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De energieprijzen swingen de pan uit en steeds meer gezinnen kunnen hun energiefactuur niet meer betalen. Het OCMW van Jette 
kan u helpen, via preventie, via financiële hulp of via een verwarmingstoelage.
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Hoge energiefacturen? 
Het OCMW kan u helpen
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zHet Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 
1090 Jette 
Tel: 02.423.12.11 

 
Met of zonder afspraak. 
• Van maandag tot vrijdag  

tussen 8.30u en 12.30u,  
uitgezonderd op donderdag 
tussen 13u en 18.30u. 

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

• 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  

(Stedenbouw): 
02.422.31.48/49 

• Grondbeheer en Huisvesting: 
02.422.31.62/63 

• Andere verrichtingen en 
diensten: 02.423.12.11 

 
Het Gemeentebestuur  
is gesloten op 1 november  
(open op 31 oktober  
en 2 november) 
 
Info: www.jette.brussels  
Facebook: @jette1090
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obiliteit is een van de hete hangijzers van dit moment: werven, mobili-
teitsplannen, parkeren,... Al deze thema’s polariseren, verbazen, veront-
waardigen,… In het verleden ging mobiliteit vooral over hoe je van de ene 
plaats naar de andere kon. Tegenwoordig is mobiliteit echter een mi-
lieu-, economische, fiscale, sociale en zelfs sociologische kwestie ge-

worden. Met alle bijhorende moeilijkheden, omdat de visies zo tegengesteld zijn, of elkaar 
zelfs provoceren. 

In Jette streven we naar gedeelde mobiliteit. Gedeeld omdat de auto voor velen van ons 
onmisbaar blijft. Gedeeld omdat we moeten zorgen voor kwalitatieve voetpaden en fiets-
paden om zachte mobiliteit te ontwikkelen. Gedeeld omdat we de kwaliteit van het open-
baar vervoer verder moeten verhogen. Om de kwaliteit van de leefomgeving in Jette te 
bewaren, willen we ook het transitverkeer van buiten Brussel in onze wijken ontmoedigen, 
zonder de Jetse autobestuurders en handelaars te benadelen. 

Het moet gezegd dat het een moeilijk evenwicht is. De wegen kunnen niet uitgebreid 
worden. Er moeten dus keuzes worden gemaakt, waaronder soms het beperken van de 
ruimte voor voertuigen ten gunste van een breder voetpad, een veilig fietspad of een nieuw 
plein. Dit heeft soms neveneffecten: elke verandering in het verkeer verstoort onze ge-
woonten en kan leiden tot langere autoritten. Het is ook duidelijk dat participatie en in-
formatie niet gemakkelijk zijn en evenmin altijd objectief, dat er onbegrip, woede of zelfs 
wanhoop heerst. Soms zijn er echter ook goedkeurende reacties of aanmoedigingen. 

Als beleidsmakers is het een moeilijke oefening om voor- en tegenstanders te (her)ver-
zoenen, nuance aan te brengen en om te voldoen aan de specifieke en algemene belangen. 
Zonder onze plicht uit het oog te verliezen om onze inwoners een aangename en veilige 
leefomgeving te bieden en op onze eigen niveau inspanningen te leveren om klimaatver-
andering tegen te gaan. 

Net als mijn voorganger herinner ik u er echter aan dat wij rekenen op de verantwoor-
delijkheid van de beleidsmakers op andere bestuursniveaus die de economische en fiscale 
sleutels (zoals bedrijfswagens) in handen hebben om dit evenwicht te vinden. Onze Brus-
selse gemeenten en hun bewoners kunnen deze inspanning niet alleen leveren wanneer 
in Brussel dagelijks 200.000 voertuigen rijden, wanneer het aantal afgelegde kilometers 
in België nog nooit zo hoog was en wanneer alles in het werk wordt gesteld om de aankoop 
en het gebruik van individuele voertuigen aan te moedigen, ook al zijn ze in de toekomst 
elektrisch. 

Het College is niet doof is voor de soms heftige reacties wanneer maatregelen worden 
genomen. Uw vragen tijdens wijkvergaderingen, op straat, op de Gemeenteraad of per e-
mail,… Ze worden gehoord. We nemen echter de tijd om te evalueren, samen met u. En 
als na evaluatie blijkt dat de maatregelen geen zin hebben, dat ze het algemeen belang 
niet dienen, dat ze geen duidelijk voordeel opleveren of zelfs negatieve gevolgen hebben 
voor de inwoners, moeten we, denk ik, de moed of de nederigheid hebben om zaken te 
herzien, aan te passen of uit te stellen. Om samen onze gemeenschappelijke doelen te 
bereiken. Want wat we uiteindelijk willen, wat ik heel graag wil, is werken aan de levens-
kwaliteit in Jette. 
      

Uw burgemeester, Claire Vandevivere 

De eeuwige discussie rond mobiliteit...



• 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 gemeenteraad-
zitting van eind augustus, 
vond de installatie plaats 

van Philippe Lepers als ge-
meenteraadslid, ter vervanging 
van Chantal De Bondt, voor de 
lijst Défi. 
Ter herinnering, de gemeente-

raad vormt de groep van wette-
lijk verkozen vertegen- woordi-
gers op gemeentelijk vlak.  
De raad bestaat uit de raads-
leden, de burgemeester en de 
schepenen, verkozen door de 
bewoners tijdens de gemeente-
lijke verkiezingen. In Jette telt de 

gemeenteraad 37 raadsleden. 
Nathalie Vandenbrande is voor-
zitster van de gemeenteraad. 
 
 
De volgende gemeenteraad is 
op woensdag 26 oktober  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 31 augustus  

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. 



Coronavaccin 
Veilig de winter in

D
eze zomer konden we relatief zor-
geloos doorbrengen, zonder dat het 
coronavirus het nieuws domi-
neerde. We kunnen momenteel 

echter onmogelijk inschatten of het virus tij-
dens de herfst en de winter opnieuw een op-
mars zal inzetten. Voorzichtigheid is dus 
geboden en wie zich wil laten vaccineren, 
kan hiervoor terecht bij twee apothekers in 
Jette of in een vaccinatiecentrum. 
In september kregen de 50-plussers en het 
zorgpersoneel voorrang voor hun vaccinatie. 
Vanaf 1 oktober kunnen alle 16-plussers 
zich laten vaccineren.   

Waar kan ik me laten vaccineren? 
 
APOTHEKER MULTIPHARMA   
Koningin Astridplein 
Van maandag tot vrijdag van 11u tot 18u 
Op afspraak - 02.426.43.93 
 

APOTHEKER MERCURE 
Henri Liebrechtlaan 
Maandag en woensdag van 9.30u tot 
12.30u 
Op afspraak - 02.479.80.20 
 
Vaccinatiecentra 
VACCINATIECENTRUM MOLENBEEK 
Gentsesteenweg 696 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
van 9u tot 17u en vrijdag van 13u tot 21u 
Met of zonder afspraak (via Bru-Vax)  

VACCINATIECENTRUM PACHECO 
Pachecolaan 42 
Maandag tot zaterdag  
van 9.45u tot 17.30u 
Met of zonder afspraak (via Bru-Vax) 
 
VACCINATIECENTRUM VORST  
Jupiterlaan 201 
Dinsdag, donderdag,  
vrijdag en zaterdag van 9u tot 17u en 
woensdag van 13u tot 21u 
Met of zonder afspraak (via Bru-Vax)  
 
VACCINATIECENTRUM  
SINT-PIETERS-WOLUWE 
Shetlanddreef 15 
Maandag, dinsdag, woensdag  
en vrijdag van 9u tot 17u,  
donderdag en zaterdag van 9u tot 13u 
Met of zonder afspraak (via Bru-Vax) 

Wil je geen papieren reclame  
meer krijgen? 
Kleef een antireclamesticker op uw brievenbus
Ondanks het feit dat de digitale com-
municatie steeds belangrijker wordt, 
krijgen we toch nog veel papieren pu-
bliciteit in de bus. Heel wat Jettenaren 
gooien deze snel weg in de papiermand, 
zodat dit nutteloos afval is. U kan dit 
vermijden door een antireclamesticker 
op uw brievenbus te kleven. 

 

D
e antireclamesticker op uw brie-
venbus is een eenvoudige manier 
om minder papier te verspillen en 
elk jaar 16 kg minder afval te pro-

duceren. U kan uw antireclamesticker aan-
vragen bij Leefmilieu Brussel (zie 
onderaan). Met deze antireclamesticker kan 
u kiezen wat er in uw brievenbus terecht-
komt: ofwel geen gratis pers en geen re-
clame, ofwel alleen gratis pers. Ter info: 

Jette Info zal u wel in de bus krijgen, aange-
zien dit officiële overheidscommunicatie is. 

Wat kan ik nog doen? 
Als u geen reclame meer wil ontvangen 

over de diensten en producten van bedrijven, 
kan u zich inschrijven op de ‘Robinson-lijst’. 
Ongeveer 450 bedrijven maken deel uit van 
de Belgian Direct Marketing Association, die 
de lijst beheert. Als u zich inschrijft (als per-
soon, niet als gezin), ontvangt u van deze be-
drijven geen papieren marketing meer. 

Hetzelfde kan trouwens ook voor de irri-
tante verkoopstelefoontjes. Schrijf u in op 
de ‘bel me niet meer-lijst’ (www.dncm.be), 
zodat uw telefoonnummer niet meer voor-
komt op de lijst van de verkoopsdiensten 
van bedrijven. 
Vraag uw gratis antireclamesticker aan  
bij Leefmilieu Brussel: 02.775.75.75 
info@leefmilieu.brussels of kom deze  
oppikken aan het onthaal van het  
Gemeentehuis
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D
e energieprijzen swingen de pan uit 
en steeds meer gezinnen kunnen 
hun energiefactuur niet meer beta-
len. Worstel je ook met de hoge 

energiefacturen, aarzel dan niet om hulp te 
vragen aan het OCMW. 

Preventie 

De Cel Energie helpt u met het begrijpen van 
uw verbruik. 

• Ze beantwoorden uw vragen over uw 
energie- of waterfactuur. 

• Ze komen bij u aan huis. 
• Ze geven u gepersonaliseerd advies om 
uw verbruik te verlagen. 
 

Ze kunnen u helpen als u onbetaalde factu-
ren hebt. 

• Ze kijken of uw facturen juist zijn en of u 
veel energie of water verbruikt. 

• Ze bekijken of uw factuur in verschil-
lende schijven kan afbetaald worden. 

• Ze helpen u een andere leverancier te 
zoeken als u dit wenst. 

Wanneer uw schuldeiser een afbetalings-
plan aanvaardt, belooft hij om geen verdere 
stappen te nemen zolang u zich aan de af-
spraken houdt. 

Financiële hulp 
U kan uw energie- of waterfactuur niet 

betalen en u vreest dat uw water of gas 
wordt afgesloten of dat uw elektriciteit be-
grensd zal worden? 

 
• Het OCMW kijkt of ze u kunnen helpen 

met het betalen van uw water-, gas- of 
elektriciteitsfactuur. 

• Ze onderzoeken of u recht heeft op het 
statuut van ‘beschermde klant’ en het 
sociaal tarief bij uw energieleverancier. 

Verwarmingstoelage  
De verwarmingstoelage is een tussen-

komst van het OCMW in een deel van uw 
stookoliefactuur in functie van uw inkomsten. 

  
• Kom naar het OCMW met uw leverings-

factuur (of kopie) of leveringsbon binnen 
de 60 dagen na de levering. 

Wie kan hulp vragen aan het OCMW?  
Het OCMW is er voor iedereen. Je leeftijd, 
geloof, sociale situatie… maakt niet uit. Zelf 
al heb je inkomsten of ben je eigenaar, de 
dienst Energie kan je helpen met hoge 
energiefacturen. 

Hoe kan je hulp vragen aan het OCMW?  
Wil je weten of het OCMW je kan helpen?  
Stuur dan een mail naar  
cpas-ocmw@jette.brussels met als titel 
‘Vraag energiefactuur‘. Dan bekijkt het 
OCMW samen met jou wat ze kunnen doen. 

Nog vragen? 
De dienst Energie van het OCMW houdt 

een infostand over energie aan het onthaal 
van het gemeentehuis van maandag 7 no-
vember tot en met vrijdag 11 november tij-
dens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 

 
• OCMW Jette 

cpas-ocmw@jette.brussels 
02.422.46.11

 
14 oktover - Lezing 
Mantelzorg stopt niet aan de 
deur van de Residentie 

LeResidentie Viva organiseert op 
vrijdag 14 oktober een lezing met 
als thema ‘Mantelzorg stopt niet 

aan de deur van de Residentie’. Het wordt 
een interessante uiteenzetting voor ie-
dereen die betrokken is bij mantelzorg, 
zowel in de theorie als in de praktijk. 
Spreker van dienst is Robbie Dumoulin, 
Coördinator van het Expertisecentrum 
Dementie brOes. Na zijn voordracht 
wordt de lezing afgesloten met een drink 
en hapjes. 
Opgelet: inschrijven is verplicht via mail 
naar cbrees@jette.brussels 
tdegand@jette.brussels  
of telefoon naar 0477.28.83.53. 
 
• Lezing - Mantelzorg stopt niet aan de 

deur van de Residentie 
Vrijdag 14 oktober vanaf 10u 
Foyer – Viva Residentie 
Sint-Pieterskerkstraat 47

Hoge water-, elektriciteits- en  
verwarmingsfacturen? 
U kan hulp vragen aan het OCMW!
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24 oktober 

Kom bloed geven en red levens
Het slachtoffer van een ongeval, een 
baby met geelzucht, een kankerpa-
tiënt, ... Jij kan zomaar het leven van 
iemand in jouw omgeving redden! Ge-
woon door bloed te doneren. Het 
vraagt amper een uurtje van je tijd en 
je houdt er een heel goed gevoel aan 
over. Het kan in Jette op maandag 24 
oktober. 

 

H
et Rode Kruis van Jette nodigt u  
uit op maandag 24 oktober voor 
een bloeddonatie. De inzameling 
vindt plaats van 15.30u tot 19u  

in CCJette, de Smet de Naeyerlaan 145.  
U moet zich vooraf inschrijven via het  

donorportaal van het Rode Kruis (zie onder-
aan). 
Dagelijks worden er levens gered door 
bloedtransfusies. Het Rode Kruis kampt ech-
ter met tekorten. Daarom is het extra be-
langrijk om deel te nemen aan deze 
bloedinzameling. Dus geef bloed en help le-
vens redden.  
 
Meer info:  
sang@croixrouge-jette.be     
 
• Bloedinzameling 

Maandag 24 oktober van 15.30u tot 19u 
CCJette 
de Smet de Naeyerlaan 145 
Inschrijven via donorportaal.rodekruis.be  

Week van de gezondheid 
Stoppen met roken of wandelen tegen borstkanker

B
egin oktober vindt de week van de 
gezondheid plaats. Zo kan u stop-
pen met roken met de hulp van 
een tabakoloog of deelnemen aan 

de ‘walk & run’ van de Pink Ribbonettes, in 
het kader van de sensibilisering rond borst-
kanker. 

 

6 oktober 
STOP MET ROKEN  
MET EEN TABAKOLOOG  

Wilt u echt stoppen met roken? Met de 
hulp van een tabakoloog maakt u het 
meeste kans om hierin te slagen! Op 6 ok-
tober kan u terecht op de sensibiliseringss-
tand van de VRGT en FARES, 
expertisecentra in rookstopbegeleiding, 
voor een gratis gesprek met een tabako-
loog. U krijgt er info over de werking van de 
tabakoloog, tabaksgebruik en de verschil-
lende hulpmiddelen om te stoppen.  
Ook niet-rokers zijn welkom voor een ges-
prek over het tabaksgebruik van een naaste. 

• Stop met roken met een tabakoloog 
6 oktober 2022 van 13.30u tot 18u 
Patio van Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 
 

9 oktober 
WALK & RUN PINK RIBBONETTES 

Kom deelnemen aan de gesponsorde 
wandeltocht/jogging ten voordele van Pink 
Ribbonettes. Deze organisatie zet zich in 
voor de personen die door borstkanker ge-
troffen zijn. De wandeltocht is een parcours 
van 5 kilometer, de jogging bedraagt 10 ki-
lometer. 
 
Inschrijving verplicht 
(5 euro vooraf, 7 euro ter plaatse)  
via pinkribbonettebxl@gmail.com. 
 
• Walk & run Pink Ribbonettes 

9 oktober om 9u (onthaal), 10u (start) 
Start aan de school Arbre Ballon 
Laarbeeklaan 102



Vallende herfstbladeren 
Denk eraan om uw voetpad vrij te maken 

De eerste bladeren beginnen al te val-
len. Hoog tijd dus om stil te staan bij de 
kleine seizoenstaakjes. 

 

O
f u nu eigenaar of huurder bent van 
uw woning, u bent verantwoorde-
lijk voor de staat van uw voetpad. 
U moet deze dus onderhouden, 

onkruid verwijderen in de lente en de zomer 
en de dode bladeren weghalen in de herfst 
en sneeuw/ijsvrij maken in de winter. 

Bladmanden of groene zak 
Sommige wijken hebben meer te kam-

pen met dode bladeren dan anderen. In de 
buurt van grote bomen plaatst de gemeente 
Jette bladmanden waar de dode bladeren 
verzameld kunnen worden. Als deze vol zijn, 
komt de reinheidsdienst ze leeg maken.  

De bladeren gaan naar de Beplantingsdienst 
waar ze verwerkt worden tot compost. Het is 
dus belangrijk om geen ander afval in deze 
bladmanden te gooien. Als er geen bladman-
den zijn in uw straat of wijk, moet u de dode 

bladeren van uw voetpad in een groene zak 
stoppen en meegeven met de afvalophaling. 

Hoe mijn voetpad vegen? 
Het voetpad schoonvegen is een verplich-

ting voor elke eigenaar of bewoner van een 
woning. Bij sneeuwval voorziet het politie-
reglement dat het voetpad sneeuw- en ijs-
vrij gemaakt moet worden over 2/3de 
breedte met een minimum van 1,5 meter. 
De sneeuw moet aan de stoeprand opge-
hoopt worden en mag dus niet op straat of 
in de riool geveegd worden. Bejaarden of 
andersvaliden die hun voetpad niet zelf kun-
nen vegen, kunnen hulp vragen aan buren, 
andere bewoners of een beroep doen op het 
PWA (via dienstencheques). 

Samen zorgen we ervoor dat Jette een 
aangename leefomgeving heeft waar het 
leuk wandelen is!

Big Bellies 
Slimme openbare vuilnisbakken

Enkele weken geleden verschenen er 
verschillende Big Bellies in het straat-
beeld, op het Kardinaal Mercierplein 
en op het Koningin Astridplein. Deze 
grote vuilnisbakken met een PMD-bak 
en een persafvalbak voor restafval zul-
len de komende maanden meer en 
meer hun intrede doen. 

 

B
innenkort zal u ook Big Bellies vin-
den in het Huybrechtspark en het 
Garcetpark. Ze kunnen 5 maal het 
volume afval verwerken tegenover 

een klassieke vuilnisbak. Deze slimme vuil-
nisbakken werken op zonne-energie en zijn 
uitgerust met sensoren die aan de rein-
heidsploegen aangeven als ze vol zijn. Zo 
kan de gemeentelijke reinheidsdienst effi-
ciënter werken en, hopelijk, verder de Jet-
tenaren sensibiliseren rond de reinheid in 
de straat!
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Oktober 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  
   10 oktober, van 17u tot 17.45u 

• H. Liebrechtlaan   
   (kant J.B. Moyensstraat)  
   Tweemaandelijks, niet in oktober 

• Woestelaan 
   (O.L.V. van Lourdeskerk) 
   8 oktober, 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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Werken oktober

LÉON THEODORSTRAAT 
Heraanleg 
De grote werken in de Léon 
Theodorstraat, genaamd ‘New 
Theodor’, gaan binnenkort een 
nieuwe fase in, met name de 
vernieuwing van de riolering 
door Vivaqua. Deze fase is ge-
pland tot september 2023 en 
zal een impact hebben op het 
autoverkeer. Er zal een weg-
omleiding zijn voor de wagens, 
maar de doorgang blijft ver-
zekerd voor de voetgangers. 
 
Via het Move Theodor- 
programma (www.movetheo-
dor.brussels) biedt de ge-
meente Jette biedt 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 
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) door 
de MIVB gaat verder. Om de 
tramrails tussen de J. Lahaye-
straat en de G. De Greeflaan te 
kunnen leggen, is de de Smet 
de Naeyerlaan afgesloten tus-
sen de rotonde De Greef en C. 
Woeste. De Secrétinlaan is op-
nieuw open voor het verkeer, in 
beide richtingen. Deze werken 
hebben een impact op tramlij-
nen, 51, 19 en 62 en op buslij-
nen 14 en 88, met 
onderbrekingen en omleidin-
gen. Meer info hierover vindt u 
op www.mivb.be, de app van de 
MIVB en aan de betrokken hal-
tes.

DIELEGHEMSESTEENWEG 
Rioleringswerken 
Momenteel is Vivaqua bezig 
met de vernieuwing van het 
rioleringsnet in de Dieleghem-
sesteenweg. De werken  
verlopen gefaseerd en in func-
tie van de voortgang ervan 
geldt een parkeerverbod. 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 
De gemeente is gestart met de 
heraanleg 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

ONTDEK DE DIGITALE WERFKAART OP WWW.JETTE.BRUSSELS



De buslijn 14 wordt efficiënter
In oktober gebeurt er een grote aan-
passing op de route van de bus 14, met 
een positieve impact op de regelmaat 
van de lijn: de inhuldiging van de brug 
Suzan Daniel.  

 

G
oed nieuws voor de vele Jettena-
ren die de bus 14 tussen Jette en 
het Noordstation gebruiken. De lijn 
zal nog efficiënter worden in de 

loop van oktober. Dankzij de ingebruikname 
van de Suzan Danielbrug begin oktober 
wordt er een bijkomende passage gecre-
ëerd over het kanaal. Deze brug is enkel  
bestemd voor voetgangers, fietsers en 
openbaar vervoer en vormt de verbinding 
tussen de Havenlaan en de Willebroekkaai 
ter hoogte van Tour & Taxis. Hierdoor kan 
de route ingekort worden en moet de  
passage vlotter verlopen. 
Een nieuwe reden om te kiezen voor zachte 
mobiliteit!

Gemeentelijk bomenkadaster  
Een kaart om alles te weten over ons groen patrimonium

Verkoelingseilanden, infiltratie van re-
genwater, het behoud en de ontwikke-
ling van de biodiversiteit,… De boom 
speelt binnen de stadsaanleg een  
essentiële rol in de strijd tegen de kli-
maatopwarming. De gemeente Jette 
besteedt hier veel aandacht aan en 
ontwikkelde een inventaris van alle 
bomen op het grondgebied, om zo tot 
het Bomenplan te komen.  

 

H
et Bomenkadaster is het resultaat 
van een lang intern werk en een 
samenwerking met het Centrum 
voor Informatica voor het Brus-

selse Gewest. Het overzicht inventariseert 
het bomenerfgoed in onze straten. Tot nu 
toe zijn 3.600 bomen in deze databank  
opgenomen, zonder de gearchiveerde  
verdwenen bomen mee te rekenen. 

De gemeentelijke ploegen moeten nu nog 
de bomen in de gemeentelijke parken en 
andere groene ruimten inventariseren. 

Online toegankelijk 
Dit bomenkadaster is zowel nuttig om 

ons erfgoed te kennen als om het te behe-
ren, te onderhouden en te ontwikkelen.  
Zo is dit kadaster ook een essentiële tool 
voor het Bomenplan dat momenteel wordt 
opgesteld en dat de potentiële plaatsen voor 
nieuwe boomaanplant identificeert. U kan 
deze informatie ook zelf consulteren online. 
U wilt meer weten over de bomen in uw 
straat, wijk of op een specifieke plek in 
Jette? Surf naar de gemeentelijke website 
(Tot uw dienst – Duurzame ontwikkeling – 
Leefmilieu) om het bomenkadaster online 
te ontdekken. 

 
Meer info: www.jette.brussels
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8 oktober 

Nacht van de Duisternis 
Ontdek het Bat Light District 

D
oorheen de jaren is de nacht even 
klaar als de dag geworden, hetgeen 
we lichtvervuiling noemen. Dit heeft 
een grote impact op de fauna, flora 

en het biologisch ritme. Daarnaast houdt de 
nachtverlichting ook een concrete bedreiging 
in voor de vleermuizen, die zo een gemakke-
lijke prooi worden voor roofvogels zoals uilen 
of valken. Daarnaast kort de nachtverlichting 
ook de periode waarin ze zelf kunnen jagen. 

De vleermuizen beschermen 
Sinds 2021 en nog tot 2023 loopt er een pi-

lootproject in Jette rond verlichting aangepast 
aan de nachtdieren. Dit experiment rond de bi-
odiversiteit draagt de naam Bat Light District. 

Verschillende Jetse wijken maken deel 
uit van de vliegroute van de vleermuizen. De 
metingen van Natagora tonen dit duidelijk 
aan. Concreet test het Bat Light District de 
impact van aangepaste nachtverlichting: de 
kleur van de verlichting, intelligente verlich-
ting waarvan de intensiteit zich aanpast aan 
de aanwezigheid van de gebruikers,… Het 
doel is om de beste oplossingen te identifi-
ceren om zo de vleermuizen zo goed moge-
lijk te beschermen en tegelijkertijd het 
comfort en de veiligheid van de bewoners en 
weggebruikers te garanderen. 

Zin om het Bat Light District met eigen 
ogen te ontdekken? Neem dan deel aan de 
geleide wandeling met een gespeciali-
seerde natuurgids. Na de wandeling worden 
de deelnemers getrakteerd op een warm 
drankje en een cakeje. 

 
Info en inschrijvingen: via de online ticketing  
www.jette.brussels / vrije tijd / online 
ticketing) of via de dienst Duurzame  
Ontwikkeling-Leefmilieu - 
ddo@jette.brussels – 02.422.31.03 
 
 
• Geleide wandeling ‘Nacht van de Duis-

ternis – Ontdek het Bat Light District’ 
Zaterdag 8 oktober om 20u  
Start Kardinaal Mercierplein, voor de bib 
Gratis, met een warm drankje en een  
cakeje na de wandeling

 

De Nacht van de Duisternis laat ons elk jaar stilstaan bij de im-
pact van lichtvervuiling. We verlichten te veel en slecht. Zonder 
al te veel moeite kunnen we de verlichting verminderen die 
onze nachthemel vervuilt en die een grote energieverspilling 
vormt. Een besparing die niet alleen de bewoners ten goede zou 
komen, maar ook het bioritme van de planten en dieren. 



Beheerplan zone  
Natura 2000 Jette-Ganshoren 
Neem deel aan het openbaar onderzoek

D
e groene ruimtes dragen op een 
positieve manier bij tot de leef-
omgeving van de Jettenaren en de 
Brusselaars. De stad ontwikkelt 

zich verder maar de plaats van de natuur in 
de stad blijft essentieel. Het netwerk  
‘Natura 2000’ speelt een belangrijke rol op 
dit vlak, omdat dit binnen de Europese Unie 
alle bijzondere sites verzamelt waarvan de  
uitzonderlijke fauna en flora beschermd en 
bewaard moeten blijven.  

Geef uw mening voor 9 november 
De beheerplannen van de sites ‘Natura 

2000’ bepalen de maatregelen die moeten 
genomen worden om de doelstellingen  

binnen deze benaming te bereiken.  
Vooraleer goedgekeurd te worden door de 
overheid, worden de projecten rond de zone 
‘Natura 2000’ Jette-Ganshoren onderwor-
pen aan een openbaar onderzoek van 10  
oktober tot 9 november.  

De projecten zullen beschikbaar zijn op 
de website van Leefmilieu Brussel of in pa-
pieren versie bij de gemeentelijke dienst 
Grondgebiedbeheer (op afspraak – 
02.422.31.51). U kan uw opmerkingen via 
mail doorgeven naar:  
ep-nat-oo@environnement.brussels of via 
brief naar:  
Leefmilieu Brussel 
departement Biodiversiteit –  
Havenlaan 86C/3000 – 1000 Brussel.

 
15 oktober - Infosessie  
De experten van Leefmilieu Brussel 
komen langs op zaterdag 15 oktober. De 
plannen zijn beschikbaar tussen 14u en 
14.30u en ze begeleiden eveneens de 
wandeling langs de Molenbeek om de ge-
volgen van het beheersplan te bespre-
ken. Afspraak aan de boomgaard naast 
de Beplantingsdienst (Laarbeeklaan 
120). U kan er ook terecht met uw vragen 
over Natura 2000 en de beheersplannen. 
 
Info en inschrijvingen: Dienst Duur-
zame Ontwikkeling-Leefmilieu  
ddo@jette.brussels 02.422.31.03 
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Leefmilieu Brussel bereidt momenteel de beheerplannen ‘Natura 
2000’ voor, voor de speciale beschermingszone die het Poelbos, 
het Laarbeekbos en het Dielegembos omvat, net als het moeras 
van Jette-Ganshoren en het Koning Boudewijnpark. In het kader 
van het openbaar onderzoek kan ook u uw mening geven.
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15 oktober 

Geleide wandeling  
door de Molenbeekvallei  
De heruitgave van de gids wordt gevierd 

Coördinatie Zenne heeft de wandelgids 
‘De Molenbeek, naar een groene vallei 
aan de rand van de stad' heruitgege-
ven, in samenwerking met de  
gemeente Jette, het CEBO en Leef-
milieu Brussel. De ideale gelegenheid 
voor een geleide wandeling om zo deze 
uitzonderlijke plek te (her)ontdekken. 

 

De Molenbeek werd overdekt in de 
jaren 1950 en onlangs terug naar de 
oppervlakte gebracht. De rivier loopt 

door een vallei waarvan het biologisch be-
lang erkend is als speciale beschermings-
zone Natura 2000. Moerassen, bossen en 
grasvelden vormen een opmerkelijk land-
schap met een bijzondere biodiversiteit, in 
het bijzonder in Ganshoren en de derde fase 
van het Koning Boudewijnpark in Jette. Bij-
zondere diersoorten zoals reeën, ijsvogels, 
de gevlekte ringslang en verschillende 
vleermuizen komen hier voor. 
Zin om deze magische plek te (her)ontdek-
ken? Neem dan deel aan de geleide wande-
ling op zaterdag 15 oktober langs Jette, 
Ganshoren en Zellik. Elke deelnemer ont-
vangt tevens een exemplaar van de wandel-
gids ‘De Molenbeek, naar een groene vallei 
aan de rand van de stad'. 

Info en inschrijvingen:  
via de onlineticketing  
op www.jette.brussels (vrije tijd)  
of via de dienst Duurzame  
ontwikkeling-Leefmilieu  
ddo@jette.brussels 
02.422.31.03

• Geleide wandeling in de  
Molenbeekvallei 
Zaterdag 15 oktober van 14.30u tot 17u 
(onthaal om 14u met een drink) 
Start aan de boomgaard (naast de  
Beplantingsdienst)  - Laarbeeklaan 120 
Gratis

Herfstfeest op Jette Met

N
a de coronaperiode kunnen we op 
Jette Met weer aansluiten bij de 
traditie van onze jaarlijkse 
 herfstmarkt. Afspraak op woens-

dag 12 oktober, tijdens de Week van de Fair-
trade (www.weekvandefairtrade.be ). 

De klanten worden verwend met proe-
vertjes van de producenten op Jette Met, en 

dit in een leuke herfstsfeer ! Mis deze gele-
genheid niet om kennis te maken met duur-
zame producten van onze lokale 
producenten! 

 
• Hersfstfeest Jette Met 

Woensdag 12 oktober van 14.30u tot 18.30u 
Kardinaal Mercierplein 



Renoveren voortaan mogelijk voor alle Brusselaars 

Het Woningfonds is er voor u

M
et het nieuwe ecoreno-krediet 
biedt het Woningfonds financie-
ring tegen 0% of 1% rente om 
alle soorten renovatiewerk aan 

uw woning uit te voeren. Traditionele reno-
vatie, verbetering van de energieprestaties, 
werken om de woning aan te passen we-
gens een verlies van autonomie,… De toe-
passingsmogelijkheden van het 
ecoreno-krediet zijn zeer ruim. 
Op de website www.fonds.brussels, kan u 
met een online simulator een eerste eva-
luatie maken van de rentevoet en de maan-
delijkse afbetaling. Afhankelijk van de 

analyse van het dossier zal het een hypothe-
cair krediet of een consumentenkrediet zijn.  

Renolution 
Dit ecoreno-krediet maakt deel uit van de 

Renolution, de nieuwe strategie voor de re-
novatie van gebouwen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Het doel? De uitstoot 
van broeikasgassen verminderen en tegelijk 
het wooncomfort verbeteren en de energie-
kosten voor de Brusselaars verlagen. 

Sinds januari van dit jaar hebben de 
Brusselaars toegang tot een eengemaakt 
en vereenvoudigd systeem van premies, die 
tot 50% van de kosten van renovatiewerken 

kunnen dekken voor gezinnen met een laag 
inkomen. Het ecoreno-krediet vormt dan 
weer het financieringsmiddel om de werken 
te laten uitvoeren. U kan daarvoor beroep 
doen op de gratis begeleiding van Home-
grade (www.homegrade.brussels) of het 
Netwerk Wonen (www.netwerkwonen.be). 

 
Meer info:  
Woningfonds van het Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest 
Zomerstraat 73 - 1050 Elsene 
Ma-vrij: 8.30u-12u en 12.45u-16u 
www.fonds.brussels - 02.504.32.11 
infolening@fonds.brussels

 

Renovatie is vaak belangrijk voor uw wooncomfort of om de  
levensduur van uw woning te verlengen. De recente stijging van 
de energieprijzen zet ons daarnaast ook aan om de energie-
prestaties van onze huizen te verbeteren. Het nodige budget 
vrijmaken kan echter een probleem zijn. Het Woningfonds kan 
u daarbij helpen, via het ecoreno-krediet.
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‘Slimme’ toestellen in huis 
Opgepast voor inbrekers

Met internet verbonden toestellen zijn 
absoluut overal en we zijn er ons zelfs 
niet meer van bewust. Onze stofzuiger, 
wasmachine, verwarmingsinstallatie, 
slimme deurbel, de installatie van  
zonnepanelen,... Verbonden voorwer-
pen maken deel uit van ons dagelijks 
leven, maar zijn ze altijd veilig? 

 

D
ergelijke ‘slimme’ toestellen  
kunnen een aantal risico's inhou-
den wanneer ze gehackt worden. 

Enkele voorbeelden:  
• Potentiële inbrekers kunnen vanop afs-

tand zien dat je vaatwasser al enkele 
dagen niet gebruikt wordt en dat je  
vermoedelijk niet thuis bent. 

• Een plan van je woning bekomen via je 
robotstofzuiger. 

• Je interieur bekijken via de camera van 
je babyphone. 

• Het vergrendelingsmechanisme van je 
elektrische sloten desactiveren. 

Praktische tips 
• Informeer jezelf goed op voorhand. Zoek 

online recensies op over alle toestellen 
die je wil aankopen en vraag advies aan 
een technisch deskundige. 

• Opgepast voor ‘witte’ producten.  
Vaak worden via webshops goedkopere 
afgeleiden van merktoestellen verkocht. 
Deze toestellen beschikken echter  
dikwijls over minder beveiligingsmoge-
lijkheden. Zorg er dus zeker voor dat je 
voldoende recensies hebt gelezen als je 
de aankoop van een dergelijk toestel 
overweegt. 

• Volg de instructies van de gebruikshand-
leiding. Eenmaal je een toestel hebt  
aangekocht, is het belangrijk om de  
beveiligingsmaatregelen toe te passen die 
in de handleiding opgesomd staan. Wijzig 
steeds de standaard wachtwoorden. 

• Voer tijdig updates uit. Om je toestellen 
te beveiligen tegen personen met 
slechte bedoelingen, is het belangrijk 
om regelmatig updates uit te voeren. 

• Beveilig je Wifi-verbinding. Gebruik een 
wachtwoord, verander de naam van jouw 
netwerk en zorg ervoor dat updates  
worden uitgevoerd. Weet steeds wie  
toegang heeft tot jouw internetnetwerk 
en verander het wachtwoord indien 
nodig. 

Opgelet: de elektronische beveiliging van 
je woning (alarm, camera's, slimme deur-
bel,...) vervangt een correcte beveiliging van 
de deuren en ramen niet, maar dient enkel 
als aanvulling.

 
BeSafe@home :  
sensibiliseringscampagne  
tegen diefstal 

De FOD Binnenlandse Zaken organiseert, 
in samenwerking met de Federale Politie, 
de provincies en de lokale overheden een 
sensibiliseringscampagne tegen diefstal. 
Er zullen sensibiliseringsacties plaats-
vinden tijdens de hele week van 17 tot 23 
oktober 2022.  
 
Van 17 tot 21 oktober 2022 kan u terecht 
aan de informatiestand diefstalpreventie, 
aan het onthaal van Het Gemeentehuis, 
Wemmelsesteenweg 100, tijdens de  
openingsuren van het gemeentebestuur. 
Meer info over diefstalpreventietips: 
www.besafe.be/nl/diefstal
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Stages herfstvakantie

ATELIER 34ZERO MUZEUM 
INITIATIE BEELDHOUWEN 
de Rivierendreef 334 
6 tot 12 jaar 
100 € per week 
Info en inschrijvingen: 
info@atelier34zero.be 
02.428.33.06 
 

LABOLOBO 
ARTISTIEKE THEMAWEKEN 
Firmin Lecharlierlaan 4 
5 tot 12 jaar 
150 € per week 
Info en inschrijvingen:  
labolobo.eu – 02.270.34.11 

GC ESSEGEM 
FILEM’ON – FILMSTAGE 
Leopold I-straat 329 
9 tot 11 jaar 
56 € (15 € paspartoe) per week 
Info en inschrijvingen: 
tickets.vgc.be/essegem of ter 
plaatse 

KINDERBOERDERIJ 
Kleine Sint-Annastraat 172 
110 € per week 
4 tot 12 jaar 
Info en inschrijvingen: 
www.kinderboerderijjette.be 
02.479.80.53 

IBO DE PUZZEL MAGRITTE 
SPEELWEKEN 
Wemmelsesteenweg 229 
2,5 tot 6 jaar 
10 € per dag   
7 € per halve dag 
Info en inschrijvingen:  
depuzzelmagritte@sint- 
goedele.be – 02.427.09.44 
 

IBO DE PUZZEL LEOPOLD 
SPEELWEKEN 
Leopold I-straat 307 
6 tot 12 jaar 
10 € per dag  
7 € per halve dag 
Info en inschrijvingen:  
depuzzelmagritte@sint- 
goedele.be – 02.427.09.44 

 

HBLS TAALSCHOOL 
TAALKAMP MET SPOR-
TIEVE EN RECREATIEVE 
ACTIVITEITEN 
Jetsesteenweg 598 
3 tot 18 jaar 
150 € - 220 € 
Info en inschrijvingen:  
hblanguages@outlook.com 
02.203.76.17 - 
www.hblanguages.com

ARTISTIEK
MULTIDISCIPLINAIR

OPEN LUCHT

TAAL EN SPORT

SPEL- EN NATUURBELEVING

8 en 9 november 

Tweedehandsbeurs kleding,  
kinderboeken, babyspullen en skikledij
Wil je plaats maken in de kinderkas-
ten, babyspullen op de kop tikken of je 
volgende skivakantie voorbereiden? 
Neem dan deel aan de grote twee-
dehandsbeurs voor kleding, kinder-
boeken, babyspullen en skikledij. 

 

A
ls u zelf zaken wil verkopen, kan u 
deze binnenbrengen op maandag  
7 november, van 15u tot 18.30u en 
op dinsdag van 9u tot 12u en van 

13.30u tot 16.30u, in de Gemeentelijke 
Feestzaal. Leden van de Ligue des Familles 
hebben recht om 2 x 20 stuks binnen  
te brengen. Niet-leden zijn gelimiteerd tot  
1 x 20 stuks. Na de verkoop kunnen de on-
verkochte zaken opgehaald worden op 
woensdag 9 november tussen 19u en 19.45u. 

Enkele richtlijnen 
De spullen en kledij moeten in onberispe-

lijke staat zijn en de gezelschapspelen moe-
ten compleet zijn, inclusief handleiding. Wat 
op batterijen werkt zal eerst getest worde, 
dus moet u er de batterijen in laten. Recla-
megadgets, videocassettes en knuffeldieren 

worden niet aanvaard. Qua skikledij wordt 
enkel het volgende aanvaard: skibroeken, 
ski-overall, skihandschoenen en skibrillen. 

Als u op de tweedehandsbeurs wil kopen, 
kom dan langs op dinsdag 8 november van 
19u tot 21u en op woensdag 9 november van 
9u tot 17u, in de Gemeentelijke Feestzaal. Op 
het einde van de beurs gaan de onverkochte 
en niet-opgehaalde stukken, net als het niet-
opgehaalde geld naar een goed doel. 

 
• Tweedehandsbeurs kleding,  

kinderboeken, babyspullen en skikledij 
8 november, van 19u tot 21u  
9 november, van 9u tot 17u 
Gemeentelijke Feestzaal, Kardinaal  
Mercierplein 10 (1ste verdieping) 
betaalparking achter het station 
Meer info: jette@liguedesfamilles.be 



Brouwerij Taymans 
Jets patrimonium komt terug tot leven

 

H
et verhaal start in 1890. Adolphe-
Philippe Taymans, brouwer uit 
Sint-Jans-Molenbeek, huwt met 
Jeanne Beliën, dochter van de 

Jetse bierhandelaar Pierre Belien. Samen 
bouwen Adolphe-Philippe Taymans en zijn 
schoonvader de brouwerij/mouterij  
Taymans op. De brouwerij zelf komt in de 
Van Huynegemstraat, langsheen het Gar-
cetpark. Het gebouw zou na het stopzetten 
van de brouwactiviteiten het jeugdhuis  
De Finkel worden en nog later afgebroken 
worden voor nieuwbouw. Tegenover de 
brouwerij, waar we het huidige Le Rayon 
Vert vinden, waren de pakhuizen, net zoals 
in het aanpalend gebouw op de Van Borton-
nestraat.  
In 1937 zet de zoon Pierre Taymans de brou-
werij verder, om in 1970 de deuren te slui-
ten. Het betekende het einde van de 

onderneming, die doorheen twee wereld-
oorlogen en moeilijke economische tijden 
erin slaagde om typisch Brussels (Jets) bier 
te brouwen.  
Of toch niet? De kleinzonen van Pierre Tay-
mans, 6 broers, erfden de gebouwen van 
hun vader, een groot filantroop, bij zijn over-
lijden. Samen smeedden ze het plan om de 
brouwerij Taymans terug op te starten. 

Duurzaam en sociaal 
Het idee was om niet zomaar een brou-

werij te worden. Het concept moest een 
band hebben met de wijk, duurzaam zijn en 
sociaal. Zo werd er bijzondere aandacht be-
steed aan geluidswerende aanpassingen en 
werden er zonnepanelen geïnstalleerd om 
groene elektriciteit op te wekken. Maar 
vooral zullen de winsten van de brouwerij 
geïnvesteerd worden in Brusselse vereni-
gingen die zich inzetten voor de jeugd, met 
workshops, begeleiding,… Hiermee wordt 
niet alleen het werk van hun overgrootvader 
en grootvader, de brouwerij, voortgezet, 
maar ook het levenswerk van hun vader, het 
fonds André & Jacqueline Taymans, dat 
deze projecten voor de Brusselse jeugd on-
dersteunt. 

Heel wat praktische beslommeringen en 
proefsessies later, werden de eerste flesjes 
bier gebotteld. De eerste lambiek ligt nog te 
rijpen op vat. Om de eerste geuze te maken, 
heb je lambiek van 1, 2 en 3 jaar nodig. De 
broers moeten dus nog even geduld uitoefe-
nen vooraleer ze hun geuze kunnen maken 
en proeven. In tussentijd maken ze nog twee 
andere biersoorten, die al na twee maanden 
consumeerbaar zijn. Een IPA, 1906 ge-
noemd naar het bouwjaar van de opslag-
plaats van de oude brouwerij, en binnenkort 
een saison. De eerste reeks flesjes van de 
IPA zijn nu reeds klaar, de saison is nog in 
ontwikkeling. Alle ingrediënten zijn trou-
wens zo lokaal mogelijk en 100% bio. 

De familiebrouwerij is een prachtig initia-
tief van de gebroeders Taymans, die zo Jets 
patrimonium terug tot leven brengen. Wil je 
het resultaat van hun noeste arbeid proe-
ven? Je kan hun eerste bier kopen bij Bel-
gopop, bij Rayon Bio of proeven aan de bar 
van Le Rayon Vert. Bestellingen kunnen ook 
doorgegeven worden via hun website. En 
hou zeker hun Facebookpagina en site in 
het oog, want binnenkort zullen ze starten 
met een proeflokaal en permanenties voor 
de verkoop. 
 
• Brouwerij Taymans 

Van Bortonnestraat 46 
www.taymans.beer 
@BrasserieTaymansBrouwerij

 

Wist je dat er in de Van Huynegemstraat en de Van Bortonnestraat 
vroeger een brouwerij/mouterij stond waar heerlijke lambiek, 
geuze en kriek gemaakt werd? In 1970 ging brouwer Pierre Taymans 
met pensioen en sloot de brouwerij haar deuren. Meer dan 50 jaar 
later blazen 6 kleinzonen de brouwerij Taymans nieuw leven in.
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Kunstzinnige elektriciteitskasten 
Straatkunstenaar Pierre Ow brengt kleur in de stad

Heeft u ze al opgemerkt? De prachtige gekleurde elektriciteits-
kasten? Straatkunstenaar Pierre Ow stopte deze zomer,  
in samenwerking met de gemeente, 25 elektriciteitskasten in 
een kleurrijk kleedje. In zijn typische abstracte stijl vormde hij 
dit veeleer lelijk stadsmeubilair om tot prachtige kunstwerkjes.  



Expo  
Jean  
Van Vaerenbergh 
 

van 8 tot 16 oktober 2022  
van 14u tot 17u 
gesloten op dinsdag  
vernissage op vrijdag 7 oktober om 20u 
Abdij van Dielegem 
Tiebackxstraat 14

Hallo Cultuur 

Nederlands leren en oefenen  
in je vrije tijd 
Hallo Cultuur van GC Essegem organi-
seert het hele jaar door activiteiten 
voor anderstaligen om Nederlands te 
oefenen, andere mensen te ontmoeten 
en samen de stad te leren kennen. De 
ideale manier om in je vrije tijd, op een 
ongedwongen manier het Nederlands 
onder de knie te krijgen. 

 

S
inds jaar en dag is Essegem gekend 
als lesplaats voor anderstaligen die 
Nederlands willen leren. CVO Sem-
per organiseert er cursussen voor 

beginners of al meer gevorderden, in een snel 
of net wat langzamer tempo, op elk moment 
van de dag. Een enthousiast team leerkrach-
ten loodst zo per jaar ongeveer 500 cursisten 
door de verschillende modules. Niet onlogisch 
dus dat gemeenschapscentrum Essegem 
extra inzet op zij die de taal ook in hun vrije tijd 
willen oefenen. Met het project ‘Hallo Cultuur’ 
slaat het de brug tussen de cursisten en het 
Brusselse Nederlandstalige vrijetijdsaanbod. 

 

Van kookworkshop tot conversatie-
tafels… 

Want een taal leer je natuurlijk niet al-
leen in de les, maar vooral door veel te oe-
fenen in de praktijk. Voor heel wat 
anderstaligen is deelnemen aan activiteiten 
in het Nederlands echter geen gemakke-
lijke stap. Speciaal voor hen creëert GC Es-
segem oefenkansen in een veilige, 
non-formele context. Een conversatietafel, 
een leesclub, een kookworkshop, een im-
provisatietheateratelier,… Je leert, doet of 
maakt samen met anderen iets leuks, in het 
Nederlands. Het is daarbij oké om fouten te 

maken. Begeleiders en andere deelnemers 
nemen de tijd om je te helpen als je de 
woorden niet vindt. Sommige activiteiten 
zijn exclusief voor anderstaligen, andere zijn 
open voor iedereen. 

Ontmoeting staat centraal, maar met 
Hallo Cultuur wil Essegem niet alleen het 
sociale netwerk van anderstaligen vergro-
ten. Het wil ook de drempelvrees weghalen 
om te participeren aan het Nederlands-
talige gemeenschapsleven. Met zoektoch-
ten in de gemeente, kennismaking met 
projecten als CourJette, uitstappen naar 
culturele events in heel Brussel,… wil Esse-
gem het voor anderstaligen makkelijker 
maken hun weg te vinden, niet alleen op het 
culturele domein, maar ook op het vlak van 
gezondheid, welzijn en onderwijs. 

 
Meer info:  
Cathy Calonne van GC Essegem  
cathy.calonne@vgc.be – 02.427.80.39 
 
• Hallo Cultuur 

www.essegem.be/nederlands-leren

© Sophie Lenoir
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De Jetse bib 
Meer dan boeken alleen

De Jetse bib onderging de laatste jaren 
een grote evolutie. Daar waar je in een 
bibliotheek vroeger enkel boeken ont-
leende, kan je er tegenwoordig ook  
terecht om op het internet te surfen, 
om cd’s en dvd’s te ontlenen, om lezin-
gen of voorleessessies bij te wonen, 
zelfs om planten uit te wisselen of om 
deel te nemen aan natuurwandelin-
gen! Ook oktober belooft een drukke 
maand te worden. 

LEVENDE BIBLIOTHEEK 
Een Levende Bibliotheek is zoals een ge-
wone bibliotheek. Alleen ontleen je er geen 
boeken maar mensen van vlees en bloed. 
Mensen  die in hun leven  vaak te maken  
krijgen met vooroordelen. Zij vertellen  
jou graag hun verhaal, dat krachtig en in-
spirerend is, ondanks de hindernissen.  
Op zaterdag 1 oktober kan je in de  
Nederlandstalige en de Franstalige bib zelf  
levende boeken gaan lezen. 
 
• Levende bibliotheek 

Zaterdag 1 oktober van 11 tot 15 uur 

YOUNG ADULT BOOK CLUB 
Ben je jong en lees je wel eens wat? Dan 
heeft de Jetse bib goed nieuws voor jullie, 
want vanaf september zijn ze begonnen met 
een gloednieuwe Young Adult Book Club.  
Ze komen elke eerste maandag van de 
maand samen, van 17 tot 19 uur in de bib. 
Het is gratis en je hebt helemaal niets 
nodig. 
Enkel voor adolescenten. Volwassenen niet 
toegelaten, kinderen ook niet! 
 
• Young Adult Book Club 

Maandag 3 oktober om 17 uur 

BABBEL IN DE BIB 
Ken je al wat Nederlands? En wil je graag  
je Nederlands oefenen op een leuke en  
gezellige manier, met een kom heerlijke 
soep? Dat kan in de bibliotheek van Jette. 
Zin en tijd om te komen? Je bent van harte 
welkom! Inschrijven is niet nodig.  
Als je je e-mailadres mailt naar  

bibliotheek@jette.brussels krijg je iedere 
maand een uitnodiging. 
 
• Babbel in de bib 

Zaterdagen 29 oktober,  
26 november en 17 december om 10 uur 

CINEMATECHNIK 

Twee keer per jaar organiseren de  
Nederlandstalige en de Franstalige bib 
samen een filmavond. In groep wordt er een 
spraakmakende film uit de Belgische film-
geschiedenis bekeken en besproken.  
Deze keer op het witte doek: Loft van Erik 
Van Looy uit 2008. 
 
• Cinematechnik - Loft 

Donderdag 20 oktober om 20 uur 
Inschrijven via  
bibliotheek@jette.brussels of 
02.427.76.07 

 

NATUURWANDELINGEN  
LANGS DE MOLENBEEK 
Natuurgids Joseph neemt je mee naar het 
Boudewijnpark en toont alles wat leeft, bloeit, 
kruipt en vliegt langsheen de Molenbeek.  
 
• Natuurwandelingen langs de Molen-

beek 
Zaterdagen 1 oktober, 22 oktober,  
19 november en 10 december,  
telkens om 14 uur. 
Vertrek en aankomst aan  
de ingang van de bib. 
Inschrijven via  
bibliotheek@jette.brussels of 
02.427.76.07 

PROUST, MIJN RECHERCHE 
Marcel Proust schreef met zijn zevendelige 
romancyclus ‘Op zoek naar de verloren tijd’ 
een van de absolute hoogtepunten van de 
Europese literatuur bijeen. Maar toegege-
ven: Proust lezen is geen makkelijke  
opgave. Et alors? zegt Claude Blondeel. 
Voor zij die Proust al gelezen hebben of er 
zich aan willen wagen brengt Blondeel de 
nodige duideling bij het leven en werk van 
deze literaire grootheid. 
 
• Proust, mijn recherche – door Claude 

Blondeel 
Zondag 30 oktober om 15 uur 
Inschrijven via  
bibliotheek@jette.brussels of 
02.427.76.077 
 

RIFA’A AL-TAHTAWI:  
EEN EGYPTISCH SCHRIJVER  
OP EXPEDITIE IN HET 19DE EEUWSE 
PARIJS 
In 1826 vertrok Tahtawi, een Egyptisch  
geleerde, in opdracht van de khedive naar  
Parijs om er de Europese gewoonten en 
cultuur te observeren. Arabist Peter Derie 
zorgt voor de allereerste vertaling naar  
het Nederlands van Tahtawi’s verslag.  
Derie komt vertellen over de historische  
figuur Tahtawi, zijn bevindingen over  
Europa, en over wat zo’n vertaalproces  
inhoudt. 
 
• Rifa’a al-Tahtawi – door Peter Derie 

Zondag 13 november om 15 uur 
Inschrijven via  
bibliotheek@jette.brussels of 
02.427.76.07 

LEESJURY 
Vanaf oktober kan je van 4 tot 10 jaar terecht 
in een van onze drie groepjes van de  
Leesjury. Maandelijks wordt er een boek 
(voor)gelezen en besproken. Ben jij ook een 
boekenbeest? Schrijf je dan in via  
bibliotheek@jette.brussels!  
 
• De Jetse bib 

Kardinaal Mercierplein 6 
jette.bibliotheek.be
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Brusselse leekes op herfstfeest 
voor senioren
Zin om te genieten van Brusselse Lee-
kes, live gebracht door een eigenzin-
nige muziekgroep uit het Brusselse? 
Kom dan zeker naar het herfstfeest 
voor senioren op donderdag 27 oktober 
in de gemeentelijke feestzaal van Jette.  

 

O
p het programma staat een concert 
van Emballage Kado, een muziek-
gezelschap dat doorheen de tijd 
een zeer uitgebreid repertoire 

heeft opgebouwd. Hun Brussels programma 
bestaat uit oudere Brusselse liedjes en 
eigen nieuwe nummers. De groep heeft zijn 
eigen kenmerkende geluid: een zuchtende 
trekzak, een swingende folkgitaar, een zwie-
rige viool, sierlijke fluit en doedelpijp en een 
virtuoze percussie ondersteunen en begelei-
den de krakende stemmen. En de stad is al-
tijd dichtbij in hun muziek.  

Koffie en een stukje taart ontbreken uiter-
aard ook niet op deze namiddag.  
Deelnameprijs: 5 euro  
Inschrijven verplicht 
• via www.jette.brussels – vrije tijd – online 

ticketing  
• of telefonisch op  02.423.13.98 
• of ter plaatse op het gemeentehuis 

(Wemmelsesteenweg 100 - verdieping 
ET, lokaal 45) op dinsdag 11 oktober van 
10 tot 12 uur en donderdag 13 oktober 
van 13.30u tot 15.30u 

De inschrijvingen worden afgesloten op 
donderdagavond 20 oktober. 
 
 
• Herfstfeest voor senioren  

donderdag 27 oktober om 14.30u 
(deuren open om 14u) 
in de Gemeentelijke Feestzaal 
Kardinaal Mercierplein 10 

Eugène Toussaint centraal in  
Atelier34zero
Atelier34zero is voornamelijk gekend 
door haar tentoonstellingen rond mo-
derne kunst. Eind 2023 zal u er echter 
ook een openluchtexpo kunnen ont-
dekken over Eugène Toussaint, van de 
gelijknamige straat. 

 

O
nze gemeente telt heel wat namen 
van verzetsstrijders, die hun leven 
gaven tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Zo ook de Eugène Tous-

saintstraat, die langs de tuin van Atelier 
34zero loopt. Hij werd tijdens de oorlog op-
gepakt door de Duitse bezetters vanwege il-
legale vergaderingen en het bezit van een 
zendradio. In 1944 werd hij samen met de 
priesters Victor De Sloovere en Paul Le 
Roux onthoofd in Wolfenbüttel (Duitsland). 

Als eerbetoon aan deze verzetsstrijder, zal 
Atelier 34zero een tentoonstelling organise-
ren over deze voormalige douane-ambte-
naar en over het Belgische verzet in het 
algemeen. Vorige maand ontmoetten de 
verantwoordelijke en de kunstgeschiedkun-
dige van het centrum alvast de familie van 
Eugène Toussaint. 
 
Mocht u nog informatie, documenten of fo-
to’s hebben met betrekking tot Eugène 
Toussaint, kan u steeds contact opnemen 
met de kunstgeschiedkundige van  
Atelier34zero - histoire@atelier34zero.be.

© Guido Van den Troost
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Klassiek in de Abdij 
6 november - Het Collectief

 

V
olgend jaar viert het kamermuziek-
ensemble Het Collectief haar 25ste 
verjaardag. Met een mix van bla-
zers, strijkers en piano creëerde het 

ensemble doorheen de jaren een eigen, in-
trigerend geluid. Ze brengen 20ste-eeuwse 
composities, veelal met cross-overs tussen 
het hedendaagse en het traditionele reper-
toire. In Jette brengen ze op 6 november, 
enkele dagen voor wapenstilstand, het be-
faamde stuk van Olivier Messiaen. In sep-
tember 2021 bracht Het Collectief dit 
topwerk van de 20ste-eeuwse kamermuziek 

trouwens op de oorspronkelijke locatie tij-
dens een herdenkingsmoment. 
Het Collectief, dat is Wibert Aerts (viool),  
Julien Hervé (klarinet), Thomas Dieltjens 
(piano), Toon Fret (fluit) en Martijn Vink 
(cello). Naast de vele concerten in België 
stonden ze ook reeds op verschillende podia 
in Nederland, Frankrijk, het Verenigd  
Koninkrijk, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, 
Malta, Cyprus, Litouwen, Letland, Oekraïne, 
Polen en in Zuid-Amerika (Peru en Brazilië) 
en in Azië (Hong Kong). Kortom, internatio-
nale klasse op scène in de Abdij van  
Dielegem.

 

1943, Görlitz, een concentratiekamp in Polen. Olivier Messiaen 
componeert zijn ‘Quatuor pour la fin du temps’, voor een en-
semble van hemzelf aan de piano en drie gevangen medemu-
sici die toevallig klarinet, viool en cello spelen. Nu krijg je de 
kans om het kamermuziekensemble Het Collectief, superieur 
in hedendaagse muziek, dit stuk in Jette te horen spelen.

 
Klassiek in de Abdij 
• Zondag 2 oktober om 11u 

Blazerskwintet Etcaetera 
• Zondag 6 november om 11u 

Het Collectief 
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14 
Met kinderopvang en aperitief 
Ticket: 10€ (Jettenaren);  
15€ (niet-Jettenaren) 
Tickets en abonnementen via 
www.jette.brussels (vrije tijd / online 
ticketing) of 02.423.12.65

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

KIDS 
KETJESATELIER 
Elke woensdag van 14u tot 17u 
Voor kinderen van 6 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 van 10u tot 11u. 
Voor kinderen van 4 en 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. Dé 
perfecte start van een sportief 
en gezond leven!! 
 
KIDS 
ATELIER  
BEELDENDE KUNST 
Elke zaterdag 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 fan-
tasie. En leren we hoe echte ar-
tiesten hun kunstwerken maken. 
We zoeken ontdekken en experi-

menteren erop los en tekenen, 
schilderen, boetseren, graffiti 
spuiten,... Op het eind organise-
ren we een expo met eigen werk.  
 
CONVERSATIEGROEP 
BABBELKLAS  
HALLO CULTUUR 
Elke dinsdag van 17u tot 18.30u 
Deelname: 35 € / 8,75 €  
(Paspartoe-kansentarief)  
 
Oefen Nederlands in de babbel-
klas. In een klein groepje praat 
je over muziek, familie, Brussel, 
sport,... Iedereen met NT2-ni-
veau 1.2 of hoger is welkom ! 
Met een drankje en een koekje 
erbij maken we er een gezellig 
moment van. 
 
WORKSHOP 
VERZORG JE HUID  
MET NATUURLIJKE OLIËN 
Donderdag 6 oktober van 
18.30u tot 21.30u 
Deelname: 12 € / 2 €  
(Paspartoe-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. De 
Jetse Inge Janssens leert je hoe 
je met plantaardige en essenti-
ële 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 Anna 
Kozachenko 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. 
 

Optreden Anna Kozachenko 
en Samar Hatem  
in Café Magritte 

Ken je Café Magritte? Een keer 
per maand wordt er in Taverne 
Ter Linden plaatselijk talent 
geserveerd. Begin oktober is 
het de beurt aan de talentrijke 
zangeressen Anna Koza-
chenko en Samar Hatem. 
 
 

Taverne Ter Linden is so-
wieso een leuke plek 
voor een hapje of een 

drankje, of voor een gezellige 
ontmoeting. Op donderdag-
avond 6 oktober kan je er ge-
nieten van een nieuwe editie 
van Café Magritte, ditmaal ge-
cureerd door Philip Meersman 
(curator van onder meer Brus-
sels Poetry Fest). Geen poëzie 
echter dit keer, maar wel jazz 
en een singer-songwriter. 
Zo staat de jonge Oekraïense 
jazz-zangeres Anna Koza-
chenko op het programma. Op 
de vlucht voor de oorlog in haar 
moederland, kwam ze in ons 
land terecht. Ze pikte al snel 
haar passie voor muziek terug 
op en begon zelfs een band. 
Daarnaast staat ook Samar 
Hatem op de affiche van Café 
Magritte. Deze VUB-arts en 
singer-songwriter speelt al 
sinds haar 5de klassiek piano. 
Aan de Jetse Academie volgde 
ze pop-jazz en songwriting. Ze 
brengt soms luchtige, soms 
melancholische liedjes bege-

leidt op piano. Ontdek haar ta-
lent in het gezellige kader van 
Ter Linden. 
 
Cureer zelf eens  
een Café Magritte 
Op donderdagavond is er altijd 
wat te beleven in Taverne Ter 
Linden. Sowieso kan je er te-
recht voor een babbel, een 
potje schaak, lekker eten en 
drinken. Maar een keer per 
maand serveren ze een extra 
portie plaatselijk talent, tijdens 
Café Magritte. Het concept van 
de avond is simpel: lokale ar-
tiesten geven het beste van 
zichzelf. Muziek, woord, stand-
up,... alle genres kunnen. 
Heb jij zin om zelf uit de grote 
artistieke vijver van Jette, en bij 
uitbreiding Brussel, te vissen? 
Lijkt het je wel wat om te kie-
zen welke artiesten het podium 
betreden? Word dan een van de 
curatoren van de Café Ma-
gritte-avonden. Want GC Esse-
gem wil dé plaats zijn om talent 
uit Jette en Brussel te ontdek-
ken. En daarvoor hebben we 
jou nodig! 
 
• Optreden Anna Kozachenko 

en Samar Hatem 
Café Magritte 
Donderdag 6 oktober om 20u 
Café Ter Linden 
Leopold I-straat 329 
Gratis

GC ESSEGEM
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WANDELING /  
PERFORMANCE 
SOUVENHERE 
Zondag 16 oktober om 11u 
Gratis 
Vertrek aan het Sun Café,  
Richard Neyberghstraat 213, 
Laken 
Graag inschrijven per mail naar 
bde_wachter@hotmail.com, 
tot een dag op voorhand  
 
Lucia Palladino en Bruno De 
Wachter nodigen je uit voor een 
wandeling in Jette, Laken en je 
eigen herinneringen. Een kaart 
wijst zeven punten aan, die je in 
een volgorde naar keuze met 
elkaar verbindt. De ene plek 
doet denken aan een andere. 
Sporen zoeken en verbergen, 
dwalen door je geheugen, noti-
ties maken en berichten lezen... 
In de loop van de namiddag 
raakt de kaart gekleurd door tal 
van associaties met andere oor-
den op andere tijdstippen. 
 
FAMILIETHEATER 
CAPROCCIOSA 
COMPAGNIE PAPRIKA 
Zondag 23 oktober om 11u 
Voor families met kinderen 
vanaf 3 jaar 
Tickets: 6 € (volwassenen) 
4 € (kinderen) 
2 € (Paspartoe-kansentarief) 
 
Capricciosa [kaprit’tsjo:za] be-
tekent niet alleen grillig of 
vreemd, het is ook een heerlijke 
Italiaanse pizza. Maar vooraleer 
die op je bord belandt, leggen 
de ingrediënten een lange weg 
af. In ‘Capricciosa’ komt die weg 
tot leven aan de hand van rom-
mel, afval en wegwerpmateri-
aal. Op de tonen van klassieke 
muziek ontvouwen zich kleine 
scènes, in beeld gebracht door 
instant camerawerk en recht-
streekse projectie. Een woorde-
loze voorstelling waarin niets  
is wat het lijkt, of niets lijkt wat 
het is! 
 

THEATER 
ER ZIT EEN GAT IN MIJN 
HART ZO GROOT ALS MIJN 
MOEDER 
Vrijdag 28 oktober om 20u 
Gratis - Graag reserveren 
 
Een moeder, wat is dat eigenlijk 
en wat doet dat met je? Deze al-
ledaagse maar uiterst persoon-
lijke vraag inspireerden Sarie 
Vlassak en Liesbet Allegaert tot 
een voorstelling. Over de ver-
gankelijke, liefdevolle, (over)be-
schermende, verstikkende of 
afwezige rol die een moeder 
speelt in ieders leven. Soms 
ruw, soms zacht maar bovenal 
kwetsbaar en echt. 

DUURZAAM  
WIJKCONTRACT MAGRITTE 
Gratis messen slijpen 
Vrijdag 14 oktober 
Taverne Ter Linden 
Leopold I-straat 329  
 
Kom op vrijdag 14 oktober in 
Taverne Ter Linden gratis je 
messen slijpen. Reserveer je 
plaatsje via mail naar taver-
neterlinden@eatvzw.be. Een ini-
tiatief van het duurzaam 
wijkcontract Magritte, in sa-
menwerking met Goegeslepen. 

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

TABLAO FLAMENCO 
Pedro Cordoba (dans),  
Esteban Murillo (zang),  
Anthony Carruba ‘El Carru’ 
(gitaar) 
Zaterdag 1 oktober om 19u 
Prijs: 18 €/17 €/15 €/12 € 
 

Uitvoering klassieke gitaar  
Magali Rischette 
Zaterdag 8 oktober om 19.30u 
Prijs: 15 €/12 €/8 €/5 € 
 
Na verschillende succesvolle 
kamermuziekprojecten, kiest 
Magali Rischette er nu opnieuw 
voor om solo te gaan. Als vol-
leerd muzikante met een op-
merkelijke ritmische en 
technische precisie, breidt Ma-
gali haar modern repertoire 
voortdurend uit door nieuwe 
horizonten en nieuwe geluiden 
te ontdekken. 

CCJETTE 
DE SMET DE NAEYERLAAN 145 
FACEBOOK @CENTRECULTURELDEJETTE 
WWW.CCJETTE.BE - 02.426.64.39 

CONCERT  
MUSIC TO THE MAX 
Zaterdag 22 oktober om 20u 
Vrije bijdrage  
Reserveren via www.ccjette.be 
 
Maxime Vanderkerken was als 
Jettenaar erg actief op cultureel 
vlak. Deze concertavond wordt 
door zijn vrienden georgani-
seerd, met de steun van 
CCJette. Een avond voor diege-
nen die hem gekend hebben, 
maar ook voor alle muzieklief-
hebbers. 

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

 
EXPO 
COLLECTIE ATELIER 
34ZÉRO 
Nog tot 10 oktober 
Elke dag van 11u tot 19u 
Prijs: 10 € / 2 € (-12 jaar) 
 

EXPO 
RETROSPECTIEVE  
JEAN-PIERRE BREDO 
Van 22 oktober tot 29 januari 
Elke dag van 11u tot 19u 
Prijs: 10 € / 2 € (-12 jaar) 

EXPO  
50 JAAR CENTRE  
D’ENTRAIDE 
Van 3 tot 14 oktober 
Het Gemeentehuis (inkomhal) 
Wemmelsesteenweg 100 
Tijdens de openingsuren van 
het gemeentebestuur 

CBO 
JETSESTEENWEG 407 
WWW.CBO.BRUSSELS 
FACEBOOK @CBO C’EST BON D’ÊTRE OUVERT 

JAM’ FOLK 
19 oktober, 20u-23u 
 
Dansfeest met folkmuziek. Ie-
dereen is welkom en kan vrij 
deelnemen aan de veelal geza-
menlijke dansen. Gratis toe-
gang en een bar met 
democratische prijzen. 
 
REPAIR CAFÉ 
23 oktober, 14u-18u 
 
Herstellen in plaats van weg-
gooien is de boodschap. Elke 4de 
zondag van de maand helpen 
vrijwilligers u om uw defecte 
voorwerpen te fiksen. Inschrij-
vingen ter plaatse tussen 14u 
en 15u. 
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MAGRITTE

CCJETTE

ATELIER 34ZÉRO
CASA VERONICA
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PLOEF!  
BONAVENTURESTRAAT 10 
WWW.JETSEACADEMIE.BE  
PLOEFPLUS@GMAIL.COM 
WWW.PLOEF.EU 
 
GEZELSCHAPSSPELEN  
EN JETTESEL 
2 oktober, 14u-18u 
 
De eerste zondag van de maand 
is het de permanentie van  Jet-
teSEL, het systeem van dienste-
nuitwisseling in Jette en 
omgeving. 
Kom spelen en ontmoet buren, 
vrienden, mensen die langs-
komen om onze verzameling 
gezelschapsspelen te ontdek-
ken. Aarzel niet om ook je eigen 
gezelschapsspelen mee te 
brengen! 
 
BABYCONCERT  
ZAKOUSTICS 
2 oktober om 9.45u en 11.15u 
Concerten voor baby's (0-3 
jaar) en hun ouders. Sitar en 
percussies. 
15 euro per gezin.  
Reserveren via mail aan za-
koustics@gmail.com 
 
Les Zakoustics zijn muzikale 
ontdekkingsmomenten, speci-
aal voor de allerkleinsten (0-3 
jaar) en hun ouders. Ditmaal 
zullen ze de kleine en grote oren 
van de PLOEF!ers betoveren 
met Joachim Lacrosse en Carlo 
Strazzante! De sitar is een van 
de symboolinstrumenten van de 
Indische muziek.  Zijn trillende 
en kwellende klanken roepen op 
tot reizen en meditatie. 
Joachim laat de klanken van het 
Oosten ontdekken door zijn per-
soonlijke composities en door 
interpretaties van traditionele 
stukken.  
 
CONCERT  
KLASSIEKE GITAAR  
13 oktober, 20u 
10 euro 
 
Antonio Jorge Gonçales brengt 
stukken van de twee componis-

ten die in de 19de eeuw de klas-
sieke gitaar terug populair 
maakten: Francisco Tarrega en 
zijn leerling Emilio Pujol. Daar-
naast kan u ook genieten van 
werk van Heitor Villa-Lobos. 
 
BREIEN EN BABBELEN 
13 en 27 oktober, 17u-19u 
Vrije bijdrage 
 
Zin om te breien? U kan zich 
elke  tweede en vierde donder-
dag van de maand van 17u tot 
19u aansluiten bij de brei- en 
babbelgroep van Ploef. 
Beginneling(e), dit is je kans om 
een sjaal te breien of om een 
vergeten breiwerk nieuw leven 
in te blazen.  Ervaren 
breier/breister: kom jullie ken-
nis delen! 
 
TAO 
29 oktober 
Exacte uur en inschrijving: 
ploefplus@gmail.com 
 
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. 

DAG VAN DE  
JEUGDBEWEGING 
22 oktober 
 
Trek je uniform aan naar school 
of je werk en kom genieten van 
een lekker ontbijt op het  
stationsplein van Jette (voor 
jeugdhuis De Branding). 
Ontbijt en animaties van 7u tot 
9u, tot dan! 
 

PLOEF !

JEUGDBEWEGING

BX.START 
Het traject voor jonge  
ondernemers 

De Brusselse Jeugdhuizen en  
De Branding nodigen de Jetse 
jongeren en studenten uit om 
deel te nemen aan BX.START -
 het traject voor jonge onder-
nemers. 
 
 

Gaedurende 10 sessies 
neme de ingeschreven 
jongeren deel aan ver-

schillende workshops, talks, 
networking nights en meer om 
hun project succesvol op te 
starten. Elevator pitch en visie, 
marketing en communicatie, 

funding en investors, dit zijn al-
lemaal termen die aan bod zul-
len komen tijdens BX.START. 
Culturele, artistieke, sociale of 
zakelijke sector, iedereen  
is welkom. En het is 
helemaal gratis! 
Het traject vindt plaats in Jeugd-
huis  De Branding - Kardinaal 
Mercierplein, elke maandag 
van 3 oktober tot en met 12 de-
cember 2022, met een kennis-
making op zaterdag 1 oktober. 
 
Infos en inschrijvingen:  
rachel@jhob.be
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