aan station (Kardinaal 
Mercierplein – verzamelen om 8u) 
Prijs: 15 €  
Inschrijvingen (voor 7/09) : 
www.jette.brussels (Vrije tijd – Online 
ticketing) – cultuur@jette.brussels – 
02.423.13.98 (enkel in de voormiddag) 

 
Awel zoekt  
vrijwilligers 

 

Awel, de luisterlijn voor kinderen 
en jongeren, zoekt vrijwillige 
beantwoorders. Onzeker of het 

wel bij je past? Awel, 't is een match! Of 
je nu een echte huismus bent, een lange 
slaper, gekke unicorn, klusser of profes-
sor.  
Awel, dat is luisteren naar kinderen en 
jongeren van thuis uit, wanneer jij wil. 
Diploma maakt niks uit, luisteren wel. 
Word beantwoorder.  
Surf naar awel.be voor alle info.

Gezocht: rijbegeleiders
Hou je van stappen? Sla je graag een 
praatje met kinderen? En heb je af en 
toe wat tijd vrij op weekdagen tussen 
15u en 16u? Dan ben jij de vrijwilliger 
die we zoeken! 

 

Wat doet een rijbegeleider? Je brengt 
een groepje kinderen van de school 
naar de naschoolse activiteiten. Dit 

doe je op regelmatige tijdstippen (wekelijks, 
tweewekelijks, 1 maal per maand) of je 
maakt deel uit van onze reservepool van rij-
begeleiders. Dan doen we graag beroep op 
jou in geval van nood.  

Waar? Van Sint-Pieterscollege (Leopold-
I-straat) naar de Sint-Michielsschool; van 
de Heilig-Hartschool naar de Academie of 
naar GC Essegem.  

Wanneer? Op weekdagen na school (15.10u 
of 15.30u), of op woensdagnamiddag.  
Waarom? Je draagt bij tot de gezondheid 
van kinderen (stappen is gezond), tot de le-
venskwaliteit in de wijk (minder verkeer) en 
je biedt kansen aan kinderen om deel te 
nemen aan de Academie.  

 
Dit initiatief maakt deel uit van In bewe-

ging voor talent, een initiatief van de Ge-
meente Jette, ism de Brede Scholen in Jette, 
Bres en De Verrekijker, de Jetse Academie 
Muziek – Woord – Dans en GC Essegem 
Verzekering en vrijwilligersvergoeding 
voorzien. 

 
Meer info:  
Bettyeggermont@sint-goedele.brussels 
0490.422.662. 
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Nieuwe anthologie André Garitte 
Montherlant, de grootste denker van de wereld

N
aast een voorliefde voor kunst, 
heeft André tevens een zwak voor 
filosofie. Daar waar hij in ‘Kern-
filosofie’ reeds de voornaamste 

aforismen uit de wereldliteratuur ver-
zamelde, legde hij zich nu toe op het werk 
van Henry de Montherlant.  

Selectie van 515 citaten 
Reeds als tiener was André onder de in-

druk van de ideeën van de Franse roman-
schrijver. Door de jaren heen verzamelde hij 
de beste citaten en toen hij het volledige 
oeuvre van de schrijver doorworstelde – toch 
50 romans, theaterstukken, carnets, etc – 
kwam hij uit op een selectie van 515 citaten. 

Stuk voor stuk ideeën over het concrete 
leven, over geluk, relaties,… Deze citaten 
werden opgedeeld in 22 thema’s, van ‘Waar-
heid’ tot ‘Interactie met anderen’ of nog 
‘Zelfdoding’. Geen onbelangrijk onderwerp, 
aangezien de schrijver zelf in 1972 een einde 
maakte aan zijn leven, 50 jaar geleden. 

De ruime selectie van honderden waar-
devolle citaten maakt volgens André Garitte 
van Henry de Montherlant de grootste den-
ker van de wereld. Groter dan Albert 
Camus, Jean Rostand en Paul Léautaud. 
Niet toevallig allemaal Fransen, gezien hun 
traditie op het vlak van filosofische salons 
en aforismen. Het boek biedt niet alleen de 
kans om als lezer al dan niet akkoord te 
gaan, maar vooral om een filosofische ont-
dekkingstocht te ondernemen. 

Een kleine bloemlezing?  
• Het leven heeft slechts één zin: er geluk-

kig in te zijn. Als leven niet synoniem is 
met geluk, evengoed dan geen leven. 

• Er is het niets en er is het zijn: ze zijn ge-
maakt om samen te dansen. 

• Eén enkel wezen is voldoende om gans je 
eenzaamheid weg te nemen. 
 
Ontdek de overige 512 citaten in het 

nieuwe boek van André Garitte, ‘Montherlant, 
de grootste denker ter wereld’. In het Neder-
lands en het Frans te verkrijgen in het René 
Magritte Museum en het Museum voor Ab-
stracte Kunst, Esseghemstraat 137 in Jette - 
info@magrittemuseum.be -  02.428.26.26.

 

André Garitte, conservator van het René Magritte, is niet alleen 
kunstpromotor, maar ook schrijver. Na kunstboeken zoals  
‘Le Code Magritte’ of ‘Een eeuw abstracte kunst’ en filosofische 
werken zoals ‘Homo Totus’ of ‘Abstrakte ruimte’, behandelt zijn 
nieuwste boek de Franse schrijver Henry de Montherlant. Of zoals 
André Garitte hem omschrijft ‘De grootste denker van de wereld’.
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Klassiek in de Abdij 
2 oktober - Etcaetera

Op zondag 4 september, geven de ge-
broeders Philippe en Yossif Ivanov de af-
trap van Klassiek in de Abdij. Een maand 
later, op zondag 2 oktober is het de 
beurt aan het blazerskwintet Etcaetera.  

 

E
tcaetera is een van de meest veel-
belovende jonge Belgische ensem-
bles. Het kwintet (fluit, hobo, 
klarinet, hoorn, fagot) werd in 2021 

laureaat van het concours ‘Génération clas-
sique’, georganiseerd door Les Festivals de 
Wallonie. Zij hebben een niet-exclusieve 
passie voor klassieke muziek, van Bach over 
Tsjaikovski tot Gershwin en een zwak voor 
Belgische componisten zoals Jongen, ter-
wijl hun belangstelling ook uitgaat naar 
filmmuziek en vernieuwende popcoryfeeën 

als Angèle en Stromae. In Jette brengen ze 
stukken van Joseph Jongen, Carl Nielsen 
en Paul Hindemith. 

Passie en vrijgevigheid 
Het kwintet bestaat uit de muzikanten 

met de prachtige namen Léolün, Apolline, 
Mélanie, Enrique en Urmin. Ze ontmoetten 
elkaar tijdens hun studies aan het Konink-
lijk Conservatorium van Brussel. Verenigd 
door hun voorliefde voor klassieke muziek, 
stichtten zij hun eigen blaaskwintet: Etcae-
tera. Met hun verschillende achtergronden 
en horizonten hebben onze vijf jonge muzi-
kanten geen moeite om hun spel en gevoe-
ligheden te laten samensmelten. Het 
resultaat is een prachtige alchemie, die zij 
willen overbrengen met passie, vernuft en 
vrijgevigheid.

 

In september gaat het nieuwe seizoen van Klassiek in de Abdij van 
start. Het belooft opnieuw een concertreeks te worden om duimen 
en vingers bij af te likken, met muzikanten van wereldniveau.

 
Klassiek in de Abdij 
Elke eerste zondag van de maand om 11u 
• Zondag 4 september 

Philippe en Yossif Ivanov  
• Zondag 2 oktober 

Blazerskwintet Etcaetera 
 
Abdij van Dielegem 
Tiebackxstraat 14 
Met kinderopvang (op aanvraag)  
en aperitief 
Abonnement :  
90€ (Jettenaren); 135€ (niet-Jettenaren) 
Ticket: 10€ (Jettenaren);  
15€ (niet-Jettenaren) 
Tickets en abonnementen via 
www.jette.brussels of 02.423.12.65



GC ESSEGEM 
LEOPOLD I-STRAAT 329 
FACEBOOK @ESSEGEM 
WWW.ESSEGEM.BE  
INFO & RESERVATIES: 02.427.80.39 
ESSEGEM@VGC.BE 
TICKETS.VGC.BE/ESSEGEM  

KIDS 
KETJESATELIER 
Elke woensdag vanaf  
14 september  
van 14u tot 17u 
Voor kinderen van 3 tot 11 jaar  
Deelname: € 200 voor het hele 
jaar, korting mogelijk 
 
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 experimen-
teren samen met Cindy en Brit-
ney met kleuren, vormen, 
materialen. Goed voor de ont-
wikkeling van een open en crea-
tieve geest. 
 
KIDS 
MULTIMOVE 
Elke zaterdag vanaf 17 sep-
tember  
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 kleu-
ter plezier in bewegen op een 
speelse manier. Goed voor de 
motorische vaardigheden, be-
hendigheid 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 
artiesten hun kunstwerken 
maken. We zoeken beeldende 
oplossingen, ontdekken en ex-
perimenteren erop los: tekenen, 
schilderen, boetseren, graffiti 
spuiten... We werken zowel groot 
als klein, in 2D als in 3D… Op het 
eind organiseren we een expo 
met eigen werk. Voel je het nu al 
kriebelen? Schrijf je dan snel in! 
 
WORKSHOP 
KOOKWORKSHOP JAPANSE 
RAMEN 
Woensdag 21 september  
van 19u tot 22u 
Deelname: € 35 / € 8,75  
(Paspartoe-kansentarief) 
 
Kook je graag, maar wil je graag 
eens iets anders leren maken? 
Dan is dit je kans. Gediplo-
meerde hobbykok en Jettenaar 
Christophe Vermeiren leert je 
ramen maken, een typisch Ja-
pans gerecht. Deze maaltijdsoep 
bestaat uit noedels, een smaak-
volle bouillon en toppings: vlees, 
ei, ajuin, paddenstoelen, zee-
wier...  Maak samen verschil-
lende combinaties klaar en 
proef. Welke vind jij de lekkerste? 
 
FAMILIETHEATER 
SPLONK! – THEATER-
GEZELSCHAP ONOMATO-
NEE 
Zondag 25 september om 11u 
Voor families met kinderen 
vanaf 2 jaar 
Tickets: € 6 (volwassenen) 
€ 4 (kinderen) / € 2 (Paspar-
toe-kansentarief) 
 
Wie zich verstopt is te zien. Wie 
fluistert roept het hardst. Wie 
beweegt is een standbeeld. Wie 
tekent hoort een lied. Ontdek 
een nieuwe taal en bedenk de 
breedste sprong. Kom mee op 
reis en ontmoet Streep, Spiraal, 
Toeter en Blauw. Improvisator 
Sara van der Zande en muzikant 
Rik Staelens creëren met be-
hulp van suggesties uit het pu-
bliek, muziekinstrumenten, 
stift, verf en beweging een 
unieke ode aan de kracht van de 
verbeelding. 

Inschrijvingen  
Jetse academie 2022-2023

Na een fantastische zomer-
vakantie staat het enthousi-
aste lerarenteam van de Jetse 
academie klaar om het nieuwe 
schooljaar aan te vatten. 
 
 

De inschrijvingen zijn op-
nieuw opgestart en je 
kan elke dag komen 

langskomen op afspraak. Die 
kan je maken via de link die je 
op de website vindt of via het 
nummer 02.426.72.94. Er zijn  
nog voldoende plaatsen voor 
nieuwe leerlingen muziek, 
woord of dans, maar wacht niet 
meer te lang.  
 
Nieuwe vakken  
Vanaf 1 september kan iede-
reen die dat wil het vak compo-
sitie volgen. Je kan kiezen uit 
de richting klassiek/heden-
daags of jazz/pop/rock. In de 
afdeling oude muziek verschij-
nen de instrumenten dulciaan 
en barokfagot op het toneel. 
Maar ook de cornetto is na een 
jaartje introductie toch ook nog 
zo goed als nieuw.  

En ten slotte kan je voortaan 
ook jazzviool studeren aan de 
academie. Op de website vindt 
je verder alle vakken en instru-
menten die je kan studeren aan 
de Jetse academie. 
 
Instrumenten ‘proeven’ 
Gedurende de maand septem-
ber kan je ook proeflessen vol-
gen. Voor een les instrument 
neem je contact op met het se-
cretariaat (02.426.72.94) dat 
vervolgens je gegevens doors-
peelt aan de leerkracht  van het 
instrument dat je wil ‘proeven’. 
Die laat je dan weten wanneer 
je mag komen. Voor de groeps-
vakken moet je niet reserveren 
maar telefoneer vooraf even 
om te  verifiëren waar je pre-
cies moet zijn. 
 
Het belooft een spetterend 
schooljaar te worden, zorg dat 
je erbij bent!

GC ESSEGEM
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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 / € 2 (Paspar-
toe-kansentarief) 
 
Onze huid is een biologische 
barrière tegen schadelijke in-
vloeden van buitenaf. Maar hoe 
ouder je wordt, hoe gevoeliger 
en dunner de huid. Ook onze 
geestelijke en fysieke gesteld-
heid hebben een invloed. Help je 
huid een handje. De Jetse Inge 
Janssens leert je hoe je met 
plantaardige en essentiële oliën 
je huid ondersteunt en verzorgt. 
 
EVENT 
CAFÉ MAGRITTE 
Donderdag 6 oktober om 20u 
Gratis 
 
In Taverne Ter Linden kan je so-
wieso terecht voor een gezellige 
babbel, een hapje en een 
drankje. En vandaag serveren 
we een extra portie talent. Cura-
tor van dienst is Jettenaar Philip 
Meersman. Hij nodigt de jonge 
Oekraïense jazz-zangeres Ann 
Kozatchenko uit. Begin dit jaar 
nog weggevlucht uit Kiev, intus-
sen heeft ze al een Brusselse 
band. Ook nog op de affiche: de 
Jetse singer-songwriter Samar 
Hatem, die haar soms luchtige, 
soms melancholische liedjes 
begeleidt op piano. 

NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK 
KARDINAAL MERCIERPLEIN 6 
WWW.JETTE.BIBLIOTHEEK.BE 
FACEBOOK @BIBJETTE 
INSCHRIJVINGEN: 
BIBLIOTHEEK@JETTE.IRISNET.BE OF 
02.427.07.06 

VOORLEESMOMENT 
BALLAD I ROMANSÓW: EEN 
BLOEMLEZING UIT HET 
OEUVRE VAN ADAM MIC-
KIEWICZ 
Zaterdag 3 september vanaf 
11.30 uur 

Op 3 september is het in Polen 
Nationale voorleesdag. Deze 
staat helemaal in het teken van 
Adam Mickiewicz, Polens be-
roemdste dichter. 
Ook in de bib wordt deze dag 
gevierd. De Poolse school Joa-
chim Lewelel zal een bloemle-
zing brengen uit de ballades van 
Mickiewicz, in het Pools en in 
het Nederlands. Hiermee geeft 
de bib alvast een voorsmaakje 
van de rijke Poolse literatuur 
die mee de Poolse collectie 
vorm zal geven later dit jaar. 
 
LEESCLUB 
YA BOOK CLUB 
Maandag 5 september  
om 19 uur 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels 
Gratis 
 
Ben je jong en lees je wel eens 
wat? Dan hebben we goed 
nieuws voor jullie, want vanaf 
september beginnen we met 
een gloednieuwe Young Adult 
Book Club. Interesse? Kom dan 
langs op 5 september om 19u in 
de Bib van Jette. Schrijf je in via 
bibliotheek@jette.brussels. Het 
is gratis en je hebt helemaal 
niets nodig. 
Volwassenen niet toegelaten, 
kinderen ook niet! 
 
WORKSHOP 
EZELSOOR: BOEKENKAFT-
NAMIDDAG IN DE BIB 
Woensdag 7 september 
van 14u tot 17u 
 
Kom op 7 september met je sta-
pel schoolboeken naar onze 
boekenkaftnamiddag. Wij voor-
zien scharen, plakband, super-
leuk kaftpapier en extra handen 
om je te helpen! 
 
WORKSHOP 
NATUURWANDELINGEN 
LANGS DE MOLENBEEK 
Zaterdagen 10/09, 8/10, 5/11 
en 10/12, telkens om 14u 
Vertrek en aankomst aan de 
ingang van de bib 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels 
02.427.76.07 
 

Natuurgids Joseph neemt je 
mee naar het Boudewijnpark en 
toont alles wat leeft, bloeit, 
kruipt en vliegt langsheen de 
Molenbeek.  
 
EVENT 
FEEST VAN DE ZADENBIB 
EN DE PLANTOTEK 
Woensdag 21 september  
van 14u tot 19u 
 
De Jetse bibliotheken vieren 
deze bijzondere collecties met 
allerhande workshops rond 
planten en hun veelheid aan 
toepassingen. Tijdens de activi-
teiten zorgen de bibliotheken 
voor groene kinderanimatie. 
Meer info: zie p. 15 
 
WORKSHOP 
BABBEL IN DE BIB  
Zaterdagen 24/09, 29/10, 
26/11 en 17/12, telkens om 
10u 
 
Ken je al wat Nederlands? En 
wil je graag je Nederlands oefe-
nen op een leuke en gezellige 
manier? Dat kan in de biblio-
theek van Jette. 
Zin en tijd om te komen? Je 
bent van harte welkom! In-
schrijven is niet nodig. Als je je 
e-mailadres mailt naar biblio-
theek@jette.brussels krijg je ie-
dere maand een uitnodiging.  
 
WORKSHOP 
LEESJURY 
Vanaf oktober kan je van 4 tot 10 
jaar terecht in één van onze drie 
groepjes van de Leesjury. 
Maandelijks wordt er één boek 
(voor)gelezen en besproken. 
Ben jij ook een boekenbeest? 
Schrijf je dan in via biblio-
theek@jette.brussels!  
 
WORKSHOP 
NIEUW! PODCAST LARIE-
BOEK & APEKOOL 
 
In Larieboek & apekool helpen 
Yarne en Jochen jonge ouders 
en hun kinderen door het blade-
ren het bos te zien. Elke maand 
strijken ze neer op een boei-
ende leesplek in Brussel om 
steeds rond een ander thema 
de parels aan de zw... luiste-

raars te voederen. Telkens goed 
voor een eigenzinnig en uiteen-
lopend lijstje topboeken voor 
alle leeftijden. Want 
niemand heeft tijd voor slechte 
boeken!  
Deze podcast is een samenwer-
king tussen de bibliotheken van 
Etterbeek en Jette. 

GUINGUETTE FABIOLA 
Tot eind september 
Koning Boudewijnpark 
guinguettesbarc.be/ 
guinguette-fabiola  
 
In het Koning Boudewijnpark is 
de pop-up bar Guinguette Fabi-
ola nog tot eind september van 
de partij, en dat tot groot jolijt 
van groot en klein. Op het pro-
gramma: evenementen, con-
certen, animatie, food & 
drinks,… 
 
JAM’IN JETTE  
JAM’IN JETTE IS TERUG  
Zaterdag 17 september vanaf 
15u 
Gratis 
 
Na een memorabele 10de Out-
door-editie is de ploeg van 
Jam’in Jette terug en wil ze ie-
dereen maar wat graag ont-
moeten op een van haar 
favoriete stekjes: Guinguette 
Fabiola. Het wordt een avond 
vol live-concerten, dj-sets, 
zon,… En dat allemaal gratis en 
voor jong en oud. Op het pro-
gramma: Stel R, Le Grand Mé-
chant Loop en de Pelouse Grass 
Band die je met opzwepende 
ritmes zeker in beweging zullen 
krijgen. 

POP-UPBAR

 



ATELIER 34ZÉRO 
DE RIVIERENDREEF 334 
INFO@ATELIER34ZERO.BE  
WWW.ATELIER340MUZEUM.BE 
02.428.33.06 

EXPO 
COLLECTIE ATELIER 
34ZÉRO 
Tot 10 oktober 
Elke dag van 11u tot 19u  
Prijs: 10 € / 2 € (-12 jaar) 
 
Sinds 1979 is de collectie van 
het museum door de jaren heen 
uitgebreid dankzij aankopen en 
giften van artiesten. Het geheel 
van de tentoongestelde werken 
op deze expo biedt een waaier 
aan hedendaagse internatio-
nale en Belgische artistieke 
creaties. Met foto’s, sculpturen, 
ready-made, schilderijen en 
een uitgebreide collectie dek-
zeilen, omvat de selectie de 
meest representatieve stukken 
van het museum! 

CENTRE CULTUREL VIETNAMIEN 
JETSELAAN 83 

EXPO (GRAVURES) 
‘MÉMOIRE EN GUERRE’ 
VAN ERIC SCHELSTRAETE 
Van 23 september tot 3 okto-
ber  
Van ma tot vr: van 18u tot 19u 
Za en zo: van 14u tot 18u 
Vernissage op 23 september 
om 19u 
Meer info:  
www.eric-
schelstraete.jimdo.com  
 
Graveerder Eric Schelstraete 
verenigt technisch meester-
schap met ongebreidelde ver-
beelding. Zijn linogravures 
verkennen onze mensheid tot in 
alle uithoeken en bieden de toe-
schouwer een artistiek pano-
rama dat zowel de eenvoudige 
esthetische aanpak als de 
meest harde maatschappijkri-
tiek overspant. Met ‘Mémoires 

en guerre’ verkent de artiest 
momentopnames in het geheu-
gen die onuitwisbare sporen na-
laten in het hart van de 
overlevenden. Kracht en 
schoonheid ontmoeten elkaar. 
Huiverig en tederheid staan te-
genover elkaar…  

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

GECOMBINEERDE  
ACTIVITEITEN 
ZUMBA VOOR DAMES EN 
CREATIEVE WORKSHOP 
VOOR KINDEREN  
Elke zaterdag, van 14u tot 15u 
Gratis proefles op zaterdag  
17 september om 14u 
Meer info en inschrijvingen 
zumba: 0485.93.38.57 
hgulizzi@gmail.com 
Meer info en inschrijvingen 
workshops: 0471.41.30.45 
wendybollu@hotmail.com  
 
Casa Veronica organiseert elke 
zaterdag simultane activiteiten 
voor mama’s en hun kinderen. 
Tijdens de cursus Zumba leven 
de kinderen (van 4 tot 10 jaar) 
zich in een creatieve workshop. 
 
FLAMENCODANS 
CURSUS MET  
ELENA LA GRULLA 
Vanaf 21 september 
Beginners:  
woensdag van 19u tot 20.30u 
Gevorderden:  
woensdag van 20.30u tot 22u  
Meer info: 0492.56.51.29 
elenalagrulla@gmail.com 
 
LADY STYLE 
SALSADANSEN VOOR 
DAMES 
Elke dinsdag om 18u (alle ni-
veaus), 19u (basis/gevorder-
den) en 20u (choreografieën)  
Meer info en inschrijvingen 
(verplicht): 0492.06.99.84

ATELIER 34ZÉRO

CASA VERONICA

CENTRE CULTUREL 

VIETNAMIEN 

Kleur in de stad 
Straatkunstenaar Pierre Ow zorgt 
voor kunstzinnige elektriciteitskasten

Jette biedt kunst een plaats in 
de straat. Denk maar aan de 
muurschilderingen of aan de 
mozaïeken. Met de kunstzin-
nige elektriciteitskasten van 
straatkunstenaar Pierre Ow 
komt er opnieuw wat meer 
kleur in de stad.  
 
 

Deze zomer ging straat-
kunstenaar Pierre Ow, 
met de steun van de  

gemeente, met de spuitbus aan 
de slag om 25 elektriciteitskas-
ten in een kleurrijk kleedje te 
steken. In zijn typische ab-

stracte stijl toverde hij dit  
veeleer lelijk stadsmeubilair 
om tot prachtige kunstwerkjes.  
U kan de pareltjes ontdekken 
tijdens een wandeling in Jette 
of tijdens de expo die in het ge-
meentehuis plaatsvindt van 
midden september tot midden 
oktober. 
 
• Expo Pierre Ow 

Van 19 september  
tot 14 oktober 
Gemeentehuis Jette 
Wemmelsesteenweg 100 
Tijdens de openingsuren van 
het gemeentebestuur

JETTE INFO - CULTUUR26
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PLOEF!  
BONAVENTURESTRAAT 10 
WWW.JETSEACADEMIE.BE  
PLOEFPLUS@GMAIL.COM 
WWW.PLOEF.EU 

BREIEN 
TRICOTAGES ET PAPOTAGES 
Elke 2de en 4de donderdag van 
de maand, van 17u tot 19u 
Meer info: 
brigvdv@hotmail.com  
 
Voor beginnelingen is het hoog 
tijd om tot actie over te gaan of de 
draad weer op te pikken en zelf 
een trui of een sjaal te breien. Ge-
vorderden kunnen dan weer hun 
ervaring en kennis delen. 
 
SPEL & LOKAAL UITWISSE-
LINGSSYSTEEM 
GEZELSCHAPSPELEN + 
JETTESEL 
Elke 1ste zondag van de maand, 
telkens van 14u tot 18u 
 
DANS 
APÉRO DANSANT  
Elke vrijdag, telkens vanaf 
17.30u 
 
VECHTSPORT 
KALARIPAYAT 
Zondag 11/09, zaterdag 17/09, 
zondag 25/09, telkens van 
10.30u tot 12.30u 
 
Workshops Indische vechtssport 
met Indirah. Ook kinderen, ver-
gezeld door een volwassene, zijn 
welkom. Bij het uitoefenen van 
deze sport krijg je via gracieuze 
oefeningen controle over je li-
chaam. Nadat je de basistech-
nieken onder de knie hebt en je 
je lichaam goed kent, wordt er 
overgegaan tot het vechten met 
stokken of andere voorwerpen. 
 
SPEL 
TAO 
Elke laatste zaterdag van de 
maand 
 
Tao is niet alleen een ludiek en 
interactief bordspel, maar ook 
een coachingtool. De bedoeling 
is om de andere spelers te hel-

pen bij het realiseren van hun 
dromen. Tijdens het spel wordt 
met aandacht naar je geluisterd 
en na afloop ga je naar huis met 
concrete tips voor de uitwerking 
van je project. 

CBO 
JETSESTEENWEG 407 
WWW.CBO.BRUSSELS 
FACEBOOK @CBO C’EST BON D’ÊTRE OUVERT 
 
Opgelet! De euro en de zinne 
zijn de enige munten waarmee 
je ter plaatse kan betalen 
(geen Bancontact). 
 
BURGERCAFÉ  
Vrijdag 2 september 
- Gezelschapsspelen en pe-

tanque, van 18u tot 19.30u 
- Workshop ‘vaste planten 

zaaien’ om 19.30u 
- Concert ‘El Nacho’ + jam 

vanaf 20.30u  
Gratis 
 
ABOUBAKAR TRAORÉ  
CURSUS KAMÉLÉ N'GONI 
(INSTRUMENT) 
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 
september, telkens van 19u 
tot 20.30u 
 
KUNDALINI YOGA 
CURSUS TOEGANKELIJK 
VOOR IEDEREEN  
12, 19 en 26 september,  
telkens van 19u tot 20.15u 
Gratis 
Vooraf inschrijven verplicht: 
yoga@maitika.org 
 
SAGAL CONTRE-POIS 
PERMANENTIE LEVERING 
MANDEN  
14 en 28 september,  
van 17u tot 19u 
 
Informatie over de SAGAL (Soli-
daire Aankoopgroep voor Arti-
sanale Landbouw) Contre-Pois 
en levering voor de leden van de 
manden met verse, biologische 
seizoensgroenten. 
 

REPAIR CAFÉ 
HERSTELLING KAPOTTE 
VOORWERPEN 
Zondag 25 september,  
van 14u tot 18u 
Inschrijvingen ter plaatse van 
14u tot 15u  
Meer info: 
afnicolay@jette.brussels 

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

TAAL & SPEL 
ENGELS (MET ADELINE 
WECKMANS) 
Elke maandag van 17u tot 18u 
8-12 jaar 
 
Engels leren terwijl je plezier 
hebt! Wat Adeline voorstelt is te 
leren door het spelen van gezel-
schapspelletjes, om zo te wen-
nen aan het spreken zonder 
angst en de basismechanismen 
van een taal op een natuurlijke 
manier te integreren. 
 
TECHNOLOGIE 
CODING  
(MET CODING FOR KIDS) 
Elke dinsdag van 16.15u tot 
17.15u  
8-11 jaar 
 
Ontdekken, experimenteren, 
leren en zich amuseren met 
nieuwe technologieën. Kom de 
deuren van je creativiteit wa-
genwijd open zetten! 
 
TECHNOLOGIE 
CODING  
(MET CODING FOR KIDS) 
Elke dinsdag van 17.30u tot 
18.30u 
12+ 
 
Ontdekken, experimenteren, 
leren en zich amuseren met 
nieuwe technologieën. Kom de 
deuren van je creativiteit wa-
genwijd open zetten! 
 

VECHTSPORT 
WING TSUN KUNG FU SELF 
DEFENCE (MET NIKOLAAS 
SOBRY) 
Elke dinsdag van 19u tot 
20.30u 
Intergenerationeel 
 
Een zelfverdediging- en vecht-
sport, toegankelijk gemaakt 
voor iedereen. Kom voor de 
zelfverdediging, voor de kunst 
zelf en haar schoonheid, of voor 
de energie en jouw gezondheid. 
 
ONTSPANNING 
HATHA YOGA (ENG, MET 
EVELINE VAN BAUWEL) 
Elke woensdag van 8.45u tot 
10u 
12+ 
 
Vertrekkende uit verschillende 
yogaprincipes, beweging, 
Thaise-massage en acrobatie, 
helpt Hatha Yoga met het stret-
chen en sterken van het li-
chaam. 
 
MUZIEK 
KOORMACHORALE (MET 
NADIA HIDALI) 
Elke woensdag van 14u tot 
15.30u 
Intergenerationeel 
 
Een nogal speciaal koor, inter-
generationeel, waar iedereen 
welkom is om te zingen. Wat je 
achtergrond ook is, we zingen 
er van alles: van Mozart tot Afri-
kaanse liedjes, van Poulec tot 
The Beatles!

PLOEF !

LABOLOBO


