Zondag 15 mei 2022

CURSUS
LEER (BETER) FIETSEN

Tuinwijk Heymbosch
viert 100 jaar

Vanaf 5 mei, op di en do
van 12.30u tot 15u
Gratis

ERFGOED
OPEN KERKENDAGEN
Zaterdag 4 en zondag 5 juni,
van 14u tot 18u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
Meer info:
www.openchurches.eu/nl

In mei zet het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest de
Brusselse tuinwijken in de kijker naar aanleiding van hun
100-jarig bestaan. De tuinwijken zijn meer dan alleen
groene oases in de stad. Ze zijn
ook historisch, architecturaal,
stedenbouwkundig en sociologisch van belang. Gedurende
heel de maand mei kan je genieten van een resem activiteiten, expo’s en rondleidingen in
heel wat Brusselse tuinwijken.
p 15 mei is het feest in
onze Jetse tuinwijk
Heymbosch,
gelegen
tussen de Heymboschlaan en
Rommelaerelaan, vertrekkend
aan het Tuinwijkplein. Deze
enige tuinwijk op Jets grondgebied is ontworpen door architect Camille Damman en een
mix van privé- en sociale woningen. Naast het feestprogramma van die dag gaat ook
een sociaal-cultureel wijkproject van start voor 2 maanden
i.s.m. de sociale huisvestingsmaatschappij Lojega waarbij
een kunstenaar samen met de
bewoners een participatief
kunstwerk creëert voor de wijk.
Uitvalsbasis van het project is
een leegstaand huisje aan de
Corneille Hoornaertstraat 22.

O

Feestprogramma:
• 8.30u-17u: brocante en stand
Erfgoedbank Jette die inzoomt
op oude foto’s uit de wijk

• 11u-13u: stoet en optredens
van fanfare de Meyboom en
de twee Jetse reuzen Cerise
en de Kleine Piraat
• 13u-15u: optreden van charmezanger Nico, die tijdens
zijn jeugd in de wijk woonde
• Doorlopend tussen 10 en 17
uur: kinderanimatie / bar
• 17.30u-19u: Auberge Espanole
• 18u: concert Just Verstomt
door Just, een kleine bigband
uit Schaarbeek. Op hun repertoire staat een uitgebreid
arsenaal van Belgische en
buitenlandse componisten
van vroeger en nu (Marc Moulin, Miles Davis, Brian
Blade,…). Voor de gelegenheid spelen ze hun nummers
op een projectie van oude
beelden van de tuinwijk en
Jette, verzameld door de Erfgoedbank Jette.
Een volledig overzicht van
alle activiteiten in heel Brussel
rond de tuinwijken vindt je op
https://agenda.brussels/nl/article/de-tuinwijken.
• 100 jaar tuinwijk Heymbosch
Zondag 15 mei,
van 8.30u tot 19u
School Aurore
E. De Grijsestraat 15

De Open Kerkendagen, een samenwerking met de Erfgoeddagen, zijn hét middel bij uitstek
om de waarde van het religieus
patrimonium onder de aandacht
te brengen. In 2021 kregen op
die manier bijna 500 cultusplaatsen een uitstraling. Dit jaar
is ‘Droompaden’ het thema van
de evenementen die tijdens dit
feestweekend in alle open kerken worden georganiseerd.
De Jetse Sint-Pieterskerk zal er
voor de gelegenheid extra fleurig uitzien en het hele weekend
lang toegankelijk zijn van 14u
tot 18u.

SEGEM
GC ES
GC ESSEGEM
LEOPOLD I-STRAAT 329
FACEBOOK @CENTRECULTURELDEJETTE
WWW.ESSEGEM.BE
INFO & RESERVATIES:

02.427.80.39
ESSEGEM@VGC.BE
TICKETS.VGC.BE/ESSEGEM

EVENT
CAFÉ MAGRITTE:
JETTE ON STAGE
Donderdag 5 mei vanaf 20u
Gratis
Op donderdag is er altijd wat te
beleven in Taverne Ter Linden.
Sowieso kan je er terecht voor
een gezellige babbel, een hapje
en een drankje. En vandaag
serveren we een extra portie lokaal talent. Want met Jette On
Stage bieden we een ruimte aan
lokale podiumbeesten. Dichters, muzikanten, comedians,
acteurs ... geven een kwartier
lang het beste van zichzelf.

De fiets is het transportmiddel
bij uitstek voor verplaatsingen
in de stad. In de eerste module
van deze cursus leer je de basics van het fietsen: je evenwicht houden, bochten nemen,
remmen... Daarna gaan we fietsen op de openbare weg. Je
leert waar je mag fietsen, hoe je
rekening houdt met het verkeer,
hoe je richting aangeeft ...

CURSUS
GROWTIME
Vanaf 13 mei, elke vrijdag van
10u tot 12u
Deelname: 24 € / 12 € (cursisten NT2) / 6 € (Paspartoe-kansentarief)
Een reeks van 6 creatieve ateliers met kleur, muziek, beweging en taal. Neem even de tijd
en de ruimte om samen op
adem te komen, dingen te doen,
te verbinden en te delen. Voor
mensen die Nederlands leren,
een toffe manier om de taal te
oefenen, voor iedereen een
unieke kans om te (her)ontdekken wie je bent.

EVENT
MARIAGROTTEN
NETWERKMOMENT
Zaterdag 14 mei, van 13.30u
tot 14.30u, of op wo, van 20u
tot 21u
Gratis
PARCUM en Erfgoedcel Brussel
slaan de handen in elkaar en
organiseren de eerste netwerkdag ‘Lourdesgrotten in Vlaanderen en Brussel’ aan de Grot
van Jette. Je krijgt praktische
tips over onderhoud en restauratie van grotten. Ontdek hoe je
vernieuwing kan brengen vanuit
de meervoudige betekenis van
een Mariagrot en hoe je de grot
promoot bij een breed publiek.

EVENT
STOEMP!
Vrijdag 3 juni vanaf 18.30u
Gratis
De Brusselse Café-concerten
van Stoemp zijn een begrip voor
de muziekminnende Brusselaar.
Voor de Jetse editie verplaatsen
we het café naar de straat en
trakteert Stoemp op een concert
van Adja Fassa. Adja brengt een
kruisbestuiving van soul, jazz en
R&B. En met succes, want in
december werd ze een van de
achttien Sound Track-laureaten.
Een must-hear voor iedereen
met een zwak voor D’Angelo,
Nai Palm en Buena Vista Social
Club. De avond wordt geopend
door lokaal talent uit Jette én
ook de kinderen zijn welkom,
dus kom ontdekken!

voor andere leuke exemplaren.
En neem tegelijk een kijkje naar
het aanbod van de plantotek van
de Jetse bibliotheken!
De Plantotek zoekt vrijwilligers!
Heb je groene vingers en weet je
iets af van verzorgen van binnenen / of buitenplanten? Deel je
graag deze kennis en expertise?
Dan ben jij een geknipte bibliothecaris voor onze Plantotek! Kom
gerust eens langs in de bib om
meer te weten over dit project, en
wat jij ertoe kan bijdragen.

02.427.07.06

NATUURWANDELING
LENTEWANDELINGEN MET
JOSEPH
Zaterdag 7 mei om 10u
(vogelwandeling)
Vertrek en aankomst aan de
ingang van de bib
Inschrijvingen:
bibliotheek@jette.irisnet.be
02.427.76.07
Natuurgids Joseph neemt je
maandelijks mee door het Boudewijnpark, en vertelt je over
alles wat kriebelt, kruipt, groeit
of staat in park, beek, weiland,
vijver en bos. Naargelang het
seizoen komt telkens een ander
aspect aan bod.
Volgende wandeling:
25 juni om 14u

PLANTOTEK
PLANTOTEK PLANT SWAP
Zaterdag 4 juni, van 13u tot 15u
Breng plantjes en stekjes mee
naar de bib en wissel ze om

PLOEF

!

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

PERMANENTIES
GEZELSCHAPSSPELEN +
JETTESEL

VERTELUURTJE
ROEMEENS VERTEL- EN
KNUTSELUURTJE

Elke eerste zondag van de
maand, van 14u tot 18u

Zaterdag 21 mei om 10.30 uur

CONCERT
ADRIEN VOLANT TRIO

Voorlezer Anamaria vertelt en
knutselt Roemeense sprookjes,
in het Engels en het Roemeens!

Vrijdag 6 mei om 20.30u

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

klein. Op het programma: evenementen, concerten, animatie,
food & drinks,…

LAMI
LA MAISON DE L’IMAGE
WEMMELSESTEENWEG 249
WWW.LAMAISONDELIMAGE.BE
FACEBOOK @LAMI.JETTE

EXPO
NUDAFRICART
Tot 15 mei
Donderdag van 18u tot 21u
Zaterdag en zondag van 14u
tot 18u
Prijs: 5 €
Expo in het kader van de Afrikaanse naaktfotografie-ontmoetingen met werk van 22
Afrikaanse fotografen, uit 10
verschillende landen, die deelnemen aan dit prachtige artistieke avontuur.

ETTE
GINGULA
FABIO
GINGUETTE FABIOLA
KONING BOUDEWIJNPARK
GUINGUETTESBARC.BE/GUINGUETTEFABIOLA

In het Koning Boudewijnpark is
de pop-up bar Guinguette Fabiola terug van weggeweest, en
dat tot groot jolijt van groot en

Adrien Volant Trio haalt zijn inspiratie niet alleen uit jazz,
maar ook uit groove, hiphop en
zelfs calypso. In Ploef! brengt
het trio rond trompettist Adrien
Volant muziek uit zijn eerste
album ‘First Flow’, een samenwerking met de New Yorkse
saxofonist Godwin Louis, maar
ook nieuw materiaal. Verwacht
je aan genereuze en libertaire
tribal jazz doorspekt met enkele
standards om van te snoepen.

CONCERT
VOLTAIRE, CASANOVA ET
MOI
Donderdag 12 mei om 20.30u
De naam Voltaire, Casanova et
moi is ontleend van het liedje ‘Les
Bourgeois’ van Jacques Brel. Dit
project draait dan ook volledig
rond muziek van de grote
Jacques. De muzikanten komen
allemaal uit de Anderlechtse wijk
waar Jacques Brel een deel van
zijn leven doorbracht, op een
boogscheut van ‘Chez Eugène’,
waar tram 33 voorbijkwam en
nog altijd echo’s van het lied ‘Madeleine’ weerklinken.

APÉRO DANSANT
+ CONCERT
CAROL ANDRADE EN ALEX
MAIA
Vrijdag 13 mei om 20.30u
Vanaf 13 mei tot eind juni dansen we elke vrijdag van 17.30u
tot 19.30u het weekend in met
‘Ça PLOEF! pour moi’! Deze
eerste sessie zal een hoog latinogehalte hebben. Na ‘Ça
PLOEF! pour moi’ volgt om
20.30u een concert met Braziliaanse muziek met Carol Andrade en Alex Maia die een
gevarieerd repertoire van populaire Braziliaanse muziek zullen
brengen (Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque,…).

VERNISSAGE EXPO
AXEL DUMONT EN MARJAN
VRANKULJ
Donderdag 19 mei om 18.30u
Axel Dumont: acryl, gemengde
technieken,..
Marjan Vrankulj: tekeningen,
beeldhouwwerken, lichtinstallaties,…
De eigenlijke tentoonstelling
loopt van 19 mei tot 19 juni.

APÉRO DANSANT
+ CONCERT
HAGEN WILLIQUET
Vrijdag 27 mei om 20.30u
Na ‘Ça PLOEF! pour moi’! (van
17.30u tot 19.30u) is Hagen Williquet terug met een soloconcert! Hagen Williquet haalt zijn
inspiratie bij iedereen en uit de
wereld waarin hij leeft en probeert met zijn poppy chansons
wat muzikaal welzijn te brengen
onder de mensen, en dat onder
het motto: we moeten ervan uit
gaan dat muziek de wereld kan
veranderen, of toch op zijn
minst een beetje verbeteren…

Zondag 5 juni, om 11u en 15u

Klassiek in de abdij
Viva!opera

CONCERT
ROELAND CELIS TRIO
Zondag 29 mei om 16u
Vrije bijdrage (kostprijs: 12
€/persoon)
Jazzgitarist Roeland Celis situeert zich in het pop/rockgenre
en presenteert in Ploef! het eerste album van zijn trio met Hendrik Vanattenhoven (contrabas)
en Matthias De Waele (drums).
De composities van Roeland bevatten zowel rustige, lyrische
passages als stevige riffs. De
kleuren volgen elkaar op en
vermengen zich, maar laten elk
instrument tot zijn recht komen
door het telkens een nieuwe dynamiek te geven.

van 19.30u tot 23u
Prijs: 5 €

VÉLOKANIK
HERSTELATELIER FIETSEN
IN AANWEZIGHEID VAN
GRACQ & FIETSERSBOND
Zondag 15 mei
van 14u tot 17u

REPAIR CAFÉ
HERSTEL KAPOTTE VOORWERPEN
Zondag 22 mei
van 14u tot 18u
Inschrijven ter plaatse tussen
14u en 15u

LE N VERT
RAYO
LE RAYON VERT

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

KUNDALINI YOGA
YOGACURSUS VOOR
IEDEREEN
2, 9, 16, 23 & 30 mei
telkens van 19u tot 20.15u
Gratis
Inschrijven verplicht:
yoga@maitika.org

BURGERCAFÉ
GEZELSCHAPSSPELEN EN
CONCERT SNAPPING TOES
Vrijdag 6 mei
van 18u tot 23u
Gratis

p zondag 5 juni staat een
dubbel concert gepland
van VIVA!opera, om tegemoet te komen aan de grote
vraag. VIVA!opera vormt traditioneel de climax van het concertseizoen. Dit keer worden
sopraan Emma Posman en alt
Sarah Laulan gekoppeld aan
tenor Denzil Delaere, begeleid
door Veronika Iltchenko op
piano. Samen brengen ze onvergetelijke pareltjes uit de
rijke operageschiedenis. Meeslepend en begeesterend.

O

Klassiek in de Abdij
Viva!opera
Zondag 5 juni, om 11u en 15u
Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14
Tickets :
10 € (5 € studenten & 65+)
Kinderopvang tijdens het
concert
Reservering:
www.jette.brussels
culture@jette.brussels
02.423.12.65

AMNESTY INTERNATIONAL
PERMANENTIE EN
SCHRIJFTAFEL

G. VAN HUYNEGERSTRAAT 30-32
INSCHRIJVINGEN:
LERAYONVERT@SKYNET.BE
WWW.LERAYONVERT.BE

0498.63.75.97

CONCERT
KILL YOUR DARLINGS
Vrijdag 13 mei om 20.30u
Prijs: 12 €/10 € (studenten,
werkzoekenden, gepensioneerden)
Inschrijven verplicht
Kill Your Darlings bestaat uit
vier geadopteerde Brusselaars,
waaronder de Jetse Bb Lona. Ze
hebben niet alleen roots in verschillende landen en verre horizonten, ook artistiek komen ze
uit diverse disciplines, met
name jazz, alternatieve rock en
performance art. In hun teksten
heeft de liefde een (bitter)zoete
nasmaak, een beetje als Arabica-koffie.

Donderdag 12 mei
van 17u tot 18.30u

CONCERT
GORDIE CHAMBERS

ZINNE
PERMANENTIE LOKALE
MUNT

Vrijdag 20 mei om 20.30u
Prijs: 12 €/10 € (studenten,
werkzoekenden, gepensioneerden)
Inschrijven verplicht

Donderdag 12 mei
van 17u tot 18.30u

SAJOU
ONTDEKKINGSAVOND GEZELSCHAPSSPELEN
Vrijdag 13 mei

Singer-songwriter
Gordie
Chambers zingt weidse indie
folk. Van zijn kindertijd in Normandië tot zijn jaren in grote
metropolen heeft hij altijd inspi-

ratie gehaald uit de gevoeligheid die in zijn natuurlijke omgeving
aanwezig
is.
Tegenwoordig vertolkt hij de
schoonheid van het moment via
de natuur en weidse vlakten.

OBO
LABOL
LABOLOBO
FIRMIN LECHARLIERLAAN 4
INFO@LABOLOBO.EU
WWW.LABOLOBO.EU

R 3 4Z
ATELIE

ÉRO

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

02.428.33.06

EXPO
MAREK KUS
Nog tot 13 juni
elke dag van 11u tot 23u
Prijs: 10 €

02.270.34.11

WORKSHOP
BEGELEIDE MEDITATIE EN
KUNSTTHERAPIE
(ESTHER TING – IN HET
ENGELS)
Zaterdagen 21 mei, 4 & 18
juni, telkens van 16u tot 18u
Via creatieve expressie (met
name schrijven, tekenen, beweging,…), nodigt Esther je uit om
gevoelens van overweldiging (in
tumultueuze tijden), om te zetten in geïnspireerde en krachtige acties.

kleur die de hoofdtoon voert in
zijn grafiettekeningen waarin hij
in hoofdzaak de menselijke vormen uitbeeldt.

Het werk van de Poolse artiest
Marek Kus draait voornamelijk
rond zwart, de achromatische

WORKSHOP
CAFÉ BABY-BOUM
Eén zaterdag per maand,
vanaf 15u
Prijs: 8 €
Terwijl de kinderen van 18 tot 36
maanden zich kostelijk vermaken, maken de ouders kennis
met elkaar en genieten ze van
een gezellige namiddag bij een
cultureel glas.

WORKSHOP KINDEREN
INITIATIE BEELDHOUWEN
Elke woensdag van 14u tot 17u
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Prijs: 40 €/maand

