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Een nieuw tijdperk
begint

In de steigers sinds
augustus 2002, kan Het
Gemeentehuis eindelijk het
Jetse
gemeentepersoneel
ontvangen en haar deuren
openen voor het publiek. Op
13 juni 2005, begint er een
nieuw hoofdstuk voor het
gemeentebestuur van Jette.
Welkom in het tijdperk waar
een kwalitatief onthaal van de
bevolking de voornaamste
betrachting is van het
gemeentebestuur
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HAAR DEUREN
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Woord van de Burgemeester

MEMO

De gemeenteraad in ‘n flits
De gemeenteraadsleden verzamelden op woensdag 25
mei. Een overzicht van de voornaamste punten op de
dagorde.
INVOERING VAN ZONES 30. Schepen van Mobiliteit Jean-Louis Pirottin

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE?
Surf naar www.jette.be.

stelde het project voor betreffende de invoering van de zones 30 in de gemeente.

Jette, een bruisende
gemeente
De afgelopen weken vonden er
vele activiteiten en animaties plaats
in de gemeente Jette. Zo was er de
succesvolle herdenking van het
einde van de tweede wereldoorlog
tijdens de maanden april en mei.
Rockardinal lokte opnieuw een
grote
groep
enthousiaste
muziekliefhebbers en de lezing van
Père Gilbert werd aandachtig
gevolgd door meer dan 700
personen. Daar komen nog eens de
“kleinere” evenementen bij zoals
tentoonstellingen, de natuurdag,
tambours pour la paix,...
Deze
gevarieerde
reeks
animaties maakt van Jette een
bruisende gemeente, waar de
mensen elkaar kunnen ontmoeten en
leren kennen.
Als Volksvertegenwoordiger Burgemeester, is het ontmoeten van
de bewoners van fundamenteel
belang. Door enkel dossiers te
verwerken en deel te nemen aan
debatten, kan men geen relaties
aanknopen, noch de realiteitszin
bewaren. Om de gemeente en haar
bewoners te kennen, moet men
samen zaken beleven, emoties en
enthousiasme delen.
Een goed voorbeeld is het
bezoek aan het Gemeentehuis door
de Jettenaren. Tijdens deze
bezoeken, kon het College van
Burgemeester en Schepenen ideeën
uitwisselen met velen onder jullie.
Het werd een bijzonder aangenaam
moment, waarbij we samen het
resultaat van de renovatie van de
oude
“Villa
Sint-Antonius”
ontdekten. Daarnaast bespraken we
jullie
commentaar
en
de
onderwerpen die jullie bezig
houden.
Tijdens dergelijke ontmoetingen
worden ideeën geconfronteerd.
Passief toekijken hoe de zaken
verder verlopen zal niets in
beweging brengen. Net daarom
moeten we ons inzetten, om leven en
hoop te geven. Daarvoor zet ik mij
dagelijks in met kracht en
volharding.
Hervé Doyen,
uw Volksvertegenwoordiger Burgemeester
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BOUW WONINGEN. De Gemeenteraad gaf de goedkeuring aan de
Huisvestingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om woningen te
bouwen op de terreinen ter hoogte van J. Lahayestraat 178 die eigendom zijn van de
gemeente en de Jetse Haard. Dit kadert in de gemeenschappelijke betrachting van de
gemeente en de Jetse Haard om het aantal sociale woningen voor mensen met een
beperkt inkomen te laten toenemen. Het dossier moet nog worden voorgelegd aan de
voogdij.
DIDIER PATERNOTTE VERLAAT ECOLO. Na 25 jaar politiek
engagement waarvan 20 jaar binnen de Jetse gemeenteraad, kondigde de schepen
van Franstalig onderwijs en Huisvesting aan dat hij de groep Ecolo verlaat. Hij zal dus
voortaan als onafhankelijke schepen zetelen binnen het College van Burgemeester en
Schepenen.

Plan zones 30
Op 25 mei, legde Schepen van
Mobiliteit Jean-Louis Pirottin het project
van de invoering van zones 30 in de
gemeente voor aan de gemeenteraad.
Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan
voorziet in het onderdeel ‘de mobiliteit en
de stad tot elkaar brengen’ als prioritair
doel de verhoging van de veiligheid van
alle weggebruikers en de zwakste
weggebruikers in het bijzonder. Deze
veiligheidsverhoging moet voornamelijk
gebeuren via:
- de invoering van een hiërarchische
indeling van de wegen en in het
bijzonder de invoering van zones 30 in
woonwijken. Een zone 30 is een zone
waarin het woonkarakter de voorkeur
krijgt op het verkeer.
- door maatregelen door te voeren
aan de infrastructuur om de snelheid te
beperken op de grote wegen.
- door de snelheid te beperken tot 30
km/u op belangrijke wegen waar dit
nodig
blijkt
(vb.
scholen,
handelszaken,...).
- door een betere controle en betere
opvolging van de bestraffing van de
inbreuken.
Waarom de zones 30 veralgemenen
voor de wijkwegen?
De statistieken van het Belgisch
Instituut voor Verkeersveiligheid tonen

aan dat 85% van de voetgangers die
door een wagen tegen 65 km/u wordt
aangereden het ongeluk niet overleeft!
Dit cijfer daalt tot 45% als de wagen 50
km/u rijdt en tot 5% als de snelheid
slechts 30 km/u bedraagt.
Verschillende studies tonen aan dat niet
de verkeersborden maar we de
straatinrichting de snelheid van de
gemotoriseerde voertuigen bepaalt. Het
twintigtal zones 30 in Jette zal samengaan
met de nodige aanpassingen: uitbreiding
van de voetpaden, verkeersplateaus,
verhoogde oversteekplaatsen,...
In deze wijkstructuren, omgevormd tot
zones 30, wordt de straat beschouwd als
toebehorend tot de bewoners. Dit
betekent echter niet dat ze het exclusief
bezit zijn. Gemotoriseerde voertuigen
zijn toegelaten, om de socio-economische
toegankelijkheid in de zone te
garanderen. Het transitverkeer wordt
echter
ontmoedigd
door
de
aanpassingen, terwijl de autobussen of
hulpdiensten toch nog vrij kunnen
passeren.
De invoering van deze zones 30
betreft meer dan 60% van de lokale
wegen van het structuurplan. De
gemeente is vast van plan om het doel
van de algemene invoering volgens het
structuurplan in 2006 in de praktijk om te
zetten.

Opgelet ! Zomeruurrooster
Tijdens de maanden juli en augustus, zal het gemeentebestuur van Jette
toegankelijk zijn voor het publiek van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 14u. Tijdens
juli en augustus is er dus geen avondpermanentie op donderdag.
Vanaf 1 september, zal het gewone uurrooster opnieuw van toepassing zijn, met
name:
Diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en FIBEBO: maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 14u, op donderdag van 13u tot 19u
Andere diensten: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30u tot 14u, op
donderdag van 13u tot 16u

Dienst Sociale Zaken
Tijdens de maanden juli en augustus: van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 14u
Vanaf 1 september: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30u tot 14u,
op donderdag van 13u tot 16u
Behalve dienst werkloosheid (het hele jaar): van maandag tot vrijdag van 8.30u tot
12u en van 13.30u tot 15.30u

ADMINISTRATIEF CENTRUM VAN JETTE
Henri Werriestraat 18-20
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11

Uurrooster gemeentediensten
Dienst Bevolking, Burgerlijke Stand,
Grondgebiedbeheer (Stedenbouw) en
FIBEBO: maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 14u, donderdag
van 13u tot 19u. De dienst
Grondgebiedbeheer tussen 16u en 19u
enkel op afspraak.
Andere diensten: maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 8.30u tot 14u,
donderdag van 13u tot 16u

DIENST SOCIALE ZAKEN
Wemmelsesteenweg 102
1090 Jette - Tel. 02/421.42.01
Maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u, donderdag
van 13u tot 16u
Uitgezonderd Werkloosheid: van
maandag tot vrijdag van 8.30u tot 12u
en van 13.30u tot 15.30u
GEMEENTEHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02/423.14.00
• Stempellokaal
Tel. 02/423.14.16
PLAATSELIJK
WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
A. Vandenschrieckstraat 77
1090 Jette
Tel. 02/423.19.10
OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02/422.46.11
• Sociale dienst: 02/422.46.40
SOCIAAL WONINGBUREAU VAN JETTE
Wemmelsesteenweg 102 - 1090 Jette
Tel.: 02/421.70.90/91

Noteer alvast...
De volgende zitting van de
gemeenteraad vindt plaats op
woensdag 29 juni 2005 om 20u in het
Gemeentehuis (Kardinaal Mercierplein
1 - niveau 2/3 - raadszaal).

ADMINISTRATIE

Problemen uitreiking e-ID
aangepakt
Vanaf begin dit jaar is de gemeente uitgerust
om elektronische identiteitskaarten af te leveren.
Dit betekent dat iedereen op termijn een
dergelijke e-ID zal bekomen. Per maand levert
het gemeentebestuur meer dan 500 vernieuwde
elektronische identiteitskaarten af. Hier komen
nog eens de vervanging van de verloren en
gestolen identiteitskaarten bij en deze voor de
12-jarigen. Door technische problemen bij de
uitreiking lopen de wachttijden echter soms op,
voornamelijk op de donderdagavondpermanentie.
De invoering van deze elektronische
identiteitskaart geldt voor alle Belgische
gemeenten.
Deze nieuwe identiteitskaart kadert binnen
de federale politiek van e-government. Het doel
is om de gemeentebesturen en de burgers de
laatste technologische ontwikkelingen aan te
bieden bij hun administratieve handelingen. De elektronische identiteitskaart biedt de
gebruikers een snelle, efficiënte, gebruiksvriendelijke en betrouwbare dienst. Naast de
traditionele gegevens (naam, voornaam, datum, geboorteplaats, foto, geslacht,
nationaliteit,...), is de kaart eveneens uitgerust met een elektronische handtekening
waardoor de houder zijn identiteit voor echt kan verklaren bij het gebruik van online
administratie.
De uitreiking van deze e-ID’s wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Het ministerie bepaalt dat het gemeentebestuur maandelijks meer dan 500
nieuwe elektronische identiteitskaarten moet afleveren. Hiervoor bezorgde het ministerie
onze gemeente 4 kaartlezers en 2 verwerkingsmachines. Een van de kaartlezers
vertoont echter technische problemen. Bovendien geraakt het systeem van de kaartlezers
soms gedurende minuten nationaal geblokkeerd. Hierdoor verloopt het uitreiken soms
stroef en lopen de wachtrijen op. Aangezien er binnen Jette meer dan 30.000 mensen
een dergelijke e-ID moeten krijgen, hetgeen jaren in beslag zal nemen, en deze e-ID’s
slechts 5 jaar geldig blijven, zal de verhoogde verwerkingsdruk nog een hele tijd
aanhouden.
Het gemeentebestuur heeft nieuwe en bijkomende kaartlezers besteld, zodat de
verwerking van de identiteitskaarten sneller kan verlopen. Indien u een e-ID nodig hebt
en de wachtrijen wil vermijden, komt u bovendien best niet op donderdagavond.
Voor bijkomende inlichtingen: Gemeentebestuur van Jette - Dienst
Bevolking - 02.423.12.51.

Systeem dienstencheques
in het PWA van Jette
Het systeem van de dienstencheques
wordt gebruikt voor huishoudelijke hulp
voor particulieren. Het systeem blijkt voor
alle partijen bijzonder voordelig. De
kandidaat-werkers kunnen hun situatie
regulariseren en een einde stellen aan hun
werkloosheids- of OCMW-uitkering door
een echt werkcontract te krijgen met alle
voordelen die verbonden zijn aan de
sociale zekerheid. De particulieren die
zich willen inschrijven als gebruiker wordt
een betrouwbaar, wettig en goedkoop
systeem gegarandeerd. Een gepresteerd
werkuur kost 6,70 euro en is fiscaal
aftrekbaar voor 30%, zodat de effectieve
kost 4,69 euro is.
Via het dienstenchequessysteem, kan u
hulp bekomen voor poetswerk, ramen
lappen, strijken, kleine boodschappen, het
bereiden
van
maaltijden,
klein
naaiwerk,...
Hoe gaat u te werk? U dient een
aanvraag voor huishoudelijke hulp in bij
de PWA-dienst van Jette en maakt een

afspraak of vraagt om u de nodige
inschrijvingsformulieren te bezorgen. De
inschrijving gebeurt ofwel bij de
onderneming
Accor,
die
de
dienstencheques verdeelt (HerrmannDebrouxlaan 54 in 1160 Brussel - tel:
02.678.28.11), ofwel online op de
website www.dienstencheques.be of bij
het PWA van Jette.

Aan de slag als huishoudhulp
Het PWA van Jette werft regelmatig
huishoudhulpen aan. De contracten zijn
halftijds (19u/week). Voldoen aan de
voorwaarden van het Activa-plan zijn een
voordeel.
Voor meer informatie kan u
terecht bij het PWA van Jette 02.423.19.10.

Het PWA van Jette
Vandenschrieckstraat 77 1090 Jette
Tel: 02.423.19.10
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Politie in de praktijk
Elke maand, boren we in deze rubriek “Politie in de praktijk”, een thema
aan rond de relatie tussen u en de politiediensten. Er zullen raadgevingen
worden verstrekt, informatie doorgegeven, om u het leven te vereenvoudigen
en u beter te beschermen. Zo blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes op
wettelijk niveau of rond de organisatie van de diensten van de politiezone
Brussel-West.

Vakantie in zicht ?
De politie houdt toezicht

De vakantie is steeds de meest
aangename periode van het jaar. Als bij
uw thuiskomst echter blijkt dat u tijdens
uw afwezigheid het slachtoffer werd van
een inbraak, is de pret meteen over. U
kan het risico op inbraak tijdens uw
verlof in grote mate beperken door
enkele nuttige tips na te leven.
Bovendien kan u de politie vragen om
tijdens uw afwezigheid een oogje in het
zeil te houden.
De agenten van de politiezone
Brussel-West houdt tijdens uw vakantie,
uw woning nauwlettend in de gaten. U
dient hen enkel tijdig ( liefst 15 dagen
voor aanvang van de vakantieperiode)
in te lichten. Dit kan door het invullen
van het aanvraagformulier dat te
verkrijgen is in het politiekantoor
(Kardinaal
Mercierplein).
Het
aanvraagformulier vindt u ook terug op
de website van de politiezone:
www.zpz5340.be. Dit document moet
worden ondertekend en afgegeven in
een politiekantoor van de politiezone.
De
verschillende
operationele
diensten van de politiezone (interventie,
hondenbrigade en wijkwerking) voeren
dit
toezicht
uit.
De
dienst
Technopreventie
centraliseert
de
gegevens en licht u na de
vakantieperiode in over de uitgevoerde
toezichten.
Voorafgaand aan uw vertrek kan u
bovendien een beroep doen op de
dienst Techno-preventie.
De techno-preventieadviseurs geven
kosteloos advies om het inbraakrisico
sterk te beperken.
Dienst Techno-preventie: Carine
Steennot en Rudy De Groodt
Van Overbekelaan 163 te 1083
Ganshoren
Tel.
02.427.43.47
of
gsm.
0476.25.05.9

Nuttige tips:
• Laat steeds een bewoonde indruk
na in uw woning (vb. een gedekte tafel,
rondslingerend speelgoed,...)
• Laat geen brievenbussen uitpuilen
met post of reclame (vraag aan een
buur of familielid om uw brievenbus
leeg te maken)
• Laat ’s avonds een licht branden
• Laat rolluiken ’s morgens en ’s
avonds op en af rollen door een buur of
vertrouwenspersoon
• Laat geen berichten achter op de
deur
• Laat geen boodschappen op uw
telefonisch antwoordapparaat die
datum van vertrek of terugkomst
vermelden
• Laat uw tuin niet verwilderd achter
• Zet geen vuilniszakken meerdere
dagen op voorhand buiten
• Laat in uw woning muziek of de tv
spelen
•
Laat
geen
gereedschap
rondslingeren die het een dief
gemakkelijk maakt om in uw woning
binnen te dringen
• Laat nooit sleutels op de
binnenzijde van de buitendeuren steken
• Laat in uw woning geen
waardevolle zaken achter zoals
camera’s, fototoestellen, juwelen,
cheques, geld,...
• Laat niet zien dat u waardevolle
zaken in huis hebt
• Hang niet aan de grote klok dat u
met vakantie gaat
Prettige vakantie.
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Info WERVEN

Het loopt op wieltjes
met de rollergids

WEMMELSESTEENWEG
Verkeersplateau
Op 23 mei gingen in de Wemmelsesteenweg
de beveiligingswerken aan de kruispunten van
start. De werken startten aan het kruispunt met de
Dopéréstraat om vervolgens ook de kruispunten
met de Vlamingenstraat, de Walenstraat en de
hoek met het Koningin Astridplein aan te pakken.
Daarnaast worden er ook nog bijkomende
aanpassingen doorgevoerd met het oog op een
verhoogde verkeersveiligheid.
Vanaf 13 juni wordt er in de
Wemmelsesteenweg
eenrichtingsverkeer
ingevoerd. Om de verkeersveiligheid binnen de
straat te verhogen, worden er verschillende
aanpassingen uitgevoerd. Op het kruispunt van
de Wemmelsesteenweg met de Dopéré- en de
Walenstraat worden de voetpaden uitgebreid.
De hoek tussen de Wemmelsesteenweg en het
Koningin Astridplein wordt eveneens
uitgebreid. Ter hoogte van de Vlamingenstraat
komt er een verhoogde oversteekplaats.
Halverwege tussen de Walenstraat en het
Koningin Astridplein komt er een
verkeersremmer, terwijl ter hoogte van de
Werriestraat een wegversmalling wordt
aangebracht.
Bovendien
zullen
de
grondmarkeringen voor de fietstegenrichting
worden aangebracht. Elke fase van deze
werken neemt ongeveer een week in beslag.
Deze werken zullen enkel voor een beperkte
lokale hinder zorgen.

DE SMET DE NAEYERLAAN
Beveiligingswerken, heraanleg
centrale berm en vernieuwing
voetpaden
Het Gewest voert beveiligingswerken uit in
de de Smet de Naeyerlaan en vernieuwt de
centrale berm en de voetpaden. De werken
verlopen zoals gepland. De tweede fase
(richting kerkhof) werd aangevat, waarbij de
werken aan de middenberm en de vernieuwing
van de voetpaden zullen plaatsvinden tot begin
juli. Het Gewest zal de laan definitief
terugbrengen tot een rijvak. Daarnaast worden
er ook wegmarkeringen aangebracht voor een
fietspad. Op de centrale berm zullen er twee
hondentoiletten worden aangelegd. De
heraanleg langs de pare zijde start vanaf
augustus.

PANNENHUISSTRAAT
Renovatiewerken
Op 23 mei startte in de Pannenhuisstraat de
heraanleg van de voetpaden. Na deze
vernieuwing van de voetpaden, zal de straat
herasfalteerd worden. De voetpaden in de
Pannenhuisstraat worden vernieuwd langs
beide kanten over de hele lengte, uitgezonderd
het deel langs Jette tussen het De Moorplein en
de Odon Warlandlaan. De werken startten ter
hoogte van de Leopold I-straat om vervolgens in
fases af te zakken. De kruispunten in de straat
worden eveneens heraangelegd. Ter hoogte van
de Leopold I-straat komt er een verkeersplateau
en op de andere kruispunten worden de
voetpaden uitgebreid.
Na de heraanleg van de voetpaden, wordt
de Pannenhuisstraat herasfalteerd. Deze
asfaltering vindt plaats in 1 fase.
Tijdens de vernieuwing van de voetpaden,
zal er enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn in
de straat en zal het laden en lossen mogelijk
blijven. Parkeren zal tijdens de werken echter
verboden zijn.
De duur van de werken wordt geschat op 4
maanden. Aangezien de Pannenhuisstraat
gedeeltelijk op Brussels grondgebied ligt, is de
stad Brussel de bouwheer.
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Je hebt je rollerblades gekocht,
hebt je de nodige bescherming
aangeschaft en bent vastbesloten om
het rollerskaten onder de knie te
krijgen. Uitgerust met een helm en
andere veiligheidsaccessoires wil je je
op straat begeven, net zoals die vlot
skatende mensen die we op televisie
zien. Het Belgisch Instituut voor
Verkeersveiligheid heeft een rollergids
uitgebracht waarin u basistechnieken
voor rollerskaters en de verkeersregels
voor (roller)skaters en steppers vindt.

De basisregels
Vooraleer zich op de straat te
wagen, moet je eerst jouw materiaal
controleren. De bescherming (polsen,
knieën, ellebogen) en de helm zijn
belangrijk, maar men moet ook
vertrouwd geraken met de rollerskates
en zich ervan verzekeren dat ze in
goede staat zijn. Hierna ben je klaar
om de weg op te gaan. Niet zonder
de basisregels na te leven. Leun met je
onderbenen naar voren, hou je
schouders en borst recht en buig
lichtjes door de knieën. Begeef je in
het verkeer op een rustige plaats.
Een belangrijk onderdeel van het
rollerskaten is het remmen. Er bestaan
verschillende remtechnieken. De
bekendste techniek is het remmen met
een remblok. Koop dus best skates
met een remblok of laat er een
monteren. Om via deze techniek te
remmen, plaats je je hele gewicht op
je achterste skate, breng de skate met
het remblok naar voren en til de punt
van de grond, duw vervolgens de rem
tegen
de
grond.
Controleer
regelmatig de slijtage van je rem. Als
het remblok versleten is, moet je het
vervangen. Zoniet kan je niet meer
remmen en kan je je skate
beschadigen.
Als je geen remblok hebt, kan je de
T-stop gebruiken. Plaats je hele
gewicht op een skate, hef de andere
skate op en plaats die dwars achter je
voorste voet. Laat vervolgens je
achterste voet over de grond slepen.
Hoe meer druk je uitoefent op je
achterste voet, hoe harder je remt.
Met deze techniek zullen je wieltjes
sneller verslijten en zal je ze sneller
moeten vervangen. Er zijn nog
andere
remtechnieken
zoals
“ploegen” of ... vallen. Soms is deze
manier bijzonder nuttig, maar je moet
je val wel beheersen.

Goede beschermers
Rollerskaten kan niet zonder goede
beschermers die je beschermen in het
geval van een valpartij. Probeer de

beschermers in de winkel alvorens je
ze koopt. Zo kan je zien of ze de
juiste maat hebben, luchtig genoeg
zijn en een goed sluitsysteem hebben.
Test ook of helm goed past. De
riempjes van de helm moeten goed
aansluiten onder je kin. Je moet een
vinger tussen het riempje en je kin
kunnen steken. Zonder helm kunnen
rollerskaters
zware
hoofdletsels
oplopen. Je helm moet goedgekeurd
zijn volgens de Europese norm,
hetgeen wordt aangeduid met de
vermelding “CE EN 1078”. Een
fietshelm met hetzelfde label volstaat
ook, maar een echte skatehelm bedekt
beter je slapen en de bovenkant van
je nek. Dit is veiliger als je naar
achteren valt.
Nog een laatste belangrijke regel:
val op. Zelfs een ervaren skater blijft
kwetsbaar. Zorg er dus voor dat je
gezien wordt op de weg. Overdag
draag je het best heldere kleuren of
een fluorescerend vestje. ‘s Nachts, bij
zonsopgang of -ondergang of bij
slecht weer (vb. mist) ben je op het
fietspad verplicht om vooraan een wit
licht en achteraan een rood licht te
dragen. Als je onder dezelfde
omstandigheden gebruik maakt van
de rijbaan, ben je bovendien verplicht
om
een
retroflecterend
veiligheidsvestje te dragen. Dergelijke
vestjes zijn verkrijgbaar bij het BIVV,
in sportwinkels en in sommige doehet-zelfzaken.

De verkeersregels voor
rollerskaters
De algemene regel zegt dat als je
jonger bent dan 16, je op de stoep
rijdt. Vanaf 16 jaar maak je gebruik
van het fietspad.
Van woongebieden, voetgangersen fietserswegen of speelstraten mag
je altijd gebruik maken. Je mag echter
nooit andere weggebruikers hinderen
of in gevaar brengen. Een rollerskater
heeft een breedte van minstens een
meter nodig om te rijden. Om
voetgangers niet af te schrikken, zal je
dus soms dezelfde snelheid moeten
aanhouden als zij. Uiteraard zijn
autosnelwegen
en
autowegen
verboden terrein voor rollerskaters.
Samengevat kunnen we stellen dat
de -16-jarigen op de stoep of berm
moeten rijden. Is er geen van beide,
dan mogen ze het fietspad gebruiken.
Is er geen van deze drie zaken
aanwezig? Jammer, maar je mag hier
niet rijden, behalve als het een
woongebied of speelstraat is.
Natuurlijk boek je het snelst
vooruitgang door lessen te volgen.
Voor meer informatie over cursussen
rollerskaten en over bestaande routes
en
georganiseerde
stadsen
toertochten kan je contact opnemen
met
de
Vlaamse
Rollerbond
(www.rollerbond.be).
Voor meer info of om “de
rollergids” te bekomen: Belgisch
Instituut voor Verkeersveiligheid Haachtsesteenweg 1405 in 1130
Brussel - Tel: 02.244.15.11 - Fax:
02.216.43.42 - E-mail: info@bivv.be
- Website: www.bivv.be.

De Roller Parade, tussen 3 juni en 30 september, verzamelt elke
vrijdag van 19u tot 23u een heleboel rollerliefhebbers in Brussel.
U kan ook deelnemen aan prachtige rollerwandelingen op de
mooiste plekjes van België. Info: www.belgiumrollers.com.

Verhuis van de
gemeentelijke
diensten naar
Het Gemeentehuis
Praktisch
Het Gemeentehuis opent haar
deuren op 13 juni. Vanaf die dag
kan u voor uw contacten met het
gemeentebestuur dus terecht in Het
Gemeentehuis - Wemmelsesteenweg
100.
De verhuis van het gemeentebestuur
vindt plaats tussen 7 en 10 juni. Op
9 en 10 juni zullen de
gemeentediensten gesloten zijn. De
telefoonnummers worden na de
verhuis behouden.

VERHUIS

GEMEENTEBESTUUR

Het Gemeentehuis
verzekert kwalitatief
onthaalmilieu
Vanaf 13 juni, neemt het Jetse gemeentebestuur haar intrek in het nieuwe
Gemeentehuis, Wemmelsesteenweg 100. In dit prachtig gerenoveerd gebouw,
zorgt de combinatie van de originele schoonheid met een praktische, moderne
inrichting voor een aangenaam onthaalmilieu voor de Jetse bevolking. De
Jettenaren kunnen in Het Gemeentehuis terecht voor een ruime en kwalitatieve
dienstverlening. Een goede dienstverlening vormt tenslotte de basis van een
vlotte verstandhouding en goede relaties tussen het gemeentebestuur en de
bewoners.

Verhuis
gemeentebestuur
Van 7 tot 10 juni
Op 7 en 8 juni
Alle loketten zijn open (Bevolking,
Burgerlijke Stand, Financieel Beheer
en Boekhouding)
Beperkte dienstverlening voor de
overige diensten

Op 9 en 10 juni
Alle gemeentediensten zijn gesloten,
behalve de dienst Sociale Zaken

13 juni
Het Gemeentehuis
deuren

opent

haar

Opgelet! Na de verhuis van het
gemeentebestuur naar Het Gemeentehuis op de Wemmelsesteenweg, zal
de
naam
van
het
oude
gemeentehuis op het Kardinaal
Mercierplein wijzigen in het
Raadhuis. Dit raadhuis is de
thuishaven van de gemeenteraad
die er maandelijks een zitting houdt
om beslissingen te nemen die
betrekking
hebben
op
het
gemeentebestuur of het gemeentelijk
leven.

Restyling
onthaal
In het nieuwe Gemeentehuis wordt er
veel aandacht besteed aan het onthaal van
de bevolking. Naast de restyling van de
onthaalhostessen, wordt er ook een nieuw
geïnformatiseerd
onthaalsysteem
ingevoerd. Op het aanraakscherm duidt u
het onderwerp van uw aanvraag aan,
zoals bijvoorbeeld reispas, huwelijk of
identiteitskaart. Nadat u uw keuze verder
gespecifieerd hebt, krijgt u uw ticket en
wordt u meteen doorverwezen naar het
gepaste loket. Zodra het uw beurt is,
verschijnt uw nummer boven het loket. In
de ruime wachtzaal zijn zitplaatsen
voorzien, zodat ook het comfort tijdens het
wachten wordt verbeterd. Ook aan de
loketten werd de nodige aandacht
besteed. Gedaan met de plastic
tussenschotten die voor een kunstmatige
scheiding zorgen tussen het personeel en
het publiek. Voortaan zitten de ‘klanten’
van het gemeentebestuur aan het bureau
van de functionarissen, hetgeen de relaties
persoonlijker en gemoedelijker moet
maken. Alles samen, moeten deze
vernieuwingen tot een beter onthaal leiden
van de bevolking en tot betere contacten
tussen
de
Jettenaren
en
hun
gemeentebestuur.

Het Gemeentehuis
van Jette
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
02/423.12.11 (Onthaal)
Bevolking
2/423.12.61
Burgerlijke Stand
02/423.12.70
Leefmilieu - Reinheid
02/423.13.63
Grondgebiedbeheer (Stedenbouw)
2/423.13.92
Gemeentelijk Patrimonium
02/423.13.90
Openbare Ruimte
02/423.13.89
Economisch Leven - Animatie
02/423.12.90
Sport - Jeugd
02/423.12.93
Vlaamse Gemeenschap
02/423.13.73
Franse Gemeenschap
02/423.13.53
Nederlandstalig Onderwijs 02/423.13.71
Franstalig onderwijs
02/423.13.50
Nederlandstalige senioren 02/423.13.69
Franstalige senioren
02/423.12.66
Financieel Beheer en Boekhouding
02/423.13.12
Juridische Dienst
02/423.12.21
Secretariaat
02/423.13.42
Human Resources Management
02/423.12.18
Personeel
02/423.13.29
Communicatie
02/423.12.00
Kabinet van de Gemeentesecretaris
02/423.12.26
BIJGEBOUW HET GEMEENTEHUIS
Sociale Zaken
2/421.42.01
Mobiliteitsadviseur
02/421.42.09
Coördinatie Jonge Kind 02/422.31.00
COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Wemmelsesteenweg 100
Hervé DOYEN - Tel. 02/423.12.19
Werner DAEM - Tel. 02/423.12.23
Christine GALLEZ - Tel. 02/423.12.09
Lucien VERMEIREN - Tel. 02/423.12.05
Benoît GOSSELIN - Tel. 02/423.12.05
Bernard LACROIX - Tel. 02/423.12.05
André LIEFFERINCKX - Tel. 02/423.12.13
Didier PATERNOTTE - Tel. 02/423.12.08
Jean-Louis PIROTTIN - Tel. 02/423.12.05
Paul-Marie EMPAIN Gemeentesecretaris Tel. 02/423.12.26

Het Gemeentehuis is:
• ongeveer 6.000 m? algemene
oppervlakte en bijna 5.000 m? netto
oppervlakte;
• 60 km elektrische bekabeling
• 1255 m2 glasruiten waarvan 985 m2
op aluminium raamwerk en 270 m2 op
houten raamwerk
• 258 deuren
• 500 m gang
• 140 bureaus
• 34 maanden werk
• meer dan 117 werkvergaderingen
Jette info nr. 121 - juni 2005
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Het Gemeentehuis
Getekend Hughes Renier
Het werd reeds sinds lang aangekondigd en
binnenkort is het zover... Het gemeentebestuur
van Jette neemt haar intrek in de gebouwen die
voorheen het Don Bosco-college en -internaat
onderdak verschaften. De Jettenaren hadden de
mogelijkheid om hun nieuw Gemeentehuis te
ontdekken tijdens de rondleidingen die werden
georganiseerd tijdens de maand mei. De
aanwezigen konden eveneens genieten van de
tekening van Hughes Renier die zijn visie gaf van
dit mooi renovatieproject.
De kunstenaar is geen onbekende binnen
onze gemeente. Hij geeft tekenles in het Centre
culturel de Jette en in 2000 stelde hij zijn werken
tentoon in de oude abtswoning van Dieleghem.
Deze tentoonstelling “De stille stromingen van de
droom...” lokte heel wat goede kritieken uit bij de
pers.

Artistieke duizendpoot
Hughes Renier is eclectisch in zijn werk. Nadat

hij zijn ouders doorheen verschillende landen
volgde, installeerde hij zich in Brussel waar hij
een boetseer- en schilderopleiding volgde. Na
zijn opleiding trok hij naar Amerika om er
fotografie en filmanimatie te studeren. Door z’n
opleiding en z’n talent, kon deze artistieke
duizendpoot aan de slag als tekenaar in de
literatuur, publiciteit en architectuur. Vorig jaar
maakte hij een tekening voor de 100 jaar van het
gemeentehuis van Sint-Gillis. Ook de gemeente
Jette richtte zich tot deze Jetse kunstenaar om het
nieuw gemeentehuis op papier te gieten. Het
resultaat baadt in een fantastische droomsfeer
waar de natuur en de architectuur samensmelten.
De tekening laat ons een andere blik gooien op
het prachtige gebouw.

Passie
Hughes Renier ontwierp eveneens een
geïllustreerd sprookje “De stille stromingen van de
droom” (“Les courants silencieux du rêve”), dat

verscheen in september 2002. Hij neemt de lezer
mee op een reis langsheen de mooiste
monumenten van Brussel uit de Art Deco-periode.
Momenteel werkt hij aan een tweede boek
volgens dezelfde verhaallijn, maar deze keer
komen de twee hoofdpersonages in Parijs terecht.
Naast al deze realisaties, geeft Hughes Renier
ook nog tekenles aan het Centre culturel de Jette
(de Smet de Naeyerlaan 145 - 02.426.64.39).
Een man met een passie!
U kan een reproductie van de tekening
van Het Gemeentehuis in huis halen. Het
volstaat om vanaf 13 juni 2005 langs te
komen
in
Het
Gemeentehuis
(Wemmelsesteenweg 100).
U kan deze tekening bekomen tegen het
symbolisch bedrag van 2 euro.

Van “Villa Sint-Antonius” tot Het Gemeentehuis
13 juni is een belangrijke datum voor het prestigieus project van het nieuwe
Gemeentehuis. Op deze dag opent Het Gemeentehuis, Wemmelsesteenweg 100, haar
deuren voor het publiek. Na drie jaar aanpassingswerken, kunnen we een van de meest
prestigieuze renovatieprojecten van ons Jetse patrimonium in gebruik nemen. Door de
combinatie van de originele schoonheid van het gebouw met een moderne inrichting,
wordt de kwaliteit van het onthaal van de bevolking gegarandeerd. 13 juni is echter
geen einddatum, aangezien het onthaal van de Jettenaren zal blijven evolueren.

Geschiedenis
Het gemeentebestuur is reeds meer dan vijftig jaar gevestigd in de gebouwen in de
Henri Werriestraat. Deze voormalige sigarettenfabriek was niet langer geschikt om het
publiek op een gepaste manier te ontvangen, zodat het gemeentebestuur op zoek ging
naar een nieuwe en
gepaste locatie.
Toen het gebouw
op
de
Wemmelsesteenweg te
koop werd gesteld, op
een boogscheut van
het
huidige
administratief centrum,
bleek dit de ideale plek om het toekomstige Gemeentehuis te worden. Het prachtig gebouw met haar rijke
geschiedenis leent zich perfect voor de contacten tussen het gemeentebestuur en de Jettenaren. Met dit
renovatieproject werd bovendien een pareltje uit het Jetse patrimonium van de verloedering gered. Toen het
gemeentebestuur het geheel aankocht in februari 1999, stonden de gebouwen reeds zes jaar leeg. Het domein
maakt deel uit van de geschiedenis van ons verleden en verdiende het om bewaard te worden. Doordat Het
Gemeentehuis in het centrum van Jette behouden blijft, blijft het makkelijk bereikbaar voor alle Jettenaren.
Het gebouw was oorspronkelijk een herenhuis en werd begin 20ste eeuw “Villa Sint-Antonius” genoemd. In
1937 werd het opgekocht door de Zusters Salesianen die het geheel transformeerden in een school en een
internaat. Onder de naam Don Bosco, werd de pedagogische leer van de Italiaanse priester - begeleiding en
ontwikkeling van jongeren - door de zusters in de praktijk omgezet. Hierdoor is de plaats in de volksmond nog
steeds bekend als het Don Bosco-gebouw. Nu is het gebouw echter klaar voor een nieuwe belangrijke pagina in
haar geschiedenis: als Het Gemeentehuis huisvest het voortaan het Jetse gemeentebestuur.
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LEEFMILIEU

Op 5 juni viert het leefmilieu feest in
het Jubelpark! Dit Groot Milieufeest
verzamelt talloze infostands, allerlei
milieuverwante animatieactiviteiten voor
klein en groot, een “100% gerecycleerde”
modeshow en, in première voor de
bezoekers van het feest, een demonstratie
van de eerste Belgische zonneauto! De
dag eindigt met een feestelijk slotconcert.

Het kinderdorp
Creatieve spelletjes, een initiatie
rollerskaten en skateboarden, grime, leren
zintuigen gebruiken met «Ecole des goûts
et des saveurs», dieren van de
kinderboerderij en ritjes met de pony’s!

Het milieu- en energiedorp
Hier luidt het devies: interactiviteit met
het publiek! In dit dorp komt u alles te weten
over luchtkwaliteit, energiebesparingen,
water, afval, geluidshinder, ecoconstructies,
klimaatveranderingen, composteren... We
tonen u hoe u, met weinig moeite, kan
besparen én tegelijkertijd toch zorgen voor
een beter leefmilieu!
Voorstelling van de eerste Belgische
zonneauto, maar ook van andere prototypes
(windaandrijving, karts, elektrische fietsen en
auto’s, zonnepanelen, enz.).
Meer dan 70 verenigingen, een Forum
van de Brusselse Gemeenten, de Europese
Commissie en andere belangrijke actoren
in de strijd voor een betere leefomgeving
en dus een betere gezondheid vieren
feest!

Het smuldorp
Lekkernijen naar ieders smaak uit de
vier windstreken tegen een democratische
prijs!

Begeleide tochtjes
Van aan het Feest vertrekken twee
begeleide fietstochtjes. U kan ook nader
kennismaken met ons erfgoed: zo wordt
het «Paviljoen van de menselijke driften»
opengesteld en kan de Grote Moskee
worden bezocht. En u kan uw fiets gratis
laten graveren.

Een 100% “gerecycleerd”
defilé
Niet te missen: de originele creaties en
“creaturen” van designer Daniele Bossi
tijdens het defilé op een groot podium
(15u en 17u)!

Dolle animatie!
Ambiance
verzekerd
met
de
zigeunermuzikanten van O Tchalaï, het
straattheater met goochelaar Philippe
Lelouchier, de vertellers van Pachamama,
fanfares,...

Een concert
En, om 18u, een verrassingsconcert!...

Bereikbaarheid
en lokalisering.
Het metrostation Schuman is het station
dat het dichtst bij de feestterreinen ligt.
Ook via tal van buslijnen en tramlijn 81
raakt u makkelijk aan het Jubelpark.

VOOR MEER INFO:
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
WWW.IBGEBIM.BE - 02.775.75.75.

Recyclage in België
een succes

Waarheen met uw afval ?
Hinderlijke voorwerpen
OPHALING DOOR NET BRUSSEL. Net
Brussel komt op afspraak uw hinderlijke
voorwerpen aan huis ophalen. Het
volstaat om te bellen naar het gratis
nummer 0800/981.81. Elke 6 maanden
heeft u recht op de gratis ophaling van
2m3 grof huisvuil. Voor elke bijkomende
m3 betaalt u vervolgens 19 euro.
Tijdens de zomermaanden vindt er
geen
ophaling
van
hinderlijke
voorwerpen plaats op zondagmiddag.
GEWESTELIJK CONTAINERPARK. U
kan met uw grofvuil (elektrische
huishoudtoestellen, meubelen,...) ook
terecht
in
twee
gewestelijke
containerparken. Het Containerpark
Noord bevindt zich in de Rupelstraat in
Brussel. Het Containerpark Zuid vindt u in
de Brits Tweede Legerlaan (vlakbij
Humaniteitslaan) in Vorst. Open van
dinsdag tot zaterdag van 9u tot 16u.
Voor de huishoudens is dit gratis.
Particulieren, handelaars, ambachtslui
en kleine ondernemingen kunnen
eveneens met hun bouw- of afbraakafval
(chassis, gootstenen, rolluiken, marmer,

balken,...) terecht in de containerparken
van het Gewest.

Groenafval en klein
chemisch afval
OPHALING GEWEST. Tijdens de
zomermaanden organiseert het Gewest
op zondagnamiddag een wekelijkse
ophaling van groenafval. Deze
ophalingen vinden plaats vanaf 14u. U
verzamelt uw tuinafval in de groene
zakken, takken worden in bundels naast
de zakken geplaatst.
BEPLANTINGSDIENST. Met takken
(met een maximumdiameter van 7cm),
ander groen afval en klein chemisch
afval kan u terecht bij de dienst
Beplantingen (gemeentelijke serres Laarbeeklaan 120) elke dinsdag en
donderdag van 9 tot 12u en op zaterdag
van 9 tot 14u. Het groenafval wordt
beheerd via een kaartsysteem met
barcode. Deze kaart identificeert de
gebruiker. Het volume van het afval
wordt bepaald door de beambte en
desgevallend wordt de rekening
opgestuurd naar de gebruiker. Tarief voor
Jetse particulieren: 2 m3 gratis per jaar,

5 euro/m3 vanaf de 3de m3. Tarief Jetse
tuinondernemingen: 12,50 euro/m3.
Tarief niet-Jetse particulieren: 12,50
euro/m3.
Tarief
niet-Jetse
ondernemingen: 25 euro/m3.
MOBIELE GROENE PLEKJES. Het
chemisch afval bevat vaak stoffen die het
leefmilieu schade kunnen toebrengen en
vraagt dus om een specifieke
behandeling. Breng uw huishoudelijk
chemisch afval naar de gemeentelijke
Groene Plekjes of naar de mobiele
Groene Plekjes (voertuigen van Net
Brussel).
De kalender van de mobiele
Groene Plekjes in Jette voor de
maanden juni en juli:
Kardinaal Mercierplein (politie)
13 juni en 11 juli - 17.15u - 18.15u
Woestelaan (OLV van Lourdes)
27 juni en 25 juli - 18.30u - 19.30u
Indien iedereen zijn steentje bijdraagt
voor een selectieve afvalophaling, zijn
we op weg naar een gezond(er)
leefmilieu.

Fost Plus staat als erkende privéorganisatie in voor de selectieve
ophaling en verwerking van het
huishoudelijk verpakkingsafval zoals
papier, karton, glas en PMD. In totaal
groepeert Fost Plus 5.951 bedrijven,
herkenbaar aan het groene punt. Uit
hun jaarresultaten blijkt dat de
recyclage in België een waar succes
mag worden genoemd. In 2004 werd
89,5%
van
de
huishoudelijke
verpakkingen gerecycleerd. Ten opzichte
van de totale markt, moest in 2004
minder dan 6% van het huishoudelijk
verpakkingsafval gestort of verbrand
worden zonder energierecuperatie,
tegenover 46% in 1995. Dankzij de
inspanningen van alle partners, werd de
kostprijs beperkt tot minder dan 10 euro
per jaar en per inwoner. Hiermee zijn
alle kosten voor de inzameling en de
sortering, nodig om deze resultaten te
behalen, gedekt. Deze resultaten, die
ruimschoots de Europese en Belgische
eisen overtreffen, maken van België de
Europese leider.
Meer info: www.fostplus.be
Jette info nr. 121 - juni 2005
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Vakantie vol actie in Jette
Waar kan uw kind terecht tijdens de grote vakantie?
De zomervakantie is een tijd van
actieve

ontspanning

voor

de

schoolgaande kinderen. Voor de
ouders kan dit echter een periode vol
zorgen zijn. Niet iedereen kan een
beroep doen op grootouders of een

maaltijd en een vieruurtje zijn
voorzien. De kleintjes tussen 2,5 en 6
jaar krijgen melk bij aankomst.
Info en inschrijvingen: Dienst
Sociale Zaken Gemeente Jette - Tel:
02.421.42.01.

geschikte babysitter. Bovendien wil
men zijn oogappel een leerrijke en

Ateliers van Caroline

actieve vakantiestage aanbieden. Wij

Tijdens de zomervakantie, kunnen
de kinderen tussen 4 en 7 jaar terecht
bij de Ateliers van Caroline voor
uiteenlopende
activiteiten
zoals
knutselen,
psychomotoriek,
circusactiviteiten,...
Tijdens
de
zomermaanden voorziet het atelier
eveneens een springkasteel, een
zandbak en een zwembad. Voor de
ontspanning worden verschillende
thema’s bedacht, zoals de indianen,
de dieren van de boerderij, mode en
pirateneiland.

bieden u een overzicht van de stages
die in Jette worden georganiseerd
voor kinderen en jongeren tijdens de
maanden juli en augustus.

Vakantieplein “Kids’
Holidays Jette”
Tijdens de zomervakantie kan u
terecht op het vakantieplein Kids’
Holidays

Jette.

Jonge

chauffeurs

kunnen

zich

uitleven

in

het

verkeerspark waar een heuse agent
hen op de verkeersregels wijst , terwijl
de sportievelingen hun hartje kunnen
ophalen tijdens één van de vele
sportieve

activiteiten.

Liever

wat

Voor meer info: Ateliers van
Caroline - Léon Théodorstraat 151 Tel: 02.461.36.91 - 0476.73.64.83 www.Ateliersde-vanCaroline.be.tf.

rustiger of creatiever? Wat dacht je
van een relaxatiesessie met muziek of

GC Essegem

je

Gemeenschapscentrum Essegem
organiseert opnieuw kleuterweken,
sportweken en taalcreaweken. Van 4
tot 8 juli is er een kleuterweek en een
sportweek. De kleuterweek richt zich
op kinderen van 3 tot 5 jaar en de
sportweek op kinderen van 6 tot 11
jaar. Van 22 tot 26 augustus kunnen
de
kinderen
in
het

eigen

maskers

maken?

Zelfs

podiumbeesten komen bij ons aan
bod tijdens het grote kinderspektakel.
De animators zijn stuk voor stuk
gemotiveerde , jonge mensen.
Vakantieplein

“Kids’

Holidays

Jette” - Poelbosdomein - Laarbeeklaan
110 voor kinderen van 2,5 tot 12
jaar, van 7.30u tot 18u. Een warme

gemeenschapscentrum terecht voor
een kleuterweek, een sportweek en
een taalcreaweek. Deze taalcreaweek
koppelt creatieve activiteiten aan een
initiatie Frans, voor kinderen tussen 7
en 10 jaar. Prijs: taalcreaweek: 60
euro (-9 euro voor het tweede kind
van hetzelfde gezin); sportweek: 50
euro (-6,5 euro tweede kind);
kleuterweek: 50 euro (-6,5 euro
tweede kind).

opgedeeld in groepjes van maximum

Info en inschrijvingen: GC
Essegem - Léopold I-straat 02.427.80.39.

Mevrouw Walther - 02.427.65.60.

15 kinderen (6-9 jaar, 9-12 jaar, 1214 jaar). De Sportostages lopen van
4 juli tot 8 juli, van 11 juli tot 15juli
en van 22 augustus tot 26 augustus.
Prijs: 78 euro per week, 73 euro
vanaf het tweede kind van hetzelfde
gezin. Facultatieve bewaking, 6 euro
per week.
Voor

info

en

Atelier 340 Muzeum
Atelier 340 Muzeum organiseert

De Kinderboerderij

een

De Kinderboerderij laat de kleine
stedelingen het leven ontdekken op de
boerderij. De kinderen kunnen er de
dieren voederen en roskammen, de
geiten melken of tuinieren, koken,
brood bakken, confituur of geitenkaas
maken,...

beeldhouwen» voor kinderen van 7

Info: Kinderboerderij - Kleine SintAnnastraat 172 - 02.479.80.53.

verzekering inbegrepen. (80 euro per

Sportopolis

Middagmaal/picknick

Sportopolis organiseert tijdens de
zomervakantie Sportostages. Een
nieuwe manier om uw kinderen actief
bezig te houden gedurende de
vakantie en waar sport en kunst zich
verenigen. Tijdens de activiteiten, die
begeleid
worden
door
beroepsmensen, komen vooral sport,
maar ook moderne dans en knutselen
aan bod. De kinderen worden

zomerstage
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gekregen;
5. De Jetse sporters die lid zijn van een
vereniging en die zich hebben laten
opmerken zowel door hun trouw als hun
toewijding voor deze club en die een
lidmaatschap tellen van 20 jaar of meer
en dit per schijf van 10 jaar alsook 25 en
75 jaar.
6. De Jetse vrijwilligers wiens
toewijding voor de sportieve zaak wordt
erkend en die de verjaardag van hun
toewijding vieren van 20 jaar of meer en
dit per schijf van 10 jaar alsook 25 en 75
jaar.
De sporters en sportclubs die voldoen
aan een van deze criteria worden
verzocht dit te melden via onderstaand
antwoordstrookje aan de gemeentelijke
sportdienst (Henri Werriestraat 18-20 in
1090 Jette) en dit ten laatste op 10 juni
2005.

SPORTVERDIENSTE 2005
Naam van de club:
Naam van de verantwoordelijke:
Adres:
Voldoet aan punt: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Motivatie van de aanvraag:

Eventuele opmerkingen:

«Initiatie

tot 12 jaar. Van 4 tot 8 en van 11 tot
15 juli 2005, van 9 tot 16 uur,
kunnen uw kinderen terecht in Atelier
340 Muzeum voor een initiatie
beeldhouwen. De stage kost 100 euro
per kind en per stage, materialen en
volgend kind uit dezelfde familie).
door

de

kinderen zelf mee te brengen. Na 16
uur is er kinderopvang voorzien tot
17.30 uur voor een toeslag van 2
euro/dag. Het aantal deelnemers is
beperkt tot 12 kinderen per stage.
Inlichtingen en inschrijvingen via
het secretariaat van Atelier 340
Muzeum, de Rivierendreef 340,
1090

Jette

op

02.424.24.12.

Website: ww.atelier340muzeum.be.

Laureaten Jetse sportverdienste gezocht
Op maandag 20 juni 2005 om 19u
vindt in het gemeentehuis de uitreiking
plaats van de Jetse sportverdiensten. Deze
onderscheidingen, uitgereikt door de
Schepen van Sport Benoît Gosselin en de
voorzitter van de vzw Sport in Jette Eric
Schuermans, belonen de sportclubs of
sporters die zich gedurende dit seizoen
hebben onderscheiden:
1. Ploegen die kampioen of vicekampioen geworden zijn of stijgen naar
een hogere afdeling;
2. Verenigingen die in de loop van het
jaar hun meerjarig bestaan vieren (10
jaar of meer en dit per schijf van 10 jaar,
alsook 25 en 75 jaar);
3. De Jetse sporters en/of Jetse
verenigingen
die
een
erkende
sportprestatie hebben geleverd;
4. De ploegen die de prijs van
“fairplay” in competitieverband hebben

inschrijvingen:

ANIMATIE

Stripbeurs Jette:
een première
Op zondag 12 juni vindt de eerste
Jetse stripbeurs plaats, in de zaal Excelsior
op het Kardinaal Mercierplein. De
vereniging “Cercle des Collectionneurs
jettois” organiseert, onder het erevoorzitterschap een dag in het teken van
de strip, met een beurs van collectiestrips,
stripobjecten,
signeersessies,
een
uitzonderlijke tentoonstelling “Hommage
aan Hergé”, de verkoop van een ex-libris
van Jean Roba (150 stuks) en een
geëmailleerde plaat van Bollie en Billie (50
stuks), de openbare verkoop van originele

Tussen Jean Roba en de gemeente Jette
zijn er reeds jaren de beste
verstandhoudingen. Deze beroemde
Jettenaar creëerde in 2000 het logo voor
de gemeentelijke voetbalploeg. De
tekenaar, een voetbalfan, aanvaardde
meteen de opdracht. Hij gaf bovendien
zijn goedkeuring om de ploeg van de
jonge Jetse voetballers om te dopen tot
“Bollie en Billie Boys Jette”.

Kinderopvang
Nog steeds in dezelfde lijn van de
kinderen en de jeugd, vinden we het
universum van Jean Roba ook terug in de
twee kinderopvangstructuren van de

tekeningen, albums, zeefdrukken,...
De deuren gaan open om 9.30u en
sluiten om 16u. De toegangsprijs
bedraagt 1 euro per persoon. De
inkomsten van deze beurs gaat naar het
sociaal restaurant de Engelbewaarder.
STRIPBEURS JETTE

STRIPBEURS JETTE
12/06/2005

UITNODIGING

12 juni 2005 om 9.30u
In de zaal Excelsior (Kardinaal
Mercierplein - 1090 Jette)
Info: Cercle des Collectionneurs
jettois - Tel: 02.425.93.26.

Gratis toegang
voor twee personen

De stripwereld
in Jette

De Engelbewaarder
Hulp en sociale contacten voor
de kansarmen

gemeente: “La Ribambelle” en “Bollie en
Billie” (voorheen Van Asbroeck). De
kinderopvang “La Ribambelle”, Leopold Istraat 300 telt momenteel twintig kinderen.
Er wordt bijzondere aandacht besteed
aan de inrichting en decoratie van de
lokalen. Zo werd de tuinmuur versierd met
een prachtige fresco die een tekening uit
de stripreeks “La Ribambelle” van Roba
weergeeft. Deze tekening vrolijkt de tuin
op en draagt bij tot de kwaliteit van de
kinderopvang die jaren geleden werd
opgestart door de Commissie van het
Jonge Kind. In een geest van
harmonisatie, kreeg de kinderopvang Van
Asbroeck de nieuwe naam “Bollie en
Billie”. Een van de muren krijgt binnenkort
eveneens een fresco.

is een knipoog naar Jean Roba, die als
Jettenaar beroemd is bij elke
stripliefhebber. De gemeente kan zich
trouwens perfect vinden in de stripreeks,
waarin het positief en familiaal karakter
erg belangrijk zijn.

Standbeeld

Toekomst

Sinds 29 september 2000, prijken
Bollie en Billie op het kruispunt van de Van
Engeland- en Heymboschlaan, dankzij het
talent van beeldhouwer Tom Frantzen. De
rotonde die hun speelterrein vormt, ligt
nauwelijks op enkele stappen van het huis
van hun geestelijke vader. Dit standbeeld

De rotonde waarop we de stripfiguren
van Roba in brons terugvinden, op het
kruispunt van de Heymbosch en de Van
Engeland-laan, zal binnenkort de naam
krijgen van de kleine jongen en zijn
cocker en wordt omgedoopt tot Bollie en
Billie-plein

Stripbeurs
Op 12 juni 2005 vindt de eerste Jetse
stripbeurs plaats. De organisatie is in
handen van onze gemeente onder het erevoorzitterschap van Jean Roba. De
tekenaar ging akkoord om het evenement
te steunen met zijn naam en zijn talent,
aangezien het steun verleent aan een
solidariteitsproject. De winst van de
stripbeurs gaat namelijk naar het sociaal
restaurant “De Engelbewaarder”.

Jean Roba, een talentrijke Jettenaar
De gemeente Jette telt heel wat
beroemde of talentrijke inwoners. De
recente herdenking van de tweede
wereldoorlog in Jette bracht heel wat
historische
figuren
opnieuw
in
herinnering. Het Magritte Museum,
Esseghemstraat 135, is gevestigd in het
huis waar de wereldberoemde schilder 24
jaar leefde en het grootste gedeelte van
zijn topwerken produceerde. Dichter bij
ons, qua tijd en qua gedeelde
jeugdherinnering, maakt ook Jean Roba
deel uit van de bekende Jettenaren.
De striptekenaar, die “Bollie en Billie”
en “La Ribambelle” creëerde, zag het
levenslicht op 28 juli 1930 in Schaarbeek.
Nadat hij allerlei grafische en
druktechnieken onder de knie kreeg,
debuteerde hij op 16-jarige leeftijd in de
publiciteit, eerst als tekenaar en nadien als



studiochef. Vanaf 1957 werkt hij mee aan
“Robbedoes”. Roba tekent en creëert
lange tijd de voorpagina van
“Robbedoes”. Op een dag vraagt de
grote Franquin hem als assistent voor
“Robbedoes en Kwabbernoot” tussen
1958 en 1960.
In 1959, verschijnen “Bollie en Billie”
voor het eerst in “Robbedoes”. Roba vindt
zijn inspiratie bij zijn jonge zoon met z’n
voorliefde voor honden en de kleine
cocker Bill in het bijzonder. Roba laat hen
een luilekkerleventje leiden met onschuldig
kattekwaad, onder de hoede van een
vriendelijke vader en een charmante
moeder. De levensvreugde en de
afwezigheid van ziektes of school
verklaart het langdurende succes van de
reeks.

De winst van de eerste Jetse
stripbeurs gaat naar het sociaal
restaurant “De Engelbewaarder”.
De vzw De Engelbewaarder is een
realisatie van Hubert Hendriks, die
voorheen reeds eten uitdeelde aan
de daklozen in het noordstation, en
heeft als roeping voeden, huisvesten
en handelen. Hiervoor heeft het
sociaal
restaurant
“De
Engelbewaarder”
ook
opvangkamers. De kansarmen
kunnen in het restaurant terecht voor
copieuze maaltijden tegen lage
prijzen en vinden er een plek waar
ze een sociaal leven kunnen
opbouwen en hun isolement kunnen
doorbreken.
“L’Ange gardien/De Engelbewaarder”
is een plaats waar de solidariteit een
essentiële waarde vormt en waar de
kansarmen zich thuis voelen.
“De Engelbewaarder” is open
elke zaterdag van 9u tot 15.30u en
sommige zondagen - Secrétinlaan
11-13.
Info:
Hubert
Hendriks
Duysburghstraat 60 in Jette - tel.
02.479.27.52

De personages van “La Ribambelle”
danken hun bestaan eveneens aan de
verbeelding van Jean Roba, die hen
creëerde in 1962 na een discussie met
Franquin. In die periode waren de
groepjes jongeren een populair thema in
Amerika. Het idee sprak de striptekenaar
aan en hij creëerde een reeks die bol
stond van de waarden die hem nauw aan
het hart liggen: solidariteit en de etnische
vermenging. Met de Japanse tweeling,
een kleine Afrikaan, een kleine Schot, een
roodharig meisje en een blond jongetje,
maakt de bende van la Ribambelle deel
uit van velen hun jeugdherinnering.
Jettenaar sinds 1951, werd Roba Ridder
in Kunst en Letteren geslagen in 1992.
Jette info nr. 121 - juni 2005
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Programma
rommelmarkten

Van zodra de zon haar intrede
maakt, kan u in Jette terecht op
verschillende rommelmarkten. Gezellig
rondslenteren en geweldige, gedroomde
of geinige koopjes doen is de
boodschap. Noteer alvast de volgende
afspraken in uw agenda.

Rommelmarkt Lenoir

JETTE

,

EEN

BRUISENDE

GEMEENTE

Reusachtig
schoolfeest
in Jeugdpark

20ste Cross
van de Jetse scholen
lokt honderden
jonge lopers

Op zondag 19 juni van 8u tot 18u,
vindt de rommelmarkt Lenoir plaats.
Kinderen kunnen zich ook inschrijven,
mits toestemming van de ouders.
Plaatsprijs: 12 euro / 3 meter.
Inlichtingen
en
inschrijvingen:
02.425.75.34.

Rommelmarkt Capart
Op zaterdag 25 juni van 8u tot 18u,
ontvangt de Capartlaan u in feestsfeer.
Kinderen kunnen zich ook inschrijven,
mits toestemming van de ouders.
Plaatsprijs: 10 euro / 4 meter.
Inlichtingen
en
inschrijvingen:
0479.379.529.

Rommelmarkt
Heilige-Clarawijk
Op zondag 26 juni van 8u tot 16u
vindt in de De Heynlaan en Van
Rolleghemstraat de rommelmarkt van de
Heilige-Clarawijk plaats. Voor een plaats
van 4 meter betaalt u 10 euro. Inlichtingen
en inschrijvingen: 0473.634.132.

Maxi-rommelmarkt
Jaarmarkt
Naar aanleiding van de 129ste
Jaarmarkt, wordt er op maandag 29
augustus
een
maxi-rommelmarkt
georganiseerd in de Van Bortonne-,
Werrie-, Gillebertus-, Van Huyneghemen Thomaesstraat. Voor 12 euro per 3
meter kan u een plaatsje hurren op deze
rommelmarkt. Inlichtingen bij CECO tel: 02.538.56.49 (woe en vrij van 15u
tot 18u, jaarlijks verlof van 15.07 tot
9.08). Reservaties in de Franstalige
bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 10,
1ste verdieping op ma 27 juni van 17u
tot 19u, di 12 juli van 16u tot 18u, do
11 augustus van 16u tot 18u.

750 leerlingen uit de Jetse basisscholen liepen
zich op woensdag 18 mei de longen uit het lijf
tijdens de 20ste editie van de Cross van de Jetse
Scholen. Zowel de supporters als de zon waren op
post om er een schitterende namiddag van te maken
in het Jetse jeugdpark. Opgedeeld volgens leeftijd en
geslacht werd er een grote ronde in het park
afgelegd.

Op zaterdag 25 juni tussen 14u en 17u vindt in
het Jeugdpark het groot Parkfeest plaats. Het feest
biedt een namiddag boordevol animatie aan de
kinderen van de gemeentelijke basisscholen
Poelbos, Van Asbroeck en Vande Borne en van de
gemeentelijke muziekacademie M. Van de Moortel,
op initiatief van Schepen van het Nederlandstalig

Deze organisatie van de vzw “Sport in Jette” en
de gemeentelijke dienst Sport, omvatte in totaal
twaalf wedstrijden, met twee wedstrijden per
geboortejaar volgens het geslacht. Elke jonge atleet
kreeg een certificaat uitgereikt en een pakketje met
een drankje en een stuk fruit om te herstellen van de
inspanning. De eerste drie van elke wedstrijd
ontvingen een prijs uit de handen van de aanwezige
schepenen (Schepen van Sport Benoît Gosselin,
Schepen van Franstalig Onderwijs Didier Paternotte
en Schepen van Sociale Zaken André Liefferinckx),
onder de toejuichingen van vrienden en familie.

Onderwijs Werner Daem. Samen met hun ouders,
grootouders en familie kunnen de kinderen
genieten van sportieve of creatieve activiteiten,
optredens, spelletjes,... De lijst van aangeboden
animatie is enorm: free podium, volksspelen,
ballenbad,
Daarnaast

rodeo-stier,
zijn

schminkstand,...

.

er

een

heleboel

eet-

en

drankmogelijkheden,

met

fruitbrochettes,

ijs,

barbecue, drankstand,...
Allen op post op het Parkfeest!

Kinderrommelmarkt tijdens Jaarmarkt
De Jaarmarkt vormt een van de grootste evenementen van het jaar in Jette.
Op 29 augustus 2005, kunnen ook de kinderen deelnemen aan de reusachtige
openluchtmarkt.
De kleintjes kunnen deelnemen aan de kinderrommelmarkt. Deze
rommelmarkt is gereserveerd voor kinderen vanaf 14 en zal plaatsvinden op
de parking van de Delhaize (tussen de Léon Theodor- en de Van
Bortonnestraat) tussen 9u en 20u.
De kinderen die willen deelnemen aan deze kinderrommelmarkt op 29
augustus, moeten hun plaats reserveren via de onderstaande
inschrijvingsstrook. Na deze inschrijving, mogen de kinderen hun speelgoed
aanprijzen op de kinderrommelmarkt. Het opstellen van de stands gebeurt
tussen 7u en 8u. Kinderen moeten de schriftelijke toelating van de ouders bij
zich hebben.
De kinderrommelmarkt is een initiatief van het College van Burgemeester en
Schepenen en de vzw “Handel en Jaarlijkse Jetse Markt”.
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INSCHRIJVINGSSTROOKJE TERUG TE STUREN VOOR 12/08/2005
Gemeentebestuur van Jette / vzw Handel en Jaarlijkse Jetse markt,
Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette.
Ik ondergetekende .................................................................................,
vader/moeder van.....................................................................................
Leeftijd ...............
en wonende .......................................................................................................
geef de toelating aan mijn kind om deel te nemen aan de kinderrommelmarkt op
29/8/2005 en reserveer een standplaats.
Handtekening
P.S.: U ontvangt een bevestiging van uw reservatie via post.

REMEMBER ‘40-’45

Bevrijding herbeleefd in Jette
Onder een grijze hemel werd het hele
weekend van 7 en 8 mei de zestigste
verjaardag van het einde van de tweede
wereldoorlog herdacht. Ondanks het
weerbarstige weer, verzamelden er heel
wat Jettenaren in het centrum van de
gemeente waar gekostumeerde figuranten
een Amerikaans militair kamp optrokken,
zoals de US-soldaten tijdens de oorlog.
Dit weekend sloot een herdenkingsmaand
af, boordevol tentoonstellingen en
lezingen. Het animatieweekend vormde de
finale van deze organisatie op initiatief
van Schepen van Animaties Bernard
Lacroix.

Amerikaanse militaire voertuigen, trokken
tenten op om er de nacht door te brengen.
Naast de uniformen, trokken vooral de
voertuigen
de
aandacht.
Vele
toeschouwers
wilden
zich
laten
fotograferen naast deze collectiewagens.
De generaties groeiden dichter naar
elkaar toe op het Kardinaal Mercierplein.
Het militair kamp vormde de aanleiding
tot heel wat diepgaande gesprekken
tussen de rechtstreekse getuigen van de
oorlog en diegene die deze donkere tijd
enkel kennen uit geschiedenisboeken en
oorlogsfilms.

bevrijding van Brussel.
Twee
andere
tentoonstellingen
eindigden eveneens dit weekend: “Van
verzet tot bevrijding”, in de Oude
Abtswoning van Dieleghem en ’60 jaar
reeds... Het Rode Kruis tijdens de oorlog”
die het bezoek kreeg van Prinses Astrid.

Zondag vol emotie
Zondag 8 mei werd een dag vol
emotie. In de ochtend vervoegden zich
nog militaire voertuigen bij deze op het
Kardinaal Mercierplein. De mannen in
uniform
kwamen
er
verbroederen met hun
vrienden die er de nacht
hadden doorgebracht.

Brussels Hoofdstedelijk arrondissement
Véronique Paulus de Châtelet en de
kabinetsvertegenwoordiger van het
ministerie van Defensie. De herinnering
aan de soldaten die gevallen zijn voor het
vaderland was geladen, de herdenking
waardig.
Een volksbal, geanimeerd door de
filharmonie, sloot dit weekend en deze
maand af tijdens dewelke de gemeente
Jette het leven tijdens de tweede
wereldoorlog in herinnering bracht.

Optocht

Rechtstreekse getuigen

Brits leger tentoongesteld

Zestig jaar na de feiten, worden
rechtstreekse
getuigenissen
steeds
zeldzamer. De jongere generaties staan
niet altijd stil bij de gruwel waaraan ze
ontsnapt zijn.
De militaire basis op het Kardinaal
Mercierplein bood de mogelijkheid om de
interesse van klein en groot aan te
wakkeren. De gekostumeerde figuranten,
die in de namiddag van zaterdag 7 mei
het plein opreden in originele voertuigen,
zorgden voor een heus spektakel voor de
vele toeschouwers en trokken de aandacht
van de jongeren voor een deel van de
geschiedenis waar ze niet altijd evenveel
van af weten. Het gebeuren kon de
aandacht
moeiteloos
vasthouden:
tientallen
figuranten
in
uniform,
aangekomen in goed bewaarde Britse en

Op twee stappen van het militair kamp
op het Kardinaal Mercierplein, bezette de
tentoonstelling “De bevrijding van Brussel
door de Britse troepen” de zaal van het
Raadhuis. De reconstructie van een Brits
hoofdkwartier en de verschillende
vitrinekasten toonden de primordiale rol
die het Brits leger speelde tijdens de

Tientallen
militaire
voertuigen vormden een
optocht.
Ze
trokken
richting
Philippe
Werrieplein en Koningin
Astridplein, langs het
kerkhof om te eindigen op
het
Kardinaal
Mercierplein. De optocht
verzamelde oudstrijders, de gemeentelijke
vertegenwoordigers en gekostumeerde
figuranten. Ondanks het slechte weer, was
het publiek op de afspraak om de optocht
te
begroeten,
begeleid
door
doedelzakspelers.
Op het kerkhof heerste een plechtige
stilte vooraleer Burgemeester Hervé Doyen
zijn redevoering hield voor het
herdenkingsmonument.
Er
werden
verschillende bloemenkransen neergelegd,
ondermeer door de gouverneur van het

Eerbetoon
Plaatsing herdenkingsplaat
Op 6 mei, zal Didier Paternotte,
onthulde schepen van Franstalig
onderwijs, in de school Van Asbroeck
een herdenkingsplaat als eerbetoon aan
Josiane Linker. Dit meisje, leerlinge van
de school Van Asbroeck, werd samen
met haar ouders gedeporteerd naar
Auschwitz waarvan ze nooit zou
terugkeren. Ze was slechts 9 jaar.
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CULTUUR

Surrealistische
sfeer op Plein
Theatre

Opgezweept publiek geniet
van Rockardinal
en Père Gilbert
Op
de
vooravond
van
pinkstermaandag, was Père Gilbert
naar Jette afgezakt om er met een
openluchtmis het startschot te geven
van een nieuwe geslaagde editite van
Rockardinal. Nadat de priester ons
onze zonden vergaf, konden we met
volle teugen genieten van de
voorgeschotelde rock- en popmuziek.
Nadat de jonge honden van Kosmos
de spits afbeten, bewezen de leden
van Hollywood Porn Stars waarom ze
als talentrijke muziekbeloften worden
beschouwd. Met hun melodieuze en

energieke
rock
boordevol
aanstekelijke gitaarriffs, overtuigden
ze moeiteloos het zonovergoten
Kardinaal Mercierplein. Nadien nam
ouwe getrouwe Burt Blanca het over,
met onvervalste rock ‘n’ roll. Cintrix
liet het dankbare publiek dan weer
genieten van dansbare covers.
Daarna was het tijd voor het stevigere
werk, met Speedball Jr. Hun muziek
dendert als een trein en hun strakke
ritmes blazen de toehoorders als een
wervelwind omver. Het opgezweepte
publiek genoot met volle teugen, niet

in het minst van de sexy gogodanseres.
Intussen was de avond gevallen en
was het aan The Soulutions om deze
zesde editie van Rockardinal af te
sluiten. De bevallige achtergrondzangeressen trotseerden de avondkilte
om een voor een indrukwekkende
covers neer te zetten. Met een
eindeloze
reeks
onvervalste
soulklassiekers, lieten The Soulutions
de laatste muziekliefhebbers met een
glimlach huiswaarts keren.

Jongeren toveren
stadsfresco tevoorschijn

Op zondag 15 mei vergaapten de
jongeren uit de Esseghemgebouwen
zich aan de kleurrijke tekeningen die
graffitikunstenaar Gaëtan Tarantino
met een tiental collega’s aanbracht op
een kale muur op het terrein. Op het
initiatief
van
Tarantino,
in
12
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samenwerking met de sociale
huisvestingsmaatschappij Jetse Haard
en met l’Abordage, werd er met
enkele spuitbussen een prachtige
stadsfresco tevoorschijn getoverd. De
fresco is de eerste in een reeks van
een vijftal stadskunstwerken die op

deze ruimte in de Lahayestraat zullen
worden aangebracht, verspreid over
een jaar. Op deze manier wordt de
mensen getoond dat graffiti, de
favoriete expressievorm van de
jongeren, een volwaardige kunstvorm
kan zijn.

Op vrijdagavond 27 mei was het
Koningin Astridplein ingepalmd door
de avondmarkt. Deze avondmarkt
kreeg een surrealistisch tintje mee
door het straattheaterfestival ‘Plein
Theatre’. De vele bezoekers werden
doorheen de avond opgeschrikt door
vreemde
creaturen
die
met
acrobatieën en animatie hun
aandacht trokken. De talentvolle
straatartiesten zorgden voor een
bevreemdend spektakel, waarbij ze
de toeschouwers onderdompelden in
hun imaginaire wereld. De Eenmans
Vuurfanfare begaf zich met grote
trom
doorheen
het
publiek,
ondertussen vuur spuwend. Sven
Roelants bewoog zich als nar op
verende stelten tussen het publiek
waarbij hij jonglerend en met allerlei
fratsen de show stal. De reusachtige
pop Big Mama trok natuurlijk ook alle
aandacht naar zich toe. Samen met
haar medespeelster en begeleid door
sfeervolle muziek, vormde Big Mama
een levendig en interactief decor.
Plein Theatre werd afgesloten door
D’irque. Dankzij zijn unieke interactie
met het publiek, kon deze jongleur
met zijn wilde acrobatieën op heel
wat applaus rekenen. Kortom, de
combinatie avondmarkt-Plein Theatre
bleek een voltreffer.

CULTUUR

Oproep voor
bijzondere verhalen
over Jette
Dit jaar viert de Nederlandstalige
bibliotheek van Jette haar 25-jarig bestaan.
Ter gelegenheid van dit jubileum wil de
bibliotheek een publicatie uitbrengen over
leuke verhalen, legendes of anekdotes die
zich afspelen in Jette of over vertelsels die
verbonden zijn aan bijzondere plekjes van
onze gemeente.
Kent u zulke verhalen en wilt u niet dat
ze in de vergeethoek geraken, kruip dan in
uw pen en stuur het verhaal op naar de
bibliotheek van Jette vóór 1 augustus 2005.
Ziet u er tegenop om het zelf op papier te
zetten, laat het ons dan weten. Wij helpen u
graag.
Ieder van u wordt opgeroepen om mee
te werken. Zowel verhalen van volwassenen
als kinderen zijn welkom. We nemen alle
inzendingen in overweging.
De uitgave van de publicatie is voorzien
voor het najaar en wordt gekoppeld aan de
jubileumviering van de bibliotheek.
Voor meer inlichtingen kan u
terecht bij Sabina Lauro, Openbare
bibliotheek Jette - Kardinaal
Mercierplein 6 - tel : 02/427.76.07
of Ija Van Malderen - Gustave
Gilsonstraat 154- 1090 Jette - tel.
02/478.83.13

Speciale
vakantieregeling
in bibliotheek
Of u nu een avontuurlijke, rustige of
culturele vakantie plant of gewoon in eigen
straat blijft, één ding kan en mag zeker niet
ontbreken in uw reiskoffer of thuis : een
boek, een tijdschrift, een DVD...
Daarom heeft de bibliotheek een
verrassing voor u in petto : van 27 juni tot
en met 3 september 2005 mag u zo maar
eventjes 10 boeken en 10 tijdschriften
uitlenen voor 6 weken, en dit zowel in de
volwassenenafdeling
als
in
de
jeugdafdeling.
De mediatheek biedt u ook 10 CD’s en
10 CD-ROM’s aan voor 6 weken. De DVD’s
echter blijven beperkt tot drie per
lenerskaart voor een uitleenperiode van drie
weken.
En wat wanneer u buiten deze periode
vakantie plant? Geen nood, op eenvoudige
aanvraag zal het bibliotheekpersoneel
graag uw uitleentermijn en het aantal
boeken of andere materialen aanpassen.

EXPO ESSEGEM
Tot 20 juni kan u in het gemeenschapscentrum Essegem genieten van het werk van
Christophe Gillaerts. In het werk van Christophe Gillaerts merken we een grote
belangstelling voor oude en moderne wetenschap, alchemie en technologie. Ook
thema’s als natuur, geloof, dood en religie vinden we terug. Symbolische elementen en
kleine visuele tekens versterken het thema van de mens op onderzoek in een steeds
evoluerende wereld. Het is een zoeken naar evenwicht tussen een oud geloof en een
wetenschap van nu (modern geloof). Een sterke lijnzetting, een summier kleurenspel,
oog voor detail en het nastreven van een zo perfect mogelijk technische afwerking
bepalen het uiteindelijke resultaat.
Meer info: www.gillaerts.be

ERDE LEEFTIJD

Nadat de Jetse derde leeftijd
vorige maand kon genieten van een
luxe-manicure en een zonovergoten
uitstap naar Londen, staat er deze
maand een uitstap naar Antwerpen
op het programma.

Uitstap Antwerpen
- 28 juni

CHRISTOPHE GILLAERTS
Lithografie
Tot 20 juni 2005
dinsdag tot zaterdag 11u tot 21u
GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette
Info: 02.427.80.39

26 juni 2005:
Cycle for Life
Op 26 juni 2005 kan u fietsen ten
voordele van het kankeronderzoek. 7
universitaire centra organiseren Cycle for
Life, waarbij patiënten en het medisch
personeel samen 1 front vormen, gesteund
door
familie,
wielertoeristen,
sympathisanten en BV’s. In Jette, kan u 25,
50 of 100 km fietsen met start aan het
AZ-VUB (Laarbeeklaan 101).
De officiële start van dit uniek initiatief
voor kankerpatiënten wordt gegeven om
11u. Elk deelnemend universitair centrum
ontvangt als startkapitaal 15.000 euro,
aangeboden door de farmaceuticagroep
Roche. U kan de actie steunen door 5
euro startgeld te storten en mee te fietsen
op 26 juni. Vooraf inschrijven is aan te
raden. Inschrijven op de dag zelf is
natuurlijk ook mogelijk.
Tot op vandaag is kanker nog steeds
de
tweede
meest
voorkomende
doodsoorzaak en overlijdt ongeveer 1 op
4 mensen aan de gevolgen van deze
verschrikkelijke ziekte. Wetenschappelijk
kankeronderzoek en de zoektocht naar

nieuwe en betere behandelingsmethoden
moeten daarom een topprioriteit zijn en
blijven. In België zijn er op dit moment
heel wat veelbelovende onderzoeksprojecten in verschillende universitaire
centra, maar onderzoek is duur en vraagt
tijd.
Cycle for Life wil patiënten en
onderzoekers daarom zowel moreel als
financieel steunen in hun strijd tegen
kanker.
Wetenschappelijk
kankeronderzoek is en blijft immers belangrijk
om deze ziekte te kunnen overwinnen.
Cycle for Life geeft iedereen de kans om
een steentje bij te dragen en tegelijkertijd
een leuke, sportieve dag te beleven.

CYCLE FOR LIFE
26 juni 2005
11u tot 13u
AZ-VUB
Laarbeeklaan 101 - 1090 Jette
Meer info: www.cycleforlife.be

Openingsuren :
Maandag :
Dinsdag :
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag :
zaterdag:

•D

Volwassenenafdeling / Mediatheek
14u tot 19u
14u tot 19u
14u tot 19u
14u tot 19u
14u tot 19u
10u tot 13u
14u tot 16u

Sluitingsdagen tijdens de grote vakantie : 11, 21, 22, 23 juli en 15 en 29 augustus
Nederlandstalige Openbare Bibliotheek K. Mercierplein 6 - 1090 Jette
Tel : 02/427.76.07 - Fax : 02/425.79.27 - e-mail : Jette@bibliotheek.

Jeugdafdeling
16u tot 18u
16u tot 18u
14u tot 19u
16u tot 18u
16u tot 18u
10u tot 13u
14u tot 16u

Op dinsdag 28 juni trekt de Jetse
derde leeftijd op uitstap richting
scheldestad Antwerpen. Het vertrek
vindt plaats om 8u op het Kardinaal
Mercierplein. Na de begroeting
door de gids met een lekkere koffie,
vindt er een bezoek plaats aan de
synagoge. ‘s Middags staat er een
heerlijk
3-gangenmenu
klaar.
Tijdens de namiddag wordt de
Joodse
buurt
en
het
Diamantkwartier bezocht.
Prijs : 46 euro (bus, gids en
menu inbegrepen)
Inschrijvingen: Dienst Derde
Leeftijd Gemeente Jette - Henri
Werriestraat 18-20 - bureau 232.
Nieuw adres vanaf 13 juni:
Wemmelsesteenweg 100 - bureau
029.
Inschrijvingen
gebeuren
voortaan enkel ter plaatse, bij
betaling van de inschrijving.
Info: Tel. 02.423.13.69.

DAT WORDT
GEVIERD!
U heeft de magische leeftijd van
100 jaar bereikt? U viert binnenkort
uw 50, 60, 65, 70 jaar (of meer)
huwelijk? Indien u dit wenst, kan het
gemeentebestuur u helpen om van
dit feest iets bijzonders te maken,
door u tijdens een viering in de
bloemetjes te zetten. Het volstaat om
uw aanvraag zes weken voor de
datum van uw verjaardag of
huwelijksverjaardag in te dienen bij
Lucien Vermeiren, Ambtenaar van
de
burgerlijke
stand
(02/423.12.16)
of
bij
de
gemeentedienst burgerlijke stand
(Henri Werriestraat 18-20 in Jette tel: 02/423.12.70).

Gefeliciteerd...
... aan het koppel Van Den
Broeck - Liefferinckx. Zij vierden
hun diamanten huwelijk op 27 mei
2005.
Jette info nr. 121 - juni 2005
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16th JAZZ JETTE JUNE
Vrijdag 24 juni 2005 vanaf 20u
17 gelijktijdige concerten
4 uur muziek
80 muzikanten
De zestigste verjaardag van de
bevrijding en het einde van de tweede
wereldoorlog wordt ook op muzikaal vlak
herdacht. Jazz, de muziek van onze
bevrijders, herinnert ons aan de unieke
sfeer van deze periode, toen de big bands
immens populair waren.
OPENINGSCONCERT OM 20U
Als openingsconcert, zal de big band
Jack Gondry and his New Music voor een
boeiende voorstelling zorgen van de
“Royal Air Forces Band” van Glenn Miller,
om 20u op het openluchtpodium op het
Kardinaal Mercierplein voor het station
van Jette.
In het verleden stonden er reeds heel
wat vedetten op het JJJ-podium: Toots
Thielemans, Philip Catherine, Ivan
Paduart, Doctor Gab’s en Renaud Patigny,
Marc Lelangue, Tam Echo Tam, The West
Music Club Big Band,…
Vervolgens, vanaf 21.30u, start de
muzikale wandeling van Jazz Jette June
langsheen 17 cafés waar jazz die avond
centraal staat met 17 concerten.
Alle stijlen jazz en groove zullen
aanwezig zijn. De sfeer zal vanaf de
eerste noten de pan uit swingen !
JAZZ JETTE JUNE WANDELING van 21.30u tot 1u
1.
Et
Cetera
–
Van
Bortonnestraat, 1
VOCAL SWING ANTHOLOGY vocal middle jazz
Joanna Natan (voc), Jean-Paul
Vanderborght (el p, voc), Philippe Leblanc
(sax, cl), Paul Dubois (cb), Alain Coppy
(dms)
2.
Breughel
–
Kardinaal
Mercierplein, 23
JAZZ JETTE QUARTET - latin swing
fusion (Jette set musicians only)
Pascal Wincq (p, synth), Eduardo Baró

11. Fana’s
Café
Theodorstraat, 63
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Léon

MAXWELL STREET TRIO - power
blues
Marino Noppe (g,voc), Rudy Brogniez
(b), Johan (dms)
12. Le Derby – Koningin Astridplein, 3
LITTLE VICTOR AND SOPHIE KAY
blues and boogie music

-

Little Victor (voc, g, harm), Sophie Kay
(g, voc), Vince Talpart (b), Eric Lelet (dms)
13. Café Baudouin – Koningin
Astridplein, 25
(a,s sax, voc), David Legley (cb, g), Luc
Siccard (dms, washboard)
3.
Welkom
–
Kardinaal
Mercierplein, 30
PHENOMENAL DIXIELAND BAND
- dixieland jazz
Pascal Restieaux (tpt), Eddy Deplus (cl),
Jean-Philippe Maroquain (tb), Francis
Wattiez (bgle), Bernard Bauwens (bbd),
Rudy Restieaux (dms)
4.
Op Den Hoek – Kardinaal
Mercierplein, 3
BRUSSELS HOT FIVE - swing and
dixie jazz
Patrick Gouy (a sax, cl), Michel Simons
(tpt), Alain Lesire (el p), Michel Deneve (g,
voc), Paul Renders (cb)
5.
De Gele Poraa – Jules
Lahayestraat, 27
DIDIER INDOT QUARTET - fusion
jazz
Didier Indot (g), Thomas Dewattripont
(a sax), Roman Korolik (b), Laurent
Mercier (dms)
6.
Café du Parc – Léon
Theodorstraat, 189
MANKANI QUINTET - funky jazz
Koffi Sadjo (keyb), Alain Makaba (g),
Javier Breton (b), Komlan Tata (perc),

Octave Adanwuso (dms)
7.
Aux 4 Coins du Monde –
Léon Theodorstraat, 132
BRUNO GROLLET TRIO - swing
jazz
Bruno Grollet (a sax), Hagen Williquet
(g), Michel Vrydag (b)
8.
Le Central – Laneauplein, 1
THE KINGS OF SWING - middle
swing jazz
Alain De Vis (tpt), Armand Luypaers
(cl, sax, voc), Jean Gérard (tb), Dirk Dheer
(bjo, voc), Marcel Deneve (b), Eric Brisfer
(dms)
9.
Café The Wembley
–
Wemmelsesteenweg, 181
THE INCREDIBILY LEMONCELLO
AND THE KING BEES - swing blues
Mario Lemoncello (harm, voc), Jo
Harmony (g, voc), Mister Guy (b), Jo
Ludwig (dms)
10. Café La Poste – Léon
Theodorstraat, 126
VICTORIA JAZZ QUARTET
swing and middle jazz

12.06: Jetse stripbeurs. Op zondag 12
juni vindt de eerste Jetse stripbeurs
plaats, in de zaal Excelsior op het
Kardinaal Mercierplein. De vereniging
“Cercle des Collectionneurs jettois”
organiseert, onder het erevoorzitterschap een dag in het teken
van de strip, met een beurs van
collectiestrips,
stripobjecten,
signeersessies, een uitzonderlijke
tentoonstelling “Hommage aan Hergé”,
de verkoop van een ex-libris van Jean
Roba (150 stuks) en een geëmailleerde
plaat van Bollie en Billie (50 stuks), de
openbare verkoop van originele
tekeningen, albums, zeefdrukken,...
Stripbeurs Jette - 12 juni 2005 om
9.30u - In de zaal Excelsior (Kardinaal
Mercierplein - 1090 Jette) - Info: Cercle
des Collectionneurs jettois - Tel:
02.425.93.26.
20.06: Sportverdienste. Op maandag
20 juni 2005 om 19u vindt in het
gemeentehuis de uitreiking plaats van
de Jetse sportverdiensten. Deze
onderscheidingen, uitgereikt door de
Schepen van Sport Benoît Gosselin en

-

André Ronsse(cl, a sax), René De
Smaele (tpt, bgle), José Fontaine (tuba),
Michel Radermecker (bjo, g)

AGENDA
Tot 20.06: Expo Essegem. Tot 20 juni
kan u in het gemeenschapscentrum
Essegem genieten van het werk van
Christophe Gillaerts. In het werk van
Christophe Gillaerts merken we een
grote belangstelling voor oude en
moderne wetenschap, alchemie en
technologie. Meer info: www.gillaerts.be
Christophe Gillaerts - Lithografie. Tot 20
juni 2005. Dinsdag tot zaterdag 11u tot
21u in GC Essegem, Leopold I-straat
329. Info: 02.427.80.39.
5.06: Groot Milieufeest. Op 5 juni kan u
van 12u tot 20u in het Jubelpark
terecht voor het Groot Milieufeest. Dit
feest verzamelt talloze infostands,
allerlei
milieuverwante
animatieactiviteiten voor klein en groot,
een “100% gerecycleerde” modeshow
en, in première voor de bezoekers van
het feest, een demonstratie van de
eerste Belgische zonneauto! De dag
eindigt met een feestelijk slotconcert.
Voor meer info: Brussels Instituut voor
Milieubeheer (BIM) - www.ibgebim 02.775.75.75.

–

Vito Léo (g), François Goffart (p),
Martine Verbrugghe (a,s sax), Léon
Cerfontaine (b), Béla Földvary (dms)
14. Taverne Le Miroir – Koningin
Astridplein, 24-26
THE SMOKY MIDNIGHT GANG swing, boogie and rhythm’n blues
Hans Verhelle (b sax, voc), Xavier
Saget (t sax), Rudy Reunes (tpt), Filiep
Ketels (p), Selim Meiresonne (cb), Handy
Heinz (dms)
15. Brasserie
Jet
7
–
Jetsesteenweg, 608
SANTA SWING
manouche jazz

JAZZ

-

Renaud Dardenne (solo g), Antoine
Renard (g), Damien Noël (s sax), Frédéric
Jacques (cb), Daniel Duchâteau (dms)
16. The Ascot - Jetsesteenweg,
590
CHEEK TO CHEEK - standards
jazz, tribute to Ella Fitzgerald
Clémentine Lecomte (voc), Druss
Lecomte (keyb), Pierre Degreve (cb),
G.G.Shuffle (dms)
17. Café Ter Linden – Léopold Istraat, 329
THE NEVERGREENS - swing and
blues roots music

JUNI
de voorzitter van de vzw Sport in Jette
Eric Schuermans, belonen de sportclubs
of sporters die zich gedurende dit
seizoen hebben onderscheiden.
24.06: 16th Jazz Jette June. Op vrijdag
24 juni 2005 vanaf 20u kan u genieten
van de 16de editie van Jazz Jette June.
17 gelijktijdige concerten, 4 uur
muziek,
80
muzikanten!
Openingsconcert met de big band Jack
Gondry and his New Music om 20u op
het openluchtpodium op het Kardinaal
Mercierplein voor het station van Jette.
Vervolgens, vanaf 21.30u, start de
muzikale wandeling van Jazz Jette
June langsheen 17 cafés waar jazz die
avond centraal staat met 17 concerten.
25.06: Schoolfeest. Op zaterdag 25 juni
tussen 14u en 17u vindt in het
Jeugdpark het groot Parkfeest plaats.
Het feest biedt een namiddag boordevol
animatie aan de kinderen van de
gemeentelijke basisscholen Poelbos,
Van Asbroeck en Vande Borne en van
de gemeentelijke muziekacademie M.
Van de Moortel. Samen met hun

VITO LEO QUINTET - standards
and swing jazz

ouders, grootouders en familie kunnen
de kinderen genieten van sportieve of
creatieve activiteiten, optredens,
spelletjes,...
25.06: Rommelmarkt Capart. Op
zaterdag 25 juni van 8u tot 18u,
ontvangt de Capartlaan u in feestsfeer
tijdens
de
wijkrommelmarkt.
Inlichtingen
en
inschrijvingen:
0479.379.529.
26.06: Rommelmarkt Heilige-Clarawijk.
Op zondag 26 juni van 8u tot 16u vindt
in de De Heynlaan en Van
Rolleghemstraat de rommelmarkt van
de Heilige-Clarawijk plaats. Inlichtingen
en inschrijvingen: 0473.634.132.
26.06: Cycle for Life. Op 26 juni 2005
kan u fietsen ten voordele van het
kankeronderzoek.In Jette, kan u 25,
50 of 100 km fietsen met start aan het
AZ-VUB (Laarbeeklaan 101).
De officiële start van dit uniek initiatief
voor kankerpatiënten wordt gegeven
om 11u. Meer info: www.cycleforlife.be

Wim Hombergen (el,ac g, voc), Dirk
De Groef (el g, voc), Pierre De Decker (b,
voc)

Toegang gratis
voor alle optredens!
JAZZ JETTE JUNE IS EEN ORGANISATIE
VAN CENTRE CULTUREL VAN JETTE (PIERRE
DEWAELS,VOORZITTER) TEL. 02.426.64.39 •
SCHEPEN VAN ANIMATIES BERNARD LACROIX TEL.
02.423.12.90 • GEMEENSCHAPSCENTRUM
ESSEGEM (HERMAN VAN DEN NEST, VOORZITTER)
TEL. 02.427.80.39 • MET DE STEUN VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN EN IN
HET BIJZONDER SCHEPEN VAN HANDEL, BERNARD
LACROIX, SCHEPEN VAN INFORMATIE CHRISTINE
GALLEZ EN SCHEPEN VAN VLAAMSE GEMEENSCHAP
WERNER DAEM, NET ALS DE VZW PROMOTIE VAN
JETTE EN DE VZW HANDEL EN JAARLIJKSE JETSE
MARKT • MET DE STEUN VAN HET MINISTERIE VAN
FRANSE GEMEENSCHAP, DIENST CULTURELE CENTRA
• MET DE STEUN VAN HET MINISTERIE VAN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
MUZIKAAL PROGRAMMA: CENTRE CULTUREL
– WILLIAM POPPE(TEL. 02.426.64.39)

DE JETTE

Elke vrijdag van juli en augustus om 19u

Fiestajet 2005
Jeugdpark Jette
(Graafschap Jettelaan)

Gratis
Fiestajet zorgt voor een zomer vol sfeer en muziek in het
Jetse Jeugdpark. Deze organisatie van Werner Daem,
Schepen van Vlaamse Gemeenschap, Bernard Lacroix,
Schepen van Animaties en het Gemeenschapscentrum
Essegem,

laat

de

muziekliefhebbers

tijdens

de

zomervakantie elke vrijdag gezellig met het gezin of
vrienden genieten van de swingende muziek, een frisse pint
of cocktail in de hand. Tijdens de reeks wekelijkse optredens
kan men naast de groepen die als gevestigde waarden elk
publiek aan het dansen brengen, ook jonge talentvolle
muzikanten ontdekken. Tijdens de pauzes zal de Cubaanse
dansleraar Jesus van het Brusselse Habana Café voor
dansanimatie zorgen. Op de wereldmarkt kunnen de
toeschouwers terecht voor een drankje, een hapje,
wereldwinkelproducten, sieraden,...

Jonge artiesten
op cd gebrand
Nogal wat jonge artiesten zijn op zoek naar een podium om er hun
ding te kunnen doen. Daarom lanceerde de gemeente Jette een oproep om
deze creatieve mensen een kans te geven en hen de komende
zomermaanden - in juli en augustus 2005 - elke vrijdag onder de spots
van het podium van Fiestajet in het Jeugdpark van Jette (Graafschap
Jettelaan) te zetten.
Maar liefst 117 groepen waagden hun kans en stuurden een demo in.
Door de uitzonderlijke kwaliteit van de inzendingen werden er daaruit 17
(dat zijn er 8 meer dan oorspronkelijk gepland) geselecteerd om deze
zomer op Fiestajet te spelen. Zo krijgen de jonge groepen niet alleen een
kans om extra podiumervaring op te doen, maar trekken we ook de
aandacht van media, organisatoren en boekingskantoren.
Bovendien ligt er voor drie van de geselecteerde groepen nog een extra
verrassing klaar: zij krijgen van boekingskantoor Boom! een reeks
betaalde optredens voor een totaalbedrag van 1.000 euro cadeau!
Maar er is nog meer. Alle geselecteerde groepen (op één groep na die
om technische redenen niet op de cd kon staan) kregen ook een plaatsje
op de compilatie-cd ‘Fiestajet 2005’ die zopas bij het Boom!-label
verscheen.
De mix van Cubaanse muziekkunstenaars, wereldmuziek en jonge
hongerige groepjes zorgt voor 80 minuten zomerse sfeer. De
muziekliefhebbers kunnen deze cd winnen door deel te nemen aan de
wedstrijd op pagina 16. U kan ook deelnemen via de Gazet van Jette of
via de website www.jette.be. Wie het juiste antwoord op de
wedstrijdvraag vindt ontvangt de FIESTAJET-cd !!

Wereldmarktkramers gezocht
voor Fiestajet
Tijdens de concertreeks Fiestajet wordt er wekelijks ook een wereldmarkt
georganiseerd. De muziekliefhebbers kunnen hier terecht voor een drankje, een
hapje, wereldwinkelproducten, sieraden,... De concerten op vrijdagavond tijdens de
maanden juli en augustus lokken jong en oud. Vorig jaar bezochten gemiddeld 1800
personen elke concertavond. Verenigingen en marktkramers kunnen van deze
publieke belangstelling gebruik maken om hun waren aan te prijzen. Deelname aan
deze wereldmarkt is gratis, maar u moet wel zelf het nodige standmateriaal voorzien.
De verenigingen of marktkramers die een stand wensen op deze wereldmarkt, moeten
zich wel inschrijven. Om alles zo goed mogelijk te organiseren, laat u best zo snel
mogelijk weten of u wenst deel te nemen.
Antwoordstrookje terug te sturen of te mailen naar de dienst Vlaamse
Gemeenschap Gemeente Jette - Fiestajet - Wemmelsesteenweg 100 in
1090 Jette - mwalgraeve@jette.irisnet.be.
Ondergetekende
Naam Handel/Vereniging
Adres
Tel:
Neemt deel aan de Wereldmarkt op Fiestajet op de volgende data (aanduiden
aub)
Vrijdag 1 juli 2005 - Vrijdag 8 juli 2005 - Vrijdag 15 juli 2005 - Vrijdag 22 juli
2005 - Vrijdag 29 juli 2005 - Vrijdag 5 augustus 2005 - Vrijdag 12 augustus 2005 Vrijdag 19 augustus 2005 - Vrijdag 26 augustus 2005
Jette info nr. 121 - juni 2005
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Fiestajet 2005
One Trick Po
Meer dan een eendagsvlieg
Thuiswedstrijd
voor l’Ile aux Tortues
Op de laatste dag van Fiestajet nemen enkele
Jettenaren het podium in. De helft van de groepsleden van
l’Ile aux Tortues speelt op vrijdag 26 augustus een
thuiswedstrijd. Deze 6 jonge Brusselaars zijn reeds sinds
jaar en dag vrienden, maar vormen sinds 2002 samen de
groep l’Ile aux Tortues. 3 onder hen volgden
muziekacademie en 3 zijn autodidact, maar stuk voor stuk
zijn ze gebeten door de muziekmicrobe. Ondanks hun
traditionele samenstelling, met elektrische en akoestische
gitaar, bas, drum, keyboard en saxofoon, brengen ze toch een eigen geluid. In
het poprockgenre brengen ze enkel eigen nummers, waarvoor de hoofdzanger
Laurent Miller de teksten levert. Hun voorliefde gaat uit naar Franse rock zoals
Louise Attack of Noir Desir, terwijl ook getalenteerde tekstschrijvers zoals
Jacques Brel de groep inspireren. Begin dit jaar verzamelden ze hun beste
nummers op de cd ‘Tout va bien’ in de thuisstudio van de zanger. De groep
hunkert niet meteen naar commercieel succes, het plezier om samen muziek te
maken blijft de voornaamste drijfveer. Bovendien zitten er twee groepsleden
met concrete trouwplannen en eentje met eindstudies. Vanaf volgend jaar
willen ze zich volop inzetten om op muzikaal vlak te blijven verbeteren maar
ook om meer optredens te versieren, hetgeen als beginnende groep niet altijd
even evident is. Net daarom zal een jonge groep zoals l’Ile aux Tortues het
podium dat ze door Fiestajet krijgt aangereikt bijzonder appreciëren.
L’Ile aux Tortues treedt op vrijdag 26 augustus op in het Jetse Jeugdpark.
Meer info: www.jette.be en www.ileauxtortues.be.cx

One Trick Po is het muzikale gezelschap rond singer-songwriter Veerle Pollet. De
groep is een tweetal jaar geleden ontstaan in het Leuvense, waar de zangeres klassieke
piano studeerde aan het Lemmensinstituut. Nu ze terug verhuisd is naar haar originele
thuisbasis Jette, werden er enkele muzikantenwissels doorgevoerd. Momenteel bestaat
de groep uit Veerle Pollet (zangeres, gitaar en piano), Jan Pollet (bass), Tim De Jonghe
(drums, bekend van Vaya Con Dios) en Koen Wauters (gitaar). De bijzondere
groepsnaam is een combinatie van de studentenbijnaam van de zangeres ‘Po’ en de
Amerikaanse uitdrukking ‘One Trick Pony’, hetgeen zoveel betekent als eendagsvlieg.
One Trick Po brengt jazzy popmuziek en hoofdzakelijk eigen nummers, die bewijzen
dat de groep meer in haar mars heeft dan een eendagsvlieg. De teksten en akkoorden
worden geleverd door Veerle Pollet, waarna de groep voor de extra arrangementen
zorgt. Wie houdt van pop, jazz
en af en toe en stevig nummer,
zal genieten van One Trick Pony.
Hun nummers gaan van rustige,
meeslepende melodieën tot
jazzy en funky tunes.
Tot nu toe beperkt de groep
zich tot repetities in de
muziekschool Groot-Bijgaarden,
waar Veerle Pollet les piano
geeft in het kunstonderwijs, en
een sporadisch optreden zoals
tijdens Rockvonk of op Radio 2.
Met hun optreden op Fiestajet
geven ze echter het startschot
van een periode waarin ze zich
voluit zullen inzetten om het
publiek op te zoeken en deze te
laten genieten van hun zachte
maar zalige muziek. Het feit dat
ze uit de 117 inzendingen
werden gepikt om op Fiestajet af
te sluiten, is een bewijs van hun
kunnen. Laat het de eerste stap
zijn in een mooie muzikale
carrière.
One Trick Po treedt op vrijdag 26 augustus op in het Jeugdpark (Graafschap
Jettelaan). Meer info: www.jette.be of www.onetrickpo.net.

Haal gratis uw Fiestajet-cd
in huis
De muziekgroepen die van Fiestajet een groot muzikaal feest zullen maken,
werden op een compilatie-cd gebundeld. De mix van Cubaanse
muziekkunstenaars, wereldmuziek en jonge hongerige groepjes zorgt voor 80
minuten zomerse sfeer. Vul dit wedstrijdformulier in, vind het antwoord op de
wedstrijdvraag en haal gratis uw Fiestajet-cd in huis.

Wedstrijdvraag:
Wie is de singer-songwriter achter One Trick Po?
...................................................................................................................
Stuur dit wedstrijdformulier terug naar Michel Walgraeve, Dienst
Vlaamse Gemeenschap Gemeente Jette, Wemmelsesteenweg 100 mwalgraeve@jette.irisnet.be.
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AUDIO CAFFEINE
ROYAL PHILHARMONIC
JETTE CUBA MEETS
DELLA BOSIERS

ANACONDA ‘NI

ROOTS TRAIN
ROCKERS UNIVIBES

VUMBI VIBRATION

HOMBRE

ERIC BARANYANKA &
THE AFRO LATINO
PARTY

MRS. HYDE
(EX-HOOVERPHONIC)

Royal Philharmonic Jette
De eerste mijlpaal in de
geschiedenis van de Koninklijke
Filharmonie van Jette wordt
gezet in 1833, het jaar waarin
de vereniging werd opgericht.
In 1892 wordt de filharmonie
voor haar moeite beloond:
koning Leopold II verleent haar
de titel van ‘Koninklijk’. Dankzij
het
minzaam
maar
vastberaden temperament van
de huidige voorzitter en de
begeesterende leiding van de
huidige dirigent, gaat de
filharmonie verder op de
ingeslagen weg.
Audio caffeine
Zelf omschrijven ze hun
muziek als new soul muzic. De
invloeden van jazz, funk en
fusion zijn echter nooit veraf.
Audio Caffeïne zijn geschoolde
muzikanten
met
een
uitzonderlijk gevoel voor ritme
en dat zal u geweten hebben!
Cuba zingt kleinkunst &
Della Bosiers
In
Havana
bewerken
Cubanen
Vlaamse
kleinkunstklassiekers in hete
salsa. ‘Cuba zingt kleinkunst’ is
een
succesformule
die
bijzonder gesmaakt wordt. Een
optreden met songs van en
door Della Bosiers met
Cubaanse
muzikanten,
aangespekt door kleinkunstklassiekers in een salsakleedje
en Cubaanse traditionals.

PIERRE ANCKAERT
EXTETO
DOBLE IMPACTO
Pierre Anckaert Sextet
Stuk voor stuk hebben de
leden van het “Pierre Anckaert
Sextet” een passie voor
afrocubaanse
muziek
en
specialiseerden ze zich in
jazzmuziek
op
het
conservatorium. Samen brengen
ze zelfgeschreven nummers en
moderne versies van traditionele
Cubaanse
stukken,
zoals
Lagrimas Negras, Muneca,
Besame Mucho, Night Streets.
Het resultaat balanceert tussen
jazz en latijnse muziek.
Anaconda’Ni
Een nieuw geluid is
geboren! Deze 15-koppige
band (brass & percussion) toont
dat donker Afrika en New
Orleans leken helemaal niet ver
uit elkaar te liggen. Maar ook
invloeden uit Latijns Amerika en
zelfs de Balkanlanden zijn in de
sound te horen. Percussionisten,
blazers, een accordeon, dans
en in een aantal nummers ook
zang. Dit alles resulteert in
aanstekelijke ritmes, soms jazzy
dan weer funky melodielijnen
én bovenal een enthousiaste
performance.
Doble Impacto
Na de introductie van de
Buena Vista Social Club in
Europa, staat de Cubaanse
muziek bij ons in de
belangstelling. Maar Cuba
heeft ook een groot aanbod
van uiterst populaire jonge en
vernieuwende bands zoals de
Cubaanse topband Doble
Impacto. Via hun originele
bezetting en eigen composities
brengt Doble Impacto een
unieke en bijzonder dansbare
salsa-sound.

PACO DIATTA &
AFROMANDINKA

CONVENTION
Roots TrainRockers
Het collectief The Roots Train
Rockers heeft slechts een doel
voor ogen tijdens hun
optredens: de tent in lichterlaaie
zetten! Hun try-out in de
Vaartkapoen, gekruid met
reggae, dub, ska en rocksteady,
was alvast een denderend
succes.
Univibes
Univibes is een jonge
Brusselse multi-culturele groep
met roots in o.a. Marokko en in
Afrika. Zij brengen stevige
reggae, gekruid met een
vleugje rap en een snuifje rai.
De tien muzikanten van
Univibes zorgen voor puur
entertainment, en weten meteen
een hele zaal op de dansvloer
te krijgen.
Paco
Diatta
&
Afromandinka
Als auteur-componist en
zanger bespeelt Paco Diatta de
akoestische
gitaar,
de
basgitaar,
alsook
de
traditionele instrumenten zoals
de tama en de kontine. Bij het
componeren laat hij zich
inspireren door de problemen
waarmee Afrika te kampen
heeft.
Paco
zingt
in
verscheidene talen: Wolof,
Diola, Balante, Mandinka,
Creools, Frans, Engels en
Nederlands.

THE SEVEN LAWS OF
WOO

WRONG ‘EM BOYO !
Hombre
Vumbi Vibration
De muziek van Vumbi
Vibration gaat van punkrock
naar Vlaamse, Franse en zelfs
Russische chanson, waarbij
zelfs opgedreven Zaïrese rumba
en funk de revue passeren. Een
explosieve combinatie die
iedereen met een greintje ritme
in z’n lichaam aan het dansen
laat slaan.
Wrong’Em Boyo
Wrong ‘Em Boyo is een
bonte bende Brugse muzikanten
met
een
liefde
voor
opzwepende ritmes. Ze spelen
dan ook een vurige mix tussen
klezmer,
ska,
punk
en
zigeunermuziek. Wrong ‘Em
Boyo geniet de reputatie van
gevestigde partyband.
Eric Baranyanka & The
Afro
Latino
Party
Convention
Eigen nummers en calypso
covers,
gebracht
door
topmuzikanten
en
een
rasentertainer. Reggae, rumba,
salsa en alle mogelijke afrovariaties worden met maar één
doel op het publiek losgelaten:
feest! Met The Afro Latino Party
Convention combineert de
artistieke duizendpoot Eric
Baranyanka het beste uit de
Afrikaanse en Latijnse wereld en
mixt het tot een swingende
cocktail.

Kom dat zien, kom dat zien,
jong Belgisch aanstormend
talent nog vol passie en vuur!
Hombre vermengt pop en funk
en ska tot een zeer dansbaar,
creatief geheel. Met een stevige
ritmesectie, melodieuze gitaar
en piano, een vlammende
blazersectie en dankzij keihard
repeteren staat Hombre voor
een volwassen, kwalitatieve
sound die ze live perfect weten
overbrengen.
Mrs. Hyde
Met frontvrouw Esther
Lybeert laveert Mrs Hyde via
zachtaardige jazz langsheen
een poppy melodietje, om te
parkeren bij een rondborstige
opera-aria. Reeds op zeer
jonge leeftijd was zij de eerste
zangeres bij Hoover (nu
Hooverphonic). Esther Lybeert
heeft
niet
alleen
een
schitterende stem, over de jaren
heeft zij zich toegelegd op de
creatie van eigen composities.
The Seven Laws of Woo
In 2004 ziet 7LOW het licht.
In 2005 debuteren ze in de
Antwerpse Wonderbar en
nemen “The Head” en “Hell
Bound” op: Heavy Horror Funk!
Deze bastaardkinderen van
Prince, A. Franklin, G. Clinton,
J. Brown, F. Zappa & Talking
Heads maken van elk optreden
een wild feest ter ere van
Bacchus en Venus, en hopen
van u hetzelfde.
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Fiestajet 2005
05/08/2005

12/08/2005
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26/08/2005

TROUBLED SOULZ

BUBBLEGUM SOUND

HAGEN PROJECT

L’ILE AUX TORTUES

REY CABRERA

CAMARO

HAVANALUNA

ONE TRICK PO

THE KMG’S

CHICAS DEL MUNDO

RITMO LATINO

ZONKO

Troubled Soulz
Troubled Soulz ontstond in 2003 in
de keuken van 72 Soul, die meewerkte
aan de eerste plaat van Arsenal en toen
voor hen het nummer “Mr Doorman”
pende. Dit Brussels collectief vertrekt
vanuit een klassieke rockopstelling,
maar zoekt op een organische wijze
een eigen weg tussen hip hop, reggae,
soul, jazz, blues, rocksteady… en dit
zonder in voorgekauwde clichés te
vervallen.
Rey Cabrera y sus amigos
De 62-jarige grootmeester-tresero
Rey Cabrera heeft banden met alle
grote namen van de Buena Vista Social
Club, van de overleden Compay
Segundo, Eliades Ochoa over Ortiz
Verdecia tot Maria Ochoa. De
tresgitaar, een aangepaste gitaar
waarbij de zes snaren in drie paren
gegroepeerd zijn, is zijn favoriet
authentiek Cubaans instrument. Rey
brengt traditionele muziek op een zeer
persoonlijke wijze en componeert zijn
eigen nummers.
The KMG’s

Bubblegum Sound

Hagen Project

Bubblegum Sound werd opgericht in
2000 door Pryncess B en Catsizzzz,
twee zangeressen, rapsters en dj’s die
het Brusselse nachtleven afschuimen.
Samengesmolten met de groep
muzikanten “Family jammin’” brengen
ze een fusie van ragga, rap, reggae,
soul, electro...
Camaro
Het vijftal van Camaro brengt een
poppy,
rocky,
funky,
groovy
liedjesfabriek met heel wat zuiderse en
hip-hop invloeden.
Chicas del Mundo
Het idee van een project te bouwen
rond vrouwelijke studentes uit Vlaamse
conservatoria en jazzscholen komende
van Afrika en Zuid-Amerika, komt van
Tulia en Fania Rodriguez (Cuba),
bekend van de legendarische La Banda
(Cuba), Proyeccion Latina en Doble
Impacto. Dit project is uitgegroeid tot
een band waar momenteel 12
vrouwelijke muzikanten zitten. Samen
brengen ze dansbare wereldmuziek met

Na stevige studies aan verschillende
muziekacademies,
vindt
Hagen
Williquet al snel zijn weg op het
podium. Op veertienjarige leeftijd treedt
hij de eerste maal op voor publiek.
Nadien evolueert hij verder in het
domein van zijn grote liefde: jazz.
Havanaluna
Havanaluna bestaat uit acht jonge
Brusselaars en speelt voornamelijk
Cubaanse son.
Ritmo Latino
Ritmo Latino vormt een vaste waarde
in de Belgische latino muziek. De groep
is zonder twijfel een van de Belgische
orkesten met de meest ervaring.
Topmuzikanten die al jaren draaien op
de belangrijkste Belgische podia: Pole
Pole en Noche de la Pasion, om er
maar een paar te noemen.

Als twee gekke gasten met een
enorme passie voor American black
music uit de jaren ‘70 (Earth Wind &
Fire, Jackson 5, Johnny Guitar Watson,
Herbie Hancock, Roy Ayers, Marvin
Gaye,…) samen een groep starten,
zorgt dit voor een unieke band die jazz
en funk combineren met hedendaagse
elektronische muziek (hip hop, break
beat, house disco,…). Ongewoon maar
bijzonder aangenaam.

een
zachte
vrouwelijke
toets.

INFO: www.jette.be.
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L’Ile aux Tortues
L’Ile aux Tortues bestaat uit zes jonge
Brusselaars, waaronder vier Jettenaren
tussen 18 en 30 jaar. Originele
composities
met
gevarieerde
(rock)ritmes. Als jonge groep, kan l’Ile
aux Tortues het podium dat ze door
Fiestajet krijgt aangereikt bijzonder
appreciëren.
One Trick Po
One Trick Po is een ‘jazzy’ popgroep
rond de singer-songwriter Veerle Pollet.
Wie houdt van pop, jazz en af en toe
en stevig rocknummer, is aan het juiste
adres! Van rustige, meeslepende
melodieën tot jazzy en funky tunes .
Zonko
Dit funk-, ska- en popcollectief zorgt
gegarandeerd voor een schitterende
avond. Zonko zorgt ervoor dat je vanaf
de eerste noten staat te dansen. Een
band met een hoge dosis sfeer en
broeierigheid…

