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Deze maand stellen we in Jette
Info enkele initiatieven voor uit het
gemeentelijk onderwijs. Gelijke
onderwijskansen, het project armoede
en onderwijs, burgerschapslessen, een
samenwerking met het Rode Kruis,...
Deze projecten vormen een belangrijk onderdeel van het onderwijs in
een grootstedelijke omgeving zoals
Brussel. De dagelijkse realiteit in het
onderwijs is de laatste jaren razendsnel geëvolueerd. De leerkrachten
staan niet langer enkel in voor het
aanleren van kennis. Ze zijn er ook
om de kinderen te omkaderen, om ze
waarden bij te brengen, goede raad te
geven, hun talenten te ontwikkelen,...
Door ze waarden mee te geven zoals
solidariteit, respect, openheid, wilskracht, een kritische geest,... helpen
ze de kinderen op te groeien tot volwassenen die probleemloos hun
plaats kunnen opnemen in de samenleving.

Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 00
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL 9

2

Jette Info nr 153  mei 2008 

Echo van de administratie

First Help Info
Een kaart die uw leven kan redden
De kaart “First Help Info” is
bestemd voor de spoeddiensten over
de hele wereld, 24 uur op 24. Ze geeft
al uw persoonlijke gegevens die van
nut kunnen zijn aan de geneesheer die
zich over u ontfermt in geval van een
ongeluk of een flauwte. In deze gevallen, waarbij elke seconde van tel is,
kunnen de gegevens op deze kaart uw
leven redden.

Door deze persoonlijke gegevens
te raadplegen, via internet en in 7
talen, kunnen de hulpdiensten uit
België en de rest van de wereld uw
medische voorgeschiedenis lezen (astma, diabetes, allergie, pacemaker,...)
en uw naasten en huisdokter of behandelende geneesheer verwittigen.

Op initiatief van Schepen van
Gezondheid Paul Leroy heeft de
gemeente Jette beslist om zich aan te
sluiten bij deze actie. Dankzij deze
steun kunnen de Jettenaren de kaart
First Help Info bekomen voor 4 €
i.p.v. 5 €. Alle info over de inschrijvingsmodaliteiten vindt u op de website www.fhelpi.com. Binnenkor ontvangt u bovendien een informatiefolder in uw brievenbus.
Bovendien steunt First Help Info
het Rode Kruis. Voor elke activering van een kaart “First Help
Info” wordt 1 € gestort voor
het Belgische Rode Kruis.
Meer inlichtingen: First
Help Info - Stallestraat
140B in 1180 Brussel - E-mail:
info@fhelpi.com - www.fhelpi.com
- fax: 02.644.61.16.

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

De volgende gemeenteraad vindt plaats
op 28 mei om 20u in het Raadhuis.

van de BGM

Onderwijs, meer dan het vergaren van kennis

Deze maand stellen we in Jette Info enkele initiatieven voor uit het
gemeentelijke onderwijs. Burgerschapslessen, een samenwerking met het
Rode Kruis, gelijke onderwijskansen, armoede en onderwijs,... Deze projecten vormen een belangrijk onderdeel van het onderwijs in een grootstedelijke omgeving zoals Brussel. Een omgeving waar de ouders niet
altijd de taal van de onderwijsinstelling machtig zijn, een omgeving waar
20% van de bevolking werkloos is en 1 op de 4 mensen onder de armoedegrens leeft, een omgeving waar de school veel meer biedt dan een opleiding.

Opgelet: het Gemeentebestuur is
gesloten op 12 mei
Uurrooster gemeentediensten
(uitgezonderd juli en augustus)
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en FIBEBO:
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

Momenteel staat de viering van vijftig jaar Expo ’58 in de kijker. Wist u dat één van de koorknapen van het Kongolese koor in België bleef en professor werd? Dit bewijst dat in België het onderwijs een springplank kan vormen voor een betere toekomst. De leerkrachten, directies en bevoegde
schepenen zetten zich alvast tomeloos in om hun leerlingen hierbij te helpen. Tenslotte vormen
deze kinderen ook onze toekomst.

Léon Theodorstraat 204
1090 Jette
Tel. 02.421.65.00

Woord

De dagelijkse realiteit in het onderwijs is de laatste jaren razendsnel
geëvolueerd. De leerkrachten staan niet langer enkel in voor het aanleren
van kennis. Ze zijn er ook om de kinderen te omkaderen, om ze waarden
bij te brengen, goede raad te geven, hun talenten te ontwikkelen,... Op
deze manier helpen ze mee de persoonlijkheid van de leerlingen te vormen. Door ze waarden mee
te geven zoals solidariteit, respect, wilskracht, een kritische geest,... kneden ze als het ware de kinderen tot volwassenen die probleemloos hun plaats kunnen opnemen in de samenleving.

Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

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

Echo van de administratie
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Een elektronische identiteitskaart
voor vreemdelingen
Net zoals de Belgen kunnen ook de vreemdelingen in België binnenkort over een elektronische
identiteitskaart (e-id) beschikken. Hiervoor moeten
ze ouder zijn dan 12 jaar, in België wonen en in het
bezit zijn van een witte kaart (certificaat van
inschrijving in het vreemdelingenregister), van een
gele kaart (staatsburger van buiten de Europese
Unie) of een blauwe kaart (staatsburger uit de
Europese economische zone). Het gemeentebestuur
van Jette stelt alles in het werk voor een vlotte verdeling van deze nieuwe documenten.
De aanvangsdatum van de verdeling van deze

elektronische identiteitskaarten voor vreemdelingen
geven we u mee in een volgend nummer van Jette
Info. Het heeft dus nog geen zin om hieromtrent
reeds naar de gemeentelijke diensten te stappen.
In afwachting blijven de huidige kaarten geldig
tot de vervaldatum. U moet uw vakantieplannen dus
niet aanpassen. Ter info, de oranje en paarse kaarten, net als de identiteitsdocumenten en -certificaten
voor buitenlandse kinderen jonger dan 12 jaar, zullen voorlopig niet vervangen worden door deze
elektronische identiteitskaarten.

Oproep voor het bekomen van een e-id voor Belgen
De elektronische identiteitskaart wil enerzijds de transacties via internet (belastingaangifte, aanvraag
van documenten, elektronische handtekening,...) vergemakkelijken en beveiligen en anderzijds een einde
maken aan de fraude met identiteitsdocumenten. Reeds heel wat personen zijn in het bezit van een dergelijke kaart maar er zijn nog Jettenaren dit hun oude identiteitskaart moeten vervangen door een nieuwe e-id.
De federale autoriteiten hebben de afleveringsprocedure enigszins aangepast. Het is voortaan in uw
voordeel om meteen te antwoorden op de oproeping van de gemeente om uw identiteitskaart te vernieuwen. De personen die niet binnen de 3 maanden antwoorden op de oproeping riskeren om hun identiteitskaart geannuleerd te zien. Hetzelfde geldt indien u een nieuwe kaart hebt aangevraagd maar deze eveneens niet binnen de 3 maanden hebt afgehaald. Deze personen bevinden zich dan in een situatie zonder
geldige identiteitskaart, hetgeen voor administratieve problemen (bank, ziekteverzekering,...) kan zorgen
maar ook voor een boete in het geval van een politiecontrole.
Het gemeentebestuur blijft te uwer beschikking voor verdere vragen hieromtrent.
Info: Gemeentebestuur van Jette - Wemmelsesteenweg 100 - dienst Bevolking - 02.423.12.51.

Horecareglementen

Een workshop om op de hoogte te blijven

O

p 19 mei kunnen de uitbaters van horecazaken deelnemen aan een workshop die
georganiseerd wordt door het gemeentebestuur van Jette in samenwerking met het gewestelijk
handelsagentschap Atrium en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV). Het doel is om het geheugen op te frissen
en een beetje bij te leren rond de horecawetgeving.
Genietend van aangename momenten, vergeten
de klanten van de horecazaken vaak dat de horecauitbater meer moet kunnen dan heerlijke maaltijden voorschotelen of lekkere wijn serveren. Hij
moet ook de reglementen beheersen, die vaker
moeilijker te verteren zijn dan een salade of een
spaghetti bolognaise. De sector is onderworpen aan
dwingende voorschriften die voortdurend aangevuld worden. De aanpassingen zijn echter nodig.
Om de Jetse handelaars te helpen om op de hoogte
te blijven van de informatie, organiseert het
gemeentebestuur een workshop van een tweetal
uur gericht op de horeca-uitbaters.

Twee gemeentemedewerkers, de veearts Henri
Van Lierde en Najia Belfaquih, verantwoordelijk
voor de gezondheidsinspecties in de gemeentelijke
cafés en restaurants, zullen ondermeer de wettelijke
verplichtingen voorstellen in het domein van de
voedselhygiëne. Een korte uitleg zal de voornaamste richtlijnen behandelen en de maatregelen waaraan de inspectie bijzondere aandacht besteedt: het
respecteren van de koudeketen, de reinheid, de
bewaringsvoorschriften voor eetwaren,... De twee
gemeentemedewerkers zullen bijgestaan worden
door vertegenwoordigers van het FAVV en professionele verenigingen. De workshop zal afgesloten
worden met een drankje.
U bent horeca-uitbater en wenst deel te nemen
aan
deze
workshop
op
19
mei?
Contacteer Najia Belfaquih - dienst
Grondgebiedbeheer Gemeentebestuur Jette Wemmelsesteenweg 100 - tel: 02.423.13.85 nbelfaquih@jette.irisnet.be.
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Samenleving

Een vierde Gouden Baksteen voor de Jetse Haard

Energiebesparing
voor de sociale huurders
Op 21 maart overhandigde het
huurderssyndicaat
een
nieuwe
Gouden Baksteen aan de Jetse Haard.
Hiermee werden de inspanningen
rond energiebesparing van de sociale
huisvestingsmaatschappij beloond.
José Garcia, voorzitter van het
huurderssyndicaat, prees de actieve
politiek die de gemeente Jette en de
Jetse Haard de laatste jaren voeren
om deze minder begunstigde huurders
te helpen om hun energieverbruik en
dus ook hun energiefactuur te laten

dalen. Vorig jaar ontving de Jetse
Haard haar derde Gouden Baksteen
voor de co-generatie waarbij de elektriciteitsproductie gekoppeld wordt
aan de warmwaterproductie in de
Esseghemgebouwen 1 en 2 en voor de
stem die de huurders kregen in de
beslissingen rond de werken of aanpassingen aan de sociale woningen.
Deze nieuwe Gouden Baksteen 2007
moet als een beloning beschouwd
worden voor het duurzame werk van
de Jetse Haard. De maatschappij zorgt

voor systemen die steeds betere
prestaties leveren. Hierdoor kunnen
de huurders steeds hun energiefactuur
betalen én wordt de ozonlaag
beschermd. De passieve woningen van
de Jetse Haard, die momenteel
gebouwd worden in een gebouw dat
haast geen energieverbruik heeft, zullen zowel de bewoners als het huurderssyndicaat
tevreden
stellen.
Misschien al een ideetje voor een vijfde Gouden Baksteen voor deze Jetse
sociale huisvestingsmaatschappij?

De voorzitter van de Jetse Haard
Charles Huyghens was terecht trots op
de geleverde inspanningen en vermeldde dat de huisvestingsmaatschappij
zijn rationeel energiebeheer zal verderzetten. Comfort en besparingen
voor de huurders blijven het doel vormen. De Gewestelijke Staatssecretaris
voor Huisvesting en Stedenbouw
Françiose Dupuis was eveneens aanwezig op deze uitreiking en bleek
bijzonder opgetogen met de Jetse
projecten.

Nieuwe verkeerscampagne

1 op de 10 dodelijke slachtoffers in het
verkeer is een voetganger
De automobilisten aanzetten tot
meer inlevingsvermogen en hoffelijkheid tegenover voetgangers, dat
is het doel van de nieuwe campagne
van het Belgisch Instituut voor
Verkeersveiligheid (BIVV). 1 op de
10 dodelijke slachtoffers op de weg
is een voetganger. Deze campagne
moet helpen om deze hoge dodentol te laten dalen.

Begin april lanceerde het BIVV in samenwerking
met de drie Gewesten een sensibilisatiecampagne
over de zwakke weggebruikers, meer bepaald over
voetgangers. De slogan “Voetgangers respecteren is
jezelf respecteren” herinnert de autobestuurders
eraan dat ook zij voetgangers zijn en wil zo de hoge
prijs die deze betalen in het verkeer verlagen.

Voetgangers kwetsbaar in het verkeer
Een voetganger heeft geen beschermend koetswerk, neemt minder plaats in, is minder goed zichtbaar en gaat trager vooruit dan het omringende verkeer. Al deze factoren spelen natuurlijk in zijn

nadeel, zodat bij een ongeval met een andere weggebruiker de voetganger steeds met de brokken
blijft zitten.
Bij voetgangers onderscheiden we twee risicogroepen: enerzijds kinderen en jongeren tot 19 jaar
(25% van alle gedode of zwaargewonde voetgangers),
anderzijds senioren (34% van alle gedode of zwaargewonde voetgangers, maar bijzonder kwetsbaar,
want senioren vormen bijna de helft van de gedode
voetgangers).
Een andere onrustbarende vaststelling is dat bijna 1 op 3 ongevallen met voetgangers zich voordoet
op een (al dan niet beschermde) oversteekplaats,
terwijl deze voorziening net bedoeld is om hen te
beschermen! Deze ongevallen worden vaak veroorzaakt door onvoorzichtigheid van één van beide partijen. Enerzijds lopen sommige voetgangers doodleuk de oversteekplaats op zonder oog te hebben
voor naderende weggebruikers, anderzijds “vergeten” sommige automobilisten te vertragen bij het
naderen van een oversteekplaats, en vertikken zij
het om voorrang te geven aan voetgangers die oversteken of op het punt staan om dat te doen.
De campagneboodschap draait volledig rond het
inlevingsvermogen tussen automobilisten en voetgangers. Vroeg of laat zijn alle bestuurders voetganger en gaan ze beseffen hoe belangrijk het is dat de
rechten van de zwakke weggebruikers worden
gerespecteerd. Ietwat karikaturaal uitgedrukt, kunnen we zelfs stellen dat automobilisten per slot van
rekening toch ook maar voetgangers zijn op wielen.

Openbare ruimte
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Heraanleg van de Woestelaan
Openbaar onderzoek tot 16 mei 2008
Op 21 april 2008 konden de Jettenaren een informatievergadering bijwonen rond de heraanleg van de Woestelaan. Brussels Minister van
Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet stelde het project voor rond
de volledige herstructurering van deze gewestelijke verkeersader. Het doel
van deze aanpassingen is om de Woestelaan zijn oude glorie terug te
geven, rekening houdend met de hedendaagse behoeften.
De bewoners van de Woestelaan en de gemeentelijke autoriteiten konden de details ontdekken van dit
grote herinrichtingsproject. Het zal een grote werf
worden waarbij deze verkeersader wordt omgevormd
tot een veilige weg, met bomen omzoomd, waarvan
de architecturale samenhang zichtbaar is en die
ervoor zorgt dat de verschillende weggebruikers, te
voet, met de fiets, motor of auto, de weg op een harmonieuze manier delen. De heraanleg gebeurt rond
de tramlijn en van gevel tot gevel, met inbegrip van de
volledige vernieuwing van de voetpaden. Er werden
twee scenario’s bestudeerd. Het eerste project voorzag een laan met een laterale groene zone en parkeergelegenheid langs de voetpaden. Het tweede project
voorzag centrale beplantingen en parkeerplaatsen
langs de tramlijn. Het was deze tweede optie die
weerhouden werd doordat dit project meer bomen en
meer parkeerplaatsen voorzag .

Leopold I-straat en met de de Smet de Naeyerlaan.
De gemeente Jette, vertegenwoordigd door Schepen
van Mobiliteit Christine Gallez en Schepen van
Openbare Ruimte Jean-Louis Pirottin, eiste een
beveiliging van deze kruispunten, voornamelijk via de
aanleg van rotondes. De plannen van het gewest kwamen tegemoet aan deze eisen.
De heraanleg van de Woestelaan zou begin 2009
van start gaan. Deze omvangrijke werken zullen voor
een aangename leefomgeving zorgen waar iedereen
zijn plaats heeft. De Jettenaren kunnen het project
inzien en hun opmerkingen uiten tijdens het openbaar onderzoek, dat nog loopt tot 16 mei. Op 23 mei
2008 vindt de overlegcommissie plaats. De Jettenaren
die tijdens deze commissie willen gehoord worden,
moeten dit vooraf schriftelijk meedelen aan de
gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - 02.423.13.35.

Aandacht voor de veiligheid

Openbaar onderzoek
over de heraanleg
van de Woestelaan
Het project kan ingezien worden
tot 16 mei 2008
- in het Gemeentehuis - dienst
Grondgebiedbeheer - Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - verdieping
2A (bureau 201). Op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 8.30u tot 14u,
op donderdag van 13u tot 16u en op
afspraak op donderdag van 16u tot 19u.
- bij de politie - Raadshuis Kardinaal Mercierplein 1. Op maandag
van 17u tot 20u.

Dagelijks rijden er honderden voertuigen langs de
Woestelaan, wat van deze laan een van de drukste
verkeersaders in onze gemeente maakt. Bovendien
stellen enkele kruispunten reeds lange tijd problemen. Denk bijvoorbeeld aan het kruispunt met de

Werken in de gemeente
Proactieve politiek openbare werken
De straten en voetpaden maken een belangrijk deel
uit van uw leefomgeving. Buiten de gewestwegen vallen
deze onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Op initiatief van Schepen van Openbare
Ruimte Jean-Louis Pirottin voert de gemeente voor de
openbare werken een proactieve politiek. Dit betekent
enerzijds dat de straten een mooie asfaltlaag krijgen
aangemeten en de voetpaden waar nodig vernieuwd
worden. Met de nutsmaatschappijen wordt de
vernieuwing van de ondergrondse leidingen
gecoördineerd. Anderzijds worden er werken
uitgevoerd met het oog op een betere
mobiliteit, zoals de aanleg van rotondes,
de uitbreiding van voetpaden
of snelheidsremmers.

De gemeentelijke dienst Openbare
Ruimte zal de komende weken enkele kleine werken uitvoeren in de
gemeente. Het betreft voornamelijk
herstellingswerken aan de voetpaden
om de kwaliteit van de openbare
ruimte nog te verbeteren.

Masoinlaan
Heraanleg van de voetpaden
De voetpaden in de Masoinlaan
zullen de tweede helft van de maand
mei heraangelegd worden. Deze werken zullen 2 tot 3 weken in beslag
nemen. Tijdens de werken zal enkel
lokaal verkeer toegestaan zijn in de
straat. Het parkeren en de toegang tot
de garages zal bemoeilijkt zijn.

Van Beesenlaan
Heraanleg van de voetpaden
De voetpaden in de Van
Beesenlaan zullen de tweede helft van
de maand mei heraangelegd worden.
Deze werken zullen 4 tot 6 weken in
beslag nemen. Tijdens de werken zal

enkel lokaal verkeer toegestaan zijn
in de straat. Het parkeren en de toegang tot de garages zal bemoeilijkt
zijn. De bomen die in slechte staat zijn
zullen vervangen worden door minder
maar grotere nieuwe bomen

Kruispunt Tilmont- en
Leopold I-straat
Vervanging
van het verkeersplateau
Het verkeersplateau op het kruispunt van de Tilmont- en Leopold Istraat wordt vervangen. Het plateau
in klinkers zal vervangen worden
door een verkeersplateau in asfalt.
Tijdens de werken zal er een wegomleiding gelden.

Tuinen van Jette
Herstelling van klinkerzones
Begin mei zullen de beschadigde
klinkerzones in de Tuinen van Jette
hersteld worden. Voor het verkeer
zullen de nodige omleidingen gelden.
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Leer hoe u energie kan besparen
via ventilatie, isolatie, installaties
en huishoudtoestellen,...

Duurzame ontwikkeling

Woensdag 14 mei

Info-avond
Energiezuinig wonen

Info-avond

Energiezuinig wonen
Woensdag 14 mei 2008 om 20u
Gemeenschapscentrum Essegem

De hoge energieprijzen vormen een grote druk op de gezinnen. Om de facturen betaalbaar te
houden kan je minder gaan verbruiken. Eén van de mogelijkheden is je woonst op een energiezuinige manier bouwen of verbouwen. Hierrond krijg je op de info-avond op 14 mei allerlei nuttige informatie.
De info-avond Energiezuinig wonen behandelt een waaier van aspecten van duurzaam
wonen: ventilatie, isolatie, installaties en huishoudtoestellen,... Wat kan je zelf doen als bewoner?
Interessant dus voor eigenaars, maar ook voor huurders die geïnteresseerd zijn om minder te
verbruiken. Op de info-avond wordt ook de eerste klimaatwijk van Jette gelanceerd, die van
start gaat in het najaar van 2008.
Wens je meer informatie? Contacteer dan Dimi Van Gansen - 02.508.88.64 of
dimitri.vangansen@kwb.be.

Binnenkort een AGSBL
in Jette?
AGSBL: Aankoopgroep solidair
met de boerenlandbouw
Enkele ecologisch bewuste gebruikers hebben het idee opgevat om een aankoopgroep solidair met de
boerenlandbouw op te richten in Jette. Het doel is om een duurzame relatie op te bouwen met lokale producenten, om in groep biologische groenten en fruit, vlees en melkproducten aan te kopen,...
Geïnteresseerd?
Kom kennismaken met de Aankoopgroep solidair
met de boerenlandbouw
op woensdag 7 mei om 20u
in het Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 145
of bel naar 0493/789.243

Handel & Tewerkstelling
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“Brussels Go Job”
voor werkzoekenden
tussen 18 en 26 jaar
Op 14 mei 2008 kan u in het Koning Boudewijnstadion terecht
voor de tweede editie van de jobbeurs “Brussels Go Job”. Deze beurs
vormt een samenwerking tussen Actiris en verscheidene tewerkstellingshuizen. Deze jobbeurs richt zich tot laaggeschoolde Brusselse
werkzoekenden van 18 tot 26 jaar oud.

Nieuwe handelszaken in Jette
Onlangs lanceerden we een nieuwe reeks in Jette Info: maandelijks
worden de nieuwe handelszaken die in Jette de deuren openden kort
voorgesteld. Deze maand ging Pearle Opticiens van start op de
Jetsesteenweg, Brico-Mania op de Bonaventurestraat en snack Gino’s op
het Kardinaal Mercierplein, terwijl Market Fish op de Leopold I-straat
een nieuwe uitbater kreeg.

Het doel van “Brussels Go Job” is om werkzoekenden, werkgevers en exposanten op een originele manier met elkaar in contact
te brengen.
De werkgevers worden bijgestaan door een beoordelingsdeskundige. Deze helpt hen het profiel van de gewenste kandidaat op te stellen. De werkgevers promoten zichzelf, terwijl dit meestal aan de
werkzoekende is. Actiris richt zich voor deze beurs op zowat 7.000
werkzoekenden tussen 18 en 26. Vorig jaar tekende op deze beurs een
100-tal jongeren een contract, waarvan 45 een contract van onbepaalde duur. “Brussels Go Job” vormt dus een unieke mogelijkheid voor
jonge werkzoekenden.

Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette en u wil dit kenbaar
maken via Jette Info? Laat het ons weten via communicatie.1090@jette.irisnet.be.
Nieuw in Jette sinds april 2008:
Pearle Opticiens
Brillenwinkel
Jetsesteenweg 687
1090 Jette

Gino’s
Snack
Kardinaal Mercierplein 40
1090 Jette

Brico-Mania
Klusjesmateriaal
Bonaventurestraat 51
1090 Jette
Market Fish
Viswinkel
Leopold I-straat 511
1090 Jette

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.

•••
3 mei 2008

Rommelmarkt Essegem
Esseghem-, Dapperheids- en
Verzetsstraat
Inlichtingen en plaatsbesprekingen
op 15 april van 17u tot 19u
en 22 april van 17u tot 19u
in café Esseghem (hoek Esseghemen Lahayestraat)

Quick Press, Longtinstraat 153
Elke donderdag van 15.30u tot
18.30u
•••
21 juni 2008

Rommelmarkt Capart
Capartlaan
Inlichtingen en plaatsbesprekingen:
vanaf 02.06

•••

Tel: 0479.379.529 van 17u tot 19u

10 mei 2008

•••

Rommelmarkt van ‘t Hart

22 juni 2008

Van Bortonnestraat, Garcetpark,
Kardinaal Mercierplein en koer
school Champ des Tournesols
Inlichtingen en plaatsbesprekingen:
02.426.49.17

Rommelmarkt Sint-Clara

•••
31 mei 2008

Rommelmarkt Vergeten
Hoek van Jette
Faes-, Declercq- en Longtinstraat,
Lecharlier-, de Levis Mirepoix- en
Odon Warlandlaan
Inlichtingen en plaatsbesprekingen:
vanaf 3 april bij de voormalige

De Heynlaan, tussen de
Tircherrotonde en de Tonnetgaarde,
Van Rolleghemstraat en tussen de
De Heynlaan en de Ottengaarde
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
•••
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Jette, een bruisende gemeente

1 juni 2008: Charity Run

Oldtimerrondrit eindigt
op Kardinaal Mercierplein
Op zondag 1 juni 2008 organiseert de Rotary Club Brussel Atomium haar 15de Charity
Run, ten gunste van minderbedeelde kinderen. Deze oldtimerrondrit eindigt op het
Kardinaal Mercierplein, rond 17u. U kan dan genieten van de schoonheid van deze
prachtige oude juweeltjes.
Jaarlijks houdt deze Rotary Club een oldtimerrondrit voor het goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar
vakanties voor geplaatste jongeren, naar warme maaltijden op school voor behoeftige kinderen en naar
autosport voor gehandicapte volwassenen. Met hun schitterende oldtimers brengen de deelnemers
een bezoek aan het Kasteel van Helecine. Na de middagmaal, gaat de tocht verder richting Jette
waar de aankomst verwacht is rond 17u, voor het station. In de raadzaal van het Jetse Raadhuis
worden vervolgens de prijzen uitgereikt in aanwezigheid van Burgemeester Hervé Doyen,
Schepen van Sport Benoît Gosselin en Voorzitter van de vzw Sport te Jette Eric Schuermans.

Info: Luc Wauters - gsm: 0477.512.466.

Laureaten gezocht voor de
Jetse sportverdiensten
Op dinsdag 24 juni 2008 om 19u vindt in het raadshuis de jaarlijkse uitreiking plaats van de Jetse
sportverdiensten. Deze onderscheidingen, uitgereikt door de Schepen van Sport Benoît Gosselin en
de voorzitter van de vzw Sport te Jette Eric Schuermans, belonen de sportclubs of sporters die zich
gedurende dit seizoen hebben onderscheiden.
Naam van de club:
Naam van de verantwoordelijke:
Adres:
Voldoet aan punt: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Motivatie van de aanvraag:

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;

Eventuele opmerkingen:

4. De ploegen die de prijs van “fairplay” in competitieverband hebben
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 dit antwoordstrookje aan de gemeentelijke
sportdienst (Wemmelsesteenweg 100
in 1090 Jette) en dit tot en met 16 juni
2008.

Mobiliteit
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11 mei 2008

“Mini autoloze zondag” in de Brusselse vijfhoek
Gezien het succes van de autoloze
zondag die jaarlijks in september
plaatsvindt in het Brussels Gewest,
hebben de Stad Brussel en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
beslist om autoloze zone te vormen
op 11 mei en dit binnen de Brusselse
vijfhoek. Deze vijfhoek limiteert zich

tot de “kleine ring”, de tunnels die de
binnenring vormen in de hoofdstad.
Van 9u tot 19u kunnen de bezoekers van het stadscentrum deelnemen
aan allerlei activiteiten van het
Irisfeest (optredens, animatie, zeepkistenrace) tijdens de “mini autoloze
zondag”. Enkele betaalparkings zul-

len deze dag uitzonderlijk gratis zijn:
de Hallepoort, Stefania-Louiza, Twee
Poorten, Wet en Rogier.
Het is de kans bij uitstek om
Brussel te voet of met de fiets te doorkruisen en de stad op een andere
manier te ontdekken.

Mocht u deze dag toch uw voertuig
moeten gebruiken binnen deze zone
(vijfhoek Brussel), dan kan u een derogatie aanvragen, voor 7 mei, bij de
Stad Brussel (loket nr 12 op de 12de
verd. van het Administratief Centrum
- Anspachlaan 6 in 1000 Brussel).
Meer info: www.brucity.be

Van 18 tot 24 mei 2008

Dring Dring, een gezellige fietsweek in Brussel
Dring Dring, het fietsevenement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, biedt elk jaar dagelijkse fietsers de
kans om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Voor wie minder fietservaring heeft in de stad is
Dring Dring dan weer hét moment bij uitstek om een eerste ervaring op te doen. En de ervaring leert: wie eenmaal het gemak en het plezier van fietsen heeft geproefd, kan niet meer zonder! Tal van fietsactiviteiten worden
aangeboden, voor elk wat wils. De activiteiten zijn meestal gratis en voor iedereen toegankelijk.
De boodschap: “fiets en profiteer
van de stad!” weerklinkt een hele
week lang en elke dag in verschillende
gemeentes van Brussel. Jong of minder jong, beginner of ervaren rot,
iedereen krijgt de kans om het fietsen
te (her)ontdekken en op een aangename manier de stad per fiets te doorkruisen.

Meer info:
www.dringdring.be
www.bicycity.be
www.brucity.be

Bewegwijzerde fietsroutes voor
scholieren van het vijfde en zesde leerjaar en hun leerkrachten, waar in 2007
meer dan 5.000 leerlingen deelnamen.
In Jette vindt deze fietswandeling
voor scholieren plaats op maandag 19
mei van 9u tot 12u. Wees die dag dus

extra voorzichtig als u met de wagen
op de baan moet in onze gemeente.
Verder zijn er tijdens Dring Dring ook
nog 2 gratis fietsersontbijten voor de
fietsende pendelaars in Anderlecht en
Sint-Agatha-Berchem. Iedereen welkom, zolang u met de fiets komt. Voor
de bedrijven en hun werknemers is er
een grootschalige kennismaking met
bikepooling. Op zaterdag zijn er fietslessen voorzien voor volwassenen om
veilig te leren fietsen in het stadsverkeer. Ook zijn er ook gemeentelijke
fietstochten. U merkt het, mogelijkheden genoeg om de voordelen van de
fiets in de stad te ontdekken.

Fietstocht in de gemeente
Op maandag 19 mei organiseert
de gemeente een begeleide
fietstocht, voor het personeel van de
Jetse bedrijven en van het gemeentebestuur. Vertrek aan het
Gemeentehuis, Wemmelsesteenweg
100, om 12.15u. Terugkomst voorzien om 13.30u.
Geïnteresseerd? U kan zich tot
en met 12 mei inschrijven bij de
gemeentelijke
mobiliteitsadviseur Philippe Caudron 0477.42.58.61 of via mail:
pcaudron@jette.irisnet.be

18 mei 2008

BicyCity, de grootste fietsmanifestatie van het jaar
Zondag 18 mei is het voor de tweede maal BicyCity.
De grootste fietsmanifestatie van het jaar vertrekt vanuit alle hoeken van het land en rijdt de hoofdstad
binnen via de autosnelweg. Brussel wordt het grootste
fietspad van België! Het feestelijke peloton rijdt voor
“een fietsende stad” en eist daarmee een echte plaats
op voor de fiets in onze steden. BicyCity luidt eveneens het begin van de Fietsweek DringDring in.

Honderden fiesters
pompen zuurstof in de
stad en stimuleren het
debat rond mobiliteit

E

en tiental groepen fietsen vanuit
Brussel,
Vlaanderen
en
Wallonië richting de oprit van
de A12 te Meise of van de E411 te
Jezus-Eik. Elke route is tussen de 30
en de 70 km lang. Voor de korte routes is de gemiddelde snelheid 13 km
per uur. Een kindvriendelijk tempo
dus. Niemand hoeft de volledige route

te rijden: om de 6 à 13 km is er een
‘opstapplaats’ voorzien. Fietsers sluiten dus aan waar ze maar willen.
Iedereen kiest zijn startplaats uit in
functie van het aantal kilometer dat
hij/zij zelf wenst af te leggen. In de
buurt van alle opstapplaatsen is er voldoende parkeergelegenheid en/of een
trein- of metrostation.
Er zijn veel redenen om op 18 mei
2008 mee te fietsen. BicyCity wil het
mobiliteitsvraagstuk opnieuw fietsvriendelijk op de kaart zetten, het
publieke debat rond mobiliteit stimuleren, een stempel drukken op de fonkelnieuwe beleidsplannen van de
gemeentebesturen en op de regeringsonderhandelingen die in de periode
rond BicyCity zullen gevoerd worden.
BicyCity vraagt aandacht voor de fiets

in de openbare ruimte en eist massaal
meer plaats op voor de fiets. Meer
mensen veilig op de fiets krijgen, van
elke hobbyfietser ook een dagelijkse
fietser maken, het fietsen promoten,
enz…
Dit alles gebeurt op een positieve
en aangename manier. BicyCity wordt
een feest voor iedereen die meefietst.
Met z’n allen tonen we aan dat de fiets
een vervoermiddel van de toekomst is
om je in de stad te verplaatsen. Fietsen
is tof, gezond én een belangrijk deel
van de oplossing van het mobiliteitsvraagstuk.
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Dossier Onderwijs

Gelijke Onderwijskansen
Jetse gemeentescholen krijgen goede rapporten
voor hun aanpak
Het decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK) zag het levenslicht in september 2002. Dit geïntegreerd ondersteuningaanbod wil alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen.
Dit decreet wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus. In een grootstedelijke omgeving zoals Brussel is er een grote nood aan
een dergelijke aanpak. De Jetse gemeentescholen, onder de bevoegdheid van Schepen van Nederlandstalig
Onderwijs Brigitte De Pauw, besteden veel aandacht aan deze problematiek. Voor hun werk voor de periode
2005-2008 kregen ze alvast erg lovende rapporten van de inspectie. Ze kunnen dan ook op de nodige middelen
rekenen van het ministerie om hun GOK-werk de komende drie jaar verder te zetten.
5 indicatoren
Deze steun bestaat uit het toekennen van zogenaamde GOK-uren, waarmee leerkrachten kunnen
aangetrokken worden voor het zorgbeleid. Het aantal uren wordt bepaald volgens het aantal leerlingen
uit de doelgroep. 5 indicatoren spelen een rol in het
bepalen van deze groep: het gezin leeft van een vervangingsinkomen, de leerling is thuisloos, de ouders
behoren tot de trekkende bevolking, de moeder is
niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of de thuistaal is niet het Nederlands. Via
inspecties gaat het ministerie na of de middelen voor
het zorgbeleid goed aangewend worden. Tijdens
deze inspecties haalden de Jetse scholen Poelbos,
Van Asbroeck en Vande Borne dus erg hoge scores.

cultuur, de aandacht voor ouderparticipatie dragen
hier in grote mate toe bij. De aanwending van de
GOK-lestijden kreeg eveneens een positieve score.
Ze worden optimaal geïntegreerd in de dagelijkse
schoolwerking, er is een duidelijke zorgvisie, een
flexibel lessenrooster waarmee kan ingespeeld worden op de klas- en leerlingennoden (bijvoorbeeld
een leerachterstand door ziekte). En tenslotte vormt
ook de interne/externe ondersteuning een pijler van
het GOK-werk in school Poelbos. De teamleden
volgen cursussen en maken gebruik van deskundige
externe ondersteuning, door bijvoorbeeld
Voorrangsbeleid Brussel, en werken samen met de
Erasmushogeschool.

School Poelbos
School Poelbos kreeg vooral een pluim voor haar
schoolevaluatie, de sfeer op school, de flexibele
manier van werken en de samenwerking met externe partners. In haar schoolevaluatie wordt een fiche
opgesteld van elke leerling, met de woonplaats,
achtergrond, moeder- en vadertaal,... Op deze
manier kunnen eventuele problemen specifiek en
doelgericht aangepakt worden. Ook de betrokkenheid op school kon op de goedkeuring van de
inspecteur rekenen. De positieve medewerking van
het schoolteam, de aangename sfeer en school-

School Van Asbroeck
Meer dan 1/3de van de leerlingen van school Van
Asbroeck zijn zogenaamde GOK-leerlingen, rekening houdend met de bovenvermelde 5 indicatoren.
De GOK-werking heeft dus zijn plaats in deze
school. Tijdens de inspectie kreeg ook school Van
Asbroeck, net zoals de twee andere
Nederlandstalige gemeentescholen, een bijzonder
positieve evaluatie. Vooral de analyse van de schoolsituatie scoorde goed, net als de betrokkenheid van
het schoolteam. De doelstellingen waren goed in
overeenstemming met de realiteit en ook de concrete uitvoering ervan vielen in de smaak bij de inspecteurs. Deze werden bovendien zowel op schoolniveau als op leerkracht- of leerlingniveau geconcretiseerd. De school maakte voor deze uitvoering ook
gebruik van interne en/of externe ondersteuning.
Bovendien maakt de school ook werk van het formuleren van voorstellen tot verbetering of bijsturing.

School Vande Borne
School Vande Borne kon eveneens rekenen op
een positieve evaluatie door de inspecteurs. De
school heeft enkele typische kenmerken die een
GOK-beleid onontbeerlijk maakt. Zo zijn meer dan
70% van de leerlingen allochtonen, zijn er heel wat
nationaliteiten onder de leerlingen waaronder een
grote groep Nederlandsonkundigen en heeft de
school 4 vestigingsplaatsen.
Het advies van de inspecteurs was ook voor
school Vande Borne erg lovend. De school bracht
via een degelijke beginsituatieanalyse de leerlingenkenmerken van de hele schoolpopulatie, en de doelgroepleerlingen in het bijzonder, in kaart. De doelstellingen op leerling-, leerkracht- en schoolniveau
werden opgesteld op maat van de school en richten
zich vooral op taalvaardigheid en preventie en
remediëring. Tenslotte reageerden de inspecteurs
ook positief op de algemene aanwending van de
GOK-lestijden en de zelfevaluatie.

De drie gemeentescholen haalden elk een bijzonder
goede score tijdens de GOK-inspectie. Concreet
betekent dit dat zij dit doelgerichte werk rond zorgen taalbeleid kunnen verderzetten voor de periode
2008-2011.

Dossier Onderwijs
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Scholengemeenschap Spectrum helpt
Jetse scholen doelgericht te evolueren
De Jetse gemeentescholen Poelbos,
Vande Borne en Van Asbroeck maken
deel uit van de scholengemeenschap
Spectrum. Door de uitwisseling van
ervaringen en kennis kunnen de scholen verder evolueren en hun Gelijke
Onderwijskansenbeleid uitwerken.
De scholengemeenschap Spectrum
bestaat uit 8 scholen uit de gemeenten
Jette, Koekelberg, Sint-AgathaBerchem en Vorst, waaronder 1
school voor buitengewoon onderwijs.
In totaal is deze scholengemeenschap
goed voor 1.551 leerlingen. Jette ligt
aan de basis van deze samenwerking
die in 2003 ontstond. Het doel is een-

voudig: de expertise van de directies
en leerkrachten bundelen om een
(nog) beter beleid te bekomen.

Veel aandacht voor het taalbeleid
Concreet betekent dit dat de knowhow van de betrokkenen verzameld
wordt, onder coördinatie van Liliane
Laps. De aandacht gaat vooral uit naar
zorgbeleid en in mindere mate naar ICT
(informatica- en communicatietechnologie). Zowat maandelijks vindt er overleg
plaats tussen de directies. Zij stellen de
plannen op die later voorgelegd worden
aan het beheerscomité, dat bestaat uit
schepenen, directies en vakorganisaties.

De projecten worden afgestemd op
de dagelijkse realiteit in deze
Brusselse scholen. Net zoals in andere
grootsteden vormt het zorgbeleid een
belangrijk aspect in de scholen en dan
hoofdzakelijk het taalbeleid. De
GOK-leerkrachten
(Gelijke
Onderwijskansen) en de zorgcoördinatoren werken aan het taalniveau
van de leerlingen en ook de ouders
worden gestimuleerd om de voertaal
in het onderwijs aan te leren.
Naast deze specifieke zorg- en taalaanpak vindt er ook een samenwerking plaats tussen de kleuterjuffen,
waarbij ze projecten, ervaringen en

materiaal uitwisselen. De betrokkenen zijn dermate enthousiast over
deze samenwerking, dat deze voortaan uitgebreid wordt tot de leerkrachten per leerjaar.
Tenslotte biedt deze scholengemeenschap nog andere voordelen.
Niet alleen krijgen deze scholen extra
uren ter beschikking voor hun Gelijk
Onderwijskansenbeleid uit te werken.
Daarnaast zorgt hun samenwerking
voor een vertegenwoordiging van de
scholen in de overlegorganen van het
ministerie. Hierdoor worden de directies ook betrokken bij het gewestelijk
onderwijsbeleid.

Jetse gemeentescholen ondertekenen
Charter voor Armoede en Onderwijs
De Jetse gemeentescholen hebben,
samen met een 70-tal andere Brusselse
scholen, het Charter voor Armoede en
Onderwijs ondertekend. Dit Charter
vormt een praktisch instrument om de
kloof tussen de scholen en arme gezinnen te verkleinen.
Het Charter voor Armoede en
Onderwijs kwam er op initiatief van
de Brusselse Lokale Overlegplatforms
(LOP). Scholen die het ondertekenen,
engageren zich om concreet mee te
werken aan de strijd tegen armoede.
Dit handvest bevat drie doelstellingen.
In de eerste plaats moet het de communicatie verbeteren tussen de scholen en de arme gezinnen en het wederzijds
wantrouwen
wegwerken.
Daarnaast moeten de financiële problemen voorkomen worden door

onderling overleg en informatie.
Tenslotte moeten de betrokken scholen uitgebouwd worden als onderdeel
van het sociale netwerk van diensten
en organisaties voor jongeren. De
scholen die hun handtekening onder
het document hebben geplaatst, engageren zich ertoe de komende drie jaar
een aantal punten rond deze thema’s
te realiseren.
Goede opleiding als basis voor een
betere toekomst
Mensen in armoede kunnen door
de omstandigheden waarin ze zich
bevinden niet altijd rekenen op hun
basisrechten, zoals het recht op gelijke
kansen in het onderwijs. Als men weet
dat 25 procent van de Brusselaars
onder de armoedegrens leeft, weet

Charter voor Armoede en
Onderwijs moet de kloof
tussen scholen en arme
gezinnen verkleinen
men hoe schrijnend deze problematiek is. Vaak komen de kinderen uit
arme gezinnen in een vicieuze cirkel
terecht en wordt hun toekomst gehypothekeerd door hun achtergrond.
Een goede opleiding kan deze kinderen helpen om zich een weg te banen
naar een betere toekomst. Dit
Charter, dat gebaseerd is op de realiteit van de arme gezinnen, moet de
scholen helpen om deze situatie aan te
pakken.

28 mei 2008

23ste Cross van de Jetse scholen
Op woensdag 28 mei kan u tussen 14u en 17u in het Jeugdpark de 23ste
Cross van de Jetse scholen bijwonen. De leerlingen van de Jetse lagere scholen
lopen zich buiten adem en in het zweet om de hoogste trede van het podium te
mogen betreden. Verdeeld volgens geslacht en leeftijdscategorie, strijden de
vele tientallen kinderen voor de eer van hun school. Hierbij luid aangemoedigd
door hun klasgenootjes, vriendjes en familieleden. Iedereen is van harte welkom om deze jonge sportievelingen te komen steunen. Schepen van Sport
Benoît Gosselin, de vzw Sport in Jette, voorgezeten door Eric Schuermans, en
de preventieploeg leiden deze sportieve wedstrijd in goede banen.

23ste Cross van de Jetse scholen
28 mei 2008 van 14u tot 17u
in het Jeugdpark, Graafschap Jettelaan

12
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Jeugd

Speelplein 2008
Animators(trices) gezocht
voor Kids’ Holidays Jette!
In het kader van de activiteiten voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar op de vakantiespeelpleinen in het Poelbosdomein, is de gemeente
op zoek naar animators(trices) om de kinderen op te vangen gedurende de zomervakantie. De gemeente biedt een interessante vergoeding en een dagelijkse warme maaltijd aan. De animators(trices) kunnen terecht in een prachtig groen kader, op twee stappen van
het Koning Boudewijnpark.
Als je ouder bent dan 17 jaar, ervaring hebt als of een brevet van monitor, aarzel dan niet om je kandidatuur te stellen. De ideale gelegenheid voor een interessante vakantiejob met een goede verdienste.
De uurlonen
Coordinator(-trice)
: 14 €/uur;
Secretaris(-esse)
: 10 €/uur;
Pleinleid(st)er
: 12 €/uur;
Animator(-trice) leerkracht
: 10 €/uur;
Animator(-trice) in het bezit van een brevet : 8,50 €/uur;
Animator(-trice) zonder brevet
: 6,50 €/uur;
Als je geïnteresseerd bent of voor bijkomende inlichtingen, kan je contact opnemen
met de gemeentelijke dienst Jeugd en Sport (tel: 02/423.12.93).

Actieve en originele vakantiestages

Binnen enkele weken kunnen de
kinderen opnieuw genieten van de
zomervakantie. Werkende ouders zoeken voor hun oogappels een actieve en
originele stage. Hieronder vindt u een
overzicht van de verschillende kinderstages tijdens de zomervakantie.

Info
en
inschrijvingen:
Gemeentelijke
Jeugden
Sportdienst - Wemmelsesteenweg
100, 1ste verdieping, bureau 139 tel: 02.423.12.47.



Kleuterweken

Kids’ Holidays Jette

Een keicool vakantieplein
De dienst Jeugd en Sport van de
gemeente Jette organiseert opnieuw,
op initiatief van Schepen van Jeugd
Benoît Gosselin, het vakantieplein
Kids’ Holidays Jette tijdens de paasen zomervakantie. Dit vakantieplein
is bestemd voor kinderen tussen 2,5
en 12 jaar. In het groene kader van het
Poelbosdomein, zorgen dynamische
jongeren voor de animatie en begeleiding. Het zijn stuk voor stuk gebrevetteerde of ervaren animators, bijgestaan door de vakantiepleinverantwoordelijke.
De kinderen brengen er de dag
door met talrijke activiteiten aangepast aan hun leeftijd, zoals creatieve
workshops, sporten, zwemmen, minigolf, culturele bezoeken en andere...
‘s Middags staat er een warme maaltijd op het menu en in de namiddag
krijgen alle kinderen een vieruurtje.



GC Essegem

Van 30 juni tot 4 juli en van 25 tot
29 augustus kunnen de kleintjes van 3
tot 5 jaar terecht in het GC Essegem
voor de kleuterweken. De activiteiten, van 9u tot 16.30u, zijn een mix
van creatieve ateliers en spelletjes.Er
wordt telkens rond een specifiek thema gewerkt..

Omnisportweek
De iets grotere kinderen, tussen 6
en 12 jaar, kunnen zich uitleven tijdens
de sportweken van het gemeenschapscentrum. Deze omnisportweken vinden plaats in het Sint-Pieterscollege
(ingang Verbeyst-straat) van 30 juni
tot 4 juli en van 25 tot 29 augustus.
Een gevarieerd waarbij de kinderen
kennismaken met bekende en minder
bekende sporttakken, waarbij er
gezwommen wordt en buiten gespeeld
als het weer het toelaat.

Taalcreaweek
Het
gemeenschapscentrum
Essegem organiseert van 25 tot 29
augustus ook een taalcreaweek voor
Nederlandstalige kinderen van 7 tot
11 jaar. In de voormiddag zijn er taalateliers Frans voor de kinderen en in
de namiddag zijn er creatieve ateliers
(in het Nederlands).
Info en inschrijvingen: GC
Essegem - Leopold I-straat 329 02.427.80.39.



De Kinderboerderij

er deelnemen aan een waaier aan activiteiten zoals knutselen, theater,
muziek en een initiatie circustechnieken. Dit in een groen kader met een
zandbak, luchtkasteel,...
Tijdens de zomervakantie zal er
gewerkt worden rond vikings, de zee,
vogels, clowns,...
Info en inschrijvingen: Ateliers van
Caroline - Léon Theodorstraat 151
in 1090 Jette - GSM: 0476/73.64.83
- ateliersdecaroline@hotmail.com

Het leven op de boerderij



Tijdens de zomervakanties leren de
kleine stedelingen op de Kinderboerderij
het leven op de boerderij kennen, kunnen ze de dieren verzorgen, artisanale
producten vervaardigen,...

Initiatie beeldhouwen

Atelier 340

Van knutselen tot circustechnieken

Atelier 340 organiseert een zomerstage Initiatie beeldhouwen voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Deze zomerstage vindt plaats Atelier 340 van 7 tot
11 juli 2008, telkens van 9 tot 16 uur.
Na 16 uur is er kinderopvang voorzien
tot 17.30 uur voor een toeslag van
2 € / dag. Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 15 kinderen per
stage.

Kinderen van 4 tot 7 jaar kunnen
tijdens de schoolvakanties terecht bij
de Ateliers van Caroline. Ze kunnen

Info en inschrijvingen: Atelier 340
Muzeum - de Rivierendreef 340 tel: 02.424.24.12

De kinderen worden actief betrokken bij het boerderijleven en worden
begeleid door polyvalente animatoren.
Info
en
inschrijvingen:
Kinderboerderij - tel: 02.479.80.53



Ateliers van Caroline

Senioren
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Gouden bruiloft of eeuweling?
Dat wordt gevierd!
U heeft de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of 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 Claire Vandevivere,
Ambtenaar van de burgerlijke stand (02.423.12.05) of bij de gemeentedienst
burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - tel: 02/423.12.70).
Gefeliciteerd...
... aan mevrouw Germaine Bourguignon. Zij vierde haar 104de verjaardag op 20 april 2008.

Uitstap naar Gent, Hasselt, Diksmuide en Nieuwpoort 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 staan er verschillende uitstappen op het programma. Zowel
Gent, Hasselt, Diksmuide als Nieuwpoort zijn zeker een bezoekje waard.
6 mei 2008

5 juni 2008

8 juli 2008

Bezoek Gerechtshof Gent
+ wandeling
doorheen Patershol

Uitstap Hasselt

Diksmuide en Nieuwpoort

Omstreeks 8 uur vertrekken we richting Hasselt.
Alvorens ons bezoek te starten aan het modemuseum proeven we de bekende Hasseltse speculaas
met een lekkere kop koffie.
We vertrekken richting Gent voor een bezoek
aan het nieuwe gerechtsgebouw. Hier zijn verschillende diensten gevestigd zoals Het Hof van Assisen,
de Rechtbank van Eerste Aanleg, het parket van de
Procureur des Konings, de Arbeidsrechtbank, het
Arbeidsauditoraat, de Rechtbank van Koophandel,
de Politierechtbank, het Vredegerecht, de Orde van
Advocaten van de balie te Gent.
We worden ontvangen door een gids die ons een
rondleiding geeft in het gebouw, alsook een toelichting in de assisenzaal en een bezoek aan een rechtszitting (1/2 uur). Omstreeks 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.
Terugkeer naar Jette is voorzien rond 18u.
Wanneer? 6 mei - Vertrek rond 8.15u op het
Kardinaal Mercierplein
Prijs? 40 €

Het Modemuseum Hasselt schetst de geschiedenis van de westerse mode van de 18de tot de 20ste
eeuw aan de hand van authentieke kleding en
accessoires, mode-illustraties en -foto’s.
Na het middagmaal brengen we onder leiding van
een gids een bezoek aan de Japanse tuin. Sinds 1992
ligt in Hasselt de grootste authentieke Japanse tuin
van Europa. Met een oppervlakte van 2,5 ha weerspiegelt de tuin het Japanse landschap. Hij werd
aangelegd met hulp van de stad Itami, naar het
model van de 17de-eeuwse theetuinen. Een plaats
van innerlijke rust en schoonheid. Met de drie basiselementen water, rotsen en groen maakten de
Japanse architecten als het ware een schilderij waarin men kan wandelen.
Wanneer? 5 juni - Vertrek om
Kardinaal Mercierplein

8u op het

Prijs? 44 €

RESERVATIE
Aandachtig te lezen a.u.b.
Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst
“Senioren”, Gemeentehuis van Jette, Wemmelsesteenweg 100 (bureau 029 - Gelijkvloers) op

Omstreeks 7.15u vertrekken we richting
Diksmuide. Daar aangekomen wordt ons een lekkere koffie met boterkoeken aangeboden. Na dit heerlijke ontbijt schepen we in op de Weststar voor de
IJzertocht. Een boottocht op de IJzer tussen
Diksmuide en Nieuwpoort is een heel andere
manier om de frontstreek te verkennen. Tijdens de
twee uur durende tocht, bekijk je de vele historische
oorlogsmonumenten letterlijk eens vanuit een andere hoek.
Na het middagmaal (driegangenmenu) starten
we onze gegidste busrondrit. Zij neemt ons mee
door het slagveld van weleer en wijst je op het strategisch belang van diverse oorlogssites zoals de
vroegere spoorwegberm tussen Diksmuide en
Nieuwpoort, het Onze-Lieve-Vrouwhoekje of
Tervaete. De bus houdt een laatste stop in
Nieuwpoort waar we nog enkele uurtjes kunnen flaneren op de zeedijk.
Terugkeer is voorzien rond 18u.
Wanneer? 8 juli - Vertrek om 7.15u op het
Kardinaal Mercierplein
Prijs? 43 €

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) Email: cademeyer@jette.irisnet.be
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Reinheid

Grote reinheidsactie
Samen aan de slag
Een nette en aangname leefomgeving komt enkel tot stand via een
samenwerking tussen de bewoners en
het gemeentebestuur. Daarom doet
Jette een oproep tot de Jettenaren om
deel te nemen aan de grote reinheidsactie in de Jetse straten, op initiatief
van Schepen van Reinheid Claire
Vandevivere.
Tot en met 21 juni zal elke zaterdagochtend een andere Jetse wijk
grondig schoongemaakt worden. Deze
actie vormt een mooie samenwerking
tussen het Jetse netwerk van ecoambassadeurs, de straatvegers en de
omwonenden. Iedereen samen aan de
slag voor een nette leefomgeving!

Afval
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.

D

De actie “Nette straten”
in mei
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.

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).

Een gids voor een nette en
groene gemeente
Het gemeentebestuur heeft een
reinheidsfolder uitgebracht. Deze
kleine gids “Jette, een nette en groene gemeente. Samen werken aan
onze leefomgeving.” vormt een
geheugensteuntje met de verschillende voorzieningen om de openbare ruimte net en groen te houden:
wekelijkse afhalophalingen, afval
sorteren, hondentoiletten, openbare
vuilnisbakjes en asbakjes,...

Betrokken straten: Uyttenhove,
Bullings, Mayelle, Steppe, Van Swae,

Afspraak om 9.30u in de
Gilsonstraat, ter hoogte van de hondentoilet.

De folder herneemt ook de boetes die men kan krijgen als men de
leefomgeving vervuilt. Deze gids
wordt door de eco-ambassadeurs
verdeeld aan alle deelnemers van de
reinheidsacties. Tijdens de maand
september wordt deze folder eveneens als huis-aan-huisbericht verdeeld in Jette.

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 werd hervat in de lente 2008.

GEWESTELIJKE CONTAINERPARKEN. 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 gerecycleerd 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 €. Vanaf
december, kan u opnieuw 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
oppervlakte of van op een ondergrond die geen reiniging onder hoge
druk of met een bijtend middel verdraagt.

Vanaf 9.30u in de kleine
Esseghemstraat (langs de de Smet de
Naeyerlaan).
24 mei: Wijk ND van Lourdes/
Bullings/Odon Warland (Fase III)

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 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief Jetse tuinondernemingen: 12,50 €/m3. Tarief niet-Jetse particulieren: 12,50 €/m3. Tarief nietJetse ondernemingen: 25 €/m3.
De kalender van de mobiele
Groene Plekjes in Jette
voor de maanden
mei en juni 2008:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de
maand, uitgezonderd mei) op 9 juni
van 17.15u tot 18.15u
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag
van de maand)
op 26 mei en 23 juni
van 18.30u tot 19.30u

Klein chemisch afval
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

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 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck 02.478.09.62.

Leefmilieu
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12 mei : Opendeurdag van het leefmilieu
Een kleurrijke dag vol originele activiteiten
Wie zorgt ervoor dat de Jetse speelpleinen er
vlekkeloos bijliggen? Wat is de rol van de bij in de
biodiversiteit? Hoe kan ik mijn kind de rijkdom van
de smaken leren kennen? Welke dieren leven er op
de Kinderboerderij? Op deze en veel andere vragen
krijgt u een antwoord op maandag 12 mei om 11u tijdens de opendeurdag van de Jetse gemeentelijke serres en de Kinderboerderij. Een schitterende uitstap
voor het hele gezin.

Opendeurdag van de Gemeentelijke
Serres, de Kinderboerderij
en omgeving
op 12 mei van 10u tot 18u
(de Kinderboerderij van 11u tot 18u)

Naast de indrukwekkende kleurenpracht van de
vele bloemen die in de gemeentelijke serres worden
gekweekt, kan u op en rond de Dienst Beplantingen
(Laarbeeklaan 120) drie nieuwigheden ontdekken. In
aanwezigheid van de organisatoren Hervé Doyen,
Burgemeester van Jette, en Schepen van Leefmilieu
Claire Vandevivere, en de Brusselse ministers
Evelyne Huytebroeck en Benoît Cerexhe wordt de
eerste bijentuin in het Brussels Gewest ingehuldigd,
net als het composteringscentrum van ‘t Hoekje
Grond en de voedselpiramide van de
Kinderboerderij.

• de kleurenpracht van de serres (naar aanleiding van
Moederdag ontvangen alle moeders een zakje met
zonnebloemzaad)
• de tentoonstelling over de speelpleinen
• de bijentuin en het didactisch parcours
met 13 panelen
• het composteringscentrum van het Hoekje Grond
• de Route van de “Smullende lekkerbekken” op de
Kinderboerderij (Kleine Sint-Annastraat 172) tot 17u
• verschillende stands en activiteiten voor het hele
gezin
• de dieren van de Kinderboerderij
Info: gemeentelijke dienst Beplantingen 02.478.22.99

Afspraak Laarbeeklaan 120 in 1090 Jette
Gratis toegang

Ontdek:

DEZE OPENDEURDAG IS EEN ORGANISATIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE
GEMEENTE JETTE OP INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN LEEFMILIEU CLAIRE VANDEVIVERE

Van 10 juni tot 15 september 2008

Wedstrijd Jette in de bloemetjes
Jette nog mooier maken. Dat kan door onze straten nog kleurrijker te maken. Neem deel aan de wedstrijd
“Jette in de bloemetjes” en versier jouw gevel, jouw balkon of jouw woning met kleurrijke bloemen.
Een mooie straat, laan of wijk moet niet de enige drijfveer vormen. Als u deelneemt aan deze wedstrijd kan
u tot 100 € waardebonnen winnen voor het tuincentrum van de beschutte werkplaats Nos Pilifs.
De wedstrijd bestaat uit verschillende categorieën (zie hieronder). U kan het reglement aanvragen bij het
gemeentebestuur van Jette (Wemmelsesteenweg 100 - Ilse Desmet - 02.423.13.62 idesmet@jette.irisnet.be)
DE WEDSTRIJD “JETTE IN DE BLOEMETJES” IS EEN ORGANISATIE VAN DE GEMEENTELIJKE 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.

STROOKJE Wedstrijd “Jette in de bloemetjes” 2008
Inschrijvingsformulier, terug te sturen voor 10 juni naar het
Gemeentebestuur van Jette - Ilse Desmet - Dienst Leefmilieu Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette
Plaats die in de bloemetjes werd gezet:
Adres: ........................................................................ Verdieping: .......................
Andere info om de plaats te lokaliseren:……………………………….....…..

Gekozen categorie (slechts 1 keuze mogelijk - kruis keuze aan)
 huisgevel (ramen, muren, bloembakken,...)
 huisgevel met voortuin
 raam, balkon en terras
 winkeluitstalraam of -gevel

.……………………….......……….........................................................................
Naam en voornaam van de deelnemer: ..............................................................

Handtekening: ...............................................

Tel: ..........................................................................................................................
Adres van de deelnemers (indien verschillend van bovenstaand adres):
.................................................................................................................................

Door hun deelname, erkennen de deelnemers dat ze het wedstrijdreglement kennen en aanvaarden.
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Cultuur

Jetse kunstenaars geselecteerd voor
Talens Palet 2008
Schilderwedstrijd met als thema “Vreemdgaan toegestaan!”
In Jette vond eind april, net zoals in 29 overige gemeenten, tijdens de Week
van de Amateurkunsten de voorronde plaats van Talens Palet 2008. Meer dan
1.300 mensen namen deel aan de 2de editie van deze grote schilderwedstrijd.
Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte Depauw organiseerde in Jette
deze voorronde voor Talens Palet, met 45 deelnemers. Er werden 3 kunstenaars
geselecteerd voor de finale: Lut Michiels, Jean Blommaert en Dô Penders.
Daarnaast was er ook nog een nominatie voor Liliande Deconinck.
Alle werken werden tijdens de voorronde beoordeeld door een professionele jury. In totaal werd een honderdtal werken geselecteerd voor de finale, waaronder dus de 3 werken uit de Jetse voorronde. Zij maken kans op 1 van de 4
prijzen van de organisatie. Wie de grote winnaar wordt van Talens Palet, weten
we op 15 juni. Dan opent de finaletentoonstelling in Sint-Niklaas.

Artiestenparcours 2008

Cultuur valt in de smaak
Op allerlei schotels presenteerde ze eetbare kunst.
Zo kon men genieten van een stukje Marilyn
Monroe van Andy Warhol, kon men proeven van
de zonnebloemen van Vincent Van Gogh of van het
surrealistische werk van René Magrite. De jonge
keukenkunstenaars kregen hiervoor hulp van een
professionele chef-kok. Ze bepaalden ze grote lijnen van de eetbare schilderij en werkten vervolgens
twee dagen lang in de grote keukens van de campus
Ceria om de werken te vervolledigen. Het resultaat
was prachtig en viel bijzonder in de smaak.

Op 12 en 13 april vond de derde editie plaats van
het Artiestenparcours. Met meer dan 130 deelnemende kunstenaars en vele opgetogen bezoekers vormde
dit tweetalige evenement een succes. Overal op straat
ontmoetten we mensen met de brochure van het parcours in de hand, op weg naar de volgende artiest.
Schilders, tekenaars, muzikanten, beeldhouwers,... de Jetse kunstenaars laten alle disciplines aan
bod komen. Tijdens het Artiestenparcours, georganiseerd op initiatief van Schepen van Vlaamse
Gemeenschap Brigitte De Pauw en van Franse
Gemeenschap Paul Leroy, toonden ze hun talent.
Het weekend werd op gang geschoten op vrijdagavond in het Gemeenschapscentrum Essegem, dat
de toon zette voor een prachtig kunstweekend. De
leerlingen van het Koninklijk Technisch Atheneum
zorgden voor een bijzondere kunstzinnige receptie.

De geslaagde receptie was een goede opener van
een weekend vol ontdekkingen. Wie durfde vermoeden dat achter de Jetse gevels zo een schat aan
kunstwerken schuil ging? Meteen krijgt men een
andere blik op zijn buur. In alle wijken van de
gemeente konden kunstliefhebbers genieten van
het talent van de deelnemende artiesten die hun
werk tentoonstelden in hun atelier of in een exporuimte. Gezien het rijke aanbod aan stijlen en technieken, was het haast onmogelijk om niets naar zijn
smaak te vinden. Het goede weer was ook van de
partij en de bezoekers konden een plooifiets huren
van de vzw Cyclo om het fietsparcours te volgen,
een initiatief van de Fietsersbond en de Gracq.
Het Artiestenparcours werd afgesloten met een
swingend optreden in de Rayon vert. De ritmische
performance van de groep Bronco vormde het einde van een geslaagd en gesmaakt artistiek evenement. Alvast afspraak volgend jaar op 25 april, voor
de vierde editie van het Artiestenparcours.

Cultuur
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18 mei 2008

Expo 100

Diana and Friends

Tayebeh Rahimi

Op zondag 18 mei kan u vanaf 17u in de Abdij van Dieleghem genieten van
het optreden van Diana Gonnissen die voor de gelegenheid haar bevriende
muzikanten uitnodigt. Als zanglerares aan de Franstalige muziekacademie zal
ze voor een mooie muzikale avond zorgen. Ze wordt hiervoor bijgestaan door
muzikanten van de academie en haar zanggroep “Sterrenstof”. Goed voor een
mix van zang, piano, saxofoon, cello, gitaar,...
De toegang is gratis maar er zal een collecte gehouden worden voor het goede doel, met name International Polar Foundation, die het onderzoeksstation
‘Princess Elisabeth’ bouwden op Antarctica.

Concert Diana and Friends
Zondag 18 mei 2008 om 17u
Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14
Gratis toegang

Van 8 tot 28 mei 2008
Op initiatief van Schepenen Brigitte De Pauw en Paul Leroy, organiseert het
gemeentebestuur regelmatig tentoonstellingen in het gemeentehuis. Onder de
noemer Expo 100 kregen reeds verschillende kunstenaars de kans om hun
talent en hun werken aan het grote publiek te tonen. Deze maand is het de
beurt aan Tayebeh Rahimi, een schilderes van Iraanse afkomst.
Tayebeh Rahimi studeerde in 2007 af aan de
School voor Schone Kunsten in Brussel. Ze experimenteerde gedurende enkele jaren met verschillende stijlen en bewegingen, tot ze het gewenste resultaat op haar doeken kreeg. Haar schilderijen zoeken een evenwicht tussen het figuratieve en het
abstracte. Ze tonen een rijke wereld die elke toeschouwer voor zichzelf kan invullen.
Van 8 mei (vernissage) tot 28 mei 2008 kan u in
het gemeentehuis van het werk van Tayebeh Rahimi
genieten.

Expo 100 Tayebeh Rahimi
Van 8 tot 28 mei 2008
Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur
Info: 02.423.13.73

31 mei 2008

Zinneke Parade, een kleurrijk feest
dat alle Brusselaars verbindt
Op 31 mei 2008 kan u in hartje Brussel opnieuw genieten van de kleurrijke optocht van de Zinneke Parade.
Deze tweejaarlijkse organisatie vormt een uniek feest waar elke Brusselaar bij betrokken wordt. Dit jaar wordt
er rond het thema Water gewerkt. Een concreet thema dat ons laat nadenken over de mens, over politiek, over
het milieu, over economie… De stoet kan werken rond water als bron van leven, als stoom of ijs, als onderdeel
van een mythe of legende of als metafoor voor zuiverheid,... De deelnemers zullen met hun rijke verbeelding
ongetwijfeld opnieuw voor een prachtig spektakel zorgen.
Zinneke is een stadsproject dat leeft !
Gedurende twee jaar zorgt Zinneke voor een intense samenwerking tussen
inwoners, verenigingen, scholen en kunstenaars uit verschillende wijken in
Brussel en van ver daarbuiten. Het is een sociaal en artistiek project waar iedereen zijn creativiteit de vrije loop mag laten en zijn verbeelding kan delen met
duizenden anderen.

Zinneke Parade
31 mei 2008
Centrum Brussel
www.zinneke.org

De Zinneke Parade, als orgelpunt, is een participatieve creatie, een vrijplaats
voor het experimenteren met het samenleven in de stad van de 21e eeuw, een
stad van Zinnekes die prat gaan op hun gemengde roots. Maar Zinneke is
bovenal een geweldig feest in de stad, uniek in zijn soort, zonder geluidsversterking of motoren: 100% menselijk!

Oorsprong
Zinneke is de naam die de Brusselaars aan de kleine Zenne gaven, de rivier
die rond de stad stroomde en haar zo beschermde tegen overstromingen. Maar
in het Brussels is een zinneke ook een straathond… en die werden indertijd wel
eens in de Zenne gegooid. En zo komen we bij ons Zinneke: iemand van ongedefinieerde afkomst als symbool van het kosmopolitische en multiculturele
Brussel.
Het orgelpunt van het creatief proces is de Parade. Dit artistieke resultaat
geeft de ontmoeting en uitwisseling van de Zinneke-spirit weer, de métissage,
nieuwsgierigheid en schaamteloze confrontatie, zoals die tijdens het creatieproces wordt beleefd. Iedereen op post voor deze unieke belefenis.
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17 mei 2008
Jam’in Jette, een festival voor de hele familie
Jette is een nieuw muziekfestival rijker: Jam’in Jette. Deze organisatie is
echter meer dan een muziekfestival. Op 17 mei 2008 staan er in het Jetse
Jeugdpark de hele dag lang allerlei animaties op het programma, met 8 concerten als voornaamste trekpleister. Daarnaast kunnen de kinderen zich vermaken
in het kinderdorp met het kinderbal, verhaaltjes, een goochelspektakel, magie,
spelletjes,...

Het muzikale programma:
15u-15.45u:

Mosaïque (Folk)

16u-17.30u:

Afro Yambi Jazz (Afrikaanse jazz)

17.30u-18.15u:

Les Fanfoireux (Samba van de Balkan)

18.15u-19.30u:

Family Jammin’ (Van reggae tot funk, van rock tot ska)

19.30u-20.30u:

Bolokan (Een mix van zang, dans en djembé)

20.30u-22u:

Univibes (Krachtige, dansbare composities)

22u-22.45u:

Les Fanfoireux (Samba van de Balkan, deel II)

22.45u-00.15u:

The Peas Project (Funk-Big Band)

Het volledige programma vind u op www.jam-in-jette.be
JAM’IN JETTE IS EEN ORGANISATIE VAN DE VZW KWA!, MET DE STEUN VAN HET
GEMEENTEBESTUUR.

23 mei 2008

Voorstelling cd en dansfilm KanalKet
Het kunst- en cultuurproject KANart stelt op 23 mei haar langspeelfilm
KanalKet en de bijbehorende cd voor. Deze lowbudgetproductie vertelt het ritmische en sfeerrijke verhaal van een jongetje dat opgroeit rond de Brusselse
kanaalzone. Regisseur Guy De Simpele en choreograaf Bakyt maakten er een
muzikale dansfilm (55min) van met 175 dansers, acteurs, bewoners, pendelaars
en medewerkers. De voorstelling van deze unieke film zal een groot feest worden, met naast de filmprojectie ook nog live-muziek, live-acts, een receptie met
buffet,... De Fanfakids, die ook een rol spelen in de film, komen langs om hun
gevoel voor ritme te etaleren en het publiek te laten dansen. Guy De Simpele zal
live de sfeervolle filmmuziek brengen.
Info: 02.423.13.73

De voorstelling van de dansfilm
KanalKet wordt een groot feest
met live-muziek, live-acts, receptie,...

Voorstelling cd en dansfilm KanalKet
MET ANIMATIE, LIVE-ACTS EN RECEPTIE

23 mei 2008 vanaf 19u
ATELIER 340
DE RIVIERENDREEF 340
GRATIS TOEGANG EN GRATIS CD

Cultuur
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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

Leerlingenuitvoering muziek
op woensdag 14 mei 2008 om 19u in de Abdij van Dieleghem

Openbare examens
15 mei tot 5 juni

 Abdij van Dielegem,
Tiebackxstraat 14

 Sint-Pieterskerk,
Kardinaal Mercierplein

donderdag 15 mei om 17u: gitaar
maandag 19 mei om 17u: blokfluit
woensdag 21 mei om 17u: saxofoon
woensdag 21 mei om 18u30: dwarsfluit
donderdag 22 mei om 17u: koper, hobo en klarinet
maandag 26 mei om 17u: piano en zang jazz
dinsdag 27 mei om 17u: piano
woensdag 28 mei om 16u: viool
woensdag 28 mei om 18u: cello
donderdag 29 mei om 18u: zang en vocaal ensemble
vrijdag 30 mei om 17u: instrumentaal ensemble

vrijdag 23 mei om 17u: orgel

 De Clouterie,
Wemmelsesteenweg 249

 Gemeenschapscentrum Essegem,
Leopold I straat 329

dinsdag 20 mei om 17u: slagwerk (deel 1)

woensdag 4 juni om 16u: woord

 Gemeenschapscentrum De Zeyp,
Van Overbekelaan 164 (Ganshoren)
maandag 2 juni om 17u: slagwerk (deel 2)
donderdag 5 juni om 17u: electrische gitaar en
ensemble

 Gemeentelijke muziekacademie,
Wilgstraat 1
dinsdag 3 juni om 17u: dans

Opendeurdag
op vrijdag 20 juni 2008





van 17u tot 19u in de Gemeentelijke muziekacademie, Wilgstraat 1
Opening door het kinderkoor
kennismaking met de studierichting muziek, woord en dans en met de verschillende muziekinstrumenten.
Inschrijvingen voor het volgend schooljaar is mogelijk.
Om 19u in de Sint-Pieterskerk, Kardinaal Mercierplein: kennismaking met het orgel

Slotconcert
op vrijdag 27 juni 2008 om 19u in de Gemeentelijke feestzaal, Kardinaal Mercierplein 10

Expo Essegem
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.

Luc Vander Mynsbrugge
Van 9 mei tot 9 juni
Luc Vander Mynsbrugge was vroeger chef-eigenaar van een restaurant. Hij
ruilde pollepel, potten en pannen voor zijn oude liefde: de schildersezel, penselen en olieverf. Het atelier is nu zijn vaste stek geworden. Zowel in de keuken
als aan de ezel, schudt hij pareltjes uit zijn mouwen.
Vol overgave en kunstgevoel schildert Luc Vander Mynsbrugge prachtige
figuratieve werken, steeds met een knipoog naar de horeca. Titels zoals
“Pousse-Café” (acryl op doek), “Premier Croquis” (olieverf op doek) zijn
slechts enkele pittige voorbeelden hiervan. Volgens deze kunstenaar is koken
kortstondig genieten van kunst en schilderen blijvend genieten van kunst. Laat
tijdens deze tentoonstelling, uw kunstige oog een smakelijke beoordeling vormen!

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