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Een overvloed aan bloemen, een
ruim aanbod activiteiten rond de
speelpleinen, de wondere bijenwereld, een voedselpiramide,... De
opendeurdag van de Gemeentelijke
Serres en de Kinderboerderij op
pinkstermaandag biedt de bezoekers
een boeiende ontdekkingstocht. De
deelname van ‘t Hoekje Grond en de
inhuldiging van de bijentuin maken
van deze opendeurdag een echt leefmilieufeest.
Een mooie wandeling in één van
de grootste Brusselse parken, binnentreden in het universum van de imker,
de inhuldiging van het composteringscentrum, de kleurenpracht van
de serres, activiteiten voor het hele
gezin in de Kinderboerderij,... Het
belooft een mooie dag te worden.

Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 00
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
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Echo van de administratie

Van op de banken van de gemeenteraad...
De gemeenteraadsleden kwamen op 27 februari samen om beslissingen te nemen
rond verschillende aspecten van het gemeenteleven. De heraanleg van straten, het
onderhoud van gemeentegebouwen of een nieuwe leerkracht voor een gemeenteschool zijn maar enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen
tijdens de gemeenteraadszitting. Een overzicht van de belangrijkste punten van de
gemeenteraad van februari.

Verbinding Simonis - noorden
van Jette
De gemeenteraad keurde de motie goed die de voorwaarden en wensen van de gemeente Jette vastlegt met
betrekking tot het Gewest in het kader van de nieuwe
tramlijn Simonis - noorden van Jette. Alle details leest u
op bladzijde 3.

Rotonde Moyens Vernieuwing van de openbare
verlichting
Het kruispunt van de Liebrecht en Swartenbrouck
werd onlangs grondig vernieuwd. De voetpaden werden
aangepast, de rotonde Moyens werd heraangelegd en er
werden grondmarkeringen en paaltjes aangebracht die,
hoewel oorspronkelijk als voorlopig beschouwd, deel blij-
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ven uitmaken van de inrichting. Deze grote werf werd in
december afgewerkt en de nieuwe rotonde werd gepast
ingehuldigd. In het kader van de herinrichting en de beveiliging van het kruispunt, zal er binnenkort een nieuwe
openbare verlichting, bestaande uit 16 lichtpunten, worden geïnstalleerd door Sibelga.

Scholen Aurore en Clarté Rationeel energiegebruik
De gemeente Jette zet zich in voor energiebesparingen
en tracht maatregelen uit te werken om het energieverbruik in de gemeentegebouwen te beperken. In deze
optiek, keurden de gemeenteraadsleden de vervanging
goed van de verwarmingsinstallaties in de scholen Aurore
en Clarté. Binnenkort zullen nieuwe radiatoren en twee
nieuwe “hoog rendement” gasverwarmingsketels het comfort van de leerlingen en hun leerkrachten gevoelig verhogen, terwijl de verwarmingskosten zullen dalen.

De volgende gemeenteraad vindt plaats
op 30 april om 20u in het Raadhuis.

Jette, een gemeente waar muziek in zit
Jette, een bruisende gemeente. Het is een uitspraak waar we als gemeentebestuur graag mee uitpakken en waar we als bewoners trots mogen op zijn.
Regelmatig vinden er in onze gemeente evenementen plaats die mensen van
alle leeftijden, achtergronden en origines samenbrengen. Soms zijn het activiteiten waarvan het gemeentebestuur de motor vormt, zoals de paaseierenjacht die dit jaar weer zowat 800 kinderen gelukkig maakte. De organisatie van
heel wat initiatieven is echter vaak ook in handen van bewoners die het sociale leven in onze gemeente een warm hart toedragen. Denk bijvoorbeeld aan
Jam’in Jette, het muziekfestival van de vzw Kwa! dat plaatsvindt op 17 mei in
het Jeugdpark. Of aan Mixture Urbaine op 3 en 4 mei, het grote jongerenfeest
met graffiti, muziek, BMX freestyle,... dat door de vzw’s Tarantino en
Abordage georganiseerd wordt op het Esseghemterrein. Deze organisaties
tonen aan dat er heel wat gedrevenheid heerst onder de bevolking om van Jette een gemeente te maken
waar muziek in zit.
Op Pinkstermaandag 12 mei vindt opnieuw de “Opendeurdag van het leefmilieu” plaats. Zowel de
gemeentelijke serres als de kinderboerderij gooien hun deuren open en zullen opnieuw heel wat bezoekers lokken, die de bloemenpracht van de serres en het leven op de boerderij kunnen ontdekken. Naar
aanleiding van deze opendeurdag, wordt de nieuwe bijentuin in het Laarbeekbos feestelijk geopend,
net als het composteringscentrum van ‘t Hoekje Grond.
Gaat jouw interesse meer uit naar kunst? Geen probleem. Tijdens het weekend van 12 en 13 april
kan u tijdens het Artiestenparcours de ateliers en het werk van de meer dan 130 deelnemende kunstenaars ontdekken. Deze wandeling leidt u langs prachtige schilderijen, foto’s, sculpturen,... die anders
achter de voorgevels verborgen blijven.
Deze initiatieven vormen stuk voor stuk een onderdeel van de basis van wat onze gemeente wil vormen: een warme leefomgeving waar iedereen zijn plaats heeft en waar plaats is voor ontspanning en
ontmoetingen. Het gemeentebestuur en de bewoners slaan de handen in elkaar om de leefomgeving en
de samenleving te kneden tot een hartelijke plek. Agenda 21, gericht op de duurzame ontwikkeling van
onze gemeente, vormt nog een goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking die moet leiden tot
goede resultaten.
Over al deze activiteiten vindt u alle nodige informatie in dit nummer van Jette Info. Ik hoop u alvast
op één van de gelegenheden te kunnen ontmoeten.
Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger - Burgemeester

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Uurrooster gemeentediensten
(uitgezonderd juli en augustus)
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en FIBEBO (financiële
dienst):
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u,
donderdag van 13u tot 19u
Andere diensten:
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u,
donderdag van 13u tot 16u.

Raadshuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02.412.68.06

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Léon Theodorstraat 204
1090 Jette
Tel. 02.421.65.00

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02.422.46.11
• Sociale dienst: 02.422.46.40

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90

Mobiliteit
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Tram 9: de Brusselse overheid beslist
de komende maanden

O

p 28 februari was het auditorium
van
het
Brugmannhospitaal
niet
groot genoeg om de opgedaagde
bewoners en handelaars van Jette,
Ganshoren en Laken te ontvangen.
Deze kwamen de resultaten ontdekken van de impactstudie over het
gewestelijk project dat een verbinding
voorziet via openbaar vervoer tussen
het metrostation en Laken (Heyzel)
via het noorden van Jette. Deze resultaten werden voorgelegd door
Brussels Minister van Mobiliteit en
Openbare Werken Pascal Smet, in
aanwezigheid van Burgemeester
Hervé Doyen en leden van het Jetse
College, net als de Burgemeester van
Ganshoren Michèle Carthé en
Schepen van Mobiliteit van BrusselStad Christian Ceux.

De beste oplossing
De impactstudie, waarvan de realisatie toegewezen werd aan een onafhankelijk studiebureau, vergeleek 14
mogelijke trajecten, met 4 verschillende vervoermiddelen (4 per bus, 8 per
tram, 2 per metro en 1 per pre-metro),
op basis van 7 objectieve criteria. Na
een eerste vergelijking bleven er nog
drie mogelijke opties over: een tram
via de Jetselaan en het Koningin
Astridplein, een tram via de
Poplimontlaan die de Spiegel vermeed
en een pre-metro in een tunnel onder
de Jetselaan. De impact van deze drie
opties werd gedetailleerd geanaly-

seerd tijdens de tweede fase van de
studie.

Een werf onder nauwlettend
toezicht

“De resultaten pleiten duidelijk
voor een tramlijn langs de Jetselaan
en het Koningin Astridplein, richting
UZ Brussel”, besloot Minister Smet.
Het traject van deze lijn zou uitgebreid worden tot de Heyzel via de
Dikke Beuklaan in Laken. Deze
oplossing biedt de meeste stedenbouwkundige en ruimtelijke coherentie. Bovendien biedt deze de MIVB
interessante commerciële perspectieven, met zowat 20.000 potentiële nieuwe gebruikers. Op termijn, zal deze
verbinding de toegankelijkheid en de
aantrekkingskracht van de handelszaken op de Spiegel verhogen.

Na de uiteenzetting van Minister
Smet, stelden de aanwezige bewoners
en handelaars vele vragen en uitten
hun opmerkingen of ongerustheden
over dit omvangrijk project. Tot 15
maart konden ze bij het Ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
reageren op de resultaten van de
impactstudie.

Het creëren van deze tramlijn zou
zowat 58 miljoen euro kosten en zou
samengaan met heel wat inrichtingen
voor de gemeente en haar bewoners.
Het Gewest voorziet ondermeer de
renovatie van de openbare ruimte in
de wijken waar de tram langskomt.
Het Koningin Astridplein zal volledig
vernieuwd worden. Om de 50 verloren
parkeerplaatsen in de wijk te compenseren, zal er een ondergrondse parking voor 190 voertuigen worden aangelegd onder het Astridplein en onder
de Jetselaan. Langsheen het parcours
zijn er nieuwe bomen voorzien, ter
vervanging van de 69 bomen (waarvan
een vijftiental op de Jetselaan) die zullen geveld worden voor het tramtraject.

Tijdens de zitting van 27 februari
2008, keurde de gemeenteraad een
motie goed over het project van een
snelle verbinding tussen Simonis en
het noorden van Jette. Nadat akte
werd genomen van de resultaten van
de impactstudie, nodigden de raadsleden het gewestelijk bestuur uit om alle
compenserende maatregelen uit te
voeren die door het studiebureau werden aanbevolen, met name de inrichting van een ondergrondse parking
(die de gemeentelijke autoriteiten
liefst onder de Jetselaan willen), een
plan dat het behoud van de bomen in
goede staat verzekert en een tijdelijke
nieuwe lokalisatie voor de zondagsmarkt tijdens de werken.
Deze motie bevat ook een lijst met
aanbevelingen gericht op de begeleiding, de organisatie en de opdeling in
fases van de werken, over de complete herinrichting van het Koningin
Astridplein, over de analyse van de
mogelijke verbindingen tussen de bus-

lijnen en de toekomstige tramlijn en
over de aanplantingen van bomen. Er
zal een begeleidingscomité, bestaande
uit vertegenwoordigers van het
Gewest, van de MIVB en de betrokken gemeenten, opgericht worden om
de vooruitgang van het dossier in goede banen te leiden. Minister Smet
heeft zich geëngageerd om ook de
handelaarsvereniging Shopping Jette
hierbij te betrekken. De gemeente
Jette van haar kant engageert zich om
de handelaars tijdens deze werken
met alle mogelijke middelen te helpen.
Eind april 2008 neemt de Brusselse
regering een definitieve beslissing in
dit dossier, rekening houdend met de
opmerkingen van de bewoners, de
handelaars en de gemeenten. Eind
2008 zal de bevolking opnieuw geconsulteerd worden in het kader van de
aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.
Deze toekomstige verbinding, oorspronkelijk “Tram 10” genoemd, zal
v o o rtaan “Tram 9” heten. 9 zoals
Brussel 9 (of 1090 Jette) en zoals de
tram 9 die in Jette rondreed tot eind
jaren ‘70.
Inlichtingen: Minsterie van het
B russels Hoofdstedelijk Gewest Mobiel Brussel - Vooruitgangstraat
80/1 in 1035 Brussel - 0800/94 001 www.mobielbrussel.irisnet.be

Scholenwedstrijd rond zichtbaarheid in het verkeer

Val op veilig!
Federaal Minister van Mobiliteit Yves Leterm e
en het BIVV starten een actie om de zichtbaarheid
van kinderen in het verkeer te verhogen. Met een
wedstrijd voor leerlingen van het 6de leerjaar willen
zij de scholieren sensibiliseren voor het belang van
“zien” en “gezien worden” tijdens hun dagelijkse
verplaatsingen.
Alle klassen van het 6de leerjaar in heel het land
kunnen deelnemen en maken zo kans om één van de
500 pakketten met fluohesjes voor de hele klas te
winnen. Meespelen is eenvoudig. Op de website van
het BIVV krijgen de deelnemers tien meerkeuzevragen over zichtbaarheid in het verkeer voorg e s c h oteld. Ze kunnen de vragen samen met de hele klas en met de nodige toelichting van de leerkracht oplossen. De antwoorden op de vragen zijn terug te
vinden in de bro c h u re “Val op Veilig! Val veilig op!”
van het BIVV, die ze eveneens online kunnen raadplegen.
Zo legt de bro c h u re bijvoorbeeld uit dat je je
z i c h t b a a rheid aanzienlijk kan verhogen met aangepaste kledij en accessoires: overdag en bij slecht
weer zorgen felle kleuren of fluotinten ervoor dat je
beter opvalt. Heldere kleuren en vooral re f l e c t e re n-

de accessoires op dezelfde hoogte als de dimlichten
van auto’s zorgen ervoor dat je ook in het donker
beter zichtbaar bent. ’s Nachts zien automobilisten je
tot op ongeveer 20 meter als je donkere kledij
draagt, tot op 50 meter als je heldere kleuren draagt,
en tot op maar liefst 150 meter met reflecterend
materiaal! Als je weet dat een auto met een snelheid
van 50 km/uur al 26 meter nodig heeft om tot stilstand te komen, dan begrijp je al snel dat het gebru i k
van reflecterende accessoires zeker kan helpen om –
e rg – onaangename verrassingen te verm i j d e n !
Om goed zichtbaar te zijn, gedraag je je als wegg e b ruiker best ook verkeersveilig: kies een veilige
oversteekplaats als je te voet bent, neem met je fiets
de correcte plaats in op de rijbaan, vermijd bru u s k e
manoeuvres, hou rekening met de dode hoek van
auto’s en vrachtwagens…
Een lesfiche voor de leerkrachten verd u i d e l i j k t
nog meer. De fiche bevat een aantal concrete lesvoorstellen om het thema verder te ondersteunen.
Het is een educatief totaalpakket dat kinderen moet
leren om letterlijk in de kijker te lopen als ze te voet
of met de fiets op straat komen.

De wedstrijd loopt nog tot 18 april. Elke klas
kan, via de verantwoordelijke leerkracht, slechts
één keer haar geluk beproeven. De lijst van de winnende klassen, willekeurig getrokken uit de klassen
die de vragenlijst foutloos invulden, zal vanaf 28
april op de site van het BIVV beschikbaar zijn. Elke
winnende klas zal eind mei een pakket van 50 fluohesjes ontvangen.
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Stormweer van 14 juni 2007
erkend als natuurramp
Op 14 juni 2007 werd Brussel geteisterd door stormweer, met heel wat
schade tot gevolg. De gemeente Jette diende een aanvraag in om het uitzonderlijke karakter van dit onweer te erkennen. In het besluit in het
Staatsblad van 12 maart 2008, erkent de federale regering dit stormweer
als natuurramp, waardoor schadevergoedingen mogelijk worden.
Vele Jettenaren hadden een dossier ingediend bij
de juridische dienst van de gemeente voor een aanvraag tot financiële tussenkomst voor het herstel
van de opgelopen schade. Nu het onweer officieel
als ramp beschouwd wordt, zal de juridische dienst
de personen die te lijden hadden onder dit stormweer verder steunen door de correct ingevulde dos-

siers op te volgen bij de bevoegde instanties.
Opgelet, het indienen van een aanvraag tot herstelling leidt niet automatisch tot een financiële
tegemoetkoming. Deze beslissing ligt bij het
Rampenfonds en niet bij de gemeente. Bovendien
zal het Rampenfonds niet over enorme bedragen
beschikken.

Woningverzekering en natuurrampen
Sinds 1 maart 2007, moeten alle woningverzekeringen de schade door natuurrampen terugbetalen.
Voorheen stond het Rampenfonds hiervoor in. Dit
Fonds komt nog gedeeltelijk en in tweede instantie
tussenbeide: bijvoorbeeld voor personen in financiële moeilijkheden, die afhankelijk zijn van het
OCMW of voor personen wiens voertuig beschadigd
werd op een andere plek dan in hun eigen garage.
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij het
Gemeentebestuur van Jette - juridische dienst
(Olivier Ngwanza) - Wemmelsesteenweg 100 02.422.31.72 - ongwanza@jette.irisnet.be.

Herinrichting Woestelaan
Geef uw mening
Minister Pascal Smet wil de Charles Woestelaan grondig vernieuwen. Tijdens de informatievergadering op 21 april
2008 om 19.30u in het Gemeenschapscentrum Esseghem (Leopold I-straat 329) kunnen de bewoners alle details vernemen over de plannen. Tussen 17 april en 16 mei vindt er bovendien een openbaar onderzoek plaats over deze herinrichting van de Woestelaan.
Het doel van deze werken is om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Hiervoor wordt er rekening
gehouden met de mobiliteit, de veiligheid, de reinheid, en de kwaliteit van de inrichting. Nadat er vorig jaar reeds een
informatievergadering plaatsvond over de filosofie van het project, worden nu de plannen voorgesteld tijdens de nieuwe bewonersvergadering op 21 april.
Tijdens het openbaar onderzoek, van 17.04 tot 16.05, ligt het dossier van de aanvraag tot bouwvergunning ter inzage in het gemeentebestuur en bij de politie. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van
8u30 tot 14u en op donderdag van 13u tot 16u en van 16u tot 19u op afspraak op het Gemeentehuis
van Jette, Wemmelsesteenweg 100, kantoor 201. Het dossier kan ook ingekeken worden op
woensdagavond op het Politiecommissariaat van Jette, Kardinaal Mercierplein 1 tussen 17u en
20u.
Info: Dienst Grondgebiedbeheer - 02.423.13.36.

Sector Mercure

Sector Laarbeek

Wijkinspecteur:

Wijkinspecteurs:

Nathalie Jehaes (adjunct-sectorchef) - tel: 02.474.01.83

Wim Van den Eynde (adjunct-sectorchef) - tel: 02.474.01.83

Nathalie Van Loon
- tel: 02.478.90.49

Oproep
Legereenheid
Zwarte
Duivels

De vriendenking
van de fietskarabiniers
van de legereenheid
Zwarte Duivels
bataljon 2Cy en 4Cy
doet een oproep
om oude leden van deze
groep te herenigen
Bent u lid geweest van dit bataljon
van de Zwarte Duivels ?

Erratum

Voorstelling wijkpolitie
In het februarinummer van Jette Info stelden we de wijkpolitie voor. Elke sector werd voorgesteld, met de wijkinspecteurs en hun telefoonnummer. Voor Nathalie Jehaes, Wim Van den Eynde en Nathalie van Loon werd er een fout telefoonnummer afgedrukt. Hierbij willen we ons alvast excuseren bij de eigenaars van deze nummers voor de overlast.
Hierboven vindt u de juiste gegevens van deze inspecteurs.

Neem dan contact op
met Roger Zimmerman
van de vriendenkring
van de fietskarabiniers
(02.425.94.54 - 0475.91.88.39)

Samenleving
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Gezocht !!
Oude foto’s, documenten, affiches,... over Jette
Ons gemeentelijk archief en onze gemeentelijke
drukkerij beschikt reeds over een mooie collectie
aan oude documenten die onze gemeentelijke
geschiedenis prachtig illustreren. Het boekje met
oude foto’s dat het gemeentebestuur verwezenlijkte
is hier een mooi bewijs van (zie hieronder). We zijn
er echter van overtuigd dat er nog vele Jettenaren
over schitterende oude foto’s, documenten, affiches,

enz. beschikken waarop het Jette uit vervlogen tijden prijkt. Als deze stukken liggen weg te kwijnen
op zolder of in een vergeten lade, weet dan dat ze bij
ons archief in goede handen zijn. Bovendien kunnen
ze nog regelmatig gebruikt om documenten, kalenders of artikels te illustreren.
Beschikt u over oude foto’s, documenten, affiches, enz. over Jette en wenst u deze aan het

Fotoboekje illustreert
de Jetse geschiedenis
Het gemeentebestuur bracht vorige maand een boekje uit boordevol oude
foto’s die de Jetse geschiedenis prachtig illustreren. De foto’s van de fotowedstrijd werden er in opgenomen, samen met nog vele andere prachtige beelden
van oude wegen, kastelen, pleinen,... Daarnaast krijgt u ook nog een woordje uitleg over de rijke Jetse geschiedenis. De winnaars van de fotowedstrijd krijgen dit
boekje in hun bus.
U kan dit boekje ook kopen aan het onthaal van het gemeentebestuur, voor
de luttele som van 5 e. Hiermee bent u niet alleen een mooi werkje over de
geschiedenis van uw gemeente rijker, maar steunt u bovendien het goede doel.
Het ingezamelde geld gaat integraal naar het sociaal restaurant l’Ange gardien.

gemeentelijk archief te schenken, dan kan u contact
met ons opnemen op het telefoonnummer
02.423.12.00.
Beschikt u over oude foto’s of documenten en
wenst u deze te delen zonder ze weg te schenken?
Geen probleem. Onze drukkerij kan de foto’s of
documenten inscannen om een elektronische versie
te bewaren.
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Feest in het gebouw
27 mei 2008
We leven in een maatschappij waar steeds meer sprake is
van individualisering, onverschilligheid, eenzaamheid,…
Overal vervreemden mensen van elkaar. Om uitsluiting en
eenzaamheid tegen te gaan en om uitwisseling, solidariteit en
beter samen leven te bevorderen, werd de “Dag van de
buren” georganiseerd. Dit evenement kende een groot succes. Met de jaren tonen de burgers steeds meer enthousiasme
voor de “Dag van de Buren”. Zo namen op 29 mei 2007,
voor de vierde nationale editie, zo’n 250.000 Belgen deel.
Ook op Europees niveau kent de European Neighbours Day
een groeiend succes, met in 2007 niet minder dan 7,5 miljoen deelnemers in 28 landen.
Samen een gezellige avond
doorbrengen

men die op gemeenschappelijke waarden
van openheid en solidariteit is gebaseerd.

De opzet is eenvoudig: de inwoners van
heel België en Europa worden uitgenodigd
om een gezellige avond met hun buren
door te brengen in hun flatgebouw/huis of
in de straat, op de laatste dinsdag van de
maand mei. De ideale gelegenheid om te
bouwen aan een stad of gemeente met een
menselijke dimensie. Het evenement
werkt als katalysator om een groepsgevoel
te ontwikkelen en om een identiteit te vor-

Dit jaar vindt de Dag van de buren
plaats op dinsdag 27 mei 2008. Iedereen is
welkom om deel te nemen aan dit gezellig
initiatief. Alle Jettenaren, maar ook alle
buurtcomités, huisvestingsmaatschappijen,
wijkadviseurs, verenigingen, handelaars,…
Tot dan!

Meer info: www.dagvandeburen.be

Inzameling kledij, school- en paramedisch materiaal

Jetse vzw MIC organiseert
hulpprogramma’s voor Haïti
Humanitaire organisatie vzw MIC
Carton de Wiartlaan 124
1090 Jette
02.425.24.60
www.lamic.be

De Jetse vzw MIC zet zich dagelijks
in voor internationale ontwikkelingshulp.
Deze humanitaire organisatie biedt
logistieke, onderwijs- en medische hulp
aan landen die volop in ontwikkeling zijn
en in het bijzonder aan Haïti.

Haïti vormt één van de armste landen ter wereld
en heeft met heel wat tekorten te kampen. De sanitaire en hygiënische omstandigheden laten er te
wensen over. Dit leidt tot heel wat ziekten (zoals
malaria) en een sterftecijfer dat bijzonder hoog ligt.
De kinderen vormen vaak de voornaamste slachtoffers van deze penibele situatie.
De hulp die de vzw MIC biedt, zorgt voor een
gerichte steun. Hiervoor rekenen ze ondermeer op
uw hulp. Zo kan u kleren schenken, schoolmateriaal
of paramedisch materiaal. U kan dit materiaal deponeren bij de vzw of indien nodig kunnen de medewerkers van de vzw deze spullen zelfs bij u thuis
komen oppikken. Het is enkel via deze steun dat
deze vereniging hulpprogramma’s kan uitwerken in
deze achteruitgestelde landen.

Opendeurdag van het leefmilieu
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12 mei 2008
Dag van het leefmilieu in Jette
De Gemeentelijke Serres, de Kinderboerderij en
‘t Hoekje Grond gooien hun deuren open op 12
mei 2008. Het gevarieerd programma richt zich
op jong en oud. Men kan het leven op de boerderij ontdekken, de beplantingen, en de speelplein in
de gemeente Jette. Drie inhuldigingen laten u
bovendien de fascinerende wereld van de bijen
ontdekken, deze van de compostering en een
voedselpiramide.
Afspraak op pinkstermaandag 12
De kleurrijke wereld van de
mei,
Laarbeeklaan 120. Tijdens uw
serres
Tweejaarlijks kan u de gemeentelijke Beplantingsdienst bezoeken, met
als voornaamste trekpleister de bloemenpracht van de serres. Tijdens deze
o p e n d e u rdag blijkt dat het groene en
k l e u rrijke karakter van onze gemeente
te danken is aan het gedreven en gecoörd i n e e rde van de ploeg van de
Beplantingen. Dit jaar vormen de
“Speelpleinen” het centrale thema.
De ludieke en pedagogische activ i teiten illustre ren de diversiteit van de
taken van de beplantingsdienst, maar
ook de schoonheid van de serre b l o emen. Vanaf het einde van de maand
mei verhuizen deze naar de rotondes
en de andere gemeentelijke gro e n e
ruimtes. In de gemeentelijke serre s ,
vinden we meer dan 47.000 bloemen
die met zorg behandeld worden. Deze
maken een bezoek aan de serres meer
dan de moeite waard. Wenst u tips
voor uw planten? De tuiniers bieden u
graag een antwoord op uw vragen.

bezoek ontvangen de vrouwen bovendien een zakje zonnebloemzaad naar
aanleiding van moederdag.

De speelpleinen
Het werk van de Beplantingsdienst
beperkt zich niet tot de meer dan
4.000 laanbomen of de bloemenperken in onze gemeente. Ook het onderhoud van de groene ruimtes, de reinheid, voornamelijk via de hondenhoekjes, en de aanleg en het onderhoud van de speelpleinen behoort tot
hun takenpakket. Dit jaar vormen de
speelpleinen het thema van de opendeurdag, waarbij er speeltuigen voor
jong en oud worden voorgesteld en
een kleine tentoonstelling een overzicht biedt van de Jetse speelpleinen.

Ook nog...
Verschillende
voor het publiek.

informatiestands

• Brussel Leefmilieu BIM: een raadgever in leefmilieu en energie deelt

brochures uit en geeft tips;
• Koninklijke Imkerv e reniging van
Brussel heeft een pedagogische stand
(zie artikel over de bijentuin);
• de Jetse eco-ambassadeurs stellen
hun functie voor;
• de Jetse meestercomposteerders
stellen composteringstechnieken voor;
• het agentschap Net Brussel;
• de vzw Leefmilieucommissie Bru s s e lWest stelt een thematische wandeling
voor in het Koning Boudewijnpark.

Opendeurdag
gemeentelijke serres
pinkstermaandag 12 mei
van 10u tot 18u
Laarbeeklaan 120
Gratis toegang
Inlichtingen: gemeentelijke dienst
Beplantingen - 02.478.22.99

Een bijentuin in Jette
Een primeur in Brussel
Naar aanleiding van de opendeurdag van de gemeentelijke serres van Jette, wordt de nieuwe bijentuin ingehuldigd. Brussels minister van leefmilieu, energie en waterpolitiek Evelyne Huytebroeck als Brussels minister van landbouwpolitiek Benoît Cerexhe zullen deze bijentuin, een
primeur voor Brussel, inhuldigen.

natuurliefhebbers kunnen een wandeling door één van de
grootste Brusselse parken. Men kan de wereld van de
imkers ontdekken maar ook met het hele gezin genieten
van de vele activiteiten in en rond de gemeentelijke serres.
Er zullen heel wat imkers aanwezig zijn om hun passie met
u te delen.

De bijenwereld vormt een magische gemeenschap. Hoe
organiseren ze zich? Welk nut hebben ze? Zijn ze schadelijk? Wat is hun impact op de biodiversiteit? Dit en vele
andere vragen krijgen een antwoord op 12 mei 2008.
D e rtien didactische borden langs het parcours in het
Koning Boudewijnpark stellen de verschillende facetten
van het bijenleven voor.

Voor verdere informatie:

De bijentuin met z’n weide in bloei, de honing voortbrengende hagen en de bijenkorven zal heel wat nieuwsgierigen lokken.
De bezoekers met een voorliefde voor het milieu en de

vzw Koninklijke Imkervereniging van Brussel en omgeving
- Bosstraat 365 bus 17 in 1150 Brussel - www.api-bxl.be lerucherfleuri@yahoo.fr
Gemeentebestuur
02.478.22.99

Jette

-

Dienst

Inhuldiging Bijentuin
maandag 12 mei 2008 om 11u
in de gemeentelijke serres van Jette
Laarbeeklaan 120 in 1090 Jette

Beplantingen

-

‘t Hoekje
Grond opent
composteringscentrum
Tuinieren in de stad of een evenwicht tussen de openbare ruimte en
individuele tuinbouw, in een hartelijke sfeer. Dit vormt zowat het uitgangspunt van het Koninklijk Werk
van ‘t Hoekje Grond. Op 12 mei
opent deze Jetse volkstuintjesvereniging een composteringscentrum in
aanwezigheid van Brussels Minister
voor Landbouw Benoît Cerexhe.
Sinds 1940, stelt ‘t Hoekje Grond
ongeveer 2 aren grond ter beschikking van amateurtuiniers die deze
naar vrije wil kunnen bewerken en
waarop ze hun eigen groenten kunnen
kweken. Oorspronkelijk wou men de
bevolking die te lijden had onder de
oorlog
helpen
overleven.
Tegenwoordig worden de tuintjes
bewerkt door mannen en vrouwen uit
alle lagen van de bevolking, verbonden door hun gemeenschappelijke
passie: tuinieren. Deze tuiniers van ‘t
Hoekje Grond van Jette hebben
bovendien een hart voor het leefmilieu. Met het kleine composteringscentrum zetten ze een nieuwe stap in
het ecologisch beheer van de 150
Jetse percelen. Hierdoor kunnen de
stadstuiniers hun groenten en de
bodem op een natuurvriendelijke
manier voeden.
‘t Hoekje Grond stelt haar composteringscentrum voor op 12 mei
tussen 10u en 18u. De meestercomposteerders zullen een antwoord bieden op al uw vragen.
Inhuldiging van het
Composteringscentrum van ‘t
Hoekje Grond van Jette
12 mei om 11u vlakbij de
Gemeentelijke Serres (Laarbeeklaan
120)
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Lekker en gezond eten op het menu
in de Kinderboerderij
Iedereen geniet van lekker en gezond eten. De Kinderboerderij zet zich
in om de smaakwereld van de jongeren uit te breiden en om hun voedingsgewoonten te verbeteren. Dit gebeurt via een rollenspel, ludieke
activiteiten en situaties waarin de kinderen acteur zijn binnen het proces
van lekker en gezond eten. Tijdens de “Opendeurdag van het Leefmilieu”,
op 12 mei 2008, kan u dit nieuwe thema ontdekken.
Op pinkstermaandag 12 mei kunnen de kinderen
en hun ouders de route van de “gelukkige eter” volgen. De voedselpiramide vormt het centrum van de
activiteiten. Een pistespel leidt de deelnemers van
post naar post met kleine spelletjes, waarbij ze moeten nadenken over hun voedingsgewoonten. Het
doel is om een mentaliteitswijziging te creëren bij de
kinderen, met “Ik ken het niet maar wil het wel
p roeven” in plaats van “Ik heb het nog nooit
geproefd en lust het niet!”.
Dit klinkt allemaal vertrouwd voor ouders van
jonge kinderen. Aarzel dus niet om op een speelse
wijze het plezier om te eten en de diversiteit van
fruit en groenten te komen ontdekken in de

Kinderboerderij.
Naar aanleiding van de inhuldiging van de
Bijentuin, vlakbij de Kinderboerderij, kunnen de
kleintjes eveneens de rol van de bijen ontdekken
voor het verzamelen van nectar. Ook het belang van
deze diertjes voor de biodiversiteit wordt voorgesteld.
Om de innerlijke mens te versterken, staan er
toasts met geitenkaas en honing op het menu, soep
van het huis, pannenkoeken, fruitsap,...
En de dieren van de Kinderboerderij? Zoals
steeds zullen ook deze met hun kroost van de partij
zijn.

Ontdek de route van de gelukkige eter
& de wereld van de bijen
op 12 mei 2008 van 11u tot 18u
in de Kinderboerderij Kleine Sint-Annastraat 172
Gratis toegang
Inlichtingen: De Kinderboerderij - 02.479.80.53.

Wedstrijd Jette in de bloemetjes
Versier jouw gevel en jouw woning
Tijdens de zomer wordt er een grote bloemenwedstrijd gehouden voor de bewoners die hun gevel
met bloemen versieren. Huurder of eigenaar, particulier of handelaar, elke Jettenaar kan deelnemen
aan deze wedstrijd en op deze manier onze leefomgeving kleurrijk in de bloemetjes zetten.
Of men nu op het gelijkvloers woont of op een verdieping, bloemen in de terrasbakken of aan het
balkon zorgen telkens voor kleur in de straat.

U wil Jette nog mooier maken?
Zeg het met bloemen!
Alle details over deze zomerwedstrijd
vindt u in het mei-nummer van Jette Info.

Info: Gemeentebestuur Jette - Wemmelsesteenweg 100
- Ilse Desmet - 02.423.13.62 - idesmet@jette.irisnet.be
Deze wedstrijd voor gevelbloemen en -planten is een
organisatie van de adviesraad voor leefmilieu, voorgezeten
door Christian Materne, in samenwerking met Schepen
van leefmilieu Claire Vandevivere en met de steun van het
College van Burgemeester en Schepenen.

De hond in de stad
Lessenreeks voor een aangepast gedrag
Als u net als één gezin op drie in
ons land de eigenaar bent van een
hond, wenst u ongetwijfeld de beste
zorgen en een goede opvoeding. Deze
leiden tot een gelukkige hond die
door iedereen gewaardeerd wordt.
Met een hond in de stad wonen is
niet altijd evident. Hoe kan u hem
vertrouwd maken met de hondentoiletten en de hondenruimtes? Hoe kan
u hem laten gehoorzamen op de
o p e n b a re ruimte? Hoe voorkomen
dat hij steeds aan zijn leiband trekt?
Hoe de straat veilig oversteken met

jouw hond? Wat gebeurt er als hij
andere honden ontmoet? Hoe voorkomen dat hij blaft of achter fietsers
aanholt?...
Jette is steeds op zoek naar nieuwe
initiatieven voor een vlotte integratie
van de hond in de stad. Daarom steunt
het gemeentebestuur het initiatief van
hondenopvoeder Christian Deraet,
die een reeks “opvoedingslessen voor
de hond in de stad” org a n i s e e rt voor
de Jettenaren. De hondenbaasjes
l e ren er het gedrag van hun vierv o eters beter begrijpen, maar ook hoe ze

hun hond socialer kunnen maken en
kunnen opvoeden. Via oefeningen in
de straten en openbare ruimtes van de
gemeente, wordt de theorie meteen in
de praktijk omgezet.

Een sympathieke en aantre k k elijke manier om de band tussen u en
uw hond te versterken en om zijn
gedrag in juiste banen te leiden. De
goede leerlingen wacht op het einde
van de lessenreeks een cadeautje.
Geïnteresseerd? Neem contact met
Christian Deraet op 0475.75.84.49.
Dit initiatief wordt gesteund door
het College van Burgemeester en
Schepenen van de gemeente Jette en
door Schepen van Leefmilieu Claire
Vandevivere.

Leefomgeving
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Grote reinheidsactie

Samen de mouwen opstropen
en Lenoir), Lahayestraat (fase 1), Wilgstraat, SintVincentius a Paulostraat, Gillebertusstraat, Van
B o rtonnestraat, Wemmelsesteenweg, Kardinaal
Mercierplein en het Laneauplein.

Een nette en aangename leefomgeving kan enkel
bekomen worden dankzij de samenwerking tussen
de bewoners en het gemeentebestuur. Daarom doet
Jette een beroep op de Jettenaren voor de actie
“Nette straten”. Elke zaterdagvoormiddag, van 26
april tot 21 juni, zal er een Jetse wijk schoongemaakt
worden. Een samenwerking tussen het Jets netwerk
van eco-ambassadeurs, de straatvegers en de omwonenden.
Deze reinheidsactie, een initiatief van Schepen
van Reinheid Claire Vandevivere, vindt plaats in
acht verschillende wijken. Goed voor één wijk per
week, gedurende acht weken. Deze actie, die zowat
heel Jette bestrijkt, wil de krachten bundelen van de
verschillende betrokkenen, waarbij zowel het
gemeentebestuur als de bewoners zich voluit inzetten voor de reinheid van hun leefomgeving. Via de
straatgevers, neemt het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid op in deze zaak. De goede staat
en de reinheid van de voetpaden blijft echter de verantwoordelijkheid van de bewoners. Hun inzet blijft
dus onontbeerlijk om goede resultaten te boeken.
Binnenkort krijgt u een huis-aan-huisbericht in
de bus met de datum van deze reinheidsactei “Nette
straten” in uw wijk. U moet enkel het antwoordstrookje invullen en dit bezorgen aan de eco-ambassadeur bij u in de buurt. Hun gegevens vindt u op
het huis-aan-huisbericht.
Laat ons dus samen de mouwen opstropen, om
samen een prachtige leefomgeving te creëren.

De actie “Nette straten” in april en mei
26 april: Wijk Swartenbroecklaan / Capartlaan
Betrokken

straten:

Swart e n b roeck-,

Van

Afspraak om 9.30u op het kruispunt van de Van
Bortonne- en de Van Huyneghemstraat
17 mei: Wijk Lahaye (Fase 2) /
Dapperheidsstraat
Betrokken straten: Lahayestraat (tussen de de
Smet de Naeyerlaan en de Esseghemblokken); de
Dapperheidsstraat, Loossens-, Verzets-, Dansette-,
Delathouwer, rontonde Pannenhuis.
Vanaf 9.30u in de kleine Esseghemstraat (langs
de de Smet de Naeyerlaan).
24 mei: Wijk Onze-Lieve vrouw van Loudes /
Bullings / Odon Warland (Fase III)

Engeland- en Liebrechtlaan, Jectagaarde, ‘t
Jaegerkegaarde, Schuermans-, Soetens-, Capart - ,
Desmet- en de Abdij van Dieleghemstraat.
Afspraak om 9.30u op de parking van de
Mercuregalerie.
3 mei: Wijk Sint-Pieterskerkstraat / Abt De
Slooverstraat / Wemmelsesteenweg /
Lahayestraat (fase 1) / Wilgstraat / SintVincentius a Paulostraat
Betrokken straten: Sint-Pieterskerk-, Abt De
Slooverstraat / Werriestraat, Vandenschrieckstraat,
Van
Huyneghemstraat,
Couteauxstraat,
Verbeyststraat, Léon Theodorstraat (tussen Mercier

Betrokken straten: Uyttenhove, Bullings,
Mayelle, Steppe, Van Swae, Berre, Spruyt, Warland
(tussen de Smet de Naeyer en Pannenhuis), Baron
de Laveleye, ND de Lourdes, Vandervleet
Samenkomst: Huybrechtspark (ingang kruispunt
Spruyt- en Vandervleetstraat)
31 mei: Wijk Gilson / Verschelden
Betrokken straten: Gilson-, De Greef-, Peret-,
Verschelden-, De Baisieux-, Masoinstraat (tot de
Hubertstraat), Hof ten Berggaarde, Heilig-Hartlaan
(onpare zijde tussen de Graafschap Jettelaan en het
Van Gehuchtenplein).
Afspraak om 9.30u in de Gilsonstraat, ter hoogte
van de hondentoilet.

Jetse speelpleinen
in een nieuw kleedje

M

et vriendjes schommelen of
op kleurrijke speeltuigen
k l a u t e ren vormt zowat het
leukste tijdsverdrijf voor kinderen. Het
gemeentebestuur en in het bijzonder de
dienst beplantingen pro b e e rt de jongste
Jettenaren ook een plek te bieden in de
o p e n b a reruimte, waar ze naar hartelust
kunnen ravotten. In Jette vinden we
verschillende speelpleinen. Deze in het
G a rcetpark, in het Poelbos, de Van
A s b roeckschool en de kinderopvang
Bollie en Billie kregen onlangs nog een
grondige opknapbeurt .
In het aan het Kardinaal
M e rcierplein
grenzende
Paul
G a rcetpark vindt men een speelplein
voor de kinderen en een ruimte voor
tieners. Het speelplein bevindt zich aan
de achteringang van school Champ de
Tournesols. Kinderen tot 7 jaar vinden
er verschillende prachtige speeltuigen,
zoals een glijbaan, een trein, een
schommel... Onlangs werd er met een
“combi”, met een glijbaan, een klim-

rek,... toegevoegd aan het speelplein.
De grond is bezaaid met boomschors,
zodat de kinderen bij een eventueel
ongelukje zacht terechtkomen. Aan de
kant van de Léon Theodorstraat vinden
de tieners een speciaal voor hen ontworpen ruimte, met een heel bijzonder
soort stadsvoorzieningen. Het is een
origineel - en experimenteel - concept
in een park dat open staat voor iedereen. Het hondenhoekje en de vijf
petanquebanen kaderen eveneens
binnen deze filosofie.

Ook Poelbos en Van Asbroeck
kregen nieuwe speeltuigen
Deze lente werd ook het speelplein
in het Poelbos grondig aangepakt. De
bestaande structuur werd uitgebreid
met 5 speeltuigen, met ondermeer een
schommel, een draaimolen en meer
sportieve spelen. Dit plein bevindt zich
in het benedengelegen gedeelte van de
Poelbosschool en wordt ook tijdens
Kids’ Holidays veelvuldig gebru i k t .

De speeltuigen in School Van
A s b roeck werden eveneens volledig
v e rnieuwd. Nadien was het ook nog de
b e u rt aan de kinderopvang Bollie en
Billie, waar twee speeltuigen werden
toegevoegd aan de bestaande structuur.
Het oudste maar bekendste speelplein ligt op het Liebrechtplein. De
Jetse leefmilieudienst won voor dit
plein - voor de neus van pre s t i g e steden als San Fransisco en Madrid - de
tweede prijs op de Internationale wedstrijd voor de aanleg van stedelijke
groene ruimten in Montreal. Ook bij de
herinrichting van het Jeugdpark (de
naam zegt het al), ging er veel aandacht
naar de jeugd. Er zijn 3 speelpleinen
ingericht, voor kinderen van 2 tot 6 jaar,
van 5 tot 12 jaar en voor kinderen van
meer dan 10 jaar. Dit alles rond het
hoofdelement, een speelplein voor kind e ren (van 2 tot 6 jaar) met een verm i nd e rde mobiliteit (zelfs toegankelijk
voor rolstoelgebruikertjes).
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Ophaling groenafval op zondag
hervat vanaf 6 april 2008
Wie het woord “tuinieren” hoort, denkt
aan hagen snoeien, bloemen planten en het
gras maaien. Maar wat gebeurt er met de
honderden tonnen tuinafval? Wie aan de
witte zak denkt, zit fout! De witte zak is uitsluitend voor ongesorteerd afval dat door de
verbrandingsinstallatie verwerkt wordt. Het
tuinafval daarentegen kan worden gerecupereerd en gecomposteerd. Wie niet thuis kan
composteren, kan genieten van de seizoensgebonden ophaling van tuinafval. Deze
gewestelijke ophaaldienst vindt elke zondag
vanaf 14u plaats van de lente tot de herfst. U
verzamelt uw tuinafval in de groene zakken,
takken worden in bundels naast de zakken
geplaatst.

Afval

D

e gemeente en het
gewest slaan de
handen in mekaar
om het afval in het
Brusselse zoveel mogelijk
te beperken. Naast de traditionele ophaling van het
huisvuil, zijn er nog verschillende voorzieningen
om uw afval kwijt te geraken. Zowel voor het groenafval, voor klein chemisch
afval, voor hinderlijke
voorwerpen als voor lege
inktpatronen zijn er verschillende mogelijkheden
gecreëerd waar u met dit
afval terecht kan.
Indien iedereen zijn
steentje bijdraagt voor een
selectieve afvalophaling,
zijn we op weg naar een
gezond(er)
leefmilieu.

Wat hoort er wel in de groene zak? Dorre
bladeren, verwelkte bloemen, snoeisel van
hagen en struiken, onkruid, gemaaid gras en
takken.
Wat hoort er niet in de groene zak?
Stenen, aarde, metaaldraad, metalen piketten, borders in cement of plastic, tegels in
cement, uitwerpselen van huisdieren, boomstronken, papier/karton, recycleerbare verpakkingen en voedingsresten.

Groenafval

Grofvuil

Inktpatronen en gsm’s

OPHALING GEWEST. Het
Gewest organiseert tijdens de zomermaanden 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. Deze
ophaling van groenafval op zondagnamiddag door het gewest wordt hervat vanaf 6 april 2008.

GEWESTELIJKE CONTA I N E RPARKEN. U kan met uw grofvuil
(elektrische huishoudtoestellen, meubelen,...) 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 (toegang tot 15.45u). Voor de
huishoudens is dit gedeeltelijk gratis.
Particulieren, handelaars, ambachtslui
en kleine ondernemingen kunnen,
tegen betaling, eveneens met hun
bouw- of afbraakafval (chassis, gootstenen, rolluiken, marmer, balken,...)
terecht in de containerparken van het
Gewest.

U kan uw lege inktpatronen en
oude gsm’s deponeren in de kartonnen ophaaldozen die u vindt in de
gemeentelijke infrastructuur: het
gemeentehuis, de Nederlandstalige en
Franstalige bibliotheek op het
Kardinaal Mercierplein, bibliotheek
de Naeyer, de dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120), de omnisportzaal
(Graafschap Jettelaan 1), de gemeentelijke kinderopvang (Lecharlierlaan
86). Deze inktpatronen en gsm’s worden gere c y c l e e rd ten voordele van
Radio Bobo dat zieke kinderen
bezoekt in hospitalen, waaronder het
kinderhospitaal.

OPHALING DOOR NET BRUSSEL. Net Brussel komt op afspraak uw
grofvuil aan huis ophalen. Het volstaat
om te bellen naar het gratis nummer
0800/981.81. U maakt een afspraak en
zorgt ervoor dat er iemand thuis is op
de vastgestelde datum en het overengekomen uur. Elke 6 maanden heeft u
recht op de gratis ophaling van 2m3
grofvuil. Voor elke bijkomende m3
betaalt u vervolgens 19 e. Van december tot eind maart, kan u ook op zondag
een afspraak maken met Net Brussel.

De gemeentelijke graffiti-ploeg
komt op aanvraag gratis de graffiti
weghalen van uw woning, garagepoort of muur. Deze ploeg beschikt
over het nodige materiaal om de graffiti op een professionele manier weg
te halen zonder sporen na te laten. De
graffiti kan echter niet weggehaald
worden van op een geschilderde
o p p e rvlakte of van op een ondergrond die geen reiniging onder hoge
druk of met een bijtend middel verdraagt.

Klein chemisch afval

De eigenaars die een beroep willen
doen op de graffiti-ploeg sluiten een
akkoord met de gemeente. De eigenaars die géén beroep doen op deze
gratis dienst om hun graffiti weg te
laten halen riskeren dan weer een
gemeentetaks van 47,38 e.

BEPLANTINGSDIENST.
Met
takken (met een maximumdiameter
van 7cm), ander groen afval en klein
chemisch afval kan u het hele jaar
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 e/m 3 vanaf de
3dem3. Tarief Jetse tuinondernemingen: 12,50 e/m3. Tarief niet-Jetse particulieren: 12,50 e/m 3. Tarief nietJetse ondernemingen: 25 e/m3.
De kalender van de mobiele
Groene Plekjes in Jette
voor de maanden
april en mei 2008:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de
maand, uitgezonderd mei)
op 14 april van 17.15u tot 18.15u
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag
van de maand)
op 28 april en 26 mei
van 18.30u tot 19.30u

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 (Dienst
Beplantingen) of naar de mobiele
Groene Plekjes (voertuigen van Net
Brussel). Opgelet! De groene plekjes
aanvaarden geen medicatie. Hiermee
moet u bij uw apotheker terecht.

Graffiti

Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck 02.478.09.62.
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Ongewenste gasten in je huis of tuin?

Grijp niet meteen naar pesticiden
Staat er te veel onkruid in jouw
tuin? Kruipen er te veel slakken door
jouw groentetuin? Houden muggen je
in de zomer te vaak wakker? Om dergelijke kleine, maar soms vervelende
ongemakken aan te pakken grijpen
veel mensen al te vaak naar chemische
producten. Dit terwijl deze schadelijk
zijn voor mens en natuur. Er bestaan
eenvoudige tips waarmee u deze
zaken op een milieuvriendelijke
manier kan aanpakken.
Insecten, knaagdieren en onkruid
wordt veel te vaak bestreden met
pesticiden. Deze kunnen jouw gezondheid en het milieu echter heel wat
schade toebrengen. Toch bestaan er
voor de meest van deze producten
efficiënte huis-, tuin- en keukenmiddeltjes. De Federale Overheidsdienst
voor Volksgezondheid heeft een brochure ontworpen met allerlei maatregelen om pesticiden en andere schadelijke middelen te vermijden. We geven
u een kort overzicht van deze alternatieve oplossingen via concrete tips.

Slakken
• Richt je tuin diervriendelijk in; egels,
amfibieën en vogels eten immers
graag slakken
• Zorg ervoor dat er geen slakken
kunnen komen op plaatsen waar je dat
niet wilt en plaats gootjes met water
rond de zaailingen
• Lok slakken met zelfgemaakte vallen of speciale middelen en ruim ze
regelmatig op

Opnieuw
Gouden
Baksteen voor
de Jetse Haard
Met terechte trots ontving de
voorzitter van de Jetse Haard
Charles Huyghens op 21 maart de
Gouden Baksteen uit handen van de
directeur van het huurderssyndicaat
José Garcia. Het vormt reeds de
vierde Gouden Baksteen in de
geschiedenis van de Jetse Haard .
Ditmaal werd deze uitgereikt voor
hun inspanningen om het energieverbruik, en dus ook de energiefacturen, te beperken voor de sociale
huurders.
De
Brusselse
Staatssecretaris voor Huisvesting en
Stedenbouw Françoise Dupuis prees
de Jetse initiatieven. In het volgende
nummer van Jette Info, gaan we hier
dieper op in

• Lokmiddeltjes van bier zijn doeltreffend maar mogen niet te dicht bij de
zaailingen worden geplaatst
• Je kan de zaden of jonge platjes
bedekken met zwarte folie, met zaagsel of gemaaid gras
• Extra tip: Wil je toch specifieke producten gebruiken? Bewaar ze zeker
buiten het bereik van kinderen en
huisdieren die door de kleurige korrels kunnen worden aangetrokken; de
inname ervan kan leiden tot vergiftiging.

Muggen
• Muggen hebben water nodig voor
het afzetten van hun eitjes. Vermijd
dus water in de buurt van het huis,
zoals in een emmer of een gieter.
• Sluit ramen en deuren af door horren te plaatsen of bescherm jezelf of je
kinderen met een muskietennet boven
het bed.
• Steek ‘s avonds het licht pas aan als
de deuren en ramen dicht zijn of als de
horren geplaatst zijn.

• Extra tip: Wil je toch insecticiden
gebruiken? Als je ‘s nachts een permanent
verstuifsysteem
gebruikt
(verstuivers, strips,...), zorg dan dat je
de kamers daarna voldoende verlucht.

De keuken
• Door regelmatig sponsjes, vaatdoeken, snijplank, tafelkleed en dergelijke te wassen en te vervangen kan je
al heel wat risico’s vermijden

Meer info: Vraag de brochure
“Ongewenste gasten in je huis of
tuin?” aan door te telefoneren naar
het informatieloket van de Federale
O v e rheidsdienst
voor
Volksgezondheid op het nummer
02.524.95.26 of via mail: info_environment@health.fgov.be. U kan ook surfen
naar
hun
website
www.health.fgov.be waar u de pdf-versie van de brochure kan downloaden.

• Elektrische toestellen, zoals de koelkast en de afzuigkap, dienen regelmatig te worden schoongemaakt. Doe dit
met een spons doordrenkt met azijn of
een ander milieuvriendelijk reinigingsproduct en droog af met een propere doek
• Om je huis te vrijwaren van ongedierte, kan je buiten vallen of lokaas
zetten om insecten te lokken (zoals
een bordje gevuld met een suikermengsel)
• Extra tip: Vermeng nooit bleekwater
met andere onderhoudsproducten
want hierdoor kunnen er giftige gassen vrijkomen.

Agenda 21
Op naar een duurzame toekomst
Op 13 maart verzamelde een 30-tal geïnteresseerden voor de eerste infoavond rond Agenda 21. Het doel van de avond was om een eerste inleiding
te geven over dit nieuwe project. Op een speelse manier maakten de
betrokkenen met elkaar kennis en werd het belang van overleg aangetoond.
De aanwezigen vert e g e n w o o rdigden zowat alle onderdelen van onze samenleving. Bewoners met burg e rzin, mensen uit het sociale en culturele leven, politici,
leden van burg e rg roepen,... Ze deelden alvast één kenmerk, allen willen ze zich
inzetten voor de (duurzame) toekomst van hun leefomgeving en onze gemeente.
Via het “Spel van de 6 stammen” leerden de deelnemers elkaar beter kennen.
De aanwezigen werden in groepjes verdeeld, met elk een thema zoals sociaal,
milieu, veiligheid,... Dit thema was het enige uitgangspunt waarmee ze aan de slag
gingen voor een re n o v a t i e p roject. Ze mochten dit uitwerken tot in het extreme toe.
Het resultaat waren zowel logische en bru i k b a re voorstellen, zoals een kindero pvang voor zieke kinderen, tot onmogelijk te re a l i s e renideeën, zoals alle voertuigen vervangen door paarden. Het bleef een
spel, maar al snel werd duidelijk dat het in dergelijke projecten niet evident is om met alle standpunten rekening te houden en om iedereen tevreden te houden. Het ideaal project is een mix van verschillende aspecten waar iedereen zich in kan
terugvinden.

P a rticipatie van de bewoners vormt de motor
C o n c reet moet deze Agenda 21 een verzameling vormen van initiatieven, gesteund en gestuurd door de bewoners, met
het oog op de duurzame ontwikkeling van onze gemeente. Dit betekent echter niet dat het een amalgaam van losse en
kleinschalige gedachten mag worden. De problematiek van ontwikkeling zonder onze toekomst te hypothekeren moet op
lange termijn en met een algemene visie behandeld worden. Eerst en vooral zal er met de werkgroep, waarop iedereen van
h a rte welkom is, een analyse gemaakt worden van de huidige situatie en van de behoeften. De huidige positieve pro j e c t e n
kunnen gesteund en verder uitgewerkt worden. Voor de bestaande problemen kunnen nieuwe initiatieven genomen worden. Deze initiatieven kunnen op alle onderdelen van de samenleving betrekking hebben, zoals leefmilieu, energie, mobiliteit, sociaal,... Voor een opsomming van ideeën is het echter nog te vroeg, aangezien de participatie van de bewoners de
motor zal vormen van deze Agenda 21. Dit zal zorgen voor innoverende voorstellen die dicht bij de realiteit staan. Binnen
het gemeentebestuur zal er een coördinator aangeworven worden die de ideeën en voorstellen in een actieplan zal gieten.
De bewoners die de gemeente een warm hart toedragen en willen deelnemen aan de uitwerking van deze Agenda 21
zijn alvast welkom op de workshop op 22 april om 20u in het Centre Culturel, de Smet de Naeyerlaan 145. Tot dan!
Meer info? Contacteer Anne-François Nicolay - 02.423.12.09 - agenda21@jette.irisnet.be
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Onderwijs

Digitale schoolborden
voor de Jetse basisscholen
Begin maart 2008 werden er 3 digitale schoolborden
geplaatst in de Jetse gemeentelijke basisscholen, op
initiatief van Schepen van Nederlandstalig onderwijs
Brigitte Depauw. In School Vande Borne en School
Poelbos kreeg het bord een plaatsje in het zesde leerjaar en in School Van Asbroeck werd het in het derde
leerjaar geplaatst. Het doel is om deze digitale borden
op termijn in alle klassen van de drie gemeentelijke
basisscholen te plaatsen.
e Jetse gemeentescholen zijn
de eerste gemeentelijke
basisscholen van het hele
Brusselse gewest met deze moderne
borden zijn uitgerust. Ze zijn tevens
de eerste Jetse scholen met een digitaal schoolbord, waarmee de les op
een snellere, meer interactieve en
boeiende manier verloopt.

D

Deze digitale borden of “smartboards” bieden heel wat voordelen.
Eerst en vooral sluiten deze borden
dichter aan bij de wereld van de jongeren waarin elektronica onontbeerlijk geworden is. Jongeren gamen,
sms’en, chatten,... dat het een lieve
lust is. Niet alleen kunnen de jongeren
snel overweg met deze smartboards,
maar bovendien worden hun lessen op
deze manier heel wat interactiever.
Dankzij een digitaal bord kan de leerkracht tijdens de les websites bezoeken, presentaties geven, filmpjes en
geluidsfragmenten afspelen, enz…

Er kunnen verschillende schermen
tegelijkertijd open staan, net als op
een gewone pc. Een digitaal bord
heeft een groot voordeel op een gewone projectie: het is een touchscreen en
je kan je vinger als muis gebruiken. Bij
het pakket zitten trouwens heel wat
voorgeprogrammeerde mogelijkheden. Zo kan men een kikker ontleden
zonder bloedvergieten, kan men landkaarten projecteren of kan men een
hoek meten met de digitale gradenhoek.
De laatste jaren kenden de elektronische mogelijkheden een ware explosie. Het doel is om de leerlingen uit
het Jetse gemeentelijke basisonderwijs mee te laten genieten van deze
mogelijkheden. De digitale schoolborden vormen alvast een belangrijke
stap in de goede richting.

Digitale schoolborden sluiten dichter aan
bij de elektronische wereld van de jongeren

Uitwisseling van leerkrachten in Jetse gemeentescholen

Initiatief moet
de tweetaligheid stimuleren
Op voorstel van Schepen van Nederlandstalig
o n d e rwijs Brigitte De Pauw en Schepen van
Franstalig onderwijs Merry Hermanus, is er voortaan een uitwisseling mogelijk van leerkrachten
in de Jetse scholen. Franstalige leraars zullen
ingezet worden in Nederlandstalige scholen en
Nederlandstalige leraars zullen de leerlingen van
Franstalige scholen les geven.
Beide schepenen hebben gezamenlijk een aanvraag ingediend bij de ministers van onderwijs
opdat de Franstalige en Nederlandstalige leerkrachten uit het 5de en 6de leerjaar van de basisschool kunnen lesgeven in respectievelijk de
Nederlandstalige en Franstalige scholen. In de
Nederlandstalige school Poelbos zal een

Franstalige leerkracht de sportlessen verzorgen
terwijl zijn Nederlandstalige collega-leerkracht
Sport de Franstalige leerlingen zal onderwijzen.
In de school Van Asbroeck zullen de taalleerkrachten van plaats wisselen. Op deze manier
zullen de leerlingen spelenderwijs de andere
taal leren.
Dit uitwisselingproject zal van start gaan op
1 september 2008. Als het project, na een evaluatie van 3 maanden, succesvol blijkt te zijn voor
de leerlingen én de leerkrachten, kan het project
uitgebreid worden. In een tweetalige gemeente
als Jette, met respect voor de gemeenschappen
die er leven en voor de tweetaligheid die er
heerst, is dit project noodzakelijk.

Samenleving
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18 mei 2008: Stadskriebels
Groot sportfeest in centrum Brussel
Op 18 mei maakt koning auto
in centrum Brussel opnieuw plaats
voor een hele dag sportplezier, tijdens
een nieuwe editie van het grote
sportevenement Stadskriebels.

Stadskriebels is een groot sportfeest in het centrum van
de Stad Brussel, waarbij pleinen en straten autovrij
gemaakt worden. Het programma is zo gevarieerd dat
zowel jong als oud, sportievelingen en minder sportieve
mensen aan hun trekken komen.
Van 11 uur tot 17 uur kan er non-stop gesport worden,
ieder op zijn/haar eigen ritme. Er is keuze uit een 40-tal
sporten, waaronder heel wat avontuurlijke of ongewone
sporten zoals katapultschieten, indiaca, circustechnieken of
commandopiste. Er zijn ook aangepaste sporten voorzien
zoals tandemfietsen, boccia en rolstoeldans. De tandemtochten vertrekken om 11.30u en om 15u.
Doorlopend is er animatie voor jong en oud. Er zijn
demonstraties, volksspelen, fanfares, springkastelen, grimeerstanden,…Om 16.30 uur kan je genieten van het gratis optreden van de coverband “Amazing Flowers”.
Iedereen is welkom op Stadskriebels. Wie gewoon een
kijkje wil nemen en wil proeven van de sfeer zonder te
sporten, kan dit zonder zich in te schrijven. Wie aan de
sportactiviteiten deelneemt, kan zich vooraf of ter plaatse
inschrijven.

Vertegenwoordig Jette tijdens de 3-urenloop
Vanaf 13 uur gaat de 3-urenloop van start, waarin de
Brusselse gemeenten het tegen elkaar opnemen (van 13u
tot 16u). Dit is een estafetteloop waarbij telkens één deelnemer van elke gemeente een ronde van ongeveer 400 m
loopt. Het doel is om zoveel mogelijk ronden te lopen
binnen een tijdspanne van 3 uur. Niet alleen voor de drie
snelste gemeenten zijn er prijzen te verdienen, maar ook
voor de oudste deelnemer, de gemeente met de meeste
deelnemers,...
Elke gemeente moet rekenen op een ploeg van 20 lopers
om de 3 uur op een vlotte manier vol te krijgen. Vandaar
onze oproep naar lopers! Wil je graag een ronde lopen?
Contacteer Sam Buysschaert van de gemeentelijke dienst
Vlaamse Gemeenschap op 02.423.13.70 of via
sbuysschaert@jette.irisnet.be.
Stadskriebels
18 mei 2008
Centrum Brussel
Voor meer info over Stadkriebels:
www.stadskriebels.vgc.be of 02.413.04.48

Projectoproep Bruocsella 2008
20.000 euro voor stadsprojecten
Prométhéa en het gewest zetten zich samen in om
de stedelijke omgeving te verbeteren. Via het initiatief
Bruocsella worden stadsprojecten financieel gesteund.
In totaal goed voor een investering van 20.000 euro.
In samenwerking met het Gewest,
richtte Prométhéa in 2003 onder de
naam Bruocsella een club van mecenas-bedrijven op voor de verbetering
van de stedelijke omgeving in de
Brusselse regio. Dankzij dit initiatief
en voor het vijfde jaar op rij worden in
juni 2008 stadsprojecten beloond met
de Bruocsella Prijs.

De oproep voor projecten voor de
editie 2008 van de Bruocsella Prijs
loopt nu ! De geselecteerde projecten
moeten bijdragen tot de verbetering
van het leefkader en de stedelijke
omgeving in de Brusselse regio. Het
kandidaat-project moet een bijdrage
leveren tot de aanleg, de renovatie of
het behoud van onbeschermd erfgoed
of van elementen die te maken heb-

ben met de stedelijke inrichting zoals
een speelplein, een openbare tuin, een
straat, een kruispunt, enz. Om mee te
dingen naar de Bruocsella Prijs, moet
het kandidaat-project aan volgende
criteria beantwoorden:
• De prijs richt zich tot elke vereniging, elk buurtcomité of collectief
(zelfs voor de gelegenheid opgericht);
• Het kandidaat-project moet gelegen
zijn in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
• Het kandidaat-project moet minstens visueel toegankelijk zijn voor het
publiek;
• Het kandidaat-project mag geen

beschermd erfgoed betreffen;
• Het kandidaat-project moet een initiatief zijn met steun van mecenasbedrijven als aanvulling om het project te voltooien;
• De begunstigde van het project zal
de gemeenschap in ruime zin zijn, met
uitsluiting van privé-eigenaars en
bedrijven.
Prométhéa biedt de kandidaten op
verzoek hulp bij de samenstelling van
hun dossier. De uiterste datum om de
dossiers van de kandidaturen in te dienen, is 2 mei 2008. Het reglement 2008
en het stramien om een dossier samen
te stellen, zijn te vinden op de website
van Prométhéa www.promethea.be.
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Jette, een bruisende gemeente

Wedstrijd Leven te Jette
voor leerlingen KTA
Winnend werk op omslag handelsrepertorium “Leven te Jette”
en op affiche Jetse jaarmarkt
Traditioneel prijkt op de omslag van het gemeentelijke handelsrepertorium
“Leven te Jette” een kunstwerk dat Jette op een originele en artistieke wijze voorstelt. De leerlngen van het KTA die zich laten inspireren door Jette kunnen deelnemen aan de wedstrijd om de kaft van het handelsrepertorium te sieren.
Naar goede jaarlijkse gewoonte
zijn de Schepen van Economisch
Leven en Animaties Bernard Lacroix
en de vzw Handel en Jaarlijkse Jetse
Markt, in samenwerking met het
Koninklijke Technisch Atheneum
Jette en de Cercle des Collectioneurs
jettois, op zoek naar (jonge) kunstenaars voor de tentoonstellingwedstrijd “Leven te Jette”. Deze wedstrijd wordt reeds voor de zevende
keer georganiseerd als voorbode van
de 132ste Jetse Jaarmarkt.

Alle disciplines zijn welkom zoals
aquarel, olieverf, potlood, cartoons,
collages, sculptuur,...
Het werk van de leerlingen van het
KTA moet gericht zijn op het thema
“Jette” en moet een standaard f o rmaat hebben, liefst verticaal rechthoekig. Alle technieken zijn toegestaan. Een jury kiest de “Winnaar van
de Jetse Jaarmarkt”. Het winnende
werk zal gepubliceerd worden in het
gemeentelijk informatieblad Jette
Info (23.500 exemplaren) en het werk

zal gebruikt worden als cover
van de bro c h u re “Leven te
Jette - Vivre à Jette” (25.000
exemplaren) en op de affiches van de Jaarmarkt.
Info:
Gemeentedienst
Economisch Leven
C a rmen Demeyer
02.423.12.67
cdemeyer@jette.irisnet.be

Rommelmarkten in Jette
Van zodra de zon haar intrede maakt,
kan u in Jette terecht op verschillende rommelmarkten. Gezellig rondslenteren en op zoek gaan
naar leuke snuisterijen of unieke koopjes doen is
de boodschap. We geven u alvast een overzicht
van het rommelmarktseizoen.

Rommelmarkt Lenoir
Lenoirstraat en Werriestraat
20 april 2008 van 9u tot 18u
Standplaats 3 meter: 12 e
Inlichtingen en plaatsbesprekingen:
02.425.75.34

Inlichtingen en plaatsbesprekingen:
vanaf 3 april bij de voormalige
Quick Press, Longtinstraat 153
Elke donderdag van 15.30u tot
18.30u

Rommelmarkt Capart

Rommelmarkt Essegem

Capartlaan
21 juni 2008

Esseghem-, Dapperheids- en
Verzetsstraat
3 mei 2008

Inlichtingen en plaatsbesprekingen:
vanaf 02.06

Inlichtingen en plaatsbesprekingen
op 15 april van 17u tot 19u
en 22 april van 17u tot 19u
in café Esseghem (hoek Esseghemen Lahayestraat)

Rommelmarkt van ‘t Hart
Van Bortonnestraat, Garcetpark,
Kardinaal Mercierplein en koer
school Champ des Tournesols
10 mei 2008
Inlichtingen en plaatsbesprekingen:
02.426.49.17

Rommelmarkt Vergeten
Hoek van Jette
Faes-, Declercq- en Longtinstraat,
Lecharlier-, de Levis Mirepoix- en
Odon Warlandlaan
31 mei 2008

Tel: 0479.379.529 van 17u tot 19u

Rommelmarkt Sint-Clara
De Heynlaan, tussen de
Tircherrotonde en de Tonnetgaarde,
Van Rolleghemstraat en tussen de
De Heynlaan en de Ottengaarde
22 juni 2008
Inlichtingen en plaatsbesprekingen:
op dinsdag 20 mei en 27 mei van 18u
tot 19.30u
op donderdag 22 mei en 29 mei van
18u tot 19.30u
op zaterdag 31 mei van 10u tot 12u
Residentie “Les Mouettes”, Dikke
Beuklaan 20

Jette, een bruisende gemeente
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Gelukkige gezichtjes
op de paaseierenjacht

van vrijdag 4 april
tot en met 13 april 2008
op het Kardinaal Mercierplein
Internationale wedstrijd
voor historische figuurtjes
Tijdens het weekend van 26 en 27 april vindt in het
prachtige kader van de Abdij van Dieleghem de “19de
Internationale Wedstrijd voor Historische Figurinen”
plaats. Tijdens deze organisatie van de Belgische
Vereniging van Figurinisten worden de mooiste historische figuurtjes tentoongesteld en bekroond.
De wedstrijd wordt ingedeeld in verschillende
niveau’s en categorieën, van junioren (-16) tot
masters, die reeds regelmatig nationale of internationale wedstrijden wonnen. Er worden medailles uitgedeeld en speciale trofeeën uitgereikt.
Tijdens het weekend kan het publiek genieten van
de gedetailleerde schoonheid van deze historische figuurtjes die meedingen
naar de vele prijzen.
De personen die willen deelnemen aan deze wedstrijd, kunnen zich zaterdagvoormiddag ter plaatse inschrijven, voor 5 e (ongeacht het aantal figuurtjes).
Meer info op www.clubsbf.be.
“19de Internationale Wedstrijd voor Historische Figurinen”
26 en 27 april 2008 van 10 tot 18 uur
in de Abdij van Dieleghem
Jean Tiebackxstraat 14 - 1090 Jette

De weergoden zorgden voor een surreëel paasweekend, waarbij er geen chocolade eieren maar
sneeuwvlokken uit de lucht vielen. Gelukkig was de
zaterd a g v o o rmiddag droog, zodat de kinderen in
het Garcetpark konden genieten van de paaseiere njacht, die georg a n i s e e rd werd door Schepen van
Animatie Bern a rd Lacroix en de vzw Promotie van
Jette.
Er kwamen zowat 800 kleintjes opdagen aan de
poort van het Garcetpark voor dit mooie initiatief.
Ze verzamelden twee tennisballen, die her en der
verdeeld waren over het park, en mochten deze
inruilen voor een zakje chocolade eieren. De paashaas was ook van de partij en deelde gretig ballonnen uit. Met hun handen vol en een glimlach op
hun gezichtjes, keerden de kinderen tevreden huiswaarts.

Eindejaarswedstrijd Shopping Jette
groot succes
Op 29 februari heerste er een ongewone spanning in de
brasserie Le Miroir, op het Koningin Astridplein. Via lottrekking werd de winnaar aangeduid van de grote eindejaarswedstrijd van de handelaarsvereniging Shopping Jette, in
aanwezigheid van Burgemeester Hervé Doyen, Schepen
van Economsch Leven Bernard Lacroix en overige leden
van het College en een vertegenwoordiger van Brussels
Minister Benoît Cerexhe.
Tussen 15 november en 15 januari, werden meer
dan 1.400 deelnemingskaarten ingediend bij de handelaars van Shopping Jette. Op elk van deze kaarten
stonden 10 stempels van verschillende handelszaken, die de deelnemers kregen bij hun aankopen.
Tijdens een eerste trekking werden de 30 winnaars
uitgeloot. De prijzen gingen van aankoopbonnen,
voor een totale waarde van 2.500 euro, tot een
wagen. Uit deze 30 personen werd de uiteindelijke
winnaar van de Citroën C1 getrokken.
Burgemeester Hervé Doyen mocht de autosleutels
overhandigen aan een overgelukkige Jetse jongedame van 22, die binnenkort haar rijbewijs zal afleg-

gen. 8 andere personen sleepten een aankoopbon
van 100 tot 500 euro in de wacht, terwijl de 21 overige winnaars een aankoopbon van 50 euro ontvingen.
Deze wedstrijd, georganiseerd met de steun van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Brussels
agentschap voor stadsontwikkeling Atrium en de
vzw Handel en Jaarlijkse Jetse Markt, wil klanten
naar de Jetse handelszaken lokken voor hun eindejaarsaankopen. André Electeur, de coördinator van
Shopping Jette, onderstreepte de tevredenheid van
de handelaars en het succes van de wedstrijd. De
v e rt e g e n w o o rdiger van Minister Benoît Cerexhe
benadrukte het belang van de handelaarsvereniging

Shopping Jette (de grootste in het Brussels Gewest)
voor het dynamiseren van de lokale handel en voor
de kwaliteit van de handelscentra.
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Manicure en haartooi, bloesemtocht en uitstap naar Gent voor de Jetse senioren
Op initiatief van Schepen Brigitte De Pauw organiseert de gemeentelijke dienst senioren heel wat leuke activiteiten voor de Jetse senioren. De komende weken kunnen de senioren genieten van een manicure, wordt er
een bloesemtocht georganiseerd en staat er er een bezoek aan het Gentse gerechtsgebouw op het programma.
18 april 2008

Manicure en
Haartooi
Deze dag zullen de leerlingen van
de afdeling schoonheidsverzorging en
haartooi van het KTA Jette fel in de
weer zijn om de senioren extra in de
bloemetjes te zetten! Zij bieden ons
een luxe handverzorging aan of we
kunnen onze haren eens goed laten
verzorgen en brushen.
Dit kan tegen een spotprijsje van
2,5 euro (ter plaatse te betalen).
Heeft u interesse? Reserveer dan
vlug een plaatsje op het nummer
02.423.12.67
Opgelet! Plaatsen zijn beperkt!
Wanneer? 18 april om 12.45u
Waar?
K.T.A.
Theodorstraat 80 - Jette

Léon

22 april 2008

6 mei 2008

Bloesemtocht

Bezoek Gerechtshof
Gent + wandeling
doorheen Patershol

Eind april gaan de senioren op uitstap richting Sint-Truiden, waar ze onthaald worden met een kopje koffie en
een kattekop. Aansluitend brengen ze
een begeleid bezoek aan de tentoonstelling “Appels met zwembandjes”:
wetenschap en innovatie in de fru i tteelt. Ve rvolgens bezoeken ze de
s t re e k p roductenmarkt waar stre e k p roducten kunnen aangekocht word e n .
Na het middagmaal in Château de
la Motte, staat er een rondleiding in
het fruitbedrijf VAES op het pro g r a mma, met een wandeling in de plantage.
Aansluitend proeven de senioren een
glaasje appelsap en een appelpakket
krijgen ze er gratis bij!
Als afsluiter maken ze een rondrit
in Haspengouw, waarbij men de pracht
van de bloesems kan bewonderen en
enkele Haspengouwse kastelen.
Wanneer? 22 april - Ve rt rek om
8u op het Kardinaal Merc i e r p l e i n
Prijs? 45 euro

We vert rekken richting Gent voor
een bezoek aan het nieuwe gerechtsgebouw, met verschillende rechtbanken.
We worden ontvangen door een gids
die ons een rondleiding geeft in het
gebouw, een toelichting in de assisenzaal en een bezoek aan een re c h t s z i tting (1/2 uur)
O m s t reeks de middag rijden we
door naar het Patershol voor het middagmaal. We worden er afgehaald rond
14u door een gids die ons zal begeleiden doorheen de wijk. Het Patershol is
één van de oudste wijken in Gent. Met
zijn gesloten stratenpatroon uit de
middeleeuwen vormt de wijk een
beetje een doolhof.
Te rugkeer naar Jette is voorzien
rond 18u.
Wanneer? 6 mei - Ve rt rek ro n d
8.15u op het Kardinaal Mercierplein
Prijs? 40 euro

RESERVATIE
Voor inschrijvingen kan u terecht bij
de dienst “Senioren”, Gemeentehuis
Jette, Wemmelsesteenweg 100 op
Dinsdag : van 9u tot 11.30u
Woensdag : van 9u tot 11.30u
Donderdag : van 13.30u tot 15.45u
Opgelet: maandag en vrijdag geen
inschrijvingen !!
Inlichtingen: tel. 02.423.12.67
(Carmen Demeyer) - e-mail:
cademeyer@jette.irisnet.be

Het Atomium wordt 50 jaar
Verjaardag van architecturale parel wordt gevierd
met tentoonstellingen en evenementen
Het Atomium werd ontworpen om België te vertegenwoordigen op de Wereldtentoonstelling
van 1958 in Brussel. Oorspronkelijk zou dit bouwwerk slechts 6 maanden blijven staan, maar
50 jaar later vormt dit architecturale pareltje nog steeds één van de bekendste en meest
bezochte bouwwerken ter wereld. De 50ste verjaardag van deze eyecatcher van het Brusselse
stadslandschap moet dus gepast gevierd worden.
De verantwoordelijken van het
Atomium hebben een programma uitgewerkt met verschillende activiteiten
rond het thema “Brussel Plezier” en
rond het verband tussen de begrippen
“Technologische vooruitgang” en
“Beloften van geluk”. Tussen 17 april
en 19 oktober 2008 zijn er meer dan
dertig activiteiten gepland. Deze data
stemmen precies overeen met die van
de Wereldtentoonstelling van 1958,
maar dan een halve eeuw later.

Het Paviljoen van het Geluk
Er zal een tijdelijk paviljoen worden gebouwd met meer dan 40.000
Belgische bierkratten, “Het Paviljoen
van het Geluk” gedoopt. Hier zullen
tentoonstellingen en projecties worden georganiseerd voor het grote

publiek, die de geschiedenis vertellen
van de Wereldtentoonstellingen en de
bezoekers moeten doen nadenken
over de begrippen vooruitgang, universalisme en geluk die door de
Wereldtentoonstellingen worden uitgedragen. Dit paviljoen zal worden
opgetrokken in de geest van de periode vóór de Expo 58, maar met materialen die recycleerbaar zullen zijn.

Tussen droom en
werkelijkheid
De tentoonstelling “Tussen droom
en werkelijkheid” spitst zich toe op de
herdenking van het jaar 1958 en wordt
gekoppeld aan een rondleiding in de
verschillende bollen van het
Atomium.

Wandeling langs de paviljoenen
Tijdens de “Wandeling langs de
paviljoenen” kan u in de buurt van het
Atomium, langs de Eeuwfeestlaan,
genieten van overgrote foto’s van
paviljoenen uit 1958.

Uitgaven en evenementen
Er zijn ook verschillende speciale
uitgaven (boeken, strips, tijdschriften...) gepland, die de herinnering aan
de jaren 1950 en de Wereldtentoonstelling van Brussel nieuw
leven inblazen.
Tussen 17 april en 19 oktober 2008
staan nog tal van andere bijzondere
evenementen op het programma: twee
grote rommelmarkten, autoparades,

een volksbal, vuurwerk, georganiseerde tochten (onder meer met de fiets),
openluchtvertoningen van films uit de
jaren 1950, een elektroparty, tentoonstellingen rond welbepaalde thema’s,...

Website 58
Ter gelegenheid van de vijftigste
verjaardag van Expo 58 heeft de vzw
Atomium een nieuwe website gelanceerd. Naast een overzicht van de activiteiten, vindt u er ook nog foto’s,
video’s en artikels Ook de getuigenissen van de bezoekers van Expo 58
komen aan bod.

http://blog.atomium.be
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12 en 13 april 2008

Artiestenparcours d’Artistes Jette
Meer dan 130 kunstenaars, 50 adressen, 1 passie: kunst
Artiestenparcours
d’Artistes 2008
12 en 13 april 2008
van 10u tot 18u
gratis
met uitgestippeld
fietsparcours
en fietsverhuur

Op 12 en 13 april 2008 is het Jetse Artiestenparcours aan
haar derde editie toe, op initiatief van Schepen van
Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw, Schepen van
Franse
Gemeenschap
Paul
Leroy
en
het
Gemeenschapscentrum Essegem. Het wordt een uniek,
tweetalig initiatief waarbij meer dan 130 kunstenaars hun
werken voorstellen in hun atelier, bij vrienden of in een
tentoonstellingsruimte voor één weekend. Het artiestenaanbod is ronduit indrukwekkend, met zowel doorwinterde kunstenaars als jonge, beloftevolle artiesten.
Om uw tocht langsheen de schilderijen, sculpturen, foto’s, graffiti,... te vergemakkelijken, wordt Jette opgedeeld in
3 wijken: noord, centraal en zuid. Een kleurrijke brochure
bundelt de verschillende kunstenaars en zal tijdens het
weekend verdeeld worden in het gemeentebestuur, het

gemeenschapscentrum Essegem, het Centre culturel en bij
de deelnemers. Via de inhoudstafel of het stratenplan kan
u op zoek gaan naar een bepaalde kunstenaar of u kan een
willekeurig parcours volgen om nieuwe kunstenaars en hun
werk te leren kennen. Nieuw dit jaar is het fietsparcours en
het verhuur van plooifietsen, georganiseerd met de steun
van Minister van Mobiliteit Pascal Smet, zodat de bezoekers zich vlotter kunnen verplaatsen van de ene tentoonstelling naar de andere. We belichten alvast twee bijzondere stopplaatsen langs het parcours: het atelier van de keramiste Betty Moerenhoudt en de gebouwen op het OCMWterrein met het Blauw Huis “Magritte” en “La Clouterie”.
Het belooft een boeiende tocht te worden, waarbij elke
kunstliefhebber kunstwerken naar zijn of haar gading
vindt. En route!

Fiets naar de artiest
Fietsersbond en Gracq hebben voor deze editie van het artiestenparcours een fietsparcours uitgestippeld. Als u
deze fietsroute volgt, komt u langs elke deelnemende kunstenaar. Heeft u geen fiets? Geen nood! CyCLO verhuurt
tijdens het weekend van 12 en 13 april vouwfietsen ter hoogte van het station aan het Kardinaal Mercierplein. Dit
tegen een voordeeltarief van 2,5 euro per vier uren fietsplezier. Betalen van het huurgeld + de waarborg kan ter
plaatse gebeuren met eender welke creditkaart (waarbij de waarborg uw rekening zelfs niet verlaat) of met
bancontact (waarbij de waarborg de avond zelf nog teruggestort wordt).

Kunst in het voormalig rusthuis en de oude spijkerfabriek
Tijdens het artiestenparcours stellen verschillende kunstenaars hun werken voor in hun atelier of in hun eigen
woning. Anderen kregen een plaatsje in één van de verschillende ruimtes die voor dit weekend als tentoonstellingsruimte ingericht worden. Zo kan u op het OCMW-terrein in het Blauw Huis “Magritte” en de “Clouterie”
het werk ontdekken van 18 kunstenaars.

Het Blauw Huis “Magritte” is het voormalig rusthuis van het OCMW. Elke kunstenaar beschikt er over een kamer om
zijn werken voor te stellen. Yves Barillot schildert vage figuren die ruimte laten voor de fantasie van de toeschouwer. Het jonge
talent Philippe Blonda wendt de bijzondere techniek van aërografie aan. Hiermee bekomt hij kleurrijke werken, die gaan van
natuurgetrouwe beelden tot abstracte vormen. Christine Boghmans is gepassioneerd door gezichten. Ze werkt op basis van fotoreportages waarvan ze de ziel probeert te vatten. De jonge kunstenares Nancy Crabbe maakt zowel werken met olieverf als met
acryl. Ze combineert chaos met snelle bewegingen en een verfijnde afwerking. Philippe Veirman stelt zijn foto’s voor van schepen
en zijn visie op de zee, haar licht en haar textuur. De 77-jarige autodidact Jean-Paul De Wandeleer begon met schilderen na een
ongeval in zijn soldatentijd. Hij baseert zich op foto’s zoals het wandtapijt uit het Brussels stadhuis. Erg gevoelig voor de schoonheid van de natuur,
voor de kleuren en het licht, tracht Magos in haar schilderijen de sfeer te vangen waarvan deze natuur doordrongen is. De schilderijen van Jacqueline
Hannaert zijn erg uiteenlopend, maar steeds weet ze een eigen wereld te creëren die een eigen verhaal vertelt. Patrick Jacquemijns probeert in zijn
tekeningen de emotie te grijpen die hij ervaart bij het kijken naar de vorm, de beweging, de sierlijkheid, de “curves” van een vrouwenlichaam. Het
uniek artistiek potentieel van Pascaline Moens komt tot expressie in haar uiteenlopende creaties in klei, stoffen en textielverharder. Voor de schilder
Radu-Stefan Poleac is de kunst een manier om weg te vliegen. De schilderijen van Martha Rodriguez tonen landschappen volgens de impressie van
het moment die soms leidt tot non-figuratieve werken. Hilda Van Gils begon pas na haar brugpensioen met tekenen. Uit haar kleurrijke werken in
olieverf en acryl blijkt haar aanleg had voor de teken- en schilderkunst. Kris Vanhaleweyk stelt haar uitgebreid gamma hobbywerkjes voor met boetseerwerk, bewerkte dozen, borduurwerk,...
In de oude spijkerfabriek “La Clouterie”, net naast het Blauw Huis “Magritte” stellen 4 schilders hun werken voor.
Via haar schilderijen kan Lola Rivière haar angsten de baas. Ze is gepassioneerd door dit uitingsmiddel dat alle vrijheid biedt. Als
M a rtine Van Holder voor haar schildersezel zit, maakt het haar niet veel uit waar haar penseel uitkomt, aangezien het haar de mogelijkheid biedt om te ontsnappen, om haar te verliezen in het onbekende en om haar te laten verrassen door haar eigen verbeelding.
Het spel tussen licht en kleuren in de natuur vormt de basis voor de werken van M a rtine Rymenhout. Ze is een grote liefhebster
van de impressionisten, van de fauvisten, maar ze houdt eveneens van popart. Michel Van Bambeke tenslotte tracht een moment
vast te leggen, een sfeer, een dagelijks gebeuren in het leven van de mensen. Elke dag is er iets dat beweegt, dat gebeurt in de stad en nergens anders.
Op 12 en 13 april zal er in Jette ook heel wat bewegen. Ongetwijfeld zal het artiestenparcours net als de voorbije edities ook nu weer heel wat kunstliefhebbers
op de been brengen.
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Prachtige keramiekcreaties, zijde en juwelen
Betty Moerenhoudt toont haar prachtige keramiekcreaties in haar tentoonstellingsruimte en haar atelier. Naar aanleiding van het artiestenparcours nodigt ze Isabelle Glansdorff (lampenkappen en beschilderde zijde), Cécile Moreau (juwelen) en Régine Bastin (juwelen) uit.
De wereld van de keramiek heeft nog nauwelijks geheimen voor Betty Moerenhoudt. Ze wendt haar talent aan om
prachtige gebruiksvoorwerpen te creëren, waarbij de esthetiek en het nut nauw verbonden zijn. Met aardewerk en in verschillende technieken, van raku tot rooktechniek, maakt ze serviezen, vazen, lampen, binnenhuisfonteinen en haar specialiteit: unieke theepotten. Deze keramiste deelt bovendien graag haar kennis, tijdens haar kinderstages en haar lessen voor
volwassenen.
Voor de lampen van Betty Moerenhoudt, ontwerpt Isabelle Glansdorff zijden lampenkappen waarin het motief van het
aardewerk overgenomen wordt. Daarnaast beschildert ze ook zijden doeken.
Haar twee andere gasten Cécile Moreau en Régine Bastin ontwerpen bijzondere juwelen, elk op hun unieke manier.
De sierraden van Cécile Moreau bestaan uit gekleurd plexi dat ze verwarmt, graveert en bewerkt. Hiermee bekomt ze
kleurrijke halssnoeren, armbanden, oorringen en spelden. Régine Bastin smelt glazuur op koper hetgeen eveneens een bijzonder resultaat oplevert.
Naast de mooie keramiekwerken van Betty Moerenhoudt, kan u op 12 en 13 april dus ook genieten van de beschilderde zijde en de juwelen van haar gasten. Kortom, een adres dat zeker een bezoekje verdient.
Betty Moerenhoudt
Isabelle Glansdorff, Cécile Moreau en Régine Bastin
Henri Werriestraat 41
1090 Jette
02.427.17.23
http://users.skynet.be/betty.moerenhoudt

Artiestenparcours
d’Artistes 2008
12 en 13 april 2008
van 10u tot 18u
gratis
met uitgestippeld
fietsparcours
en fietsverhuur

Talens Palet 2008
“Vreemdgaan toegestaan!”
In 30 gemeenten vinden tijdens de
Week van de Amateurkunsten voorronden plaats van Talens Palet. Meer
dan 1300 mensen nemen deel aan de
2de editie van deze grote schilderwedstrijd. Schepen van Vlaamse
Gemeenschap Brigitte Depauw organiseert ook in Jette een voorronde,
met 45 deelnemers.

Alle werken worden tijdens de
voorronde beoordeeld door een professionele jury. In totaal wordt een
honderdtal werken geselecteerd voor
de finale, waarvan 3 uit de Jetse voorronde. Wie de winnaar wordt van
Talens Palet, weten we op 15 juni.
Dan opent de finaletentoonstelling in
Sint-Niklaas.

Vreemdgaan toegestaan

Schilderwedstrijd
binnen de Week van de
Amateurkunsten
In Jette loopt de voorrondetentoonstelling van 26 april tot 3 mei, in
de polyzaal van de Nederlandstalige
bib (Kardinaal Mercierplein 6). Op
25 april om 19u vindt de vernissage
plaats. Deze expo is gratis toegankelijk op zaterdag van 10 tot 13u en van
14 tot 16u en op maandag, dinsdag en
woensdag van 14u tot 18.30u.

Talens Palet wordt dit jaar gekoppeld aan de Week van de
Amateurkunsten. De Week heeft als
thema “Vreemdgaan Toegestaan”.
Herr Seele is peter van de WAK, en
ook peter van het Talens Palet 2008!
Meer informatie over deze wedstrijd en de voorronden vind je op
www.talenspalet.be. Je kan ook
contact opnemen met Michel
Walgraeve - 02.423.13.73.
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De muziekacademie M. Van de Moortel
Muziekacademie M. Van de Moortel
Wilgstraat 1
Tel: 02.426.72.94
Directie: Véronique Honnay
E-mail: muziekacademiemvdm@yahoo.com
www.freewebs.com/muziekacademie_jette

De gemeentelijke Nederlandstalige muziekacademie M. Van de Moortel telt
meer dan 300 leerlingen die samen ingeschreven zijn voor meer dan 30 vakken. Van notenleer tot samenzang, van piano tot saxofoon. Jong en oud is welkom om hun favoriete muziekinstrument onder de knie te krijgen of om hun
muzikale kunde (verder) te ontwikkelen. De muziekacademie organiseert ook
regelmatig concerten. Klassiek, jazz, leerlingenuitvoeringen,...
29 april 2008

De trap is weggewaaid!
Door de leerlingen muziek, woord & dans
In het kader van de week van de amateurskunsten organiseert de muziekacademie op dinsdag 29 april 2008 om 19.30u in de Gemeentelijke feestzaal
(Kardinaal Mercierplein 10) “De trap is weggewaaid!” door de leerlingen
muziek, woord en dans. De rode draad: De trap is weggewaaid van Annie M.G.
Schmidt. Het thema: De wind en de blaasinstrumenten. Gratis toegang.

Expo Essegem

Uit de Veren

Expo Essegem is het tentoonstellingsproject van het gemeenschapscentrum.
Het centrum biedt de bezoekers maandelijks een kijk op het werk van een
artiest. Zowel professionele als amateurkunstenaars komen aan bod. Litho,
fotografie, pentekeningen, olieverf,… Vanuit het hart, vanuit woede of innerlijke liefde, zwart-wit, kleur,... Expo Essegem is kleinschalig maar laat de artiest
vrij in z’n meningsuiting om het publiek te beroeren.

Een gezellige gezinsuitstap waarin ontspanning, cultuur en lekker ontbijten
centraal staan. De laatste zondag van de maand organiseert GC Essegem een
leuke theatervoorstelling voor het hele gezin: poppentheater, muziektheater,
interactief theater. Een uitgebreid ontbijtbuffet staat klaar vanaf 8.30u. De kinderen kunnen zich uitleven in de huisjes, op de matten, met de hoelehoeps. Om
10.30u start het theateravontuur.

Van 7 april tot 5 mei

Zondag 27 april

Brognaux René

Het lelijke eendje door Theater Propop

René Brognaux is geboren en getogen in Sint-Jans-Molenbeek. Zijn passie
voor kleuren, heeft René Brognaux te danken aan zijn beroep als drukker.
Deze passie gaf hem zin om te schilderen in zijn vrije tijd. Sinds zijn pensioen
heeft hij meer tijd om zich te wijden aan zijn voorliefde. Zijn favoriete techniek
is aquarel en sneeuw- en zeelandschappen vormen zijn favoriete onderwerpen

Deze voorstelling volgt zo goed mogelijk de verhaallijn van het oorspronkelijke oeroude verhaal van het lelijke eendje. In dit verhaal leven we mee met
een zwaan die per ongeluk in een eendennest wordt geboren. Als “lelijk eendje” wordt hij gepest, uitgestoten en zelfs verjaagd. Hij maakt een hoop avonturen mee. Ondertussen groeit hij verder en op het eind van het stuk wordt het
een wondermooie zwaan en blijkt iedereen gek van hem.
In deze voorstelling proberen we de link te leggen naar onze hedendaagse
maatschappij. Er zijn immers veel mensen die op hun uiterlijk en op hun
anderszijn worden beoordeeld terwijl ze vanbinnen eigenlijk wondermooie
zwanen zijn. Dit sprookje is van alle tijden en we proberen er dan ook met het
grootste respect vorm aan te geven.
De voorstelling is puur poppenspel, tafelpoppenspel. De speler staat achter
een groot licht afhellend vlak en manipuleert de poppen met alle mogelijke
technieken om de poppen te laten zwemmen en vliegen, om het te laten storm e n
en de seizoenen voorbij te laten gaan. De beelden zijn sober en sterk visueel.

Info: Gemeenschapscentrum Essegem Leopold I-straat 329 Tel: 02.427.80.39

