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Klassiek in de Abdij 

Virtuoos trio  
en magistraal strijkkwartet

 

Nadat Klassiek in de Abdij even ontrouw was in de Sint-Pieterskerk 
met het gesmaakte concert van het Koninklijk kamerorkest, keert 
het begin februari en begin maart terug naar de thuishaven van de 
abdij. Op 5 februari kan je genieten van een virtuoos trio en op  
5 maart van een magistraal strijkkwartet.

5 februari 2023 
A Tale of Reeds 

Hoboïst Bram Nolf en fagottist Luc Lou-
bry zijn leden van het Nationaal Orkest van 
België. Samen met pianist Hans Ryckelynck 
vormen zij A Tale of Reeds. Zij brengen 
sprankelende en virtuoze muziek voor de 
bijzondere combinatie van hobo, fagot en 
piano. Tijdens hun concerten vertellen ze 
bovendien honderduit over speciale instru-
menten zoals de Franse fagot, over de mu-
ziek die u hoort - van de hand van Henri 
Brod, Clémence de Grandval, Francis Pou-
lenc en Jean Françaix - en over hun leven 
als musicus. De 3 heren hebben er samen 
een dikke 100 jaar carrière op zitten. 

5 maart 2023 
Sonoro Quartet 

De strijkkwartetten van zowel Debussy 
als Ravel zijn topstukken in hun soort.  
Beide maken ze de overgang van het  
romantische genre naar de compactere 
20ste-eeuwse stijl waarbij vaak wordt uit-
gegaan van één motief. In de Abdij van  
Dielegem krijg je de unieke gelegenheid om 
beide kwartetten in één concert te horen.  
Ze worden gespeeld door het Sonoro Quar-
tet, het belangrijkste jonge ensemble in 
Vlaanderen, gevormd door mentors uit  
gerenommeerde ensembles als het  
Quatuor Danel, het Hagen Quartet en het 
Artemis Quartet.

Klassiek in de Abdij 
Abdij van Dielegem 
Tiebackxstraat 14 
Met kinderopvang en aperitief 
Tickets: 10€ (Jettenaren);  

15€ (niet-Jettenaren) 
Tickets en abonnementen via  
de onlineticketing op www.jette.brussels 
(vrije tijd) of 02.423.12.65

© Rebecca De Cavel
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Vanaf 25 februari 

Expo over oude fototrucage  
in Atelier 34zero

Vandaag de dag kan je met allerlei 
apps en filters de gekste trucages be-
komen. Maar wist je dat reeds in de 
19de en 20ste eeuw geëxperimenteerd 
werd met trucage? In de nieuwe ten-
toonstelling van Atelier34zero word je 
verrast door de vindingrijkheid en 
creativiteit van de toenmalige fotogra-
fen. 

 

D
e thematische tentoonstelling 
geeft een uniek overzicht van foto-
grafische producties van het einde 
van de 19de en het begin van de 

20ste eeuw in verschillende Europese lan-
den. De werken komen uit de collectie van 
de Poolse verzamelaar Stefan Okolowicz en 
omvat verschillende internationaal gere-
nommeerde kunstenaars zoals Marcel Du-

champ, Umberto Boccioni, Francis Pica-
bia,… Je ontdekt een reeks historische fo-
toarchieven en reproducties die draaien om 
fotografische trucage en enscenering. De 
foto’s, opgedeeld per thema, zijn even ver-
rassend als inspirerend. 

Zin om zelf aan de slag te gaan? Centraal 
in de expo staat een spiegelconstructie, 
waarmee je zelf kan experimenteren met 
fotografische trucage en reflecties.  
Instagramproof. 

 
• Expo ‘Fototrucage doorheen de eeuwen’ 

Van 25 februari tot 4 juni 2023 
Elke dag van 11u tot 19u 
Vernissage op zaterdag 25 februari  
om 12u 
Toegang 10 euro 
Atelier 34zero 
de Rivierendreef 334

Ontdek hoe reeds in de 19de en 
20ste eeuw fototrucage voor  

verrassende resultaten zorgde.

“
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Van 17 tot 26 februari 2023 
Cinema Fonkel 

GC ESSEGEM 
LEOPOLD I-STRAAT 329 
FACEBOOK @ESSEGEM 
WWW.ESSEGEM.BE  
INFO & RESERVATIES: 02.427.80.39 
ESSEGEM@VGC.BE 
TICKETS.VGC.BE/ESSEGEM  
 
EVENT 
CAFÉ MAGRITTE: XTOF 
CALIS & MARGOT DELAET 
Donderdag 2 februari om 20u 

Gratis 

 
Op donderdagavond is er altijd 
wat te beleven in Taverne Ter 
Linden. Sowieso kan je er terecht 
voor een gezellige babbel, een 
potje schaak of scrabble, lekker 
eten en drinken. Maar één keer 
per maand serveren we een 
extra portie talent. Curator van 
dienst is Jettenaar Philip Meers-
man, die vandaag Xtof Calis & 
Margot Delaet uitnodigt om het 
beste van zichzelf te geven.  
 
WORKSHOP 
DIGITREIN 
Vrijdag 3, 10, 17 februari en  

- 3 maart, van 10u tot 12.30u 

Deelname: 2 € 

- 3/02 en 10/02: LDC Warlandis 

(O. Warlandlaan 209) 

- 17/02 en 3/03: GC Essegem 

 
Bankieren, boodschappen 
doen, je gezondheid monitoren 
op je smartphone of computer…  
De wereld van apps en nieuwe 
technologieën evolueert snel. 
Digitrein, een project dat Brus-
selse ouderen digitaal sterker 
wil maken, zet jouw op het 
spoor. In groep leer je werken 
met één specifiek aspect van je 
smartphone. De workshops 
staan los van elkaar en kunnen 
afzonderlijk gevolgd worden. 
 
FAMILIETHEATER 
SOLITA – CIRKANTO 
Zondag 12 februari om 11u 
Tickets: 6 € (volwassenen) / 4 € 

(kinderen) / 2 € (Paspartoe-

kansentarief) 

Voor families met kinderen 

vanaf 3 jaar 

Tjok tjok tjok. Wie komt daar 
aangesjokt? Het is Solita! Met 
haar karretje en haar dozen. Ze 
praat tegen zichzelf en slaapt 
overal waar ze liggen kan. Is ze 
gek of zo? In Solita, een muzi-
kale objecttheatervoorstelling 
zonder woorden, ontpopt zich 
een eigen kleine wereld vol cir-
cusspektakel en muziek. 
  
WORKSHOP 
POKÉ BOWL 
Woensdag 15 februari,  

van 19u tot 22u 

Deelname: 35 € 

 
Poké is een traditioneel gerecht 
uit Hawaï, waarin in blokjes ge-
sneden rauwe vis en groenten 
centraal staat. De laatste jaren is 
deze maaltijd ook bij ons bijzon-
der populair geworden. Gediplo-
meerde hobbykok en Jettenaar 
Christophe Vermeiren (COOVI 
Anderlecht) deelt graag met jou 
zijn passie voor voeding en crea-
tiviteit in de keuken, en leert jou 
de hipste en lekkerste bowls be-
reiden, inclusief vegetarische. 
 
FAMILIEFILM 
CINEMA FONKEL:  
OPENINGSFEEST  
Vrijdag 17 februari vanaf 17.30u 

Gratis - Vanaf 5 jaar 

 
In de krokusvakantie strijkt het 
kinderfilmfestival Cinema Fon-
kel neer in Jette. Openen doen 
we met ‘Yuku en de Himalaya-
bloem', een vrolijke animatie-
film vol verrassende 
vriendschappen en aansteke-
lijke muziek. Kom verkleed in je 
favoriete filmpersonage en 
wandel over de rode loper! 
 
FAMILIEFILM 
CINEMA FONKEL: FILM 
‘EEN STREEPJE MEER’ 
Woensdag 22 februari om 15u 

Gratis - Vanaf 3 jaar 

 
De ene heeft een streepje meer, 
de andere een streepje minder. 
Of helemaal geen strepen. An-
ders zijn is niet altijd makkelijk. 
Deze charmante compilatiefilm  

>

In de krokusvakantie strijkt het 
kinderfilmfestival Cinema Fon-
kel al voor de negende keer 
neer in Jette. Een festival dat 
vijf dagen lang straffe kinder- 
en jeugdfilms programmeert, 
achtereenvolgens vertoond in 
GC Essegem, Mona, Jeugdhuis 
De Branding en de bib, en dat 
helemaal gratis!  
 
 

O p vrijdag 17 februari is 
er het openingsfeest in 
Essegem met de vro-

lijke animatiefilm ‘Yuku en de 
Himalayabloem’. Zondagna-
middag 19 februari vertonen we 
een film op de exclusieve loca-
tie Mona, het klooster van de 
Sint-Magdalenakerk aan het 
Spiegelplein waar vzw Toestand 
voor drie jaar intrekt. Op het 
programma daar staat de film 
‘Pieter Konijn 2: stad op stel-
ten’. De allerkleinsten kunnen 
op woensdag 22 februari in Es-
segem naar de charmante 
compilatiefilm ‘Een streepje 
meer’. Jeugdhuis De Branding 
is de plek op donderdag 23 fe-
bruari voor een straffe jeugd-
film. Je kan er komen kijken 
naar ‘Persepolis’, een anima-
tiefilm van filmmaakster Mar-
jane Satrapi. En naar goede 
gewoonte houden we een heus 
slotfeest in de Bib van Jette op 
zondag 26 februari, gecombi-

neerd met de vertoning van 
‘Mama Boe: op zoek naar een 
thuis’, een vrolijke animatiefilm 
waarin een nieuwsgierige koe 
de wereld ontdekt. 
 
Programma  

Cinema Fonkel 2023: 
 
• 17/02 (GC Essegem)   
- Openingsfeest 17.30u 

- Yuku en de Himalayabloem 

(6+) 18u 
- Concerten van de band en 

leerlingen uit de afdeling 

jazz-pop-rock van de Jetse 

academie o.l.v. Stijn Con-

vents  17.30u & 19u 

• 19/02 (Mona) 15u 
- Pieter Konijn 2:  

stad op stelten (6+) 
• 22/02 (GC Essegem) 19u 
- Een streepje meer (3+) 

• 23/02 (JH De Branding) 19u 
- Persepolis (12+) 

• 26/02 (De Bib) 10u 
- Slotfeest Mamma Boe:  

op zoek naar een thuis (3+) 
 
• Cinema Fonkel 

Van 17 tot 26 februari 2020 
- GC Essegem 

Leopold I-straat 329 
- Mona 

Jetselaan 225 
- Jeugdhuis De Branding 

Kardinaal Mercierplein 28 
- Bib Jette 

Kardinaal Mercierplein 6

GC ESSEGEM
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voor de allerkleinsten toont di-
versiteit in alle vormen en 
maten. Alle kinderen en dieren 
in deze heerlijke kortfilms heb-
ben één ding gemeenschappe-
lijk: ze zijn uniek! 
 
FAMILIEFILM 
CAFÉ MAGRITTE:  
LONSIN & LUCAS SCHREEL 
Donderdag 2 maart om 20u 

Gratis 

 
Één keer per maand serveren 
we een extra portie talent in Ta-
verne Ter Linden. Vanavond no-
digt curator Philip Meersman 
Lonsin uit, die met haar elektro-
nische dreampop onderzoekt 
hoe je je kwetsbaar kunt opstel-
len in deze luide wereld. Ook nog 
op de affiche: Lucas Schreel, een 
klassiek geschoolde gitarist die 
naast zijn activiteiten in diverse 
jazzbezettingen, ook ingetogen 
en – naar eigen zeggen – simpel 
solowerk maakt. 

CBO 
JETSESTEENWEG 407 
WWW.CBO.BRUSSELS 
FACEBOOK @CBO C’EST BON D’ÊTRE OUVERT 
OPGELET! DE EURO EN DE ZINNE ZIJN DE 
ENIGE MUNTEN WAARMEE JE TER PLAATSE 
KAN BETALEN (GEEN BANCONTACT). 

BURGERCAFÉ 
PRAATCAFÉ EN ONTMOE-
TINGSPLAATS VAN 18U 
TOT 23U 
Vrijdag 3 februari 

- Van 18u tot 19.30u:  

gezelschapsspellen 

- Van 19.30u tot 20.30u:  

jacht op verspilling! 

Gratis 

 
FIESTA 
FIESTA AU CBO ! 
Zaterdag 11 februari,  

van 13u tot 22u - Gratis 

 
Feestelijke dag bij CBO met 
workshops, concerten, bal 
dansant, bar, restauratie, 
schminken,… 
 
Zie hiernaast 

SAGAL CONTRE-POIS 
PERMANENTIE  
1 en 15 februari, 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. 
 
FOLKBAL 
Woensdag 15 februari,  

van 20u 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 26 februari,  

van 14u tot 17u 

Vrije bijdrage 

 
Zie p. 28 

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

 
SOLIDAIRE SOEP 
ELKE DONDERDAG 
 
Elke donderdag brengt Labo-
lobo gratis soep bij eenzame 
ouderen die nog nauwelijks bui-
ten komen. Zin om iets te doen 
aan de sociale cohesie in Jette? 
Heb je tijd vrij, al was het maar 
een of twee donderdagen per 
maand, van 11.30u tot 12.30u? 
Word dan vrijwilliger en neem 
dan contact op met Labolobo via 
info@labolobo.eu en bezorg ie-
mand anders een moment van 
geluk.  
 

LABOLOBO

≥

11 februari 
Fiesta bij CBO

CBO vormt een unieke plek in 
Jette, met een programma vol 
socioculturele activiteiten. 
Nog niet de kans gehad om de 
plek te ontdekken? Kom dan 
zeker naar hun groot feest op 
zaterdag 11 februari. 
 
 

Het CBO is een plek voor 
ontmoeting, cultuur en 
sociale cohesie,  

beheerd door verschillende 
Jetse verenigingen die zich in-
zetten voor het welzijn van de 
wijkbewoners en de overige 
Jettenaren. Op zaterdag 11  
februari van 13u tot 20u opent 
het CBO de deuren voor een 
groot feest. 

Op het programma: 
• Gratis animatie voor jong 

en oud  
• Tentoonstellingen 
• Concert Aboubakar Traoré 
• Workshops en schmink-

stand voor kinderen 
• Gezelschapsspelletjes met 

SAJOU 
• Dansfeest voor jong en 

oud,… 
 
Honger of dorst? Aan de bar en 
eetstand vind je heel wat lekkers 
tegen democratische prijzen. 
 
• Fiesta bij CBO 

Zaterdag 11 februari 2023 
van 13u tot 20u 
Jetsesteenweg 407 - Gratis 
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WORKSHOP 
LEER JE EIGEN KLEREN 
HERSTELLEN  
(ZONDER NAAIMACHINE!) 
Elke woensdag,  

van15.30u tot 17.30u 

Prijs: 5 € 

Station van Jette  

Kardinaal Mercierplein 22 

Inschrijvingen:  

info@labolobo.eu  

 
Afspraak bij Labolobo @STAY-
tion (zie p. 15), elke woensdag, 
voor de workshops naaien met 
Coulemelle! Alle nodige mate-
riaal is ter plaatse aanwezig. De 
workshops zijn open voor ieder-
een vanaf 8 jaar.  
 
PROJECT 
STAYTION 
Elke woensdag 

Station van Jette  

Kardinaal Mercierplein 22 

 
Zie p. 15 
 
GEVECHTSSPORT  
WING TSUN KUNG FU  
SELF DEFENSE 
Elke dinsdag, van 19u tot 20.30u 

Prijs: 130 €/10 sessies  

(340 €/jaar) 

 
Gestructureerde cursus geba-
seerd op vormen, bewegingen, 
cycli en praktische situaties. 
De cursus is toegankelijk voor 
iedereen, of je nu komt voor 
zelfverdediging, voor de kunst 
zelf en haar schoonheid of voor 
de gezondheids- en energie-
kant. Het is de passie die telt! 

NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK 
KARDINAAL MERCIERPLEIN 6 
WWW.JETTE.BIBLIOTHEEK.BE  
FACEBOOK: @BIBJETTE 
02.427.76.07 

BOEKVOORSTELLING 
‘MIJMERINGEN EN KLEINE 
TROOST’ (NICOLETA BERARU) 
Zaterdag 11 februari om 15u 

Van 17u tot 19u 

Inschrijvingen: 

bibliotheek@jette.brussels 

02.427.76.07 - Gratis 

De Roemeens-Belgische auteur 
Nicoleta Beraru brengt met 
haar verhalenbundel ‘Mijmerin-
gen en kleine troost’ een moza-
ïek vol humor, troost en 
verwondering. De kortverhalen 
vertellen over het leven tussen 
twee werelden. Enerzijds is er 
het geboorteland, Roemenië, en 
anderzijds de nieuwe thuis, Bel-
gië. Wat beide met elkaar delen 
is universeel: liefde, vervreem-
ding, nabijheid... 
De boekvoorstelling vindt plaats 
in het Nederlands en het Roe-
meens, en gaat gepaard met 
muziek, een hapje en een 
drankje. 
 
LEZING 
‘HOE AAN DE SLAG MET 
NATUURWAARNEMINGEN 
IN APPS?’ 
- Donderdag 23 februari om 

19.30u (lezing) 

- Zondag 26 februari om 14u 

(wandeling) 

Vertrek en aankomst aan de 

ingang van de bib 

Inschrijvingen: 

bibliotheek@jette.brussels 

02.427.76.07 

 
In de tweede sessie van de le-
zingen- en wandelingenreeks 
over natuur, ecologie en bio-
diversiteit in en rond Jette, gaan 
natuurtalenten Henri Jardez en 
Joseph Buyl aan de slag met 
enkele apps voor natuurwaar-
nemingen (waarnemingen.be, 
PlantNet en ObsIdentify). 
De lezing vindt plaats in de bi-
bliotheek. Dat is ook de start-
plaats van de wandeling waarbij 
natuurgids Joseph je mee-
neemt naar het Boudewijnpark 
om de lezing in de praktijk om 
te zetten. 
Schrijf je in voor beide of kies er 
eentje uit! 
 

LEZING 
‘HYPERDIVERS BRUSSEL’ 
(HANS VANDECANDELAERE) 
Zondag 12 maart om 15u 

Inschrijvingen: 

bibliotheek@jette.brussels 

02.427.76.07 

 
Na boeken over Molenbeek en 
migratie in Brussel trok Hans 
Vandecandelaere opnieuw op 
onderzoek door de hoofdstad. 
Gesteund op 160 interviews 
peilde hij naar hyperdiversiteit in 
onze hoofdstad. Wat lukt er en 
wat lukt er niet? Wat zijn de troe-
ven en de pijnpunten? Hij ver-
kent de complexe realiteiten 
achter huisvesting, armoede, 
gezondheidszorg, cultuurleven, 
onderwijs, opvoeding, religie, 
economie, ouder worden en jong 
zijn in Brussel. Voor deze rijk ge-
ïllustreerde lezing filtert Hans 
Vandecandelaere de essenties 
uit zijn onderzoek met als ham-
vraag: als verschil de norm is, 
wat houdt de stad dan samen?  

JETSE ACADEMIE  
MUZIEK-WOORD-DANS 
WILGSTRAAT 1 
WWW.JETSEACADEMIE.BE 
02.426.72.94 

WORKSHOP 
SAMBAMUZIEK  
Zaterdag 4 en zaterdag  

11 februari, telkens van 10u 

tot 13u 

GC Essegem 

Leopold I-straat 329 

Prijs: 15 € voor beide work-

shops – gratis voor leerlingen 

van de academie 

Inschrijven verplicht: 

02.426.26.72 

Voor gitaarspelers vanaf 12 

jaar en volwassenen 

 
Lesgever Diego Espíndola is 
leerkracht klassieke gitaar aan 
de Jetse academie maar zijn 
roots liggen in Zuid-Amerika. 
Daar speelt ritme een magische 
kracht in haast alle muziek. In 
deze workshops gaat alle aan-
dacht naar de samba, gekend 
van carnaval. Alle geheimen en 

mysteries hoe je sambamuziek 
moet spelen worden hier ontra-
feld.  
 
CONCERT  
MILLE REGRETZ  
(EARLY MUSIC & BEYOND) 
Vrijdag 10 februari om 19.30u 

J. Tiebackxstraat 14 

Gratis 
Concert Oude Muziek door 
Early Music & Beyond i.s.m. het 
vocaal ensemble Charles Quint 
en het tienerkoor TikoorJA!.  
Tijdens dit concert staat het 
prachtige chanson “Mille Re-
gretz” centraal. Josquin des 
Prez schreef deze renaissance-
hit in de 15de eeuw en het zou 
het lievelingslied geweest zijn 
van Karel V.  
Naast Josquin des Prez zullen 
ook andere componisten uit de 
Franco-Vlaamse school aan bod 
komen. En met enkele heden-
daagse composities voor koor 
slaat TikoorJA! de brug naar 
vandaag. 
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PLOEF! 
BONAVENTURESTRAAT 10 
PLOEFPLUS@GMAIL.COM 
WWW.PLOEF.EU 

BREIEN 
TRICOTAGES ET PAPOTAGES 
Elke 2de en 4de donderdag van 

de maand, van 17u tot 19u 

Meer info: 

brigvdv@hotmail.com  

 
SPELLEN EN JETTESEL 
Zondag 4 december en zondag 

8 januari, van 14u tot 18u 

MUSEUM VOOR ABSTRACTE KUNST 
& RENÉ MAGRITTE MUSEUM 
ESSEGHEMSTRAAT 137 
WWW.MAGRITTEMUSEUM.BE 
02.428.26.26 

EXPO  
RENÉE DEMEESTER 
Van woensdag tot zondag,  

van 10u tot 18u 

Prijs: 10 € / 8 €  (-23, groepen) 

5 € (Jettenaren) 

 
De expo toont verschillende top-
werken van de artiest Renée 
Demeester die dit jaar op 94-ja-
rige leeftijd overleed. Aan de 
hand van chromatische krom-
mingen, brengt deze belangrijke 
figuur uit de Belgische abstracte 
kunst een dynamische bewe-
ging in haar doeken, waarbij het 
landschap gedefragmenteerd 
tevoorschijn komt. Het spel met 
perspectief en diepte kan de 
toeschouwer op het verkeerde 
been zetten, terwijl het even-
wicht perfect bewaard blijft. Het 
is in deze ambiguïteit dat de 
kracht van de werken van Renée 
Demeester schuilt.

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

TABLAO FLAMENCO  
Zaterdag 11 februari om 19u  

Prijs: 12 €/15 €/17 € 

 
Met volgende artiesten:  
Federico Ordoñez (dans),  
Esteban Murillo (zang), Patricio 

Grande (gitaar). 
 
STAGE  
STAGE FLAMENCO DANSEN 
(MET ELENA LA GRULLA) 
Zaterdag 18 februari,  

van 12.30u tot 13.45u 

Prijs: 20 € 

Info en inschrijvingen: 

www.casaveronica.net 

 
Dansstage  flamenco stijl  
‘Fiesta por Bulerias’ (cursus be-
geleid door zang + gitaar).

PLOEF !
CASA VERONICA

MUSEUM VOOR 

ABSTRACTE KUNST 

& RENÉ MAGRITTE MUSEUM 

Het Repair Café ?   
Bij CBO natuurlijk!

Goed nieuws! Het Jetse Repair 
Café is 2023 gestart met een 
nieuwe ploeg en vindt nog al-
tijd onderdak bij ‘CBO, C'est 
Bon d'être Ouvert’. Afspraak 
elke 4de zondag van de maand 
om samen de strijd met ver-
spilling aan te gaan en her-
gebruik te promoten. 
 
 

I n Jette komen de 15 her-
stellers van het Repair Café 
elke 4de zondag van de 

maand samen om hun be-
kwaamheden ten dienste te 
stellen van het publiek. Ze hel-
pen je de afvalberg te vermin-
deren en overconsumptie, 
excessief gebruik van grond-
stoffen, … te bestrijden. Want 
solidariteit en burgerschap, 
daar vaart iedereen wel bij!  
 
Nieuwigheden 
Naast de nieuwe ploeg komt 
het Repair Café nog met 2 nieu-
wigheden op de proppen: een 
‘repair babbelhoek’ en een 
‘naaicafé’. De ‘repair babbel-
hoek’ is een open bar waar ie-
dereen welkom is, of je nu komt 
om iets te laten repareren of 
gewoon samen vrienden, buren 
of familie wil genieten van de 
setting. In het ‘naaicafé’ kan je 
elke vrijdagavond, van 18u tot 
21u, terecht om samen te 

naaien en ideeën, tips en tricks 
uit te wisselen. 
 
Wat kan je er laten  
repareren? 
• Kleren en textiel (gewassen) 
• Juwelen, speelgoed en spel-

len 
• Huishoudtoestellen en diverse 

artikelen: broodrooster, kof-
fiezet, stofzuiger, bureaulamp, 
de radio van opa, … (breng 
eventuele accessoires mee!) 

• Mogelijkheid om je te bekwa-
men in het onderhoud van je 
naaimachine 

 
Oproep voor vrijwilligers 
Ben je handig met leer, als 
schoenhersteller of als mes-
senslijper? Kom dan de ploeg 
van het Repair Café versterken 
en zo hun dienstenaanbod nog 
uit te breiden en neem contact 
om met de organisatoren! 
 
Meer info:  

https://cbo.brussels/ 

repair-cafe-jette 
 
• Repair Café de Jette 

Elke 4de zondag van de 
maand, van 14u tot 17u 
26/02, 26/03, 23/04, 28/05, 

25/06 
Vrije bijdrage 
CBO, C'est Bon d'être Ouvert 
Jetsesteenweg 407


