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Mobiliteit is een moeilijk thema. Alle weggebruikers moeten zo veilig mogelijk de straat delen, van de autobestuurder tot de fietser, 
van de voetganger tot de stepgebruiker. Via een aangepaste inrichting van de openbare ruimte wil de gemeente ervoor zorgen dat dit 
zo vlot en veilig mogelijk gebeurt. Maar ook respect voor de andere weggebruikers is hierbij fundamenteel, want mobiliteit, dat is 
ook zorg dragen voor mekaar.
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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 tus-
sen 13u en 18.30u. 
Kindernamiddag op woens-
dag van 14u tot 15.30u (kin-
dergerelateerde procedures). 
Met of zonder 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 (Steden-

bouw): 02.422.31.48/49 
• Grondbeheer en Huisvesting: 

02.422.31.62/63 
• Andere verrichtingen en 

diensten: 02.423.12.11 
 
Het gemeentebestuur zal  
gesloten zijn op 1 november 
(Allerheiligen) en zal dus 
open zijn op 31 oktober en  
op 2 november. Ook op 11  
november (Wapenstilstand) 
zal het gemeentebestuur  
gesloten zijn. 
 
Info: www.jette.brussels  
Facebook: @jette1090
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orige maand sprak ik al over het moeilijke mobiliteitsdebat. U zal in 
deze Jette Info hierover belangrijke informatie lezen, onder meer over 
het circulatieplan Lecharlier. Maar daarnaast is het ook belangrijk 
om ons standpunt te herhalen over de plannen van Vlaanderen om de 
Ring uit te breiden, tegen de belangen in van Jette. 

 
Hoewel we erin geslaagd zijn om de vernietiging van een deel van het Laar-

beekbos te vermijden, zijn we nog steeds bijzonder verontrust door de plannen 
die op tafel liggen. De uitbreiding in Jette voorziet namelijk maar liefst 10 ver-
keersstroken, zelfs 14 ter hoogte van de op- en afritten! 

 
We delen weliswaar de vaststelling dat er zich problemen voordoen op de 

Ring, maar we blijven ervan overtuigd dat het beter is om de zwarte punten aan 
te pakken, zonder uitbreiding van de rijbaan, maar met specifieke maatregelen. 
Elke toename van de wegcapaciteit zorgt voor een aanzuigeffect, d.w.z. meer 
voertuigen en, uiteindelijk, opnieuw files, nog groter dan voorheen. Resultaat: 
meer verkeer en meer vervuiling op de Ring en in Jette. 

 
In onze ogen is het fundamenteel om de toegankelijkheid van Brussel via het 

openbaar vervoer significant te verbeteren, inclusief de rand rond Brussel, en 
om de ontradingsparkings aan de stations te vermeerderen. Hierdoor zal de 
Ring ontlast worden en dit vermijdt tevens zware werken die jaren in beslag 
zouden nemen. Als we onze wijken willen laten herademen, moeten we de 
200.000 pendelaars ook kwalitatieve alternatieven geven voor de auto. 

 
Als Vlaanderen doorzet met haar plannen, zullen we opnieuw vragen om de 

mogelijkheid terug te bestuderen om de Ring over minstens 1 kilometer te over-
dekken. Zo zou er een echte ecoduct gecreëerd worden voor de fauna en flora, 
met een bijkomende verbinding voor voetgangers en fietsers.  

 
Daarnaast hebben we onze vraag herhaald om de afrit Houba de Strooper te 

behouden. Door het afsluiten van de afrit 8 (Wemmel/Houba de Strooper) zou-
den onze wijken overspoeld worden door bijkomend verkeer. En ten slotte, heb-
ben we ons hevig verzet duidelijk gemaakt tegen de plannen voor een nieuwe 
verkeerswisselaar aan de Tuinen van Jette. 

 
De gemeente wil in dialoog treden met Vlaanderen als deze eindelijk blijk 

geeft van begrip voor de belangen van de Jettenaren. Anders zullen we met hart 
en ziel de Jetse levenskwaliteit blijven verdedigen! 
     

Uw burgemeester, Claire Vandevivere 

De Ring en mobiliteit:  
de Jetse belangen verdedigen



• 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 eind 
september 29 juni ging de 
gemeenteraad over tot de 

benoeming van burgemeester 
Claire Vandevivere en schepen 
Joris Poschet als vertegenwoor-
digers van de gemeente op het 
overlegcomité van het OCMW, en 
dat ter vervanging van Hervé 
Doyen en Jacob Kamuanga Tuji-

bikile. Dit comité analyseert de 
kwesties die verband houden 
met artikel 26bis voor ze goed-
gekeurd worden door de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn en 
de gemeenteraad. Het komt on-
geveer een keer maand samen 
om te discussiëren over beslis-
singen betreffende het perso-
neelskader, het administratief 

en financieel statuut van perso-
neelsleden, de begroting en de 
reglementen. In dit comité zete-
len enerzijds de burgemeester 
en schepenen en anderzijds de 
voorzitter en raadsleden van het 
OCMW, alsook leden van het ad-
ministratief personeel van zowel 
gemeente als OCMW. 
 

De volgende gemeenteraad is 
op woensdag 30 november 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 28 september 2022

Info en contact 
www.jette.be

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. 



Mantelzorgers in de kijker

Tevredenheidsenquête 2022 
Uw mening is belangrijk voor het gemeentebestuur

Net als vorige jaren peilt de gemeente 
Jette ook dit jaar weer naar de graad 
van tevredenheid van de Jettenaren 
die een beroep doen op het gemeente-
bestuur. De tevredenheidsenquête 
2022 vindt online (de hele maand no-
vember) en op papier (van 14 tot 25 no-
vember) plaats. 

 

W
at vind je van het onthaal aan de 
balie in de inkomhal en aan de lo-
ketten? Geraak je makkelijk aan 
de informatie die je zoekt? Pas-

sen de openingsuren je? Wat vind je van de 
reinheid in Jette? Het zijn slechts enkele van 
de vragen in het gemeentelijk tevredenheids-
onderzoek. 

Online en op papier 
De tevredenheidsenquête loopt de hele 

maand november online, via de gemeentelijke 
website www.jette.brussels. Verder zal ieder-
een die langskomt op het gemeentehuis tus-
sen 14 en 25 november gevraagd worden om 
ter plaatse deel te nemen aan het onderzoek. 

Meer info: www.jette.brussels 
 
• Tevredenheidsonderzoek bewoners 

Online: 
de hele maand november  
Op papier: 
van 14 tot 25 november
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Op vrijdag 14 oktober organiseerde 
VIVA Residentie voor het eerst een 
voordracht rond het thema mantel-
zorg. Spreker van dienst op ‘Mantel-
zorg stopt niet aan de deur van de 
Residentie’ was Robbie Dumoulin, de-
mentie-expert en coördinator bij het 
expertisecentrum dementie brOes.  

 

M
antelzorgers nemen een deel 
van de zorg op voor iemand in 
hun directe sociale omgeving, 
die wegens ouderdom, een chro-

nische ziekte of een beperking extra onder-
steuning nodig heeft. Ze doen dit vrijwillig en 
onbetaald, vaak in combinatie met een job of 
andere verantwoordelijkheden.  

Onder de radar 
Mantelzorgers zijn onmisbaar in ons 

zorglandschap. Een mantelzorger is vaak 
zoekende naar zijn nieuwe rol in een ver-
anderde situatie. Daarom streeft VIVA Resi-
dentie als zorgprofessional naar meer 

verbinding met de mantelzorger door met 
hem of haar permanent in dialoog te gaan. 
Het centrum wil de mantelzorgers van 
onder de radar halen, want ze zijn onmis-
kenbaar een erg krachtig instrument in 
kwalitatieve zorgverlening.  Daarom ver-
meldt de nieuwe intentieverklaring demen-
tie van VIVA uitdrukkelijk de vier mogelijke 
rollen van een mantelzorger:  

• Medehulpverlener: De mantelzorger 
zorgt al langere tijd voor zijn of haar 
naaste. 

• Hulpvrager: Een mantelzorger heeft 
zelf ondersteuning nodig om de zorg vol 
te houden. 

• Expert: Benut de kennis van de mantel-
zorger. Hij /zij kent de naaste al lang.  

• Persoonlijke relatie: Een mantelzorger 
is in de eerste plaats kind,  
ouder, partner, vriend. Respecteer dus 
de gewoontes die hij/zij met de naaste 
heeft. 

 
 
Met de organisatie van de voordracht 

‘Mantelzorg stopt niet aan de deur van de 
Residentie’ bood het woonzorgcentrum een 
unieke blik op het thema mantelzorg.  
Het resultaat was een hartverwarmende 
bijeenkomst met een twintigtal aanwezigen 
die de weg opende naar een nauwere  
samenwerking tussen het personeel van 
het woonzorgcentrum, de mantelzorgers en 
de bewoners. 

Neem deel aan de enquête  

vanaf 1 november
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17 november  

Laat je testen op diabetes
Ook deze herfst voert de dienst Sociaal 
leven & burgerschap een sensibilise-
ringsactie rond diabetes. Afspraak op 
donderdag 17 november in de inkom-
hal van het Gemeentehuis voor een 
gratis diabetestest waarvan je meteen 
het resultaat te weten komt. 

 

H
et aantal personen met diabetes 
stijgt de laatste jaren spectaculair. 
Deze ziekte houdt verband met 
een verhoging van het suiker-

gehalte in het bloed en is de oorzaak van 
nogal wat gezondheidsproblemen. Een 

evenwichtige voeding en fysieke activiteit 
zijn de beste manieren om diabetes te voor-
komen. Een efficiënte en vlugge opsporing 
is ook belangrijk. Grijp dan ook de kans die 
je op 17 november aangereikt krijgt met 
beide handen!  
 
Meer info over diabetes:  
www.diabetes.be   
 
• Gratis diabetestest 

Donderdag 17 november 2022,  
van 13u tot 17u 
Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100

Woensdag 12 oktober 2022 was een 
historische datum voor de kliniek Sans 
Souci. Na maar liefst 30 jaar renove-
ren, kon de psychiatrische kliniek ein-
delijk haar nieuwe gebouwen 
inhuldigen. Een mooi project dat de 
ideologie van de kliniek en haar stich-
ters weergeeft, gericht op de patiënten 
en hun herstel.  

 

D
e geschiedenis van de psychiatri-
sche kliniek Sans Souci beslaat 
drie generaties dokters, allemaal 
van de familie Titeca. Het verhaal 

start in 1909, wanneer de stichter Raoul 
Charles Raphaël Titeca beslist om in Jette 
een gebouw te huren om er een psychiatri-
sche vleugel te openen onder de naam Sa-
natorium Sans Souci. Op dat moment zijn er 
8 bedden. Meer dan een eeuw later is zijn 
kleindochter dokter Géraldine Titeca voorzit-
ster van de beheerraad van de kliniek. Ze had 

de eer om de nieuwe gebouwen van de kli-
niek te openen, goed voor 145 bedden. Tus-
sen hen in was ook psychiater Raoul Titeca 
(kleinzoon van de eerste en vader van Géral-
dine) jarenlang directeur van de kliniek Sans 
Souci. Hij was degene die de renovatiewer-
ken opstartte. 

Van afgesloten tot openheid 
In 1992 groeide bij Raoul Titeca het idee 

om de kliniek volledig te renoveren. Hij wou 

af van het gesloten karakter en vertrouwde 
de realisatie van het project toe aan de ar-
chitect Philippe Samyn, die in Jette onder 
meer gekend is voor zijn bijdrage aan de re-
novatie van het Brugmannhospitaal. De 
openheid stond centraal bij de renovatie en 
vandaag de dag telt kliniek Sans Souci 5 
moderne gebouwen, met elk een specifieke 
functie (slapen, eten, verzorgen,…). Deze 
paviljoenen zijn gebouwd in een park van 
zowat 2 hectaren. Daarnaast vinden er ook 
activiteiten plaats buiten de site, zoals in het 
activiteitencentrum of in het dagziekenhuis, 
maar ook via het beschut wonen, de thuis-
zorgdienst of de ontmoetingen georgani-
seerd door de Club Norwest, voor mensen 
die van dicht of ver geconfronteerd zijn met 
geestelijke gezondheid.  

Dankzij de nieuwe gebouwen kan de kli-
niek zich volledig op haar missie concentre-
ren: personen geconfronteerd met mentale 
problemen terug hun weg laten vinden in de 
samenleving.

Officiële opening  
van de kliniek Sans Souci  
30 jaar renoveren, 5 nieuwe gebouwen



15 november 

Opendeur Bulle en RestoJet  
Ontdek en steun de verenigingen

De vzw Bulle en de Jetse vereniging 
Restojet werken al een tijdje samen in 
Jette en hebben besloten om hun 
partnerschap te vieren met een open-
deurdag. Op het programma: voorstel-
ling van hun diensten, een 
fototentoonstelling, kennismakings- 
en discussiemomenten, maar ook 
fondsenwerving en een oproep voor 
vrijwilligers. 

 

D
e mobiele wasserette Bulle en het 
dagcentrum Restojet geven u 
graag afspraak op het Kardinaal 
Mercierplein op dinsdag 15 no-

vember om er hun werking en diensten voor 
te stellen via een fototentoonstelling onder 
de titel ‘ItineRRance’. 

Missie en waarden  
Vzw Bulle biedt personen in moeilijkhe-

den een gratis mobiele wasdienst. De ver-
eniging installeert haar 
camionette/wasserette op publieke plaat-
sen om de onzichtbare medemens weer een 

gezicht en een stukje waardigheid te geven. 
De belangrijkste missie van het dagcentrum 
Restojet is dan weer personen in moeilij-
kheden op te vangen, te helpen en de bege-
leiden. Het biedt onder meer hulp op het 
vlak van voeding, hygiëne, maar zorgt ook 
voor socioculturele animaties.  

Oproep tot solidariteit  
Bulle en Restojet overleven allebei dank-

zij de gewaardeerde hulp van vrijwilligers en 
giften van particulieren. Op dinsdag 15 no-
vember krijg je de gelegenheid om je aan te 
sluiten bij hun team van vrijwilligers en/of 
hen te helpen de winter door te komen via 
giften zoals dekens, slaapzakken, drinkbus-
sen, wandelschoenen, tenten, rugzakken, 
ondergoed, regenkledij, handschoenen, 
sjaals,… Alles wat hulpbehoevenden maar 
kan helpen om de kou te trotseren en op 
een waardige manier deze periode te over-
leven, is welkom. 

Een ideale gelegenheid ook om deze 
ploegen te leren kennen en bij een koffie 
en/of een kom soep ideeën uit te wisselen 
voor een betere samenleving! 

 
• Opendeur Bulle en Restojet 

Dinsdag 15 november, van 13u tot 17u 
Kardinaal Mercierplein

1 december  

Sensibilisering rond opsporing hiv
In het kader van Wereldaidsdag vindt 
op donderdag 1 december een ver-
deling van flyers, brochures, con-
dooms en rode lintjes plaats op de 
gemeente. Tussen 16u en 19u kan je er 
in een moeite door ook een gratis hiv-
test laten uitvoeren.   

 

O
ndanks de vele sensibiliserings-
campagnes lopen nog altijd veel 
mensen seksueel overdraagbare 
infecties op, waaronder de verbor-

gen ziekte hiv. Een vroegtijdige opsporing is 
dus essentieel in de strijd tegen besmettin-

gen en om in een vroeg stadium een behan-
deling te kunnen starten. Om het grote pu-
bliek te sensibiliseren voert Planning 
familial de Jette op donderdag 1 december 
gratis hiv-testen uit. Iedereen kan zich zon-
der afspraak aanmelden, ongeacht leeftijd, 
geslacht of seksuele voorkeur. De test is 
vertrouwelijk en je krijgt het resultaat al na 
enkele minuten (sneltest). Niet twijfelen 
dus! 

 
• Gratis hiv-test  

Donderdag 1 december, van 16u tot 19u 
Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100
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Oproep voor tuineigenaars  
rond het Boudewijnpark

Het project Brusseau Bis (2021-2023), 
gefinancierd door Innoviris, wil het 
Geïntegreerd Regenwaterbeheer (GRB) 
op een co-creatieve manier herdenken 
om de risico’s op overstromingen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te be-
perken en het regenwater in de stad een 
plaats te geven in de stad. 

 

D
e bedoeling is het regenwater te 
gebruiken om tuinen en groene 
ruimten te besproeien in plaats de 
riolen te overbelasten. In Jette be-

staan verschillende voorbeelden van geïn-
tegreerd regenwaterbeheer in de openbare 
ruimte: het Pannenhuisplein, de Jules La-
hayestraat, het kruispunt van de Wemmel-
sesteenweg met de Dupréstraat, de school 

Jacques Brel,… Inrichtingen op maat van 
tuinen zijn dan weer minder bekend. 
Als partner van Brusseau werkt Jette 
samen met Leefmilieu Brussel rond het Ko-
ning Boudewijnpark om systemen uit te 
werken om het water van de daken af te 
voeren naar de omliggende tuinen en het 
park en zo de ecosystemen voeden en ver-
dampen. 

Vernieuwende voorstellen 
Brusseau is dus op zoek naar personen die 
dit vernieuwende project willen onderschrij-
ven en hulp wensen bij de realisatie van de 
nodige aanpassingen hiervoor in hun tuin. 
Collectieve initiatieven, do-it-yourself, enz., 
alle vernieuwende voorstellen voor de crea-
tie van een GRB-cultuur, gebaseerd op de 
beperking van de afvoer van regenwater 

naar de riolering, zijn welkom. Burgers die 
hierin meestappen zullen een inspiratie-
bron vormen voor alle Brusselaars. Hun er-
varingen en verhalen zullen aantonen dat 
iedereen een rol kan spelen bij de verster-
king van de biodiversiteit, de strijd tegen de 
droogte, het op peil houden van de grond-
waterspiegel en de vermindering van over-
stromingen, dat alles in een geest van 
solidariteit en uitwisseling. 
De oproep is in de eerste gericht aan de Jet-
tenaren die rond het Koning Boudewijnpark 
en het Dielegembos wonen.  
Uiteraard kunnen personen die elders in 
Jette wonen zich ook opgeven voor de acti-
viteiten. Stuur in dat geval een mail naar  
stadsaanleg@jette.brussels, bel naar 
0479.415.277 of vul het formulier in op 
www.jette.brussels. 



 

Mobiliteit vormt een van de moeilijkste thema’s binnen onze huidige samenleving. 

Het heeft dan ook een grote impact op ons dagelijks leven. Denk maar aan de 

 jarenlange discussies over de geplande uitbreiding van de Ring, maar ook op  

lokaal vlak. Het circulatieplan in de Lecharlierwijk, de MIVB-werken in de Léon 

Theodorstraat of rond het kerkhof,… De werken beogen meer verkeersveiligheid 

en gedeelde mobiliteit, met de nodige plaats en comfort voor de weggebruikers. 

Want mobiliteit, dat is ook respect voor mekaar. Telkens moet er een evenwicht 

gevonden worden tussen de verschillende weggebruikers en moet de overlast 

van de werken zoveel mogelijk beperkt worden.

D
os

si
er Mobiliteit,  

een moeilijk evenwicht 
Inspanningen voor een kwalitatieve leefomgeving 
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W
e geven een overzicht van de 
grote werven in onze ge-
meente, met een stand van 
zaken. We beginnen met de 

twee grote werven van de MIVB, op de de 
Smet de Naeyer-/Secrétinlaan en in de 
Léon Theodorstraat. In beide gevallen be-
treft het belangrijke vernieuwingswerken 
die de kwaliteit van het openbaar vervoer 
moeten garanderen en wordt er van de ge-
legenheid gebruik gemaakt om de ver-
keerssituatie, ondergrondse leidingen en de 
leefomgeving te verbeteren. Dergelijke wer-
ken hebben een grote impact op de bewo-
ners, op de handelszaken en op de 
weggebruikers, zoals ook de werken voor 
Tram 9 ons duidelijk maakten. We moeten 
echter steeds het eindresultaat voor ogen 
houden, waarbij Jette en haar bewoners er 
na de werken duidelijk op vooruit gaan. 

 

• Heraanleg van de tramlijnen 19, 51, 62 
en 93 , met toegankelijke en efficiënte 
haltes 

• Heraanleg van de openbare ruimte rond 
het kerkhof van Jette (kruising Secrétin-
laan, J. Lahayestraat, Ontmijnerslaan, 
de Smet de Naeyerlaan) voor meer ver-
keersveiligheid  

• Onderbrekingen en omleidingen trams 
en bussen 19, 51, 62, 14 en 88 tussen  
rotonde Woestelaan en rotonde G. De 
Greeflaan 

• Het einde van de werken wordt geschat 
op de zomer 2024 

 

• Heraanleg van de tramlijn 19 
• Heraanleg Léon Theodorstraat ‘van 

gevel tot gevel’, d.w.z. de volledige  
vernieuwing van de ondergrondse lei-
dingen, de tramsporen, het wegdek en 
de voetpaden, met bredere voetpaden 
voor een betere verkeersveiligheid, 
comfortabele tramhaltes en een aange-
name winkelstraat 

• Onderbrekingen en omleidingen voor 
het openbaar vervoer en het verkeer,  
de doorgang voor de voetgangers en de 
toegang tot de handelszaken blijven 

steeds verzekerd. Om de hinder te be-
perken, wordt steeds gewerkt in twee 
stukken en blijft een deel van de straat 
toegankelijk 

• Via het Move Theodorprogramma 
(www.movetheodor.brussels) biedt  
de gemeente Jette een specifieke  
begeleiding inzake mobiliteit en parke-
ren aan 

• Momenteel wordt de riolering ver-
nieuwd door Vivaqua 

• Het einde van de werken is voorzien 
voor zomer 2024 

 

Na een lang participatief project, opge-
start in 2020, ging de eerste fase van het cir-
culatieplan in de Lecharlierwijk onlangs van 
start. Het doel is om het transitverkeer in de 
wijk te beperken en de verkeersveiligheid te 
verhogen. Het gemeentebestuur is echter 
niet doof voor het aanhoudende protest van 
een deel van de wijkbewoners en het  
èCollege besliste om de voorlopige inrich-
ting weg te halen en, zoals reeds voorzien 
was, samen met de bewoners, de plannen 
te herevalueren. 

 

Wat werd er beslist? 
 
• In de tweede helft van november zullen 

de verkeersfilters op square Amnesty 
International en Longtin-Moranville 
weggehaald worden, om een sereen 
debat mogelijk te maken 

• De tweede fase van het verkeersplan – 
de invoering van eenrichtingsverkeer in 

de de Mertenlaan en de Lecharlierlaan 
– wordt momenteel niet doorgevoerd 

• In december vindt er een grote raadple-
ging van de wijkbewoners, handelaars 
en wijkgebruikers plaats, samen met de 
evaluatie van de verkeerscijfers (transit-
verkeer, verkeersdrukte, veiligheid) 

• Na deze grondige analyse, zal de  
gemeente begin 2023 beslissen over de 
invoering, de gedeeltelijke invoering of 
de schrapping van het circulatieplan, 

 

In de Broustinwijk werd de verkeers-
situatie eveneens aangepakt door Brussel 
Mobiliteit, om de verkeerveiligheid te ver-
hogen en het doorgaand verkeer in de 
Grondwetlaan en de Vanderborghtstraat te 
beperken. Jammer genoeg viel het invoeren 
van de knip samen met werkzaamheden in 
de Jetselaan, waar Berlijnse kussens en  
bijkomende beplanting aangebracht werden 
waardoor de laan afgesloten was voor het 
verkeer. Hierdoor kreeg de Vanderborght-
straat tijdelijk extra veel verkeer te verwer-
ken. Dit is nu echter achter de rug.  

 
Nu zal worden geëvalueerd of de maat-

regelen het beoogde doel bereiken, met 
name het doorgaand verkeer in de woon-
straten beperken en de verkeersveiligheid 
in de wijk verhogen. Momenteel gaat het 
nog om een tijdelijke heraanleg. Samen met 
het Gewest en de gemeente Ganshoren wil 
Jette echter een studie toewijzen voor een 
echte heraanleg, met twee pleinen aan 
weerszijden van de Broustinlaan en veilige 
kruispunten daartussen.

Kerkhof van Jette 
werf MIVB

Léon Theodorstraat  
werf MIVB

Circulatieplan  
Lecharlierwijk

Broustinwijk
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Deelsteps 
Denk aan de andere weggebruikers

 

E
-steps en deelsteps kunnen helpen 
om de mobiliteit in Brussel te ver-
beteren. Als deze steps de voetgan-
gers of fietsers echter hinderen, 

bieden ze meer nadelen dan voordelen. We 
herhalen dus even de regels voor een juist 
gebruik van de deelsteps. 

Veiligheid en wegcode 
Het is belangrijk om de wegcode te res-

pecteren en om zichzelf of de voetgangers 
niet in gevaar te brengen. 

• E-steps zijn verboden onder de 16 jaar 
• E-steps mogen niet gebruikt worden op 

het voetpad 

• Het is verboden om met twee op 1 step 
te rijden 

• Beperk je snelheid in en rond voetgan-
gerszones, zoals het Koningin Astridplein 

• Respecteer de wegcode (stop, rode lich-
ten, voorrangsregels,…) 

• Een helm dragen is niet verplicht, maar 
wordt wel aangeraden 

• Men mag niet onder invloed van alcohol 
of andere roesmiddelen rijden 

Parkeren zonder te hinderen 
Het is vooral het parkeergedrag bij step-

gebruikers dat de meeste wrevel opwekt. 
Achteloos achtergelaten steps hinderen de 
voetgangers en in het bijzonder mensen 

met een beperkte mobiliteit, ouders met 
kinderen, senioren,… Daarom zijn er alvast 
enkele duidelijke regels na te leven. 

• Parkeer de step steeds rechtopstaand 
• Vermijd om mindervaliden, senioren en 

personen met een kinderwagen te hin-
deren met de geparkeerde step 

• Parkeer de step niet voor zebrapaden of 
garages 

• Parkeer de step niet op smalle voetpaden 
(laat steeds minstens 1,5 meter vrije) of in 
werfzones zoals de Léon Theodorstraat 

 
De gemeente Jette werkt aan een par-

keerplan voor de (deel)steps. Er zullen vol-
gende lente dropzones gecreëerd worden 
waar de steps geparkeerd moeten worden 
en ook een maximumsnelheid op de pleinen 
wordt onderzocht. 

Zachte mobiliteit wint steeds meer ter-
rein in de stad. Denk als gebruiker van een 
(deel)step echter aan je veiligheid en aan de 
veiligheid en het comfort van de andere 
weggebruikers.
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We zien meer en meer elektrische deelsteps in het straatbeeld. 
Jammer genoeg ook letterlijk, want vaak blokkeren de achter-
gelaten steps de doorgang op het voetpad. De gebruikers van de 
deelsteps moeten ook aan de andere weggebruikers denken, aan 
de voetgangers, slechtzienden, mindervaliden,...

November 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  
   14 november, van 17u tot 17.45u 

• H. Liebrechtlaan   
   (kant J.B. Moyensstraat)  
   (om de 2 maanden), 12 november, 

van 14u tot 14.45u 

• Woestelaan 
   (O.L.V. van Lourdeskerk) 
   12 november, 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 NOVEMBER  
ONTDEK DE DIGITALE WERFKAART OP WWW.JETTE.BRUSSELS

Van 7 tot 10 november 

Infostand over energie

De energieprijzen swingen de pan uit 
en steeds meer gezinnen kunnen 
hun energiefactuur niet meer beta-

len. Worstel je ook met de hoge energiefac-
turen, aarzel dan niet om hulp te vragen aan 
het OCMW. 

Het OCMW kan je, desgevallend, helpen 

bij onbetaalde facturen, met financiële hulp 
of met een verwarmingstoelage. 

De dienst Energie van het OCMW houdt een 
infostand over energie aan het onthaal van het 
gemeentehuis van maandag 7 november tot 
en met donderdag 10 november tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis.

J.B. MOYENSSTRAAT 
Heraanleg 
Momenteel voert de gemeente 
werken uit voor de heraanlag 
van de J.B. Moyensstraat.  
Het autoverkeer is omgeleid 
en de toegang tot de garages is 
op sommige momenten on-
mogelijk. De straat blijft wel 
toegankelijk voor voetgangers. 
 
DIELEGHEMSESTEENWEG 
Rioleringswerken 
Momenteel is Vivaqua bezig 
met de vernieuwing van het 
rioleringsnet in de Dieleghem-
sesteenweg. De werken ver-
lopen gefaseerd en in functie 
van de voortgang ervan geldt 
een parkeerverbod. Voor het 
autoverkeer is een omleiding 
voorzien, maar voor voetgan-
gers blijft de straat wel toegan-
kelijk. 
 
RIVIERENDREEF  
Bouw voetgangers-  
en fietserspasserelle 
Momenteel is de gemeente 

bezig met de bouw van een 
voetgangers- en fietserspasse-
relle 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. 
 
F. LECHARLIERLAAN 
Versteviging installaties 
Momenteel vervangt Sibelga 
zijn installaties ter hoogte van 
de voetpaden van de F. Lechar-
lierlaan. In functie van de voort-
gang van de werken geldt een 
gefaseerd parkeerverbod in de 
straat, die verder wel toegan-
kelijk blijft voor voetgangers. 
 
HEILIG-HARTLAAN,  
BONAVENTURESTRAAT EN 
LEOPOLD I-STRAAT  
Versteviging installaties 

Eurofiber verstevigt momen-
teel zijn installaties in de  
Heilig-Hartlaan, de Bonaven-
turestraat en de Leopold I-

straat. In functie van de voort-
gang van de werken geldt een 
gefaseerd parkeerverbod in de 
straat, die verder wel toegan-
kelijk blijft voor voetgangers. 
 
H. LIEBRECHTLAAN 
Heraanleg park 

De gemeente is gestart met 
werken ter hoogte van het 
Liebrechtpark met het oog op 
de verwijdering van het asfalt 
aan het noordelijke uiteinde 
van de laan om zo het doodlo-
pende stuk te integreren in de 
aangrenzende vlakte. Er komt 
ook een greppel (ondiepe en 
brede gracht met planten) om 
het regenwater van de laan op 
te vangen en verder wordt de 
ingang van het plein heraange-
legd en komt er een wandel-
pad richting speeltuin. In 
functie van de voortgang van 
de werken zal de toegang tot 
het park afgesloten zijn. 

WILGSTRAAT EN  
H. HUYBREGHTSSTRAAT 
Veiligheidswerken kruispunt 
Binnenkort start de gemeente 
met veiligheidswerken (uit-
breiding van de voetpaden tot 
doorlopende voetpaden) op het 
kruispunt van de H. 
Huybreghtsstraat de Wilg-
straat. Het kruispunt zal gedu-
rende 5 weken onderbroken 
zijn voor het verkeer. 
 
L. PROCUREURSTRAAT 
Asfaltering 

In november zal de gemeente 
de L. Procureurstraat opnieuw 
asfalteren. Gedurende 5 dagen 
zal er geen verkeer mogelijk 
zijn en zullen de garages niet 
toegankelijk zijn. 
 

Info
werken



CollectJette zoekt vrijwilligers  
en verenigingen
Niemand gooit graag perfect eetbaar 
voedsel weg. Toch zou in het Brussels 
gewest alleen al jaarlijks zo’n 25.000 
ton in de vuilnisbak belanden. Derge-
lijke voedselverspilling, die we terug-
vinden in de hele voedselketen, heeft 
een grote ecologische, sociale en eco-
nomische impact. Het is in deze optiek 
dat in 2017 het project CollectJette het 
levenslicht zag.  

 

T
wee zondagen per maand trekken 
enkele burgers naar de Jetse zon-
dagsmarkt om niet-verkochte maar 
perfect eetbare groenten en fruit op 

te halen bij de desbetreffende handelaars. Na 
het inzamelen en sorteren worden de eetwa-
ren verdeeld onder een aantal verenigingen 
die ze gebruiken voor de bereiding van maal-
tijden. Een zo’n inzameling levert tussen 75 
en 150 kg fruit en groenten op, goed voor de 

bereiding van ongeveer 150 maaltijden.  
Zin om als vrijwilliger je schouders onder 

het project CollectJette te zetten?  
Is je vereniging geïnteresseerd in de onver-
kochte eetwaren? Neem dan contact op met 

Jette in transitie – groep ‘CollectJette’ – via 
collectjette@gmail.com.  

De inzamelingen vinden plaats elke 
tweede en laatste zondag van de maand, 
telkens van 12.30u tot 14.30u.
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Maak je moestuin klaar voor de winter

D
e temperaturen dalen, het wordt 
kouder en binnenkort krijgt je 
moestuin te lijden onder de vorst. 
Maar hoe bereid je je moestuin 

voor op de komst van de winter? Vergeet al-
vast deze vijf stappen niet te volgen: 

1. Oogsten 
De meest weerbare variëteiten die pas in 

de herfst bloeien, brengen nog mooie 
groenten voort. Tijd dus om de laatste ver-
geten groenten, wortelen, zuring en biet-
soorten voor de eerste vorst te oogsten. 
Wintersla, bolgewassen en kolen kan je in 
volle grond laten, op voorwaarde dat ze  
beschermd zijn, bv. in een serre. 

2. Opruimen 
Voor een moestuin is november de ideale 

maand voor een grondige schoonmaak-
beurt:  bloemperken onder handen nemen, 
dode planten en bladeren verwijderen,… 
Composteer het afval, zo bekom je natuur-
lijke meststoffen die je volgende lente van 
pas zullen komen. Reinig meteen ook je ge-
reedschap.  

3. De bodem bewerken 
Nadat de dode planten opgeruimd zijn, 

kan je best de bodem wat omspitten om 
hem te verluchten. In plaats van de bodem 
de hele winter onbedekt te laten, kan je er 
best wat planten op laten groeien. Zo bekom 
je een natuurlijk deken. Het groen zal het 
effect van de koude en de neerslag beper-
ken en bij ontbinding de bodem verrijken 
met humus en stikstof. Tot begin november 
kan je wintertarwe, doperwten, rogge en 
wikke zaaien. 

4. Bodembedekking   
Zaagsel, houtsnippers, stro,… Kies de 

soort bedekking om de bodem en de nog 
resterende planten van je moestuin te be-
schermen tegen vorst, regen en erosie. 

5. Voorbereiding op de lente   
De winter is het ideale seizoen om je voor 

te bereiden op het voorjaar. Leg alvast je 
keuze vast wat betreft variëteiten, plaats in 
de tuin, zaadmengsel,… 
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Zorg voor een optimale luchtkwaliteit 
binnenshuis
Met de winter die er zit aan te komen 
hebben we nogal snel de neiging de 
woonkamer tochtvrij te maken. Daar 
bovenop zijn er ook nog eens de hoge 
energieprijzen die ervoor zorgen dat 
we minder snel een raam openzetten. 
Toch is het belangrijk om elke kamer 
twee keer per dag zo’n 15 minuten te 
verluchten. 

 

A
angedampte ramen, waterdrup-
pels op de muur, behangpapier dat 
loskomt, het zijn allemaal tekenen 
die erop wijzen dat het geprodu-

ceerde vocht in een kamer onvoldoende  
geëvacueerd wordt. Een luchtvochtigheid 
tussen 40 en 70 procent is ideaal voor een 
optimale luchtkwaliteit. Een vochtigheids-
meter kan hierbij een hulp zijn. 

Verse lucht en gezondheid 
In een kamer die niet op tijd en stond  

verlucht wordt, kunnen vocht en vuil onaan-

gename gevolgen hebben: sporen  
van schimmel en vervuilende stoffen  
kunnen leiden tot vermoeidheid, hoofdpijn,  
misselijkheid, irritaties, allergieën,  
astma,… 

Enkele tips 
Het is zeker niet nodig om in de winter 

het raam de hele dag open te laten staan. 
Dat zou de ruimte te veel afkoelen. Ideaal is 
om de slaapkamer ‘s morgens gedurende 
15 minuten te laten verluchten. ’s Avonds 
doe je net hetzelfde om zo wat frisse lucht 
binnen te laten. Denk er ook aan om de deur 
van de badkamer dicht te houden zodat de 
vochtigheid zich niet verspreidt over de rest 
van het huis. Open het raam gedurende 15 
minuten nadat je gedoucht hebt. Pas als de 
spiegel niet langer aangedampt is, kan het 
weer dicht.

27 november 

Op zoek naar geneeskrachtige  
planten op de Heymboschsite 
Heymboschsite, die geklasseerd is als 
een biologisch waardevol gebied, werd in 
2015 heraangelegd om haar waarde en 
biodiversiteit te vrijwaren. Langsheen 
het wandelpad werden informatieborden 
geplaatst over de opmerkelijke fauna en 
flora. Samen vormen ze een pedagogisch 
parcours voor de bezoekers. 

 

H
et hele jaar door kan je deze 
unieke site ontdekken met na-
tuurgidsen of deelnemen aan 
ouder/kinderworkshops rond de 

natuur. Tijdens de activiteit van november 
maken we een hoestsiroop op basis van 
planten die terug te vinden zijn op de Heym-
boschsite. Hiervoor breng je best een keu-

kenschort mee. De workshop wordt vooraf-
gegaan door een korte plukwandeling. 
Samen vormen ze een ideale gezinsactivi-
teit! Na afloop is er een vieruurtje voorzien 
en keert iedereen huiswaarts met zijn/haar 
eigen flesje hoestsiroop. 

 
• Wandeling + workshop  

‘Geneeskrachtige planten op  
de Heymboschsite’ 
Zondag 27 november, van 13.30u tot 17u 
Afspraak aan het Wouterspaviljoen  
(A. Woutersstraat 12) 
Gratis 
Inschrijvingen: www.jette.brussels (vrije 
tijd / online ticketing) 
Meer info: ibongaerts@jette.brussels 
02.422.31.12 – 0490.47.87.92



20 november  

Oxfam-ontbijt voor het goede doel 
Heerlijk, fairtrade en bio

Na twee opeenvolgende jaren met sa-
nitaire restricties en ‘afhaaledities’, 
staan de Oxfam-ontbijten dit jaar in het 
teken van de grote terugkeer van het 
traditionele solidaire evenement in 
zaal. Een gezellig en solidair buiten-
kansje voor fijnproevers en hun vrien-
den of familie. 

 

E
lk jaar ondersteunen de Oxfam-ont-
bijten acties en projecten rond eco-
nomische, sociale en 
klimatologische rechtvaardigheid. 

Dit jaar gaat de opbrengst naar Selyn, een 
vereniging die strijdt tegen menstruatie-
armoede bij vrouwen die leven in de arme 
plattelandsgebieden van Sri Lanka. Rond dit 
probleem hangt nog vaak een taboesfeer, en 
toch is het onlosmakelijk verbonden met tal 
van uitdagingen, zoals gezondheidszorg, op-
voeding, gendergelijkheid of milieu. 

Herbruikbare maandverbanden   
Selyn werd 30 jaar geleden opgericht 

door Sandra Wanduragala. Het is een orga-
nisatie die, vanuit fairtrade-oogpunt,  de tra-
ditionele weefcultuur op het voorplan wil 
brengen. Eind 2020 lanceerde de organisa-
tie een project rond vrouwenemancipatie 
door in te zetten op meer vrouwelijke hy-

giëne via de productie en distributie van 
herbruikbare maandverbanden. Het project 
voorziet ook in sensibilisering rond gezond-
heid en vrouwelijke hygiëne, maar ook in 
naaicursussen waar vrouwen herbruikbare 
maandverbanden leren naaien en er hun 
bedrijvigheid van maken.    

Zin om dit mooie project te ondersteu-
nen? Schrijf je dan nu in voor de Oxfam-ont-
bijten!  
 
Meer info:  
www.petitsdejeunersoxfam.be en op 
Facebook (Oxfam-magasindumonde-Jette) 
 
 
• Oxfam-ontbijt in Jette 

Zondag 20 november, van 8u tot 13u 
Wouterspaviljoen 
A. Woutersstraat  12  
Prijs: vanaf 9 € (daarboven prijs vrij en 
bewust te kiezen) / 5 € (3-8 jaar)

Afrikaanse smaken in Jette 
Auberge Espagnole Jette

Exact een jaar geleden vestigde l’Au-
berge espagnole zich in de Léon Theo-
dorstraat in Jette. Eind oktober volgt 
op deze locatie van hub.brussels een 
vijfde concept store de winkel met ar-
tisanale designartikelen ‘Your Place 
For Now’ op. 

 

A
uberge Espagnole is een samen-
werking van de gemeente Jette en 
hub.brussels waarbij aspirant-
zaakvoerders de kans krijgen om 

het avontuur aan te gaan en hun concept 
gedurende drie maanden uit te testen in een 
moduleerbare winkel. De kandidaten be-
schikken over een commerciële ruimte van 
50 m² voor een maandelijkse huurprijs van 

350 euro. Ze kunnen ook een beroep doen 
op gepersonaliseerde coaching in de sector 
van hun keuze.  

Afrikaanse kruidenierszaak  
Kruidenierszaak ‘Kembo et les Saveurs 

d’Afrique’ biedt onder meer Afrikaanse krui-
den, kruidenthee, karitéboter en accessoires 
aan. De zaakvoerder van de nieuwe winkel is 
een natuurgeneeskundige die je niet alleen 
zal laten kennismaken met onbekende krui-
den uit Kameroen, Mali, Ivoorkust en Ghana, 
ze zal je ook helpen bij je keuze, in functie 
van je noden, je gevoel en je gezondheid. Ze 
heeft ook recepten ter beschikking en is van 
plan om workshops te organiseren waarop 
ze haar biologische producten wil voorstel-
len. 

 
• Auberge Espagnole Jette 

Léon Theodorstraat 22 
Facebook : KEMBO Saveurs D’Afrique 
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Steun de handelaars in de Léon Theodorstraat 

Kapperszaken
In de Léon Theodorstraat zijn belang-
rijke werken aan de gang die een grote 
impact hebben op de mobiliteit in de 
buurt. Reden genoeg om de han-
delaars in de straat in de spotlights te 
plaatsen. Breng hen zeker eens een 
bezoekje, want ze kunnen alle steun 
tijdens de renovatiewerken gebruiken. 

Jimmy Logan 
Kapsalon heren, dames, kinderen  
Chignons en maquillage  
(huwelijken, feesten) 

L. Theodorstraat 193 
• Dinsdag tot zaterdag: 9u-18u 
• Gesloten op zondag en maandag  
 

02.425.44.48 - silva.sulayman@gmail.com 
Facebook : coiffurejimmylogan 

Dallas Coiffure 
Scheren, kappen mannen en kinderen  

F. Lenoirstraat 12 
• Dinsdag tot zondag: 9u-20u 
• Gesloten op maandag  
 

0488.37.09.42 
info@dallascoiffure.be 

New Difference 
Kapsalon heren 

L. Theodorstaat 12 
• Dinsdag tot zaterdag: 8.30u-18u 
• Gesloten op zondag en maandag 
 

02.427.75.65 

Hekuran 
Scheren, kappen mannen en kinderen 

L. Theodorstraat 148 
• Maandag tot donderdag: 10u-19.30u 
• Vrijdag tot zondag: 10u-20u 
 

0472.03.48.23 
Instagram : hekuran_coiffure_jette 

Chantal Olivier 
Kapsalon heren, dames, kinderen  

L. Theodorstraat 2 
• Dinsdag, woensdag & donderdag:  

8.30u-18u 
• Vrijdag: 8.30u-19u / Zaterdag: 8.30u-17u 
• Gesloten op maandag 

 
02.425.44.48 
Facebook : Coiffure-Chantal-Olivier 

Elegance Barbershop 
Scheren, kappen mannen en kinderen 

L. Theodorstraat 179  
• Dinsdag tot zondag: 9u-19u 
• Gesloten op maandag 
 

0492.86.71.16 - Instagram : Elegance.jt 

Kapsalon Bruna 
Kapsalon heren, dames, kinderen 

L. Theodorstraat 36 
• Dinsdag tot zaterdag: 10u-18u 
• Gesloten op zondag en maandag 
 

0465.12.23.68 - Instagram : Bruna 



Trotse inwoners van Jette  
sinds 50 jaar

Aan de start van wat een mooie nazomerdag zou worden, tekenden op zaterdagmorgen 8 oktober heel wat Jettenaren present op de officiële ce-
remonie ’50 jaar Jettenaar’. Want inderdaad, 50 jaar geleden kozen zij er namelijk allemaal voor om zich definitief in deze mooie Brusselse gemeente  
te vestigen, een keuze waar ze vijf decennia later nog geen spijt van hebben. Een goede keuze ook, althans volgens de Schepen van Animaties die 
hen er op gepaste wijze voor bedankte met een bloemetje en een medaille. In aanwezigheid van familie, vrienden en enkele plaatselijke mandata-
rissen, konden de jubilarissen na afloop uiteraard uitgebreid klinken op het heuglijke feit van zich ‘50 jaar Jettenaar’ te mogen noemen.

Jette heeft zijn eigen Manneken Pis
Eind september heerste de folklore in 
Het Gemeentehuis. Het Jetse twee-
lingbroertje van het wereldberoemde 
standbeeldje kreeg op 28 september 
namelijk een plaats in Het Gemeente-
huis, gehuld in zijn Jets kostuum. 

 

M
anneken Pis moet zowat de be-
roemdste Brusselaar zijn, tot ver 
buiten onze landsgrenzen.  
In mei van dit jaar kreeg het  

bekende beeldje vlakbij de Grote Markt in 
Brussel zijn 1090ste kostuum aangetrokken. 
Dit kon niet anders dan met een verwijzing 
naar 1090 Jette zijn. 

Het zou echter zonde zijn om dit heuglijk 
moment verloren te laten gaan. Daarom be-

sliste Jette om een kopie van Manneken Pis 
met zijn Jets kostuum in Het Gemeentehuis 
te plaatsen. Op 28 september was het zover.  
In aanwezigheid van Muriel Orange, die het 
Jetse kostuum ontwierp, en van de ‘Orde der 
Vrienden van Manneken-Pis’, konden de aan-
wezige Jettenaren de Jetse versie van Man-
neken Pis ontdekken. Zijn kostuum bevat heel 
wat knipogen naar Jette, met de blauw-gele 
kleuren, de wolken en bolhoed van Magritte, 
de salopette van Billie (van Bollie en Billie), de 
takken die symbool staan voor de vele groene 
ruimtes of de gitaar en muzieknoten die ver-
wijzen naar de vele muziekfestivals waar-
onder Jam’in Jette of nog naar Stromae, die 
les liep aan de Jetse muziekacademie. Voort-
aan prijkt het manneken dus trots boven het 
onthaal van Het Gemeentehuis.
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Seniorenactiviteiten

19 november 
Bezoek kerkhof Laken 
Op 19 november organiseert de Neder-
landstalige cultuurdienst van Jette een ge-
leid bezoek aan het kerkhof van Laken.  
Het bezoek start om 10 uur (2,5 uur). 
Ontdek met een gids van de vzw Epitaaf, de 
vereniging voor funeraire grafkunst, de top-
monumenten van de Lakense begraaf-
plaats, het Brusselse Père Lachaise. We 
duiken ook de ondergrondse grafgalerijen 
in en we eindigen in het Grafkunstmuseum 
in de voormalige ateliers van de beeldhou-
wers Ernest Salu die drie generaties lang 
grafmonumenten creëerden.   
 
Bezoek kerkhof Laken 
19 november 
Verzamelen aan de hoofdingang van het 
kerkhof van Laken (O.L.V.-voorplein 16,  
1020 Laken) om 9.45u (bereikbaar met trein, 
tram 93 en metro lijn 6, halte  
Bockstael / gezamenlijk vertrek van op  
Mercierplein mogelijk) - Einde van het be-
zoek  rond 12.30u 
Prijs: 2 euro - Inschrijven voor 10/11 via 
www.jette.brussels – vrije tijd – online ticke-
ting of bij de Nederlandstalige cultuurdienst 
(Wemmelsesteenweg 100, verdieping ET, 
lokaal 45) op dinsdag 8/11 van 10u tot 12u 
 

6 en 7 december 
Kerstfeest senioren 

Zoals elk jaar vindt het traditionele senio-
renkerstfeest plaats in de Gemeentelijke 
feestzaal, en dat op twee opeenvolgende 
namiddagen, meer bepaald op 6 en 7  
december 2022. Het programma is telkens 
identiek en de voorstellingen zijn tweetalig. 
 
Kerstfeest senioren 
6 & 7 december 
Gemeentelijke feestzaal  
(Kardinaal Mercierplein 10) 
Inschrijven voor 2 december via 
www.jette.irisnet.be – vrije tijd – online 
ticketing of bij de Franstalige dienst  
Senioren (Wemmelsesteenweg 100,  
bijgebouw Gemeentehuis) op maandag 
21/11 van 10u tot 13u 
Meer info:  
02.423.13.98 (enkel in voormiddag) 
 

15 december 
Daguitstap Gent en  
bezoek Lam Gods 
Op 15 december organiseert de Nederlands-
talige cultuurdienst van Jette een daguitstap 
voor senioren naar Gent. In de voormiddag 
neemt een ervaren gids u mee op wandel 
doorheen het historisch centrum van Gent en 
laat u de markantste plekken zien. Na het 
middagmaal duikt u in de wereld van Het 
Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal en 
staat u oog in oog met het gerestaureerde 
meesterwerk van de gebroeders Van Eyck. 
Daarna is er tijd om op eigen ritme de kerst-
markt van Gent te bezoeken. 
 
Daguitstap Gent 
15 december 
Vertrek: Kardinaal Mercierplein om 8.15u 
Terugkeer in Jette omstreeks 18.30u  
Prijs: 12 euro zonder middagmaal of 25 euro 
met 2-gangenmaaltijd (zonder drankjes) 
Inschrijven voor 30 november via 
www.jette.brussels – vrije tijd – online ticke-
ting of bij de Nederlandstalige cultuurdienst 
(Wemmelsesteenweg 100, verdieping ET, lo-
kaal 45) op dinsdag 8/11 of 22/11, telkens van 
10u tot 12u  
 

Meer info : cultuur@jette.brussels – 02.423.13.98   

Van 7 november tot 2 december 

Expo Valérie Dalleur  
in Het Gemeentehuis
Valérie Dalleur, aka Storm2U, stelt deze 
maand tentoon in Het Gemeentehuis. De 
ideale gelegenheid om haar prachtige 
kleurrijke abstracte werken te ontdekken. 

I n haar werken abstraheert Valérie Dal-
leur vrouwenlichamen, veelal via sja-
blonen. Het resultaat zijn 

houtskooltekeningen, met gouden, roze, 
oranje of blauwe toetsen, waarin vrouwen-
lichamen te herkennen zijn, maar die de 
toeschouwer vrij kan interpreteren. Laat je 

onderdompelen in haar bijzondere, over-
rompelende wereld tijdens haar gratis ten-
toonstelling in Het Gemeentehuis. 

 
 
• Expo Valérie Dalleur 

In Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 
Van 7 november tot 2 december 
Tijdens de openingsuren  
van het gemeentebestuur 
Gratis toegang



4 december 

Tony Nys en Veronika Iltchenko

 

Altviolist Tony Nys is internationaal een hoog aangeschreven instru-
mentalist, die jaren de wereld rondreisde met het Quatuor Danel, 
altvioolsolist was het Symfonisch Orkest van de Munt en nu regel-
matig concerteert met het Mahler Chamber Orchestra. Hij vormt 
sinds kort een duo met pianiste Veronika Iltchenko. 

A
ltviolist Tony Nys en pianiste Vero-
nika Iltchenko zetten het zelden 
gehoorde repertoire voor altviool 
en piano in de kijker. De enigszins 

vergeten componist Robert Fuchs wordt ge-
koppeld aan de late Brahms. Ze brengen 
zorgvuldig gekozen hoogtepunten van de 
kamermuziek, die de donkere kant van de 
altviool afzetten tegen zijn lichtvoetiger mo-
gelijkheden. Hun samenspel drijft op een 
zielsverwantschap en laat de gekozen wer-
ken volledig tot hun recht komen.  

Weemoedig en mysterieus 
Hoewel het twee contrastrijke en afwis-

selende programma’s zijn, sluiten de wer-
ken qua stijl en sfeer toch perfect bij elkaar 
aan. Ze bewijzen dat het repertoire voor alt-
viool, de grote broer van de viool, alle aan-
dacht verdient en dat er prachtig repertoire 

is voor geschreven. Het bijzondere timbre 
van de altviool, met zijn unieke mengeling 
van weemoedig stemgeluid en melodische 
wendbaarheid, geeft aan deze muziek een 
prachtige kleur en soms een mysterieus ka-
rakter.  

Tony Nys slaagt er moeiteloos in om de 
warme klank en de lyrische mogelijkheden 
van de altviool volledig te benutten. Vero-
nika Iltchenko - met veel gevoel voor kleur 
en detail - is zijn ideale partner. Genieten 
van kamermuziek in zijn puurste vorm. 

Nieuwjaarsconcert 
Zondag 8 januari vindt het traditionele 

nieuwjaarsconcert plaats. Het Orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie, tot ver over 
de grenzen een begrip, speelt 2023 in. Recent 
begeleidden ze nog de cellisten op de Konin-
gin Elisabethwedstrijd. Onder leiding van de 
Armeense dirigent Vahan Mardirossian horen 

we een feestelijk nieuwjaarsprogramma. 
Klassieke parels zoals Vivaldi’s Winter uit de 
Vier seizoenen, het Divertimento KV 138 van 
Mozart en het Kerstconcert van Arcangelo 
Corelli komen aan bod.

Klassiek in de Abdij 
Elke eerste zondag van de maand om 11u 
- Zondag 6 november - Het Collectief 
- Zondag 4 december - Tony Nys en  

Veronika Iltchenko 
- Zondag 8 januari - Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie (om 17u, in de 

Sint-Pieterskerk) 
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14 
Met kinderopvang en aperitief 
Tickets: 10€ (Jettenaren);  

15€ (niet-Jettenaren) 
Tickets en abonnementen via de online-
ticketing op www.jette.brussels (vrije 
tijd) of 02.423.12.65
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Van 19 tot 27 november 

Expo Marc ‘De Marck’ Daniëls  
in de Abdij

 

M
arc ‘De Marck’ Daniëls was een 
gekend en graag gezien figuur in 
Jette. Zowel in de culturele we-
reld als in de politieke wereld 

was hij bijzonder geapprecieerd. Hij was 
vooral gekend als striptekenaar, met zijn 
succesvolle stripreeks ‘Stam & Pilou’ met 
kompaan Rik Dewulf, maar ook met zijn 
reeks ‘De Rode Duivels... van Sporting 
Brugske-Op’ met zijn boezemvriend Benoît 
Gosselin. 

Daarnaast had hij echter ook een grote 
passie voor het schilderen. Een passie die 
hij als lesgever overbracht naar de vele 
tientallen leerlingen van zijn teken- en 
schilderlessen, die hij stimuleerde in hun 
artistieke demarche. Zijn eigen werken 
baden steeds in een bijzondere sfeer en om-
vatten vaak ook naakten. Kom zijn werken 
ontdekken op de overzichtstentoonstelling 
en laat ons samen warme herinneringen 
ophalen aan Marc. 

 
• Expo Marc ‘De Marck’  

Daniëls in de Abdij 
Abdij van Dielegem 
Jean Tiebackxstraat 14 
Van 19 tot 27 november 
Elke dag van 14u tot 18u,  
gesloten op maandag 
Gratis toegang 
Vernissage op 18 november 2022 om 18u 
(avondkledij gewenst)

 

In mei vorig jaar overleed Marc Daniëls na een hevige strijd tegen 
het coronavirus. Het overlijden van de 62-jarige geboren en getogen 
Jettenaar, rasechte Brusselaar en gepassioneerde striptekenaar 
en schilder liet een grote leegte in onze gemeente. In november kan 
u in de Abdij van Dielegem genieten van een overzichtstentoonstel-
ling van ‘De Marck’, georganiseerd door de Jetse Verzamelaars-
kring.
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Nog tot 29 januari  

Expo Jean-Pierre Bredo  
in Atelier 34zero

B
alancerend tussen sculpturen, 
schilderijen en installaties, 
draaien de werken van Jean-
Pierre Bredo steeds rond de 3 na-

tionale kleuren. Hij verzamelt 
onvermoeibaar alledaagse voorwerpen. De 
beeldhouwer wordt verzamelaar: rietjes, 
trechters, sponzen, bolletjes wol, gieters, 
enz. Hij archiveert deze alledaagse voor-
werpen in een speelse geest, waarbij hij al-
tijd gebruik maakt van zwart, geel en rood.  
 

Voorwerp en boodschap worden  
losgekoppeld 

Jean-Pierre Bredo assembleert op inge-
nieuze wijze verschillende soorten materialen 

(nieuw aangekochte voorwerpen; recupera-
tiemateriaal; gevonden voorwerpen). Hierdoor 
gebruikt hij alle plastische mogelijkheden die 
de voorwerpen bieden. Dit is fundamenteel in 
de werken van Jean-Pierre Bredo. Eenmaal 
in het werk verwerkt, krijgen de materialen, 
die niet voor artistiek gebruik bestemd waren, 
een nieuwe betekenis. Niets wordt aan het 
toeval overgelaten, alles is geconceptuali-
seerd, tot en met de poëtische titel die de 
kloof tussen de losgekoppelde voorwerpen en 
boodschappen dicht. Deze aandacht voor taal 
en de woordspelingen vormen een knipoog 
naar de surrealisten. 

Met humor en zelfspot stelt Jean-Pierre 
Bredo de grondslagen van de nationale 
identiteit van zijn land ter discussie. Door 

deze reflectie krijgt zijn werk een universele 
weerklank: wat betekent het om Belg te zijn 
(Fransman, Algerijn, Pool,...)? Wat is een 
natie? België erkent zichzelf als meervoud. 
De werken van Jean-Pierre Bredo zijn ook 
meervoudig. Ze zijn politiek, economisch en 
cultureel. Ze getuigen van de diversiteit van 
België, van zijn rijkdom, maar ook en vooral 
van zijn contrasten. 

 
• Expo Jean-Pierre Bredo  

Atelier 34zero 
de Rivierendreef 334 
Nog tot 29 januari 
Elke dag van 11u tot 19u 
Toegang 10 € - Groepen (+10p): 7 € 
Kinderen (6-12j): 2 € 

 

Het oeuvre van de kunstenaar Bredo is erg herkenbaar. België, en in 
het bijzonder de Belgische driekleur, vormen steeds het centrale 
thema, overgoten met een surrealistisch sausje. Zijn werken zijn nu 
te ontdekken in Atelier 34zero.
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Vanaf 26 november 

Expo Renée Demeester  
in het Museum voor Abstracte Kunst

R
enée Demeester werd bijna een 
eeuw geleden geboren in Congo, uit 
Belgische ouders. Ze is reeds van 
jongs af gepassioneerd door kunst, 

maar het is pas bij haar terugkeer naar Bel-
gië, als prille twintiger, dat ze zich als schil-
der lanceert.  
Ze huwt met de beroemde beeldhouwer 
Marcel Arnould, die helaas veel te vroeg 
overlijdt. Jarenlang zoekt Renée Demeester 
haar beeldtaal om uiteindelijk uit te komen 
bij een unieke abstracte stijl die zich ken-
merkt door een organisch samenspel van 
lijnen en kleuren. De favoriete thema’s van 
deze autodidact zijn de elementen zee, lucht 
en aarde die op een gestileerde manier te-

rugkomen in haar werken, telkens met een 
sober maar raak kleurenpalet. 

Gedefragmenteerde landschappen 
De expo toont verschillende van haar top-

werken. Aan de hand van chromatische 
krommingen, brengt ze een dynamische be-
weging in haar doeken, waarbij het landschap 
gedefragmenteerd tevoorschijn komt. Het 
spel met perspectief en diepte kan de toe-
schouwer op het verkeerde been zetten, ter-
wijl het evenwicht perfect bewaard blijft. Het 
is in deze ambiguïteit dat de kracht van de 
werken van Renée Demeester schuilt. De 
kunstenares zal dit mooie eerbetoon jammer 
genoeg niet meer meemaken. Ze stierf eer-
der dit jaar, op 94-jarige leeftijd.  

• Expo Renée Demeester 
Museum voor Abstracte Kunst &  
René Magritte Museum 
Esseghemstraat 137 
Vanaf 26 november 
Van woensdag tot en met zondag -  
van 10u tot 18u 
10 euro (standaardtarief) 
8 euro (-23, groepen) 
5 euro (Jettenaren) 
www.magrittemuseum.be 
02.428.26.26  

 

Het Museum voor Abstracte Kunst in de Esseghemstraat huisvest een 
prachtige collectie abstracte werken. Vanaf 26 november kan u er boven-
dien de tentoonstelling ontdekken gewijd aan Renée Demeester, een van 
de topnamen uit de Belgische abstracte kunst.
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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  

WORKSHOP 
BELGISCHE KLASSIEKERS 
VEGETARISCH 
Woensdag 16 november  
van 19u tot 22u  
Deelname: 35 € 
8,75 € (Paspartoe-kansentarief) 
Meebrengen: mesje, plankje 
en schort 
 
Balletjes in tomatensaus, vol au 
vent, stoofvlees, Gentse water-
zooi... Allemaal Belgische klas-
siekers. Maar hoe maak je die 
klaar als/voor een vegetariër? 
In deze workshop maken we 
samen varianten klaar zonder 
vlees of vis, en proef je dat die 
ook heel lekker zijn. Gediplo-
meerde hobbykok en Jettenaar 
Christophe Vermeiren (COOVI 
Anderlecht) deelt graag met jou 
zijn passie voor voeding en 
creativiteit in de keuken, en is 
begeleider van deze lekkere en 
gezellige kookworkshop. 
 
MUZIEK 
GELUKKIG ZIJN SESSIE 
Donderdag 24 november  
van 14u tot 15.30u 
Gratis 
Reserveren via  
www.abconcerts.be/nl/agenda/
gelukkig-zijn-sessie-gc- 
essegem  
 
Zing tijdens de grote Brusselse 
oefenkansdag met ons mee, in 
het Nederlands. Zo leer je op 
een fijne manier de taal, een 
stukje Belgische cultuur en 
nieuwe mensen kennen. Je 
hoeft niet goed te kunnen zin-
gen, plezier en enthousiasme 
zijn het belangrijkst. Wij zorgen 
voor een pianist, een zanger, de 
liedjesteksten én een drankje. 
 

EVENT 
GROTE BRUSSEL HELPT 
SPAGHETTISLAG 
Zaterdag 26 november  
vanaf 17.30u  
Prijs: € 10 – reserveren via 
www.brusselhelpt.be 
 
Taverne Ter Linden & GC Esse-
gem slaan opnieuw de spaghet-
tislierten in elkaar voor Brussel 
Helpt. Verwacht je aan heerlijke 
spaghetti met verse lokale bio-
producten in een Italiaans 
kader op de zachte tonen van 
Paolo Conte. De opbrengst gaat 
naar Kinumai, een vzw die ijvert 
voor een beter toegankelijke 
stad voor mensen met een mo-
biele beperking. 
 
FAMILIETHEATER 
IK EN IK –  
COMPAGNIE GORILLA 
Zondag 27 november om 11u 
Voor families met kinderen 
vanaf 2 jaar 
Tickets: € 6 (volwassenen) 
€ 4 (kinderen) 
€ 2 (Paspartoe-kansentarief) 
 
Is het geen wonder dat jij en ik 
bewegen, in en door elkaar? Het 
lijkt een oneindige dans, van 
botsen in kadans. Is het geen 
wonder dat jij en ik bewegen, 
samen los van mekaar? We 
raken of missen onze kans, in de 
lucht, op de grond en erlangs. 
Compagnie Gorilla speelt een 
theatrale dansvoorstelling over 
de vier ontwikkelingsfases van 
foetus tot kleuter. Het lichaam in 
al zijn geledingen staat centraal 
staat, spanning, speelsheid en 
humor zijn nooit veraf. 
 
EVENT 
CAFÉ MAGRITTE 
Donderdag 1 december om 20u 
Gratis 
 
Op donderdagavond is er altijd 
wat te beleven in Taverne Ter 
Linden. Sowieso kan je er te-
recht voor een gezellige babbel, 
een potje schaak of scrabble, 
lekker eten en drinken. Maar 
één keer per maand serveren 
we een extra portie plaatselijk 
talent, tijdens Café Magritte. 
Curator van dienst is Jettenaar 

Nieuw en niet te missen in 
de Jetse academie GC ESSEGEM

De Jetse academietrein draait 
ondertussen al een tijdje op 
kruissnelheid. Wekelijks 
komen er meer dan 830 leer-
lingen over de vloer en is het 
er een aangename drukte van 
leerlingen die komen en gaan 
naar hun lessen muziek, 
woord of dans.  
 

E n al zijn de inschrijvingen 
al een tijdje volledig vol-
tooid, toch biedt de aca-

demie dit schooljaar 
verschillende extra leeractivi-
teiten aan waar je nog kan voor 
inschrijven. Zo zijn er weke-
lijkse lessen dans voor volwas-
senen, lessen ‘schrijven’ voor 
de literair geïnteresseerden, 
starten er workshops 
cabaret/stand-upcomedian 
eind november en zijn er ook 
nog andere workshops voor-
zien later in het schooljaar. Op 
de facebookpagina en website 
zal aangekondigd worden wan-
neer je workshops compositie, 
drum of Latijns-Amerikaanse 
gitaarmuziek kan volgen. 

Lessen dans en schrijven 
Voor de wekelijkse lessen dans 
volwassenen (op woensdag-
avond ) en schrijven (op don-
derdag om 13u in GC Essegem) 

kan je nog altijd inschrijven. De 
lessen gaan door tot eind juni 
en de kostprijs hiervoor is 70 €.  
De workshops cabaret/improvi-
satie/stand-upcomedian gaan 
door in GC De Zeyp, telkens op 
een zondag van 10u tot 17u. De 
eerste sessie vindt plaats op 27 
november. Alle data kan je vin-
den op de facebookpagina van 
de academie. De volledige 
reeks met een afsluitend toon-
moment kost je 90 €. Leerlin-
gen die reeds ingeschreven zijn 
voor woord aan de Jetse aca-
demie kunnen deze workshops 
gratis volgen. Alle inschrijvin-
gen gebeuren in de Jetse aca-
demie. Meer info rond de 
workshops vind je op de web-
site en de facebookpagina van 
de academie. Bellen kan naar 
02.426.72.94. 
Ook de themadagen van de af-
deling oude muziek kunnen bij-
gewoond worden door 
buitenstaanders. Met als rode 
draad muziek aan het hof van 
Lodewijk XIV wordt het dit 
schooljaar een uiterst boeiende 
reeks. Deze is gratis voor leer-
lingen van de Jetse Academie 
en de Hoofdstedelijke Kunst-
academie en kost 20 € per dag 
voor externen. Meer info vind je 
www.earlymusicandbeyond.be.  



12 november 
Jam’in Jette Indoor in CBO 
Een 17de editie vol verrassingen

Na een onvergetelijke 10de out-
dooreditie in mei, kan de ploeg 
van Jam’in Jette niet wachten 
om je te verwelkomen op de 
indoorvariant van het festival. 
Dankzij een avond vol verras-
singen en nieuwigheden zal 
deze binnenhuisversie van 
Jam’in Jette je de herfstkou 
snel doen vergeten! 
 
 

Voor zijn 17de editie wijkt 
Jam’in Jette Indoor uit 
naar een nieuwe locatie: 

CBO, een associatieve en cultu-
rele ruimte, ontworpen door en 
voor burgers. Het festival opent 
de deuren om 16u om je de ge-
legenheid te geven deze unieke 
ruimte te ontdekken. 
 
Line-up 
Jam’in Jette Indoor staat op de 
eerste plaats voor muziek: zes 
groepen verdeeld over twee 
podia en een affiche om u tegen 
te zeggen. Van Mexico tot Nige-
ria en Zweden, eenieder vindt er 
gegarandeerd zijn stijl.  
• The Beat From Palookaville – 

Rhythm n’SKA (Zweden) 
• Memo Pimiento I Electro 

Cumbia - (België/Mexico) 
• Chapulines - Mexican Music 

(België) 

• Nadia McAnuff  
& The Ligerians – Reggae  
(Jamaïca/Frankrijk) 

• The Pigeons – Punchy Ska 
(België) 

• Tisdass – Rock Desert Blues 
(Nigeria) 

 
Verenigings- en ambachtendorp 
Op Jam’in Jette Indoor kan je 
ook deelnemen aan tal van ani-
maties voor groot en klein. 
Zoals gewoonlijk zijn kinderen 
meer dan welkom op de activi-
teiten ’s namiddags en in de 
vooravond. Verder kan je tussen 
twee liveconcerten in je dorst 
lessen aan een van de twee 
bars. En ten slotte is er ook nog 
de stand van Miam’in Jette waar 
je voor een democratisch prijsje 
terecht kan voor een hapje, be-
reid met lokale producten. 
Zin om leuke mensen te ont-
moeten, een dansje te wagen of 
een glas te drinken, kortom: uit 
de bol te gaan? Afspraak op 12 
november! 
 
• Jam’in Jette Indoor 

Zaterdag 12 november,  
van 16u tot 01u 
CBO Jetsesteenweg 407 
Prijs: 8 € (voor 20u) 
10 € (na 20u)  
Meer info: jaminjette.be
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Philip Meersman. Hij nodigt en-
kele plaatselijke artiesten uit 
om het beste van zichzelf te 
geven. Muziek, woord, stand-
up... alle genres kunnen.  

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). 

SAGAL CONTRE-POIS 
PERMANENTIE  
9 en 23 november,  
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, 
 
JAM’FOLK 
Woensdag 23 november,  
van 20.30u tot 23u 
Vrije en gratis toegang 
Ingang via Carton de  
Wiartlaan 74 
 
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 
HERSTELLING KAPOTTE 
VOORWERPEN 
Zondag 27 november,  
van 14u tot 18u 
Inschrijvingen ter plaatse van 
14u tot 15u  
Meer info: 
afnicolay@jette.brussels 
 

NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK 
KARDINAAL MERCIERPLEIN 6 
WWW.JETTE.BIBLIOTHEEK.BE  
FACEBOOK: @BIBJETTE 
02.427.76.07 
INSCHRIJVINGEN: 
BIBLIOTHEEK@JETTE.BRUSSELS 
02.427.07.06 
 
LEESCLUB 
YA BOOK CLUB 
Een keer per maand (zie web-
site of Facebook voor data) 
Van 17u tot 19u 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels 
Gratis 
 
Ben je jong en lees je wel eens 
wat? Dan hebben we goed 
nieuws voor jullie, want sinds 
september is er de gloednieuwe 
Young Adult Book Club.  
We komen één keer per maand 
samen, van 17u tot 19u in de 
bib. Het is gratis en je hebt he-
lemaal niets nodig. Volwasse-
nen niet toegelaten, kinderen 
ook niet!  
Ontdek wanneer de volgende 
bijeenkomsten plaatsvinden  
via jette.bibliotheek.be en onze 
pagina’s op Facebook en Insta-
gram. 
 
WORKSHOP 
NATUURWANDELINGEN 
LANGS DE MOLENBEEK 
Zaterdagen 19/11 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.  
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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 
oefenen op een leuke en gezel-
lige manier, met een kom heer-
lijke 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 bi-
bliotheek@jette.brussels krijg je 
iedere maand een uitnodiging.  
 
LEZING 
RIFA’A AL-TAHTAWI: EEN 
EGYPTENAAR OP EXPEDI-
TIE IN HET 19E-EEUWSE 
PARIJS 
Zondag 13 november om 15u 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels 
02.427.76.07 
 
In 1826 vertrok Tahtawi, een 
Egyptisch geleerde, in opdracht 
van de khedive naar Parijs om er 
de Europese gewoonten en cul-
tuur te observeren. Arabist Peter 
Derie zorgt voor de allereerste 
vertaling naar het Nederlands 
van Tahtawi’s verslag. Derie 
komt vertellen over de histori-
sche figuur Tahtawi, zijn bevin-
dingen over Europa, en over wat 
zo’n vertaalproces inhoudt. 

JETSE ACADEMIE  
MUZIEK-WOORD-DANS 
WILGSTRAAT 1 
WWW.JETSEACADEMIE.BE 
02.426.72.94 
 
CONCERT 
CONCERT + JAMSESSIE 
VOOR BEGINNERS 
Vrijdag 25 november 
- om 18u: concert 
- om 19u: jamsessie 
JH De Branding 
Kardinaal Mercierplein 28 
 
Op het programma: een concert 
van het Vocaal Ensemble (o.l.v. 

Anu Junnonen) en van de Jon-
geren Rock Band (o.l.v. Stijn 
Convents), gevolgd door een 
jamsessie voor beginners, be-
geleid door de leerkrachten van 
de afdeling Jazz-Pop-Rock van 
de Jetse academie. 

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

JAZZ MUSIC LIVE 
BASE-12 
Zaterdag 12 november  
om 19.30u 
Prijs: 16 € / 15 € (voorverkoop) 
 
Base-12 is een groep die de 
pop- en jazzwereld bij elkaar 
brengt via composities die blij-
ven hangen. Het trio bestaat uit 
de Belgische componist Max 
Wolly (piano), Oscar Georges 
(drums) en Diederik Billiet (bas) 
en brengt persoonlijke com-
posities met verfrissende gelui-
den en popaccenten. 
 
FLAMENCOSTAGES 
SEVILLANAS &  
CASTAGNETTEN 
Zaterdag 19 november 
- Sevillanas:  

van 10u tot 11.30u 
- Castagnetten:  

van 11.30u tot 12.30u 
Meer info: 0492.56.51.29 
elenagrulla@gmail.com 
 
TABLAO FLAMENCO 
Sara Sanchez (dans), Jose Li-
gero (zang), Antonio Segura 
(gitaar) 
Zaterdag 19 november om 19u  
Prijs: 18 €/17 €/15 €/12 € 
Reservering en tapas mogelijk 
(vooraf) voor 12 €  
Beschikbaar ter plaatse vanaf 
18u 

GECOMBINEERDE  
ACTIVITEITEN 
ZUMBA VOOR DAMES EN 
CREATIEVE WORKSHOP 
VOOR KINDEREN  
Elke zaterdag 
- van 14u tot 15u:  

Zumba alle niveaus + works-
hops kinderen (4 tot 11 jaar) 

- van 15u tot 16u:  
Zumba Kids (4 tot 11 jaar) 

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 en zumba kids: 
0471.41.30.45  
wendybollu@hotmail.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 

 
PLOEF! 
BONAVENTURESTRAAT 10 
WWW.JETSEACADEMIE.BE  
PLOEFPLUS@GMAIL.COM 
WWW.PLOEF.EU 
 

WORKSHOP 
SCHILDEREN  
OP PORSELEIN 
Zondag 27 november,  
van 13u tot 16u 
Prijs: 20 € (materiaalkosten; 
deelname: vrije bijdrage) 
 
Op deze workshop voor begin-
ners laat Magali Vande Wiele je 
verbeelding de vrije loop bij het 
beschilderen van porselein 
(bord, mug, botervlootje,…) via 
eenvoudige technieken. Het no-
dige materiaal (vilt, verf, ge-
reedschap,…) staat ter 
beschikking om huiswaarts te 
keren met een fijn kunstwerkje. 
 

CONCERT 
ERWIN VAN GORP  
& KAREL VAN DEUN  
(AKOESTISCHE  
WORLDJAZZ) 
Zondag 27 november om 16u 
 
Karel Van Deun is een gitarist 
met eigen klankkleur en stijl. 
Erwin Van Gorp is fluitist ko-
mende uit de jazz en de wereld-
muziek. Samen brengen ze 
een  akoestische set waarbij het 
arrangement eerder een op-
name van het moment is. Het 
verrassingseffect, het onvoor-
spelbare en bovenal de frisheid 
van dat moment maken hun 
concert spontaan en beweeglijk. 
 
BREIEN 
TRICOTAGES  
EN 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. Gevorderden kunnen 
dan weer hun ervaring en ken-
nis delen. 
 
DANS 
APÉRO DANSANT  
Elke vrijdag, telkens vanaf 
17.30u 

CASA VERONICA

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

 
CAFÉ LABOLOBO  
Woensdag 16 november, van 
15.45u tot 18u 
Gratis en voor alle leeftijden 
 
Op woensdag 16 november 
knoopt Labolobo opnieuw aan 
met een maandelijkse, popu-
laire traditie: ‘Café Labolobo’. 
Een moment om samen tijd 
door te brengen, te babbelen, te 
creëren en projecten op te zet-

ten. Dat alles bij een kopje thee 
of koffie, een frisdrankje, een 
pintje en een hapje. Activiteit 
van deze editie : workshop elek-
tronische muziek! 
 
OPROEP  
SOLIDAIRE TUKTUK  
Inschrijven: 
maud@labolobo.eu  
 
Zin om tijd door te brengen met 
ouderen en deel uit te maken 
van de fijne Labolobo-ploeg? 
Zin om spieren te kweken zon-
der daarvoor geld te spenderen 
aan een fitnessabonnement? 
Labolobo is altijd op zoek naar 
vrijwilligers voor zijn tuktuk. 
Schrijf je nu in voor de volgende 
cursus piloot! 

BETTY MOERENHOUDT 
ATELIER 41 
H. WERRIESTRAAT, 41 
WWW.BETTY-MOERENHOUDT.BE  
02.427.17.23 

 
DAG VAN DE AMBACHTEN 
Zondag 20 november,  
van 10u tot 19u 
Meer info:  
www.dagvandeambachten.be  
 
In het kader van de Dag van de 
Ambachten, opent de Jetse ke-
ramiste Betty Moerenhoudt de 
deuren van haar tentoonstel-
lingsruimten en haar atelier. 
Een unieke gelegenheid om ook 

het werk van andere genodig-
den te ontdekken: juwelen, 
schilderijen, beschilderde zij-
den lampenkappen, maar ook 
zwart-witfoto’s.

Stages kerstvakantie 
Nog op zoek naar een stage voor uw zoontje of dochtertje tijdens de kerstvakantie?  
Jette telt alvast twee organisaties die uw oogappels zeker een actieve en/of creatieve vakantietijd kunnen bezorgen.

IBO DE PUZZEL 
Van 27 tot 30 december 2022  
Van 3 tot 6 januari 2023 
Prijs: 10 €/dag 
7 €/halve dag - en per kind 
Sociaal tarief o.b.v. inkomen – 

kortingtarief  
-25 % vanaf 2de kind 
Meer info: 
IBO De Puzzel - 02.427.09.44  
 
IBO De Puzzel Magritte en Leo-
pold maken zich klaar om een 
leuke vakantie te beleven met 
uw kinderen! Het worden dagen 
vol speelplezier en coole activi-
teiten.  

MAGRITTE 
Wemmelsesteenweg 229 
Van 7u tot 18.15u 
Enkel voor kinderen uit het 
kleuteronderwijs  
Reservering:  
depuzzelmagritte@sint- 
goedele.be 
 
LEOPOLD 
Leopold I-straat 307 
Van 7u tot 18.15u 
Voor kinderen uit het lager on-
derwijs met of zonder hun 
kleine broer of zus 
Reservering: depuzzelleo-
pold@sint-goedele.be  
 
Ouders van wie de kinderen nog 
nooit naar IBO De Puzzel ge-
weest zijn, kunnen een e-mail 
sturen naar een van bovenver-
melde locaties om een gezins-
fiche aan te vragen. Van zodra 
deze fiche ingevuld is, kunnen 
ze een stageplaats reserveren. 

HBLS TAALSCHOOL 
Van 27 tot 30 december 2022 
Van 3 tot 6 januari 2023  
Van 9u tot 16u, ontvangst 
vanaf 8.30u, opvang tot 17.45u 
Prijs:  
150 €/week – 220 €/week  
-5% 2de kind 
-10€/week bij 2 weken   
Info en inschrijvingen: 
www.hblanguages.com   
Jetsesteenweg 591 
02.203.76.17 
 
Interactieve taalkampen voor 
kinderen en tieners van 3 tot 18 
jaar, met sportieve, artistieke 
en recreatieve activiteiten 
 
 

CREATIEF

TAAL EN SPORT

LABOLOBO
BETTY MOERENHOUDT


