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info

Jette is een culturele plek rijker: FIRM, in de Firmin Lecharlierlaan. Hun kunstenaarsoproep kreeg heel wat respons, met meer dan  

70 kunstenaars die hun project indienden. Uit de vele inzendingen werden 6 kunstenaars en collectieven geselecteerd die er in resi-

dentie zullen werken. 

Jette lanceert zijn 
klimaatplan

11

Van 1 tot 4 maart 
Mobiele containers 

12

Stop  
sluikstorten

13

Deelmobiliteit

15

V.U: HERVÉ DOYEN, BURGEMEESTER 
WEMMELSESTEENWEG 100 
1090 JETTE 

02.423.12.11 
COMMUNICATIE@JETTE.IRISNET.BE 
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL 9

P.  
20-21

FIRM 
Artiesten in residentie 

en culturele activiteiten
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Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 

1090 Jette 

Tel: 02.423.12.11 

Enkel op afspraak. 
Van maandag tot vrijdag  

tussen 8.30u en 13u,  

uitgezonderd op donderdag 

tussen 13u en 19u. 

U kan een afspraak maken 

door te surfen naar  

www.jette.be of te bellen van 

8.30u tot 13u en van 14u tot 

16u naar de volgende num-

mers: 

• Strafregister, attesten en 

certificaten: 02.423.12.60 

• Inschrijvingen, adreswijzi-

gingen en paspoorten: 

02.423.12.60 

• Identiteitskaarten en Kids-ID: 

02.423.12.95 

• Rijbewijzen: 02.423.12.58 

• Vreemdelingendossiers: 

02.423.12.57 

• Burgerlijke Stand: 

02.423.12.77 

• Sport en Kids’ Holidays: 

02.423.12.45 

• Sociaal leven en Burger-

schap: 02.422.31.24 

• Andere verrichtingen en 

diensten: 02.423.12.11 

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 

 
 

Info: www.jette.be  

Facebook: @jette1090

O
nze gemeente is zeker niet de meest onaangename van de hoofd-

stad om er te wonen, integendeel. En dat is mede het resultaat 

van politieke keuzes die vandaag hun vruchten afwerpen. Enkele 

tientallen jaren geleden wilde de nationale overheid een weg aan-

leggen waar nu het Koning Boudewijnpark ligt, een plan waar de 

toenmalige burgemeester Jean-Louis Thys zich met hand en tand tegen ver-

zette. Verder herinneren we ons dat, in een recenter verleden, niet iedereen 

even gelukkig was met het project rond tram 9. Nu kan iedereen er perfect mee 

leven…  

Ondertussen is Jette onherkenbaar geworden, en dat is het resultaat van op-

eenvolgende veranderingen die onze gemeente met zijn tijd doen meegaan, re-

kening houdend met de klimaatverandering en vaststellingen zoals het feit dat 

minder dan een op twee Brusselse gezinnen – in sommige wijken is dat een op 

vijf – geen eigen auto heeft.  

Het hoge aantal inwoners en zijn vele functies maken een stad pluriform. Een 

veelheid aan actoren zijn betrokken bij het dagelijkse bestuur ervan. De MIVB 

en het Brussels Gewest zijn sinds enkele maanden bezig met de renovatie van 

de vroegere Stationsstraat, nu beter bekend als de Léon Theodorstraat, die het 

Kardinaal Mercierplein met de Spiegel verbindt. 

Sinds enkele jaren proberen we de bewoners en de spelers op het terrein zo 

nauw mogelijk te betrekken bij verschillende projecten, vooral wat betreft mo-

biliteit en stadsaanleg. Daarom worden van bij het begin van een project over-

legvergaderingen met de buurtbewoners georganiseerd. In dit geval heeft het 

Gewest, samen met de gemeente en het College, een hele weg afgelegd om te 

komen tot een ambitieus project dat een positieve uitwerking zal hebben op de 

leefomgeving, de veiligheid en de commerciële attractiviteit van deze verkeers-

as.  

Hoewel de werken pas voorzien zijn voor 2022 zal binnenkort een buurtcomité 

met de naam ‘New Theodor’ deze gigantische werf voorbereiden en opvolgen. 

Na positieve ervaringen met het ‘Comité Tram 9’, was ik van mening dat we op-

nieuw alles in het werk moesten stellen om de dialoog tussen alle betrokken 

partijen te verzekeren, ook al is de gemeente niet de opdrachtgever. 

Grote nieuwigheid: dit comité zal, naast handelaars, ook een expert inzake 

beperkte mobiliteit en een panel van zes burgers tellen. De burgers zijn door 

het lot bepaald en wonen in de straat, met een man-vrouw pariteit en met ver-

tegenwoordigers van zowel Nederlandstalige als Franstalige kant en uit alle 

leeftijdscategorieën. Deze samenwerking moet zorgen voor een optimale infor-

matiestroom tussen de verschillende actoren, meer aandacht voor handel en 

onderwijs, alsook voor het dagelijkse welzijn van de buurtbewoners. Ze ligt bo-

vendien in lijn met de wil van het College om te luisteren naar de Jettenaren en 

hun groeiende belangstelling voor mobiliteit en leefomgeving. Een moedige for-

mule die zich, mits enig succes, in de toekomst zou kunnen herhalen. 

 

 

    Hervé Doyen, uw burgemeester 

Nieuws van Léon
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T
ijdens de gemeenteraads-

zitting van eind januari 

gaven de leden de goed-

keuring aan een conventie tussen 

de gemeente Jette en het Brus-

sels Hoofdstedelijk Gewest voor 

het vrijmaken van een subsidie 

voor een nieuw seizoen van het 

project ‘Brusseau Bis – Stad ge-

voelig voor water’. Via het project 

Brusseau had Jette al ervaring 

opgedaan met de methode van 

onderzoeksactie om concrete pre-

ventieve projecten te ontwikkelen 

rond onderstromingen, met name 

bij de heraanleg van het Pannen-

huisplein. Het Brusseau Bis-pro-

ject voorziet nu een budget om 

over een periode van drie jaar via 

co-creatie een Geïntegreerd re-

genwaterbeheersysteem te on-

dersteunen. Net als zijn voorgan-

ger zal Brusseau Bis zich baseren 

op een proces van participatieve 

onderzoeksactie waarbij een be-

roep gedaan wordt op de expertise 

van wetenschappers en burgers 

en waar een actieve rol weggelegd 

is voor de gebruikers van het ste-

delijk landschap. Ze zullen sa-

menwerken in zogenaamde Living 

Labs om concrete projecten te 

ontwikkelen rond regenwater- 

beheer in de Molenbeekvallei.  

De volgende gemeenteraad is op 

woensdag 31 maart 2021 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 27 januari 2021

• Wijkcontract en  

Grootstedenbeleid 

• Communicatie, Participatie 
   en Informatie 

• Kwaliteit  

• Veiligheid  

• Slachtofferhulp, bemiddeling 
   en alternatieve maatregelen 

• Financiën en begroting 

• OCMW-toezicht  

• Biculturele infrastructuren 

• Erediensten

HERVÉ  
DOYEN 
BURGEMEESTER

• Patrimonium, Energie en 

   Klimaat (gebonden  

   aan patrimonium)  

• Voertuigenpark 

• Stadsaanleg 

• Beplantingen, serres en 

   gemeentelijke parken 

• Waterbeleid (rioleringen, 

   blauw netwerk) 

BERNARD  
VAN NUFFEL 
1STE SCHEPEN

• Franstalige cultuur 

• Franstalige jeugd  
   en senioren 

• Bicommunautaire  
   aangelegenheden 

• Openbare reinheid
MOUNIR  
LAARISSI 
5DE SCHEPEN

• Personeel 

• Sociaal leven en  

   burgerschap 

• Gezondheid 

• Jobhuis

JACOB  
KAMUANGA 
6DE SCHEPEN

• Stadsmobiliteit en 

   Luchtkwaliteit (gelinkt aan 

   de mobiliteit) 

• Vlaamse Gemeenschap en 

   Nederlandstalig onderwijs 

• Nederlandstalige jeugd 

   en senioren 

• Internationale solidariteit 

   (Noord-Zuid)

NATHALIE 
DE SWAEF 
7DE SCHEPEN

• Stedenbouw en  

   verwaarloosde gebouwen 

   en gronden  

• Bescherming van  

   het Erfgoed 

• Gezin en Jonge kind 
JENNIFER 
GESQUIÈRE 
8STE SCHEPEN

• Franstalig onderwijs en 

   buitenschoolse opvang  

• Huisvesting 

OLIVIER  
CORHAY 
2DE SCHEPEN

• Stadspreventie 

• Sport en Kids' Holidays  

• Handel, Economie  

   en Animatie 

BENOÎT  
GOSSELIN 
4DE SCHEPEN

• Burgerlijke Stand  
   en Demografie 

• Duurzame ontwikkeling en 
   Leefmilieu 

• Eerlijke handel 

• Coördinatie Klimaatplan en 
   Luchtkwaliteit 

• Personen met een handicap, 
   Gelijke kansen en Integratie

CLAIRE  
VANDEVIVERE 
3DE SCHEPEN

College van  
burgemeester 
en schepenen 
2018-2024

Info en contact 
www.jette.be

• OCMW-voorzitter

JORIS  
POSCHET

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. 



Kunstenaarsoproep 
De Raadzaal wordt de ‘Mensenrechtenzaal’ 

O
p voorstel van de lokale groep van 

Amnesty International, besliste het 

College van Burgemeester en 

Schepenen om de Raadzaal om te 

dopen in ‘Mensenrechtenzaal’. De benaming 

verwijst naar de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens met de burgerlijke, 

politieke, sociale, economische en culturele 

rechten die wereldwijd voor ieder mens 

moeten gelden. De nieuwe benaming van de 

Raadzaal zal geconcretiseerd worden via 

een permanente tentoonstelling, waarvoor 

een kunstenaarsoproep wordt gelanceerd. 

Jette kiest voluit voor een samenleving 

waar elk individu over dezelfde rechten  

beschikt. In de praktijk vertaalt dit zich in de 

adoptie van 3 personen in gevaar, via  

Amnesty International, via schrijfmara-

thons, via sensibiliseringsacties en via de 

verschillende fresco’s in de openbare 

ruimte. De nieuwe benaming van de Raad-

zaal vormt een nieuwe stap in het kader van 

deze visie. 

Permanente tentoonstelling 

In de ‘Mensenrechtenzaal’ zal een per-

manente tentoonstelling aanwezig zijn rond 

de mensenrechten. De Jetse kunstenaars 

(of kunstenaars met een sterke band met de 

gemeente Jette) kunnen reageren op de 

kunstenaarsoproep. De keuzetechniek is 

vrij (fotografie, schilderkunst, sculpturen, 

tekeningen,…) maar de omvang van de wer-

ken moet het mogelijk maken om het werk 

tentoon te stellen in de zaal. Een kunstenaar 

kan twee verschillende werken voorstellen. 

De kandidaturen moeten ingediend worden 

voor 1 april 2021.  

 

 

Meer info: www.jette.be
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De vaccinatiecampagne komt eraan 
Oproep tot vrijwilligers om de senioren te begeleiden

 

De langverwachte vaccinatiecampagne komt eraan. De bewoners 

en het personeel van de rusthuizen zijn reeds ingeënt. Nadat ook 

het zorgpersoneel hun vaccin kreeg, zal het de beurt zijn aan de 65-

plussers. De gemeente lanceert een oproep tot vrijwilligers om de 

senioren bij te staan als ze naar de vaccinatiecentra gaan. 

E
erst en vooral, de praktische rege-

ling over de vaccinatiecampagne 

kan de gemeente nog niet geven. 

Deze wordt nog uitgewerkt door 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verant-

woordelijk voor de organisatie van de vacci-

natie. We weten enkel dat de dichtstbijzijnde 

vaccinatiecentra op de Heyzel en in Molen-

beek komen en dat de eerste doelgroep (65-

plussers) via een persoonlijke oproeping 

uitgenodigd zal worden voor de vaccinatie. 

Minder mobiel 

De praktische regeling belooft echter een 

complexe organisatie te worden. Een deel 

van de senioren is namelijk minder mobiel. 

De gemeente wil deze personen helpen om 

vlot naar en van het vaccinatiecentrum te 

geraken. Ook u kan hierbij helpen. 

De gemeente is namelijk op zoek naar 

vrijwilligers om de minder mobiele senioren 

bij te staan bij hun vaccinatie. Hen met de 

auto of het openbaar vervoer naar het vac-

cinatiecentrum begeleiden, hen ter plaatse 

de weg wijzen en na afloop met hen terug 

naar huis keren. Het lijkt eenvoudig, maar 

maakt een wereld van verschil voor de be-

hoeftige senioren en voor het succes van de 

vaccinatiecampagne. 

Wilt u zich inzetten voor de begeleiding 

van senioren naar de vaccinatiecentra? Geef 

u dan aan als vrijwilliger via het onlinefor-

mulier op de gemeentelijke website.  

Laat ook weten of u over een wagen be-

schikt waarmee u de senioren kan vervoe-

ren. Voor alle duidelijkheid, dit is een oproep 

tot vrijwilligers, er is dus geen vergoeding 

voorzien. We zijn ervan overtuigd dat deze 

solidariteitsactie heel wat Jettenaren warm 

zal maken. 

 

 

 

Meld u aan als vrijwilliger via www.jette.be
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Na een jaar crisis… 
Personeel crèches blijft paraat 

Als het gaat over risicoberoepen denkt 

iedereen uiteraard onmiddellijk aan 

zorgverleners, onderwijzend perso-

neel, handelaars en al die beroepen 

die als ‘essentieel’ doorgaan. Maar 

daarbij hoort zeker het personeel dat 

werkzaam is in crèches en dat tijdens 

deze crisis ook constant in de frontlinie 

stond. Wij hadden een gesprek met Ca-

therine De Wit, kinderverzorgster bij 

de gemeentelijke crèche L’Ylo Jardin. 

Ze kijkt samen met ons terug op een 

jaar vol emoties. 

 

I
edere ouder die het meemaakt zal het 

beamen: telewerken met kinderen 

thuis is bijna onbegonnen werk! Maar 

hoe lossen ouders dat op die niet de 

mogelijkheid hebben om van thuis uit te 

werken? Zij kunnen in Jette rekenen op Ca-

therine De Wit en haar collega’s, die sinds 

het begin van de crisis onafgebroken inston-

den voor de opvang van kinderen in soms 

moeilijke omstandigheden. ‘Wij staan in de 

frontlinie en het is niet vanzelfsprekend om 

de nodige voorzorgsmaatregelen te respec-

teren met kleine kinderen in de buurt. Som-

mige van mijn collega’s zijn dus ziek 

gevallen en we hebben ook kinderen gehad 

die positief testten op corona’, legt de kin-

derverzorgster uit.  

Na de solidariteit… 

Catherine De Wit werkt bij L’Ylo Jardin 

sinds de opening van de crèche in 2012, 

maar is al 27 jaar kinderverzorgster. Bij de 

aankondiging van de eerste lockdown bood 

ze zich, samen met haar collega’s, aan voor 

de gecentraliseerde opvang in de crèche 

Reine Fabiola: ‘Aanvankelijk was de opvang 

beperkt voor ouders met een essentieel be-

roep, zoals zorgverlener’, vertelt ze. ‘Wij 

hadden een beurtrol om een permanentie in 

de crèche te verzekeren. Zelf sprong ik de 

hele maand mei ook bij als naaister in het 

mondmaskeratelier van de gemeente.’ On-

danks een reële angst bij de ouders, hield 

die solidariteitsgeest van tijdens de lock-

down de hele zomer aan. ‘In juni draaide de 

kinderopvang weer normaal en waren alle 

kinderen weer welkom. De opluchting bij de 

ouders was groot en alles verliep gesmeerd 

tot in september’, vervolgt Catherine De Wit. 

Vermoeidheid en stress 

Met het nieuwe schooljaar, het begin van 

de tweede golf en de winterkwaaltjes, werd 

het alsmaar moeilijker voor het personeel 

van de crèches: ‘Het ONE (de Franstalige te-

genhanger van Kind en Gezin, n.v.d.r) had 

ons redelijk strikte regels opgelegd voor de 

kinderopvang. En dan vielen nog eens som-

mige collega’s uit door ziekte… We hebben 

zelfs kinderen die symptomen vertoonden 

moeten weigeren, zoals voorgeschreven 

door het ONE’, verduidelijkt de kinderver-

zorgster. Dergelijke beslissingen vielen niet 

altijd in goede aarde bij de ouders die zelf 

gebukt gingen onder de gezondheidscrisis 

en de economische, sociale of professionele 

gevolgen. ‘Wij zitten in een moeilijke positie 

want wij moeten waken over de veiligheid 

van de kinderen en terzelfdertijd menselijk 

reageren op moeilijke gezins- en professio-

nele situaties’, vat onze gesprekspartner 

samen. Maar wat Catherine De Wit en haar 

collega’s nog het zwaarste valt, naast de ver-

moeidheid en de stress, is het gebrek aan 

erkenning door de federale overheid: ‘In 

normale tijden wordt onze job ook niet altijd 

naar waarde geschat, maar nu hadden we 

soms de indruk dat, telkens de regering 

nieuwe maatregelen afkondigde, wij het 

moesten stellen met een aalmoes vergele-

ken met andere sectoren’, besluit ze. 

We maken van de gelegenheid gebruik 

om iedereen – het personeel van de ge-

meentelijke, maar ook van de privécrèches, 

de kinderdagverblijven en andere kinderop-

vanginfrastructuren – te bedanken. Zij doen 

dag in, dag uit het onmogelijke om in deze 

moeilijke tijden de gezondheid, de veiligheid 

en het welzijn van ons en van onze kinderen 

veilig te stellen. Er is licht aan het einde van 

de tunnel… Laten we samen nog even vol-

houden! 

In Jette raakte bijna een derde van het 

personeel van de gemeentelijke crèches 

(21 personen op 65) besmet met het virus.

Wij zitten in een moeilijke  

positie want wij moeten waken 

over de veiligheid van de kin-

deren en terzelfdertijd men-

selijk reageren op moeilijke 

gezins- en professionele  

situaties

“
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Bent u zelfstandige  
en lijdt u inkomensverlies? 
Vraag hulp aan het OCMW!

Oefent u een activiteit uit als zelfstan-

dige (in hoofd- of bijberoep) en lijdt u 

inkomensverlies of bent u failliet en 

beschikt u niet over de nodige midde-

len om te voorzien in uw levensonder-

houd? Vraag dan hulp aan het OCMW. 

 

I
n deze onzekere tijden ondervinden 

nogal wat zelfstandigen moeilijkheden 

en worden ze geconfronteerd met aan-

zienlijke financiële verliezen. Bent u 

ook in dat geval? Zoek dan hulp om uit deze 

crisis te geraken! Het OCMW van Jette kan 

u op tal van manieren helpen.  

Hoe hulp vragen? 

Of u nu handelaar, ondernemer, land-

bouwer, zakenpartner, zelfstandig helper of 

meewerkende echtgeno(o)t(e) bent – als 

zelfstandige in hoofd- of bijberoep, het 

OCMW kan u op diverse manieren bijstand 

verlenen: financiële of psycho-sociale hulp, 

digitale toegankelijkheid, hulp bij school-

kosten, budgetbegeleiding of minnelijke 

schuldbemiddeling. Voelt u zich aangespro-

ken? Neem dan contact op met het OCMW 

voor meer informatie of om een afspraak te 

regelen met een maatschappelijk werker.  

Op www.ocmwjette.be vindt u een bro-

chure met gedetailleerde informatie over 

hulp aan zelfstandigen.  

 

 

• Meer info:   

OCMW van Jette 

02.422.46.11 - cpas-ocmw@jette.irisnet.be 

www.ocmwjette.be

De gemeente Jette is op zoek naar 

Opzichters voor de verkeersveiligheid 

D
e gemeentelijke dienst Stadspre-

ventie is op zoek naar personen 

om de veiligheid te garanderen 

van kinderen en volwassenen op 

de oversteekplaatsen aan de scholen. 

PWA-statuut of vrijwilligers  

De activiteit vindt plaats van maandag tot 

vrijdag, op schooldagen. Het uurrooster be-

slaat 1 uur ‘s morgens (van 7.45u tot 8.45u) 

en 1 uur ’s namiddags (van 15u tot 16u of op 

woensdag van 11.45u tot 12.45u). Dit uur-

rooster verschilt van school tot school en 

kan dus lichtjes afwijken. De taak van op-

zichter kan uitgeoefend worden door werk-

lozen met een PWA-statuut of door 

vrijwilligers. Het vormt de ideale gelegen-

heid om weer voeling te krijgen met de ar-

beidsmarkt door het uitoefenen van een 

nuttige job waar sociaal contact belangrijk 

is. De geselecteerde kandidaten krijgen een 

MIVB-abonnement, een basisopleiding door 

de politie en het nodige materiaal (jas, 

hesje, verkeersbord C3). 

Hou je van sociaal contact? Val je onder 

de voorwaarden van het PWA-statuut of ge-

niet je van een leefloon van het OCMW? Of 

wil je vrijwilligerswerk doen? Heb je een be-

wijs van goed gedrag en zeden (model 2) en 

ben je ernstig en punctueel? Neem dan con-

tact op met de dienst Stadspreventie. 

 

 

• Info en kandidaturen: 

Dienst Stadspreventie  

02.423.11.50  

preventie@jette.irisnet.be 
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J. LAHAYESTRAAT, DAPPERHEID-

STRAAT EN ESSEGHEMSTRAAT 
Heraanleg van de weg 

In het kader van het Duurzaam Wijkcon-

tract Magritte voert de gemeente wer-

ken uit voor de heraanleg van de weg ter 

hoogte van de J. Lahayestraat. Meer 

info: www.cqd-magritte-dw.be 

 
ODON WARLANDLAAN  
Werken nutsbedrijven 

Sibelga, Proximus en Vivaqua voeren 

binnenkort werken uit voor de verstevi-

ging van hun installaties in de Odon 

Warlandlaan. In functie van de vooruit-

gang van de werken zal er een parkeer-

verbod gelden. De straat blijft wel be-

reikbaar voor voetgangers. 

 

ANTOINE BAECKSTRAAT 
Werken nutsbedrijven 

Sibelga, Proximus, Vivaqua en Euro 

Fiber voeren binnenkort werken uit voor 

de versteviging van hun installaties in de 

Antoine Baeckstraat. In functie van de 

vooruitgang van de werken zal er een 

parkeerverbod gelden. De straat blijft 

wel bereikbaar voor voetgangers. 

 

JETSELAAN 
Heraanleg voetpaden 

Het Brussels Gewest is momenteel 

bezig met de heraanleg van de voetpa-

den in het gedeelte van de Jetselaan, 

gelegen tussen de Lakenselaan en de 

gemeente Koekelberg. Meer info over 

deze werken: smoussati@sprb.brussels 

– 0495.59.61.90 of gert.vandepaar@via-

build.be – 0475.44.80.48. 

 

DIKKE BEUKLAAN 
Tram 9  

Meer info over de werken voor de ver-

lenging van tramlijn 9 op 

www.tram9.brussels en www.mivb.be of 

via 0800.94.001 (van 9u tot 12u).

Info
werken

Werken maart 2021

Jetse afsluiter Brusselse Waterdagen 
Geleide wandeling in teken van duurzaam regenwaterbeheer 

Op zondag 28 maart kan je deelnemen 

aan de Jetse slotactiviteit van de Brus-

selse Waterdagen, die lopen van 21 tot 

28 maart. De details van het pro-

gramma worden pas begin maart offi-

cieel vrijgegeven, maar een ding staat 

vast: het wordt een wandeling langs 

regenwaterputjes… 

 

W
ater associëren we nogal vlug 

met regen, en vooral met ‘te veel’ 

of ‘te weinig’, zeg maar overstro-

mingen of periodes van extreme 

droogte. Toch is water een essentieel goed, 

en daarom vormen de Brusselse Waterdagen 

de ideale gelegenheid om het belang van ons 

blauwe patrimonium in de verf te zetten.  

‘Hier begint de zee’ 

Bij het ter perse gaan van dit nummer 

van Jette Info werd nog druk gesleuteld aan 

de details van de activiteit, maar toch staat 

al vast dat de sensibiliseringscampagne 

‘Hier begint de zee’ een centrale rol zal spe-

len bij de Jetse afsluiter van de Brusselse 

Waterdagen. Deze campagne wil ons wijzen 

op de onrechtstreekse link tussen onze rio-

lering en de zee. Riolen vervuilen doe je dus 

niet, ook al wordt het Brusselse afvalwater 

gezuiverd voor het zijn weg vindt naar de 

zee. Afval veroorzaakt namelijk verstoppin-

gen en vervuilt de zuiveringsstations. Bo-

vendien zijn sommige afvalproducten 

simpelweg niet uit het water te halen. 

Wandelen langs rioolputjes…  

Het volledige dagprogramma van de Jetse 

Waterdag mag dan nog niet op punt staan, het 

zal in ieder geval draaien rond een geleide 

wandeling op basis van een wandelkaart die 

je binnenkort kan downloaden via de website 

van de gemeente (www.jette.be). De tags ’hier 

begint de zee’ ter hoogte van de rioolputjes 

vormen de leidraad van de wandeling. Deze 

tags lopen langs een aantal interessante pun-

ten die een voorbeeld van duurzaam regen-

waterbeheer vormen binnen onze gemeente. 

De wandeling zal starten aan de Nederlands-

talige bibliotheek en eindigen op het Pannen-

huisplein. Hou alvast de gemeentelijke 

website in de gaten voor meer details! 

 

Meer info: www.jette.be  

www.coordinatiezenne.be  

leefmilieu.brussels/news/brusselse-water-

dagen-2021 

 

• Brusselse Waterdagen  

Zondag 28 maart 2021 

Start wandeling: Kardinaal Mercierplein 

(Nederlandstalige bibliotheek) 
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Slimme openbare verlichting  
Efficiënt en energiebesparend 

In navolging van Parijs, Londen en Ko-

penhagen krijgt de gemeentelijke open-

bare verlichting in Brussel steeds meer 

‘slimme’ lichtpunten. Deze verlichtings-

toestellen zijn vanop afstand te contro-

leren en kunnen informatie in real time 

uitwisselen, wat zorgt voor een efficiën-

ter beheer en snellere interventies in 

geval van pannes mogelijk maakt. 

 

T
egen eind 2021 zouden zo’n 8.000 

verlichtingstoestellen van de nieuwe 

generatie operationeel moeten zijn 

in het Brussels Gewest. Ondertus-

sen zal Sibelga systematisch kiezen voor 

deze oplossing bij de vervanging van be-

staande en de plaatsing van nieuwe toestel-

len. In totaal zal Brussel dus tegen eind 2023 

ongeveer 20.000 slimme verlichtingstoestel-

len tellen (zowat 25% van de gemeentelijke 

openbare verlichting).  

Sensoren en antennes 

Concreet maken deze slimme toestellen 

het mogelijk om de intensiteit van de ver-

lichting te controleren en eventuele defecte 

toestellen in real time te detecteren. Het vol-

staat om een sensor van zo’n 8 cm diameter 

– een zogenaamde Luminaire Controller – te 

installeren om het verlichtingstoestel ope-

rationeel te maken. Deze sensoren commu-

niceren via de bestaande 

communicatienetwerken of via een nieuw 

radiofrequentienetwerk met antennes. Dat 

verklaart meteen de eventuele aanwezig-

heid van een antenne in uw buurt. Deze  

zendantennes hebben een vermogen dat 

lager is dan 0,5 W, waarmee ze dus binnen 

de stralingsnorm van Leefmilieu Brussel 

vallen. De aangesloten verlichtingstoestel-

len zelf stralen minder uit dan een gsm en 

communiceren hun gegevens enkel ’s 

nachts en ’s avonds, om de twee uur.  

 

Meer info : www.sibelga.be/nl/blog/

Jetse bijdrage in strijd tegen  
klimaatopwarming 
Bomenplan voor meer afkoeling en biodiversiteit 

Om te zorgen voor extra afkoeling tij-

dens de steeds maar frequenter voor-

komende hittegolven en om de 

biodiversiteit een boost de geven, 

kreeg de gemeente Jette financiële 

steun van het Gewest voor de ontwik-

keling van een bomenplan.  

 

E
en blik op de kaart van de koelte-

eilanden in het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest leert ons dat Jette, 

met name het gedeelte ten zuiden 

van de spoorweg met minder groene zones, 

tijdens de zomermaanden kreunt onder de 

hitte en de bewoners er nood hebben aan 

verkoeling in de schaduw van een boom. 

Het bomenplan, dat ervoor moet zorgen dat 

het aantal bomen verhoogt, zal hier niet al-

leen soelaas brengen, maar heeft ook op tal 

van andere vlakken zijn merites. 

Welzijn 

Met zijn bomenplan wil de gemeente de 

strijd aanbinden met de klimaatopwarming 

en zo zijn steentje bijdragen aan het terug-

dringen van het aantal periodes van ex-

treme hitte en de verbetering van de 

luchtkwaliteit, de leefomgeving, de biodiver-

siteit en het welzijn van de Jettenaren. Het 

plan zal vertrekken van het bestaande bo-

menkadaster en rekening houden met de 

doelstellingen van het Lucht en Klimaat-

plan, het groene en blauwe netwerk en van 

Agenda 21 ‘Naar een duurzame en solidaire 

transitie’. Er zal ook gekeken worden naar 

de infiltratie van zoveel mogelijk regenwa-

ter om de kans op verstoppingen van de rio-

len en overstromingen te verminderen.  

Met vereende krachten 

Voor het bomenplan zullen verschillende 

gemeentelijke diensten de handen in elkaar 

slaan, met op de eerste plaats de Techni-

sche dienst Mobiliteit en Stadsaanleg, aan-

gevuld met de diensten Gemeentelijk 

patrimonium, Beplantingen en Duurzame 

ontwikkeling-Leefmilieu. Met de expertise 

en de steun van Leefmilieu Brussel, maar 

ook dankzij de inspraak van burgers en ver-

enigingen moet het plan er binnen enkele 

jaren voor zorgen dat het aantal bomen 

langs de Jetse wegen en in openbare 

ruimtes drastisch verhoogt en de gebrui-

kers van deze plaatsen kunnen genieten van 

extra ‘eilanden van verkoeling’.



No Impact Jette onlineworkshop #3 
Ondanks hoopgevende perspectieven 

is het Covid-verhaal voorlopig nog niet 

ten einde, dus gebeurt ook de volgende 

workshop van No Impact Jette online. 

Kwestie van een en ander toch veilig te 

kunnen laten verlopen zo lang deze 

gezondheidscrisis aanhoudt. 

 

I
n maart kan je een composteertech-

niek ontdekken die op maat gemaakt is 

voor appartementsbewoners: de Bo-

kashi-techniek. Aarzel ook niet om op 

www.noimpactjette.be eens te gaan gras-

duinen in de verslagen van de voorbije 

workshops.  

Japanse pre-compostfase 

Bokashi is een composteertechniek die je 

eender waar in huis kan toepassen. De 

voordelen zijn legio: 30% minder afval in je 

vuilnisbak, compost van een uitzonderlijke 

kwaliteit en sap dat je kan gebruiken als 

meststof voor je kamerplanten. Deze tech-

niek kan perfect binnenshuis toegepast 

worden en werkt bovendien vlugger dan tra-

ditioneel composteren omdat er een pre-

compostfase aan te pas komt. Deze fase is 

van Japanse origine en draagt de naam Bo-

kashi.   

Wist je trouwens dat je als Jettenaar 

recht hebt op een gemeentelijke premie bij 

de aankoop van een compostsysteem (vat, 

wormenbak, bokashi)? Deze premie is vast-

gelegd op 50% van de aankoopprijs, met 

een maximum van 50 € per systeem. Meer 

hierover vind je op www.jette.be of via 

ddo@jette.irisnet.be of 02.422.31.03. 

 

• No Impact Jette 

Virtuele workshop  

‘Composteren met Bokashi’  

Dinsdag 16 maart, van 19u tot 21u 

Gratis 

Inschrijven verplicht  

lerayonvert@skynet.be
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Als Jettenaar hebt u recht op een pre-

mie van maximum 300 € bij de aan-

koop van een opvangsysteem voor 

regenwater. Dankzij een eenvoudige 

installatie kan u regenwater opvangen 

en gebruiken als het u uitkomt. 

 

R
egenwater is een kostbaar goed. 

Het mag dan misschien niet ge-

schikt zijn voor de bereiding van 

voedsel, voor tal van andere toe-

passingen is het wel nuttig: de (moes)tuin 

besproeien, de kamerplanten gieten, vloe-

ren, fietsen of gereedschap schoonmaken,… 

Eenvoudig te installeren 

In België regent het gelukkig genoeg om 

het grondwater en onze waterlopen op peil 

te houden. Toch zorgt de klimaatsverande-

ring voor schaarser wordende regen tijdens 

bepaalde periodes van het jaar, met droogte 

en uitputting van onze waterreserves als 

gevolg. Wie verstandig omspringt met 

drinkbaar water bekampt meteen ook de 

gevolgen van de klimaatsverandering. 

Het regenwateropvangsysteem (ton, vat, 

bak,..) is makkelijk te installeren in de 

(moes)tuin of op een terras. Het grote voor-

deel van dit systeem is dat een interventie 

van een professioneel niet hoeft, in tegen-

stelling tot een waterput. Voor de plaatsing 

of herstelling van een regenwaterput is 

trouwens ook een premie voorzien (zie 

www.jette.be).   

Praktisch 

Het bedrag van de premie is vastgesteld 

op 75% van de aankoopprijs van het regen-

wateropvangsysteem, met een maximum 

van 300 € per systeem en per gezin. U kan 

de premie aanvragen door het aanvraagfor-

mulier binnen de zes maanden na aankoop 

te sturen naar de dienst Duurzame ontwik-

keling-Leefmilieu. U kan het formulier 

downloaden op de website van de gemeente 

(www.jette.be) of aanvragen via 

ddo@jette.irisnet.be, 02.422.31.03 of 

02.422.31.12. 

Jette lanceert nieuwe premie  
Extra aanmoediging voor wie regenwater opvangt
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Jette lanceert zijn klimaatplan

Z
oals de naam laat vermoeden draait 

het plan rond acties die een directe 

of indirecte impact hebben op het 

klimaat en spitst het zich toe op 6 

belangrijke thema’s. Zero-emissie Jette 

bindt via een Lucht- en Klimaatplan de strijd 

aan tegen de luchtvervuiling en de klimaat-

opwarming. Groen Jette wil meer biodiver-

siteit en de natuurlijke rijkdommen 

beschermen. Eerlijk Jette bereidt de tran-

sitie voor naar een lokale, circulaire en ver-

antwoordelijke economie. No Impact Jette 

gaat voor een duurzame levensvisie. Inclu-

sief Jette zet zijn bewoners aan om verant-

woordelijke burgers te worden, en Jette 

burgervriendelijk wil alle doelgroepen be-

trekken in de ecologische transitie. 

Focus op zero emissie prioritair 

Niemand twijfelt nog aan de urgentie van 

de klimaatproblematiek. Om zich erop voor 

te bereiden en te beantwoorden aan de Eu-

ropese en Belgische doelstellingen, keurde 

de Gemeenteraad in november 2019 de ka-

dernota voor het ‘Lucht- en Klimaatplan’ 

goed. De bedoeling is om de CO2-uitstoot te 

elimineren, de luchtkwaliteit te verbeteren 

en een klimaatadaptatieplan te ontwikkelen. 

Het Lucht- en Klimaatplan bestaat uit 

verschillende fases. Ten eerste is er de op-

maak van de balans van de CO2-uitstoot in 

de gemeente, gevolgd door een diagnose 

die moet leiden tot een actieplan. De eerste 

twee fases zijn intussen aan de gang, aan 

het begin van de zomer volgt het actieplan. 

Het Lucht- en Klimaatplan draait rond 

acties waarbij een gemeentebestuur een rol 

kan spelen, maar een gemeente is slechts 

een van de vele private en publieke spelers 

die een impact hebben op het klimaat. 

Daarom lanceert Jette de komende maan-

den een oproep om iedereen te mobiliseren. 

Duurzaam en solidair Jette  

Zoals gezegd omvat het Jetse klimaat-

plan 6 prioriteiten die van Jette een duur-

zame en solidaire gemeente moeten maken 

en voorbereiden op de uitdagingen van de 

klimaatverandering. 

In het kader van Agenda 21 werden al tal-

rijke acties georganiseerd om Jette op de 

groene, eerlijke, ecologische, inclusieve en 

burgervriendelijke kaart te zetten, zowel 

binnen het gemeentebestuur als op het ter-

rein. Deze zullen in de toekomst vervolle-

digd worden met andere acties om 

uiteindelijk te komen tot een echt Klimaat-

plan. Daarom doet de gemeente een beroep 

op u om uw wensen, verlangens,… kenbaar 

te maken om in de loop van het najaar – af-

hankelijk van de evolutie van de sanitaire si-

tuatie – te komen tot een brede 

burgerparticipatie.  

 

Afspraak alvast binnen enkele maanden 

voor het gedeelte ‘Lucht en Klimaat’, om 

eind 2021, begin 2022 op een bredere schaal 

de andere thema’s aan te pakken! 

 

De afgelopen tien jaar stond duurzame ontwikkeling hoog op de 

agenda in Jette. Het begon allemaal met de lokale Agenda 21 waar 

verschillende gemeentediensten hun schouders zetten onder een 

honderdtal acties. Met zijn klimaatplan gaat Jette vandaag nog een 

stap verder.



Van 1 tot 4 maart 2021 

Mobiele containers  
voor huishoudelijk grofvuil 
Enkel voor Jettenaren

O
p 1, 2, 3 en 4 maart, telkens van 9u 

tot 12.30u en van 13.30u tot 18u, is 

een nieuwe mobiele containeractie 

voor huishoudelijk grofvuil voor-

zien in Jette. Vergeet niet om uw afval 

vooraf te sorteren en houd u aan de veilig-

heidsregels en de instructies van het ge-

meentepersoneel ter plaatse. 

Welk afval wordt aanvaard? 

Hou er rekening mee dat u enkel met 

huishoudelijk grofvuil terecht kan bij de mo-

biele containers: meubilair, onherstelbare 

kleine huishoudtoestellen (geen wasmachi-

nes, vaatwassers, enz.) en multimediama-

teriaal, gereedschap, huishoudelijk klein 

chemisch afval, spaarlampen en verlich-

ting. Afval dat bestemd is voor de witte, 

blauwe, gele en groene zakken, alsook gla-

zen flessen en flacons bestemd voor de 

glascontainer, worden niet aanvaard. Het-

zelfde geldt voor banden en auto-onderde-

len, bouw- en professioneel afval, 

gasflessen, oplosmiddelen, spuiten, enz. 

Sorteer uw afval voor u zich naar de contai-

ner begeeft. Het personeel behoudt zich het 

recht voor om de toegang te weigeren aan 

personen die deze regels niet respecteren. 

 

Mondmasker en afstand houden  

verplicht 

Er zullen de nodige maatregelen getrof-

fen worden zodat deze actie in alle veilig-

heid verloopt. Zo moet elke bezoeker een 

masker dragen (ter plaatse zijn geen mas-

kers voorzien) en geldt de afstandsregel van 

1,5 meter. Personen die symptomen verto-

nen die wijzen op een besmetting met het 

coronavirus, worden verzocht om thuis te 

blijven. En ten slotte moeten de bezoekers 

zich uiteraard houden aan de instructies van 

het gemeentepersoneel ter plaatse. 

Parkeer- en verkeersmaatregelen 

Tijdens deze actie geldt van 7u tot 19u 

een verkeers- en parkeerverbod in de be-

trokken straten, behalve voor de voertuigen 

die afval komen deponeren. Voor de inwo-

ners van deze straten zullen ook de garages 

niet toegankelijk zijn. Van 12.30u tot 13.30u 

is een pauze voorzien en wordt de mobiele 

containeractie onderbroken om de ochtend-

ploeg van het Agentschap plaats te laten 

maken voor de middagploeg. Tijdens dit uur 

zijn geen bezoekers toegelaten om te voor-

komen dat de containers te vol raken. 

 

Meer info:  www.jette.be 

www.arp-gan.be - 0800.981.81 

• 1/03: P. de Mertenlaan  (tussen Jetse-

steenweg en Jetselaan, toegang via 

Jetsesteenweg) 

• 2/03: Kardinaal Mercierplein (toegang 

via Secrétinlaan en Léon Theodorstraat) 

• 3/03: J. Schuermansstraat (achteraan 

de parking van de Sint-Jozefkerk, toe-

gang via de J. Ballingsstraat) 

• 4/03: A. Gomandstraat (toegang via de 

Verzetsstraat) 

Uurrooster:  

van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u
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Top 10 inbreuken reinheid 

Sluikstorten 

Samen met de affichecampagne die 

momenteel loopt op de meest gevoe-

lige plaatsen in de gemeente, stelt 

Jette Info sinds vorige maand de ‘top 

10’ van de meest voorkomende inbreu-

ken op de openbare reinheid voor. Deze 

maand ligt de focus op sluikstorten. 

 

E
en wasmachine tegen de gevel van 

een huis, een achtergelaten zitbank 

vlakbij een tramhalte, zakken huis-

houdelijk afval aan de voet van een 

boom of een openbare vuilnisbak,…, sluik-

storten was al langer schering en inslag in 

Jette, en dat is er sinds het begin van de sa-

nitaire crisis jammer genoeg niet op verbe-

terd, integendeel! Dit fenomeen, dat zich in 

het hele gewest afspeelt, is voor een deel te 

wijten aan de sluiting van de Recypark aan 

het begin van de crisis, maar ook aan het 

feit dat velen onder ons van de situatie ge-

bruik hebben gemaakt om een grote 

schoonmaak te houden. 

Dit is geen stort… 

Elk jaar wordt meer dan 200 ton sluikaf-

val verzameld in Jette! Het probleem is niet 

alleen nefast voor het imago van onze wij-

ken, maar gaat bovendien gepaard met 

geurhinder, trekt ongedierte aan en verhin-

dert de doorgang voor voetgangers. Het is 

trouwens algemeen geweten dat vuilnis 

extra vuilnis aantrekt. Van zodra ergens een 

sluikstort opduikt, komt daar al heel vlug 

meer afval bij. 

 

Het is dus om redenen van volksgezond-

heid en gemeenschapsleven dat sluikstor-

ten bestraft wordt volgens het algemeen 

politiereglement en het Wetboek van In-

spectie en Milieuaansprakelijkheid. 

Daarom, en meer algemeen om respect op 

de openbare weg en in alle domeinen af te 

dwingen, zijn verschillende controleurs 

openbare reinheid constant op pad in de ge-

meente, ook in het weekend, op feestdagen 

en ’s avonds. De boetes zijn niet mals en 

kunnen oplopen tot… 62.500 € voor het 

sluikstorten van giftig en gevaarlijk afval! 

Strijdmiddelen 

De gemeente stelt alles in het werk om 

het fenomeen van sluikstorten aan te pak-

ken. Naast de responsabiliseringscampag-

nes, zijn recent ook het aantal 

ombudsmannen/controleurs openbare 

reinheid, bewakingscamera’s, gerichte ac-

ties en wettelijke middelen (strengere boe-

tes voor overtreders) toegenomen. 

 

Wie een sluikstort opmerkt, kan dit sig-

naleren bij de dienst Openbare reinheid, via 

de app Fix My Street, of door te mailen naar 

proprete-netheid@jette.irisnet.be of te bel-

len naar 02.423.13.17. De ploegen van de 

gemeente zullen vervolgens een onderzoek 

instellen en het stort zo vlug mogelijk ver-

wijderen. Met dank aan de mannen en vrou-

wen die in weer en wind opdraaien voor het 

gebrek aan burgerzin van sommigen.   

 

De slogan van de gemeente Jette 

luidt ‘Reinheid in Jette, iedereen doet mee!’. 

Welke inspanningen de gemeente ook levert 

– vaak met een hoog kostenplaatje – nooit 

zal ze de strijd tegen sluikstorten winnen 

zonder de hulp van iedere Jettenaar.

 
Recypark en mobiele 
containers 

Er bestaan wel degelijk oplossingen om 

op een correcte manier van uw grofvuil af 

te geraken. Zo zijn er de Recypark, de 

ophaaldienst aan huis van Net Brussel en 

de mobiele containercampagnes waar-

van de volgende begin maart plaatsvindt 

(zie p. 12).  

 

• Recypark Noord 

Rupelstraat (nabij de Van Praetbrug, 

aan het kanaal) in 1000 Brussel 

• Recypark Zuid 

Brits Tweedelegerlaan  

(tegenover nr. 671) in 1190 Vorst 

• Recypark Humaniteit 

Humaniteitslaan 350 in 1190 Vorst 

• Ophaaldienst aan huis  

(gratis tot 3 m³) : 0800.981.81 

Meer info: www.apr-gan.be 

PROXY
CHIMIK

Maart 2021 

• Kardinaal Mercierplein  

   8 maart, van 17u tot 17.45u 

• H. Liebrechtlaan   
   (kant J.B. Moyensstraat)  

   3 maart, van 14u tot 14.45u 

• Woestelaan 

   (O.L.V. van Lourdeskerk) 

   13 maart, van 16u tot 16.45u 

• Gemeentelijke  
   Dienst beplantingen 

   (Laarbeeklaan 120  
   02.478.22.99) 
   enkel voor Jettenaren 

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

 
   Raadpleeg de Proxy  

Chimik-kalender 2021 voor 
Jette op sur www.jette.be 
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Nieuwe campagne  
rond verkeersveiligheid 
Altijd zichtbaar op de weg!

D
ubbel of te dicht bij het zebrapad 

geparkeerde auto’s, vrachtwa-

gens, bussen, trams, reclamebor-

den, bomen, werven en zovele 

andere elementen kunnen het zicht op de 

weg en op mogelijk gevaar verhinderen: een 

overstekende voetganger of fietser, een 

voorbijstekende auto, een kind dat achter 

een bal loopt… Zo gebeuren heel wat onge-

vallen. Daarom is het essentieel om in alle 

omstandigheden te zien en gezien te wor-

den en op gevaar te anticiperen! 

Ik rij met de auto 

Ik zorg dat ik de andere weggebruikers 

niet hinder door dubbel te parkeren of de 

auto te laten staan op de weg, de stoep, het 

zebrapad (of op minder dan vijf meter daar 

vandaan), het fietspad of enige andere 

plaats waar ik het zicht op de weg kan ver-

hinderen. Ik vertraag en ben meer dan ooit 

voorzichtig bij verminderde zichtbaarheid 

(bijvoorbeeld bij het inhalen van een tram of 

een vrachtwagen in de buurt van een zebra-

pad…). 

Ik ben voetganger 

Ik ben een kwetsbare weggebruiker.  

Ik blijf op de stoep en ik steek de weg over 

op het zebrapad als er een is op minder dan 

20m afstand. Als het donker is, draag ik 

lichte kleuren of reflecterende kleding.  

Ik maak altijd visueel contact met de auto-

bestuurders vóór ik de weg oversteek om 

zeker te zijn dat ze mij gezien hebben, vooral 

als ik oversteek voor een bus, een tram, een 

vrachtwagen of een andere hindernis. 

Ik ben fietser 

Ik stop voor het rode licht en kijk uit voor 

voetgangers. Mijn fiets voorzie ik van reflec-

toren en een voor- en een achterlicht.  

Ik draag reflecterende kleding in het donker 

en bij voorkeur een helm. Ik blijf weg uit 

dode hoeken en vermijd de achterzijde van 

vrachtwagens en bussen. 

Als er een tram staat 

Ik laat ik de reizigers in- en uitstappen en 

breng hen niet in gevaar. Als autobestuurder 

mag ik rechts voorbijsteken en als dit niet 

mogelijk is, dan langs de linkerkant. Ik rijd 

traag want er kan steeds een voetganger 

vóór de tram oversteken. Inhalen is trou-

wens verboden bij het naderen van een  

zebrapad. Als voetganger loop ik niet voor 

een rijdende tram door om over te steken 

want door zijn grote gewicht heeft deze een 

vrij grote afstand nodig om tot stilstand  

te komen. Ik kijk altijd of er achter een tram 

geen tweede tram komt aanrijden. 

Als er een bus of vrachtwagen staat 

Ik kijk uit voor de dode hoeken (opzij en 

achteraan) en hou er rekening mee dat 

zulke voertuigen breder uitzwenken. Ik ver-

leen voorrang aan de bus wanneer  

de chauffeur met de richtingaanwijzer aan-

geeft dat hij de halte gaat verlaten.  

Als vracht- of bestelwagenbestuurder hou 

ik rekening met de dode hoeken. 

Test zelf uw kennis over veilig verkeer in 

10 vragen:   

zichtbaarheid.mobiliteit.brussels
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Deelmobiliteit: het nieuwe normaal 
Jette verwelkomt Cozywheels en 2 extra Cambio-auto’s 

S
teeds meer mensen hebben begre-

pen waar het bij autodelen om 

draait: binnen een straal van enkele 

honderden meter een auto hebben 

klaarstaan, zonder je zorgen te moeten 

maken over alle bijkomende kosten en kop-

zorgen: verzekering, verkeersbelasting,  

autokeuring, onderhoud…  

Parkeren: een luxe 

Nog een ontegensprekelijke luxe van  

autodelen is het parkeergemak, een voor-

deel van aanbieders die werken met vaste 

standplaatsen, zoals Cambio. Na een bar-

becue bij familie of vrienden of een drin-

gende tandartsconsultatie net buiten de 

stad, parkeer je de auto netjes op de voor-

behouden plaats en hoef je niet eerst ein-

deloos rondjes te draaien om een 

parkeerplaats te vinden. Wist je trouwens 

dat Cambio op twee standplaatsen in Jette 

(Astrid en Belgica, zie kader) een uitgebrei-

der aanbod aan auto’s heeft? Je kan er bij-

voorbeeld – naargelang de gelegenheid die 

zich voordoet – een break, een bestelwagen 

of een minivan reserveren. Ook goed om 

weten is dat Cambio er binnenkort in de 

Dapperheidstraat 2 nieuwe standplaatsen 

voor standaard stadswagens bij krijgt. 

Vergelijk de kosten 

Op woon-werkverkeer na is autodelen 

voor praktisch iedereen voordeliger dan het 

bezit van een eigen auto. Een privéwagen 

kost namelijk minstens 400 € per maand, 

maar weinig mensen zijn zich daarvan be-

wust. Daarom is de website www.save-

withcarsharing.be een aanrader. Deze 

gratis tool is een initiatief van 

Autodelen.net, Test Aankoop en Brussel 

Mobiliteit en berekent online het financiële 

voordeel van autodelen t.o.v. een privé-auto. 

Naargelang je mobiliteitsprofiel kan je met 

deze calculator aan de hand van verschil-

lende scenario’s een prijsformule van auto-

delen op jouw maat berekenen. Doe de 

oefening en ontdek hoeveel je kan uitsparen 

met autodelen! 

Deelauto’s en -fietsen 

Cozywheels verschilt in die mate van 

Cambio dat het bedrijf niet werkt met eigen 

auto’s maar met auto’s van particulieren of 

organisaties (bedrijven, vzw’s, zelfstandi-

gen). Het is een deelmogelijkheid voor wie 

een eigen auto heeft en die niet veel ge-

bruikt en dus makkelijk kan ‘delen’ met de 

buren. Cozywheels fungeert hierbij als tus-

senpersoon en ziet erop toe dat alles cor-

rect gebeurt en springt bij in geval van 

problemen. Nieuw bij deze speler is dat niet 

alleen auto’s, maar ook lichte vrachtvoer-

tuigen, elektrische fietsen en bakfietsen in 

het aanbod opgenomen zijn. 

 

Meer info:  

www.cambio.be – www.cozywheels.be 

 

Ter herinnering lijsten we hier nog 

eens de stations op van Cambio: 

 

• Amnesty / Amnesty Internationalplein  

(ter hoogte van Jetsesteenweg 533)  

(2 auto’s)  

• Jette Station / Dupréstraat 31 (2 auto’s)  

• Mercure / H. Liebrechtlaan 78 (2 auto’s) 

• Astrid / Lakenselaan 45 (4 auto’s) 

• Lourdes / O.L.V. van Lourdeslaan 8  

(2 auto’s) 

• Pattijn / J. De Heynlaan 60 (2 auto’s) 

• Belgica / Ph. Werrieplein 7-8 (6 auto’s) 

• Masoin / E. Masoinlaan 2 (2 auto’s) 

• UZ / Laarbeeklaan 101 (2 auto’s) 

• Gemeente / Wemmelsesteenweg 100  

(3 auto’s) 

• Zeer binnenkort:  

Dapperheid / Dapperheidstraat 3-5  

(2 auto’s)

 

Er beweegt de laatste jaren heel wat op de autodeelmarkt in 

Brussel, maar Cambio is duidelijk een blijver. Cozywheels is 

dan weer op een heel andere leest geschoeid. Het vroegere 

Cozycar heeft zich namelijk herbrond en focust zich voortaan 

op particulieren die hun auto of fiets willen delen. 
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Bent u op zoek naar een leuke activiteit 

voor uw kinderen tussen 3 en 12 jaar 

tijdens de paasvakantie? Dan is hier de 

oplossing: het gemeentelijke vakantie-

plein Kids’ Holidays, de ideale oplos-

sing voor een actieve vakantie vol 

activiteiten en animaties.   

 

D
ankzij Kids’ Holidays genieten de 

kinderen van leuke activiteiten in 

het prachtige kader van het Poel-

bosdomein: knutselen, toneel, te-

kenen, creatieve spelletjes, verhaaltjes 

lezen,…, en dat alles onder het waakzame 

oog van gebrevetteerde en ervaren anima-

toren die rekening houden met de leeftijd 

van de kinderen, en dat alles uiteraard met 

respect voor de coronamaatregelen. 

Inschrijven vanaf 1 maart  

Wil u uw kind inschrijven? Dit kan vanaf 1 

maart via het online inschrijvingsformulier 

op de gemeentelijke website www.jette.be. 

Meer info:  

www.jette.be (vanaf 1.03) – 02.423.12.47 

 

• Kids' Holidays Jette 

Van 6 (dinsdag) tot 16 april 2021 

Van 7.30u tot 17.30u (onthaal en opvang 

van 7.30u tot 9u en van 16u tot 17.30u) 

Tarieven: 48,5 €/week (Jettenaren),  

97 €/week (niet-Jettenaren) 

Poelbosdomein - Laarbeeklaan 102

holIDAYS jette

plain nces

Kids' Holidays 
Een openluchtactiviteit voor uw kinderen tijdens de paasvakantie

Stages paasvakantie 
Nog op zoek naar een stage voor uw zoontje of dochtertje tijdens de paasvakantie? Jette telt alvast enkele organisaties die 

uw oogappels zeker een actieve en/of creatieve vakantietijd kunnen bezorgen.

IBO DE PUZZEL 
Van 6 april tot 16 april 2021 

Prijs: 10 € per dag en per kind 

Prijs per halve dag: 7 €  

25 % korting voor gezinnen met 

meer dan 2 kinderen 

Eventueel verminderd tarief 

kan toegekend worden op basis 

van het aanslagbiljet 2020 en de 

samenstelling van het gezin 

Meer info: 02.427.09.44  

IBO De Puzzel Magritte en Leo-

pold maken zich klaar om een 

leuke vakantie te beleven met 

uw kinderen! Het worden dagen 

vol speelplezier en coole activi-

teiten. 

Magritte 

Wemmelsesteenweg 229 

Van 7u tot 18.15u 

Enkel voor kinderen uit het 

kleuteronderwijs  

Reservering voor reeds inge-

schreven kinderen: depuzzel-

magritte@sint-goedele.be 

Leopold 

Leopold I-straat 307 

Van 7u tot 18.15u 

Voor kinderen uit het lager on-

derwijs met of zonder hun 

kleine broer of zus 

Reservering voor reeds inge-

schreven kinderen: depuzzelle-

opold@sint-goedele.be  

Ouders van wie de kinderen nog 

nooit naar IBO De Puzzel ge-

weest zijn, kunnen een e-mail 

sturen naar een van bovenver-

melde locaties om een gezins-

fiche aan te vragen. Van zodra 

deze fiche ingevuld is, kunnen 

ze een stageplaats reserveren. 

DE KINDERBOERDERIJ VAN 
JETTE 
Kleine Sint-Annastraat 172 
Van 6 tot 9 april 2021 

Van 9 tot 16u (opvang ’s mor-

gens vanaf 8u en ’s avonds tot 

17u: prijs inbegrepen in prijs 

van stage - opvang na 17u: + 5 €)  

Prijs: 88 €  

Info en inschrijven:  

www.kinderboerderijjette.be  

Tijdens de eerste week van de 

paasvakantie organiseert de Kin-

derboerderij stages voor kinde-

ren van 4 tot 6 jaar, van 7 tot 9 jaar 

en van 10 tot 12 jaar. Deze stages 

draaien rond het thema ‘de boer-

derij’ en inschrijven kan via de 

website van de Kinderboerderij. 

LABOLOBO 
Firmin Lecharlierlaan 4 
Van 12 tot 16 april 2021 

Info en inschrijvingen:  

binnenkort beschikbaar via  

www.labolobo.eu  

Vijf paasvakantiedagen van ar-

tistieke immersie rond het 

thema ‘radio’, aangevuld met 

culturele bezoeken.

ATELIER 34ZERO MUZEUM 
Rivierendreef 340 
Van 5 tot 9 april 2020,  

9u tot 16u  

Prijs: 100 €  

Middagmaal/picknick door de 

kinderen zelf mee te brengen 

Inschrijvingen:  

kinderen@atelier34zero.be 

Tijdens de paasvakantie organi-

seert Atelier 34zero Muzeum 

stages voor kinderen van 6 tot 

12 jaar. Charlotte Lavandier be-

geleidt hen en geeft ze de kans 

om hun creativiteit te ontwikke-

len door ze aan de slag te laten 

gaan met diverse materialen 

om zo hun nieuwsgierigheid 

naar hedendaagse kunst te sti-

muleren. Op het programma: 

collectieve installaties, beeld-

houwen, creatie van miniatuur-

universums, collage, tekenen,…  

CREATIEF

OPEN LUCHT

ARTISTIEK
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Solomarathon voor het goede doel 
Opbrengst gaat naar Kids Care dat zich inzet voor zieke kinderen

Nu de fitnesszalen gesloten zijn en 

heel wat sportactiviteiten verboden 

zijn, zijn er heel wat mensen beginnen 

joggen om de nodige lichaamsbewe-

ging te hebben. De Jettenaar Michael 

Focant gaat nog verder, veel verder. Op 

zijn verjaardag, 14 mei, zal hij op z’n 

eentje een marathon lopen in het Laar-

beekbos, voor het goede doel. 

 

M
ichael Focant is een getrainde 

loper. Zo liep hij reeds de mara-

thon van Brussel en deze van 

Namen. Op 14 mei gaat hij zijn 

42ste levensjaar in. Hoe kan men dit beter 

vieren dan met een marathon, 42 kilometer 

en 195 meter? 

Een uniek verjaardagscadeau dus, maar 

veel meer dan een gek idee. De verzeke-

ringsmakelaar Michael Focant steunt met 

zijn solomarathon namelijk Kids Care. Als 

vader van 3 kinderen is hij zich bewust van 

het leed dat veroorzaakt wordt door de lang-

durige hospitalisatie van kinderen. Hij laat 

zich dus sponsoren voor zijn marathon en de 

opbrengst gaat integraal naar Kids Care.  

Kinderziekenhuis Koningin Fabiola 

Kids Care – Les Amis de l’Hôpital des En-

fants Reine Fabiola zet zich in voor de zieke 

kinderen uit het kinderhospitaal. Van clini-

clowns tot de aankoop van een Nintendo 

Switch, van de financiering van een thera-

peutische kleuterruimte tot aquariums in de 

kinderafdeling,… Alles om een lach te tove-

ren op het gelaat van de zieke kinderen en 

om deze even hun benarde situatie te laten 

vergeten. De organisatie bestaat reeds 30 

jaar en gaat verder met haar liefdadigheids-

werk voor de kinderen van het Kinderzie-

kenhuis Koningin Fabiola. 

Via zijn marathon hoopt Michael Focant zo-

veel mogelijk fondsen te verwerven voor Kids 

Care, en dus voor de zieke kinderen. U kan zijn 

actie steunen, als individu of als onderneming. 

De giften worden rechtstreeks beheerd door 

de Koning Boudewijnstichting, om een fiscaal 

attest mogelijk te maken. U kan uw gift storten 

op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van 

de Koning Boudewijnstichting met de gestruc-

tureerde mededeling ***017/1620/00034***. 

Voor een gift van meer dan 40 € krijgt u een 

fiscaal attest. Waarom de marathon voor het 

goede doel dan niet meteen 1 € per kilometer 

sponsoren? 

 

Meer info :  

www.facebook.com/michael.focant.3

Lopen voor de vzw Accueil Montfort 
Vzw steunt dakloze vrouwen

De Jetse vzw Accueil Monfort onder-

steunt reeds 35 jaar lang dakloze vrou-

wen die hun leven opnieuw op de rails 

willen krijgen. In hun gebouw in de 

Sint-Pieterskerkstraat kunnen ze 34 

vrouwen opvangen. Nu het gebouw ver-

kocht wordt, is hun werking in gevaar. U 

kan de vzw echter steunen. Celine 

Dayez geeft alvast het goede voorbeeld. 

 

T
oen Celine Dayez de problemen van 

de vzw Accueil Montfort vernam, 

besloot ze om in actie te schieten. 

Sinds 18 januari trekt ze dagelijks 

de loopschoenen aan en loopt ze minstens 

5 kilometer. Ze laat zich sponsoren voor 3 € 

per kilometer en de opbrengst gaat naar de 

vereniging Montfort. Door het strenge win-

terweer heeft ze al heel wat doorzettings-

vermogen aan de dag moeten leggen. 

Het gemeentebestuur kan een dergelijk 

initiatief alleen maar toejuichen. Als u de 

Jetse vzw een warm hart toedraagt, kan u 

zelf een gift doen en/of de actief van Celine 

ondersteunen.  

Sociale actie verderzetten 

Het onthaal- en opvanghuis Accueil Mon-

fort biedt dakloze vrouwen van 18 tot 50 jaar 

een dak boven het hoofd en steun om aan 

de onzekerheid en de uitsluiting te ontsnap-

pen en stap voor stap nieuwe plannen te 

maken en hun leven in eigen handen te 

nemen. Het gebouw dat al 35 jaar de thuis-

basis vormt van deze organisatie wordt ech-

ter verkocht. Daarom doet de vzw een 

oproep voor giften om het pand te kunnen 

aankopen en zo hun sociale acties verder te 

kunnen zetten. 

 

Laat ons samen tonen dat Jette een ge-

meente is waar solidariteit belangrijk is! 

Doneer op de rekening van de vereniging 

BE86 9733 7791 3650 met communicatie: 

‘Ik loop voor Montfort’.  

U kan de actie van Celine volgen op Facebook: 

www.facebook.com/JecourspourMonfort
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Om de zorg voor ouderen te optimali-

seren, stortte de gemeente Jette zich 

in 2019 in het avontuur ‘Senior Focus’.  

De bedoeling was om elke geïsoleerde 

65-plusser een gratis Senior Focus-kit 

te bezorgen. Op twee jaar tijd mag dan 

een derde van de doelgroep bereikt 

zijn, toch is nog niet iedereen bediend. 

Daarom volgt binnenkort een tweede 

brief met uitleg hoe de kit te bemach-

tigen.  

 

D
e gele Senior Focus-brooddoos 

bevat alle nuttige informatie over 

de eigenaar, met name over zijn of 

haar gezondheidstoestand en le-

vensgewoonten. De doos is makkelijk te 

herkennen en op te bergen op een voor ie-

dereen vertrouwde plaats: de koelkast. Ze 

is dus makkelijk terug te vinden en bijgevolg 

uiterst nuttig in geval van nood thuis. 

Tijdwinst bij noodgevallen  

Dankzij een sticker op de koelkast zijn 

hulpdiensten meteen op de hoogte van de 

aanwezigheid van een Senior Focus-kit. Ze 

kunnen bijgevolg efficiënt handelen in geval 

van nood, wanneer elke seconde telt. En in 

het geval van een verdwijning kan de politie 

terugvallen op de Senior Focus-doos voor 

alle essentiële informatie: een foto van de 

vermiste persoon, een kopie van de identi-

teitskaart, uiterlijke kenmerken, levensge-

woonten, vaak gefrequenteerde plaatsen,..., 

allemaal informatie die levens kan reden. 

Daarom wil de gemeente Jette de Senior 

Focus-kit voorstellen aan alle geïsoleerde 

Jettenaren ouder dan 65 jaar. Zij krijgen bin-

nenkort een brief in de bus met meer uitleg 

over hoe ze zich de kit kunnen aanschaffen, 

hetzij op afspraak bij de gemeentelijke dienst 

Senioren, hetzij op het infopunt Viva!, dat het 

hele jaar door klaar staat voor de Jetse se-

nioren. De algemene vragenlijst en medische 

fiche van Senior Focus zijn ook gratis be-

schikbaar via de website van de gemeente. 

 

Meer info over het project:  

www.jette.be of de gemeentelijke dienst 

Senioren – cademeyer@jette.irisnet.be  

02.423.12.67 – 0491.62.56.35 

Info Viva!   

www.vivajette.be/info-viva – 0471.83.30.53 

infoviva@jette.irisnet.be

Senior Focus voor 65+ 
Een nuttig pakket, koel te bewaren!

Nieuws in de Bib
Van 1 tot 31 maart 
Jeugdboekenmaand 
2021 digitaal! 
Dit jaar blaast de Jeugdboekenmaand 

50 kaarsjes uit! Reden genoeg om dit 

jaar verhalen, boeken, vertellers en au-

teurs te vieren met het thema ‘Feest’.  

Zoals elk jaar trakteert de bib de Jetse kleu-

ters en leerlingen op fantastische verhalen 

van allerhande vertellers. Zo’n 1.500 kinde-

ren zullen opnieuw genieten van het vertel-

theater van artiesten als Don Fabulist, 

Veerle Ernalsteen, Bert Vannieuwenhuyse 

en vele anderen.  

Dit jaar gaat de Jeugdboekenmaand he-

lemaal digitaal. Zo kunnen de vertellers hun 

verhalen op een veilige manier tot in de klas 

brengen. Want net in deze tijden zijn verha-

len en verbeelding belangrijker dan ooit! 

Meer info: www.jeugdboekenmaand.be 

20/03:  
Natuurwandeling 
Wandel mee doorheen de seizoenen met 

natuurgids Joseph Buyl en verken mee de 

bomen, vogels en kriebelbeestjes die de 

Jetse natuur rijk is. 

Na de wandeling genieten we in de Ecollec-

totuin van de fantastische verhalen van ver-

telster Hilde Rogge. 

Voor kinderen vanaf 7 jaar vergezeld door 

één ouder. 

 

• Natuurwandeling 

Zaterdag 20 maart om 14 uur 

Startpunt aan de ingang van  

de Nederlandstalige bibliotheek 

Kardinaal Mercierplein 6 

Inschrijven: bibliotheek@jette.irisnet.be 

02.427.76.07 – aan de balie 

Expo Ssstribute 

Jee Kast is slam poet, woordkunstenaar en 

tekenaar. Bovendien is hij een fervente fan 

van strips. Nadat hij eerder stripambassa-

deur was voor Bib Sophia in Schaarbeek, 

strijkt hij nu neer in Jette met een heuse ten-

toonstelling. Jee Kast brengt hulde aan het 

stripgenre met zijn eigenzinnige tekeningen. 

Deze vormen, samen met enkele leuke 

weetjes en een selectie uit het stripaanbod 

van de Jetse bib, een boeiende tribute-expo.  

Op zaterdag 27 maart sluit de expo af met 

een workshop striptekenen. Meer info volgt 

via de Facebookpagina en de website van de 

bib, en aan de balie. 

De tentoonstelling is vrij te bezoeken tijdens 

de openingsuren van de bib. 

 

• Expo Sstribute – slam poetry 

Nog tot zaterdag 27 maart 

Nederlandstalige bibliotheek 

Kardinaal Mercierplein 6

Meer info: jette.bibliotheek.be 

www.facebook.com/BibJette 
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Jef Verheyen 
E°N T III 
1972, acryl op doek, 65 x 65 cm

J
ef Verheyen begon als ke-

ramist maar legde zich na 

zijn studies steeds meer 

toe op het schilderen. Zijn 

reizen naar Italië brachten hem in 

contact met Lucio Fontana, de Ita-

liaanse kunstenaar en grondlegger 

van het spatialisme. Zelf publi-

ceerde Verheyen zijn manifest ‘Es-

sentialisme’. Dit vormt de overgang 

naar zijn monochrome werken. In 

de jaren ’60 en begin jaren ’70 

maakt de kleur steeds meer haar 

intrede in zijn schilderijen. Hij is ge-

fascineerd door het kleureffect van 

regendruppels en lichtstralen en 

door de harmonie van kleur en 

structuur. In zijn reeks Eon of E°N 

(tijdeloosheid) vormt het licht dan 

weer het centrale thema.  

Het werk E°N T III in het Museum 

voor Abstracte Kunst maakt deel uit 

van deze reeks. Het doek, bijna 50 

jaar oud, toont een eenkleurig vlak, 

met een lichtstraal, als gebroken 

door een prisma. Het resultaat is 

een mysterieus doek, dat refereert 

naar de zon die door de wolken 

breekt, hetgeen voor de toeschou-

wer zelfs een religieuze ervaring 

kan zijn. 

In 1974 verhuist Jef Verheyen 

naar Apt, in het zuiden van Frank-

rijk. 10 jaar later overlijdt hij er op 

51-jarige leeftijd aan een hartaan-

val. 

De werken van Jef Verheyen zijn 

terug te vinden in verschillende in-

ternationale collecties, tot in Polen, 

Italië en Brazilië.

De collectie van het Museum voor Abstracte Kunst

Museum voor Abstracte 

Kunst & René Magritte 
Museum 
Esseghemstraat 137 

Van woensdag tot en met 

zondag - van 10u tot 18u 

10 € (standaardtarief) 

8 € (-23, groepen) 

5 € (Jettenaren) 

02.428.26.26 

www.magrittemuseum.be

‘Mijn leven is een permanente dialoog met het licht’ 
aldus Jef Verheyen. Het citaat vormt een mooie samenvatting van 

zijn oeuvre. Zijn schilderijen vormden als het ware een distillaat 

van de realiteit.
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Kunstenaars in residentie in FIRM 
Van participatieve fresco’s tot sociologische dansvoorstelling 

Fr
es

co
’s De jonge Belgische kunstenares en illustratrice 

Cam Stass wijdt zich sinds twee jaar aan de ver-

wezenlijking van fresco's. Haar werk verbeeldt 

scènes van haar reizen en visioenen uit haar ver-

beelding. Hiermee brengt ze een boodschap van 

vreugde, dromen en hoop. Cam Stass voorziet in 

FIRM ook participatieve fresco’s.

www.camstass.com

• FIRM 
Lecharlierlaan 143-147 

Facebook: @firmbrussels 

Instagram: #firmbrussels

CAM STASS

D
an

s Opinion Public is een hedendaags dansgezel-

schap, bestaande uit Etienne Béchard, Johann 

Clapson, Sidonie Fossé en Victor Launay. Hun 

choreografisch werk is rijk aan beweging, dyna-

miek, tempo en is fysiek veeleisend. De gecreë-

erde stukken zijn geïnspireerd door de 

hedendaagse sociologische context. 

www.opinionpublic.be

OPINION PUBLIC

In
st

al
la

ti
e Application - Stephanie Quirola - zal in situ een in-

stallatie creëren. Ze is niet aan haar proefstuk toe. 

De voorbije jaren realiseerde ze reeds installaties 

van Colombia tot Duitsland. De codewoorden zijn 

bevreemdend, poëtisch, interpellerend,… 

stephaniequirola.com

APPLICATION

Zoals u vorige maand reeds kon ontdekken in Jette 

Info, is Jette een culturele plek rijker: FIRM, in de 

Firmin Lecharlierlaan. Hun kunstenaars- 

oproep kreeg heel wat respons, met meer dan 70 

kunstenaars die hun project indienden. Uit de vele 

inzendingen werden 6 kunstenaars en collectieven 

geselecteerd die er in residentie zullen werken. 

Het industrieel gebouw op de Firmin Lecharlierlaan 143-

147 vormt het tijdelijke onderkomen van FIRM. Tot de 

zomer zal de 3.000 m² grote ruimte 6 kunstenaars en 

collectieven de kans bieden om hun werk voor te stellen, 

gecombineerd met culturele activiteiten. De kunstenaars 

zullen er ruimte krijgen om er rond hun persoonlijk pro-

ject te werken, maar ook in interactie met de wijk, via 

workshops, voorstellingen of lezingen.
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M
uz

ie
k Brikabrak is een collectief van muziekfanaten en 

creatievelingen dat bijdraagt aan een inclusieve 

maatschappij aan de hand van muziekcultuur. 

Misschien ken je ze wel van hun radioshows op 

Bruzz. In FIRM vinden ze de nodige ruimte om 

hun muzieklabel verder op te starten. Ze voorzien 

daarnaast ook DJ-workshops en talks over inclu-

siviteit in het culturele en/of nachtleven.

BRIKABRAK 

A
lt

er
na

ti
ev

e 
ac

ro
ba

ti
e Balance ton truc zijn drie circusartiesten met elk 

een eigen artistiek parcours. Ze willen een 

nieuwe weg inslaan, die leidt naar een wereld 

waar magie en verbeelding heerst, waar licht en 

geluid het overnemen, waar objecten en acroba-

tie op de voorgrond treden. 

BALANCE TON TRUC

B
ee

ld
en

de
 k

un
st Mouton Noir Collectif is het resultaat van de samen-

werking tussen Clémence Michaux en Nabil Aniss. 

Beeldend kunstenaar Clémence Michaux leeft en 

werkt in Brussel. In haar werken staan herhaling, 

emotie en de drang naar perfectie centraal. Haar 

partner in crime is Nabil Aniss, een visueel kunste-

naar die werkt rond herinneringen en fantasie.

www.cmichaux.com – www.nabilaniss.com

Fototentoonstelling 

Rekening houdend met de geldende coronamaatregelen, heeft 

FIRM toch al een voorlopige agenda uitgewerkt. Zo zal er samen-

gewerkt worden met Jam’in Jette, Le Rayon Vert,… Daarover meer 

in de komende Jette Info’s. 

In de lente wordt er alvast een tentoonstelling georganiseerd met het 

werk van de vele fotografen die op de projectoproep reageerden, 

waaronder verschillende Jettenaren. 

De toegang zal gratis zijn, op reservering en met respect voor de gel-

dende coronamaatregelen.

MOUTON NOIR COLLECTIF
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Activiteiten, expo’s, workshops… 
Toch nog wat cultuur! 

Al bijna een jaar kreunt de 

(socio)culturele sector onder de 

gezondheidscrisis. Ook de Jetse 

vertegenwoordigers ontsnap-

pen er niet aan en zagen zich 

genoodzaakt tal van hun evene-

menten te annuleren. Maar ze 

laten het hoofd niet hangen en 

programmeren ondanks alles 

toch een aantal activiteiten. ‘En 

petit comité’, online, met reser-

veringen,…, aan creativiteit 

geen gebrek! 

2019-2020 was het 10de sei-

zoen van Ploef! Een verjaardag 

die onder andere zou gepaard 

gaan met de geboorte van een 

theaterspektakel van Brigitte 

Louveaux rond de wondere we-

reld van Alice, met – hoe kan 

het ook anders – een Ploef!-

sausje. Aangezien het niet kon 

doorgaan op de planken, is het 

als een miniserie online te be-

kijken op www.ploef.eu. Het 

vervolg kan je elke maand ont-

dekken via een videonewsletter. 

Op 12 maart om 20u staat ook 

een concert van de Brusselaar 

Hans Wellens op het pro-

gramma. Ontdek de teaser 

vanaf 1 maart op www.ploef.eu.  

 
 PLOEF ! 
BONAVENTURESTRAAT 100 
WWW.PLOEF.EU

16/03: Fototentoonstelling 

‘Portraits in Jazz 

Arnaud Ghys 

Begin 2021 sloegen de winkels 

‘Bio Origins’ en ‘Au Rayon Bio’ 

de handen in elkaar om hun 

aanbod aan bulkgoederen uit te 

breiden. De winkel in de Léon 

Theodorstraat nr. 27 werd om-

gedoopt tot ‘Au Rayon Bio – 

Spiegel’ en herbergt momen-

teel een collectie zwartwitpor-

tretten van de hand van Arnaud 

Ghys. Het is een steun- en lief-

desbetuiging aan de muziek-

sector die van in het begin 

zwaar te lijden heeft onder deze 

crisis. 

Te bezichtigen op maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag, 

van 10u tot 19u, op zaterdag 

van 9u tot 18u en op zondag van 

9u tot 16u. 

 

28/03 : Fototentoonstelling 

‘Regarde-moi’ 

Vincent Carton 

In de winkel gelegen aan de G. 

Van Huynegemstraat nr. 30-32 

kan je nog tot eind maart de 

foto’s van Vincent Carton bewon-

deren. Voor de lens ontwaren we 

een glimlach, angst, nieuwsgie-

righeid, adoratie, maar nooit on-

verschilligheid. Voor deze foto’s 

nodigde de fotograaf Brusse-

laars uit en legde hij ook de 

glimlach van leerlingen van een 

Mauretaanse school op de ge-

voelige plaat vast. 

Te bezichtigen van dinsdag tot 

vrijdag, van 10u tot 19u, op za-

terdag van 9u tot 18u en op zon-

dag van 9u tot 16u 

 
 LE RAYON VERT 
VAN HUYNEGHEMSTRAAT 32 
LERAYONVERT@SKYNET.BE 
 

Workshops voor kinderen   

Elke woensdagnamiddag (be-

halve tijdens schoolvakanties), 

van 14.30u tot 17u, animeert 

kunstenares Charlotte Laven-

dier in Atelier 34zéro work-

shops waar kinderen kennis 

maken met diverse artistieke 

technieken. 

 

14/03 : Tentoonstelling SKO 

(verlenging) 

SKO is geen onbekende. Hij nam 

deel aan het Jetse Artiestenpar-

cours, waarvoor hij zelfs het 

beeld van de affiche leverde, en 

aan Klet’Mar Jette. Atelier 

34zéro presenteert een selectie 

van zijn werk dat gekenmerkt 

wordt door het gezicht van een 

beroemd stuk kinderspeelgoed 

en het gebruik van vintagetinten. 

 

 ATELIER 34ZÉRO 
DE RIVIERENDREEF 340 
WWW.ATELIER340MUSEUM.BE

De vos… in het bos! 

Theaterwandeling voor families. 

GC Essegem presenteert 'De 

Vos... in het bos', een theater-

wandeling voor het hele gezin in 

het groene park en bos van 

Jette, gebaseerd op bekende en 

minder bekende fabels. Een 

hongerige vos heeft zin in een 

malse eend, een kip maakt ste-

nensoep, een gewiekste raaf 

haalt trucs uit... En natuurlijk 

ligt er ook een wolf op de loer. 

Dus: trek je stapschoenen aan, 

zoek je warme jas, zet je muts 

op en ga op pad. Wel niet verge-

ten je telefoon op te laden voor 

je vertrekt. 

De theatermakers van Anna’s 

Steen herwerkten een eerdere 

theatervoorstelling tot 6 korte 

verhaaltjes. Van elk verhaaltje 

werd een professionele filmop-

name gemaakt en aan elk film-

pje werd een QR-code 

gekoppeld. Het concept is sim-

pel. Volg het traject van de 

blauwe looproute in Koning 

Boudewijnpark en Dielegem-

bos, scan de QR-code met je 

smartphone of tablet, en bekijk 

de 6 fragmenten. De wandeling, 

inclusief de verhaalfragmenten, 

duurt ongeveer anderhalf uur. 

 
 GC ESSEGEM 
LEOPOLD I-STRAAT 329 
ESSEGEM@VGC.BE OF 02.427.80.39  

PLOEF !

LE 
RAYON VERT

ATELIER 34ZÉRO

GC ESSEGEM

Cinema Fonkel*, thuis in je zetel

I
n het voorjaar strijkt 

naar goede ge-

woonte het kinder-

filmfestival Cinema 

Fonkel* op verschillende 

plaatsen neer in Jette. Maar… dit jaar is dat 

een tikkeltje anders: Cinema Fonkel* nes-

telt zich knus naast jou, thuis in de zetel. 

Hoe gaat dit praktisch te werk? Simpel. 

Voor deze editie werd een speciale formule 

bedacht. 

Volg deze 3 stappen en geniet van een ma-

gisch filmmoment: 

• Ga naar de Nederlandstalige bibliotheek 

van Jette - Kardinaal Mercierplein 6  

• Kies je Cinema Fonkel*-film 

• Je krijgt een extra verrassing mee naar huis 

Speciaal voor deze editie is er een selec-

tie met alle straffe kinder- of jeugdfilms van 

de kinderfilmfestivals tussen 2016 tot 2021.  

Nog tot 13 maart, kan je een hele maand 

leuke films ophalen in de bib van Jette. De 

openingsuren vind je op de website van de 

bib of via 02.427.76.07. 

 

• Cinema Fonkel*, thuis in je zetel 

Nog tot 13 maart 2021
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Jettenaren van de wereld 

Afghanistan 

M
arjam Kazimi zag in 1995 het le-

venslicht in Afghanistan, in de 

provincie Logar, ten zuiden van 

de hoofdstad Kaboel. Afghani-

stan komt in het Westen maar zelden posi-

tief in het nieuws. Taliban, oorlog, 

onbestaande vrouwenrechten, kinder-

sterfte, drugsgebruik,… De harde levens-

omstandigheden tekenden ook het leven 

van Marjam. 

Vanwege de oorlogssituatie, brengt ze haar 

jeugd met haar familie door in het buurland 

Pakistan. Intussen is het gezin uitgebreid tot 

13 kinderen. Marjam groeit op in een erg be-

schermend milieu. Ook in Pakistan is de vrij-

heid erg beperkt, in het bijzonder voor 

Marjam en haar zussen. Nadat Marjam huwt 

met een Afghaanse man en zich terug in haar 

geboorteland gaat vestigen, escaleert de si-

tuatie. In die mate dat ze in 2013 samen met 

haar broer het land moet ontvluchten. Een 

beslissing met een ongekende impact, niet 

alleen voor haar maar ook voor haar familie. 

Een vrouw die haar man verlaat wordt in het 

streng islamitisch land zwaar veroordeeld. 

Mocht ze terugkeren naar Afghanistan, ris-

keert ze vermoord te worden door haar voor-

malige echtgenoot of zijn familie. 

Cultuurshock 

Na een tussenstop in Griekenland, komt 

Marjam Kazimi in maart 2013 moederziel 

alleen aan in België. Haar broer is (tijdelijk) 

teruggekeerd. Probeer u de cultuurshock 

voor te stellen. Een jonge vrouw, met Per-

zisch als moedertaal, die tot dan nog nooit 

alleen was en bij elke beweging begeleid 

hoorde te worden door een man, komt plots 

in een West-Europees land terecht waar ze 

niemand kent en waar ze de taal niet 

spreekt. Ze is genoodzaakt om haar leven in 

eigen handen te nemen, maar elke ver-

plaatsing, elke administratieve stap blijkt 

een uitdaging. Een voorbeeld. Toen ze voor 

haar regularisatie in Brussel een advocaat 

moest opzoeken, heeft ze twee dagen en 

nachten zonder eten rondgezworven in 

Brussel, verloren in deze vreemde wereld. 

Stap voor stap geraakt ze echter vertrouwd 

met onze samenleving, met onze taal en met 

onze cultuur. Haar broer, die als journalist 

ook geconfronteerd werd met het strenge re-

gime in Afghanistan, heeft haar intussen 

terug vervoegd. Marjam leert een Afghaan 

kennen (Gods wegen zijn ondoorgrondelijk) 

waarmee ze in 2016 een zoontje krijgt. Ze 

volgt een horeca-opleiding, maar de corona-

crisis gooit roet in het eten. Ze droomt ervan 

om enkele jaren in verschillende keukens aan 

de slag te gaan om vervolgens zelfstandig 

een restaurant op te starten. Een mix van  

Afghaanse specialiteiten met het beste van de 

Europese keuken, het lijkt ons een concept 

dat best zou kunnen aanslaan. 

Rustige buurt 

Omdat ze op zoek was naar een rustige, 

propere buurt, kwam ze zich op aanraden 

van een vriendin vestigen in Jette. Een 

keuze waar ze nog steeds erg tevreden mee 

is. De sfeer bevalt haar erg en de contacten 

met het gemeentebestuur en het OCMW 

verlopen steeds op een respectvolle manier. 

Intussen maakte ze vriendinnen in de wijk, 

doet ze haar boodschappen in de Spiegel-

wijk en gaat haar zoontje naar school Flo-

rair. Haar broer, die in Molenbeek woont, 

loopt stage als tolk en journalist. Zelf hoopt 

Marjam dat de coronamaatregelen snel op-

geheven worden en dat de horecazaken snel 

terug de deuren openen. Dan kan ze op zoek 

naar een job in de keuken en zal ze een 

nieuwe stap zetten in haar tocht naar zelf-

standigheid, naar de vrijheid.

 

Vorige maand ontdekte u in onze reeks ‘Jettenaren van de 

Wereld’ het verhaal van Ala’a Khamis uit Jemen. Deze 

maand blijven we in het Midden-Oosten, met een portret 

van Marjam Kazimi, geboren in Afghanistan. Haar verhaal 

staat symbool voor de vele mensen die hun land moeten 

ontvluchten, op zoek naar een vrijheid die door u en mij als 

evident beschouwd wordt.

Van Afghanistan naar  
het land van de vrijheid.

“


