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onAIRFestival

nr 167
De jaarmarkt vormt traditioneel
het hoogtepunt van het zomerseizoen in Jette. Honderden standjes,
een reusachtige rommelmarkt, animatie, sporttoernooien, verscheidene muziekfestivals en een
prachtige sfeer. Jette heeft haar
reputatie grotendeels aan haar
jaarmarkt te danken en zal deze
reputatie ook dit jaar weer hoog
houden tijdens het laatste weekend
van augustus. Drie dolle dagen die
u zeker niet mag missen.

31.08.2009
Jaarmarkt Jette

ALLE DETAILS OVER
DE JETSE JAARMARKT
BLZ 14 TOT 16

Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 00
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL 9
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In memoriam, Olivier Colla
10 juli jongstleden overleed de heer Olivier Colla, op 52-jarige leeftijd, na een
slepende ziekte. De heer Olivier Colla was gemeenteraadslid tussen 1983 en 1988
en schepen van 1989 tot 1994. Hij had ondermeer Openbare Ruimte onder zijn
bevoegdheden en gebruikte zijn intelligentie en overtuigingskracht om een nieuwe
mobiliteit te promoten in Jette en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VRAGEN

OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

Olivier Colla was ervan overtuigd dat de openbare ruimte evenwichtig
gedeeld moest worden tussen de verschillende gebruikers, met bijzondere aandacht voor de “zwakke” weggebruikers zoals voetgangers, fietsers, personen met
beperkte mobiliteit,... Hij was eveneens een fervente verdediger van het openbaar vervoer. Zijn collega’s herinneren hem als een opmerkzame en nauwkeurige
man. Zijn vrienden herinneren zich vooral zijn hartelijke ontvangst.

Traditioneel uurrooster en
aandacht voor jonge moeders
Tijdens de maanden juli en augustus heeft het gemeentebestuur een zomeruurrooster zonder avondopening op donderdag. Vanaf 1 september geldt echter opnieuw het gewone uurrooster, waarbij de diensten Bevolking, Burgerlijke
Stand en de Financiële dienst op donderdag open zijn van 13u tot 19u.
Voortaan kunnen ook jonge moeders terecht in het Gemeentehuis. Sinds
kort is er de nodige infrastructuur geïnstalleerd om luiers te verversen en is er
een discreet borstvoedingshoekje voorzien.

HET GEMEENTEHUIS

Uurrooster vanaf september

Maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag

Donderdag

Diensten Bevolking,
Burgerlijke Stand en FIBEBO

Van 8.30u tot 14u

Van 13u tot 19u

Andere diensten

Van 8.30u tot 14u

Van 13u tot 16u

van de BGM

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 30 september om 20u
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.

Woord

Afspraak tijdens het jaarmarktweekend

Op 31 augustus vindt de 133ste jaarmarkt van Jette plaats. 133 edities! Dan mag
men terecht van een traditie spreken. Zeker als de jaarmarkt een dergelijke uitstraling
heeft als deze van Jette. Natuurlijk staan de vertrouwde onderdelen opnieuw op het
programma zoals de honderden handelaars en marktkramers die hun waren aanprijzen, de reusachtige rommelmarkt, de bloemenmarkt, de dieren,... Maar de Jetse jaarmarkt biedt nog veel meer. De animatie tijdens het weekend is nauwelijks te tellen,
met muziekfestivals, sporttoernooien, een stripfestival, floralia Jette, het vuurwerk,...
tot zelfs een stuntshow. Jaarlijks vormt de jaarmarkt opnieuw de gedroomde afspraak
om samen met de familie, buren of vrienden op stap te gaan. Dat blijft tenslotte het
uitgangspunt van het jaarmarktweekend: samen aangename momenten doorbrengen
in een hartelijke sfeer.

Men moet niet altijd ver gaan zoeken naar ontspanning. Ook in onze eigen gemeente kunnen we genieten van de nodige zomeranimatie. Zeker september wordt een drukke maand. Op 12 en 13
september gooit de Kinderboerderij opnieuw haar deuren open tijdens haar feestelijk weekend, vol animatie
voor jong en oud. Ook 20 september is een belangrijke datum. Dan vindt opnieuw de autoloze zondag plaats.
Naar jaarlijkse gewoonte wordt koning auto voor een dagje verbannen uit zijn koninkrijk en wordt de openbare ruimte volledig ter beschikking gesteld van de wandelaars, de fietsers, skaters,... Het ideale moment om uw
stad op een andere, rustige en duurzame manier te ontdekken of op het Kardinaal Mercierplein de activiteiten
rond duurzame ontwikkeling, positieve economie en zachte mobiliteit van Jette Dorp te ontdekken. Tenslotte
vermeld ik nog het onAirFestival, dat georganiseerd wordt door een groep gemotiveerde Jetse jongeren. Met
dit festival bieden ze een ruim programma met jonge talenten en erkende artiesten, gecombineerd met straattheater en een hele resem randanimatie. Noteer alvast 26 september 2009 in uw agenda.
U merkt het, er zit leven in Jette en gestuwd door de zon belooft het een prachtige nazomer te worden.

Uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester, Hervé Doyen

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Uurrooster gemeentediensten
Dienst Bevolking, Burgerlijke Stand
en FIBEBO (financiële dienst):
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 16u
Opgelet! Openingsuren tijdens juli
en augustus
Alle diensten : van maandag tot
vrijdag, van 8.30u tot 14u

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: 02.422.46.75

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90
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Met de trap gaat het even rap

Gemeentebestuur promoot
lichaamsbeweging en gezonde voeding
n het kader van de Week van de Mobiliteit, worden de bezoekers en de
werknemers van het Jetse Gemeentehuis van 16 tot 22 september
gevraagd om de lift links te laten liggen en de trap te gebruiken. Daarnaast
wordt ook gezonde voeding gepromoot, met gratis appels, en met een "fruitpersfiets". Tenslotte ontvangt Jette ook nog het Viasano-logo, dat onze gemeente ertoe verbindt om gezondheidsacties op te zetten.

I

Met het initiatief “Neem de trap” wil Schepen van Gezondheid Paul Leroy
de mensen sensibiliseren rond de voordelen van fysieke oefeningen op het werk.
Minstens twee derde van de volwassenen in Europa kampen met een tekort aan
fysieke beweging. Nochtans heeft dit een negatieve invloed op de gezondheid.
Een alarmerende trend die zich ook in België voordoet. De actie om de trap de
voorkeur te geven op de lift moet de mensen sensibiliseren rond deze problematiek. Voldoende lichaamsbeweging in de werkomgeving, waar veel mensen tenslotte zowat de helft van hun tijd doorbrengen, kan dus reeds een positieve

invloed hebben op hun fysieke niveau. Bovendien verhoogt een goede fysieke
conditie de productiviteit en de kwaliteit van het werk van de werknemers.
Wie een goede fysieke conditie zegt, denkt ook meteen aan gezonde voeding.
Tijdens de week van de mobiliteit krijgen de bezoekers en de werknemers van
het gemeentehuis die de trap gebruiken een gratis appel. Bovendien kunnen ze
op 17 september plaatsnemen op de speciale "fruitpersfiets". Draai de trappers
rond van de fiets en deze zorgt ervoor dat je een heerlijk versgeperst fruitsapje
krijgt. Deze "sappentrapper" is dus de ideale combinatie van lichaamsbeweging
en gezonde voeding.
Op 17 september om 17u wordt het Viasano-logo onthuld. Dit maakt van
Jette een "gezonde" gemeente, waarbij het Viasano-programma ertoe verbindt
om zich actief in te zetten tegen obesitas bij kinderen en tegen cardio-vasculaire
aandoeningen bij volwassenen.

Voordelen
beweging

van

lichaams-

Voldoende lichaamsbeweging, of het
gebruik van de trap, biedt meer voordelen dan een betere fysieke conditie.
Uit een universitair onderzoek blijkt
dat het sterfterisico met 15 procent
afneemt als er elke dag van de treden
wordt gewandeld. 77 werknemers dienden gedurende drie maanden lang elke
dag de trap te nemen. Niet alleen was dit
heilzaam voor hun gewicht. Ook voor
hun bloeddruk, longinhoud en cholesterolgehalte bleek de trap een ideale trainer. Het gebruik van de trappen blijkt
een uitstekende en eenvoudige manier
om dagelijks de fysieke activiteit te verhogen.
Redenen genoeg dus om voortaan de
voorkeur te geven aan de trap. En
bovendien, met de trap gaat het even
rap!
Van 16 tot 22 september worden de werknemers en de bezoekers aangespoord om de trap te gebruiken.

Verkiezingen

Jette is goed vertegenwoordigd in het parlement
Jette telt in totaal maar liefst
7 parlementsleden

Vorige maand bespraken we in Jette Info de resultaten van de gewestelijke
verkiezingen. Jette telde vijf vertegenwoordigers in het Brussels parlement.
Met de herschikkingen op federaal vlak, kan Jette echter rekenen op een extra
parlementslid: Herman Mennekens. Jets Open Vld-gemeenteraadslid Herman
Mennekens legde op 17 juli de eed af als Brussels parlementslid. Als gewezen
kabinetschef van voormalig Brussels minister Guy Vanhengel heeft hij een
jarenlange ervaring opgebouwd en is hij goed bekend met allerlei Brusselse
dossiers.
Daarnaast vermelden we ook nog Sven Gatz, die als parlementslid Brussel
en Jette vertegenwoordigt in het Vlaams parlement. Hij zet zich in voor het
Nederlandstalig onderwijs, voor een uitgebreid cultureel aanbod en voor een
stevig Vlaams welzijnsnetwerk in Brussel.
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Leefomgeving

Trillingen tram T2000 in de Lahayestraat

De gemeente bundelt de klachten van de bewoners

D

e passage van de trams T-2000 in de Lahayestraat zorgen voor hinder
bij de omwonenden. Naast de geluidsoverlast, veroorzaken deze trams
ook trillingen die de woningen langs de tramlijn kunnen beschadigen.

Verschillende bewoners uitten hun ongenoegen bij het gemeentebestuur, die
de MIVB hierover aansprak. Volgens de vervoersmaatschappij MIVB is de oorzaak van de trillingen te vinden in de tramsporen, die eind jaren '80 werden aangelegd volgens een oude methode zonder anti-trillingvoorziening. Deze tramsporen zijn niet langer aangepast aan de huidige trams. Om dit probleem structureel aan te pakken, zouden de tramsporen volledig vernieuwd moeten worden. Jammer genoeg zijn de sporen nog niet voldoende versleten om een dergelijke maatregel te rechtvaardigen (de normale levensduurte van een lijn is zowat
30 jaar). Daarom is de enige directe oplossing om erop toe te zien dat de weg in
goede staat is en om oneffenheden te vermijden via een schoonmaak of via het
afslijpen van de lijnen.
De bewoners van de Jules Lahayestraat waarvan de woning beschadigd werd
door de trams van het type T-2000 kunnen tot 15 september 2009 een gedetailleerde en geschreven klacht neerleggen bij de gemeente Jette. Het gemeentebestuur stelt momenteel een volledig dossier samen dat zal doorgestuurd worden
naar het BIM (Leefmilieu Brussel) met het oog op structurele oplossingen.

Interpellatie van het Gewest
Op 29 juni jongstleden, organiseerde de gemeente Jette op initiatief van
Schepen van Mobiliteit Christine Gallez een informatievergadering met de vertegenwoordigers van de gemeente Jette en van de MIVB en met de bewoners
van de Lahayestraat. Naar aanleiding van deze vergadering besloot de gemeente Jette om het dossier betreffende de hinder door de trillingen van de trams T2000 van de MIVB door te sturen naar het BIM opdat deze nauwkeurige metingen kan uitvoeren. Deze metingen door het BIM zullen een objectieve weergave vormen van de ondervonden hinder en van de eventuele noodzaak om structurele maatregelen te treffen, tot de volledige vernieuwing van de tramsporen.

Laat u horen
Om een zo volledig mogelijk dossier te kunnen opstellen, worden de omwo-

De tramsporen in de Lahayestraat zijn niet aangepast aan het nieuwe type trams.

nenden gevraagd om hun gedetailleerde klachten (ondervonden hinder en veronderstelde oorzaak) in te dienen bij het Gemeentebestuur van Jette Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - dienst Grondgebiedbeheer (Najia
Belfaquih), voor 15 september 2009. Als 1/3de van de bewoners van de
Lahayestraat z'n ongenoegen uit, zal het BIM het dossier als voldoende zwaar
beschouwen om de metingen uit te voeren en om oplossingen voor te stellen
(art. 10 van de ordonnantie van 17 juli 1999 betreffende de strijd tegen lawaaihinder in het stadsmilieu).
Als het advies van het BIM - Leefmilieu Brussel het standpunt van de bewoners van de Lahayestraat en van de gemeente Jette volgt, kan het College van
Burgemeester en Schepenen het dossier indienen bij de Brusselse regering. Dit
dossier zou pleiten voor een oplossing voor het einde van de normale levensduurte van de sporen, lees de vervanging van de sporen. Dit zou weliswaar de
straat volledig open leggen, maar zou een structurele oplossing bieden voor het
probleem van de trillingen.

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 JeanLouis 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.

Duysburghstraat
Vernieuwing voetpaden en aanleg verkeersremmers
In de Duysburghstraat gaan er midden augustus renovatiewerken van
start. De voetpaden zullen volledig vernieuwd worden en de bomen zullen
met nieuwe bakken beschermd worden.
Om de verkeersveiligheid te laten toenemen, zullen er twee verkeersremmers aangelegd worden ter hoogte van de huisnummers 27 en 34, op aanvraag van de omwonenden.
Tijdens de werken zullen de garages toegankelijk blijven en zal het verkeer niet al te veel hinder onervinden van de werkzaamheden. De duur van
de werken wordt, rekening houdend met de weersomstandigheden, geschat
op 8 weken.

Werken spoorwegen
Informatievergadering op 8 september
Op dinsdag 8 september 2009 om 20u organiseren de gemeenten Jette,
Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem samen met Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het spoorwegennetwerk, een informatieavond in de sporthal
van Ganshoren (Vandervekenstraat 114). Infrabel zal er het project voorstellen rond de afschaffing van 6 overwegen in deze drie gemeenten. De aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning is ingediend bij het Gewest en
het openbaar onderzoek rond dit project loopt van 1 tot 15 september 2009.

Jette Info 167 NL.qxp:Jette Info 138FR-janvi#573D.qxp

14/08/09

17:28

Page 5

Leefomgeving ■

september 2009 ■ Jette Info nr 167

5

Een fresco aan de ingang van de Spiegelwijk
Op 29 juni 2009 werd de grote fresco ingehuldigd op de parking van de Wibrawinkel, langs de
Wemmelsesteenweg. De kleurrijke tekening vormt het resultaat van het project dat Atrium Jette in
de zomer van 2008 lanceerde.
Gemeentelijke mandatarissen, leerkrachten, leerlingen en hun ouders van het KTA, samen met enkele nieuwsgierige voorbijgangers waren aanwezig om de grote muurfresco te ontdekken die gerealiseerd werd door de leerlingen van de kunstrichting van het KTA van Jette. De fresco van 12 meter op 2,5, ingehuldigd door
Schepen van Economisch leven en Animaties Bernard Lacroix, Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw en Schepen van Franstalige Gemeenschap
Paul Leroy, kadert binnen het Wijkcontract "Carton de Wiart - Hart van Jette" en kon rekenen op de steun van de gemente Jette en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

De identiteit van de Spiegelwijk
In juni 2008, hield Atrium Jette een onderzoek onder de handelaars en bewoners van de Spiegelwijk om na te gaan wat zij van hun wijk vonden en welke elementen zij representatief vonden voor hun omgeving (kleur, geluid, geur, gebouwen, objecten,...). De resultaten van dit onderzoek werd doorgegeven aan de leerkrachten van het KTA om het project "fresco" uit te werken. De leerlingen van het 3de, 4de en 6de jaar van de kunstrichting gingen aan de slag om een mooi ontwerp te maken verwijzend naar de identiteit van de wijk, rekening houdend met de resultaten van het onderzoek.
Een jury van gemeentelijke mandatarissen en medewerkers, leden van de
handelsvereniging Shopping Jette en de eigenaar van de muur aan de
Wibrawinkel stond in voor de eerste selectie. Vervolgens konden de bezoekers
van het gemeentehuis van 19 tot 21 januari 2009 stemmen voor hun favoriet project.
De gekozen tekening, van de hand van Selin Ozdemir, getuigt van de vrolijke
sfeer die in de wijk hangt zoals deze ook beleefd wordt door de mensen die in de
Spiegelwijk wonen, werken en hun boodschappen doen, met verwijzingen naar
de kerk die boven het plein uittorent, de jazzmuziek en de... frieten.

Positieve strijd tegen de graffiti
De fresco beantwoordt aan de drie doelen die vooropgesteld waren door
Atrium: de blinde muur aan de ingang van de Spiegelwijk kreeg een kleurrijk
kleedje, het zorgt voor een positieve strijd tegen de graffiti en versterkt de identiteit van de wijk. De kers op de taart is de lokale participatie. De Spiegelfresco
is het werk van jonge Jetse kunstenaars en werd mee gekozen door de
Jettenaren.

Lanceer uw eigen duurzame wijk!
Projectoproep 2009-2010
Brussel Leefmilieu BIM lanceert de tweede editie van haar actie "Duurzame Wijken". Het doel
blijft om de bewoners te helpen om zich hun buurt opnieuw eigen te maken en hun leefomgeving
meer duurzaamheid mee te geven.
Concreet bestaat de operatie "Duurzame Wijken" uit
een reeks acties en activiteiten die de bewoners kunnen
uitwerken binnen hun wijk. Een lezing over de recuperatie van regenwater, de promotie van lokale groene
wandelingen, een praktische vorming over energiebesparing, kooklessen "Slow Food", sensibilisering
rond aankopen met het oog op minder afval,...
Kortom, een hele resem lokale acties die op termijn een gedragswijziging kunnen veroorzaken.
De Duurzame Wijken streven doelen na die
verder gaan dan hun grondgebied: de impact
op het leefmilieu beperken, de vervuiling aanpakken, strijden tegen de klimaatswijzigingen en de opwarming van de aarde, de ontwikkeling van het algemeen welzijn, aandacht voor gelijke kansen en culturele uitwisseling,...
Alle bewoners, maar ook alle openbare en privéinstellingen en alle wijken uit het Brussels Gewest kunnen
zich inzetten om van hun stadsdeel een Duurzame Wijk te
maken.

Technische en financiële steun
De geselecteerde wijken kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten van het BIM en deze in hun wijk
organiseren: lezingen, wandelingen, geleide bezoeken, thematische acties,... Ze zullen hiervoor ondermeer bijgestaan
worden door een animator die de initiatieven zal steunen
en coördineren. Daarnaast kunnen ze een financiële en
technische steun verwachten van maximum 12.500 euro om
projecten van algemeen nut op te starten, samen met een
trimesteriële wijkkrant en een website. Tenslotte zullen ze
eveneens kunnen deelnemen aan een uitwisseling tussen de
betrokken wijkbewoners en aan het eindejaarsevenement
met alle deelnemers van de verschillende geselecteerde
wijken.

Zin om u in te zetten voor uw wijk?
De dossiers met kandidaturen moeten ingediend worden voor 30 oktober 2009. U kan alle inlichtingen en documenten rond deze projectoproep bekomen bij Brussel
Leefmilieu - www.ibgebim.be - 02.775.75.75. De gemeente
geeft u bovendien een duwtje in de rug en helpt u bij het
indienen van uw dossier of het uitwerken van uw idee. Info:
Kabinet van Schepen van Duurzame Ontwikkeling
Christine Gallez - 02.423.12.09.
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Mobiliteit

20 september 2009 - Autoloze Zondag 2009

Voor een andere mobiliteit
Olie de wieltjes van uw rollerskates, pomp de banden van uw fiets op, trek uw wandelschoenen aan, want op
20 september 2009 van 9u tot 19u vindt de 8ste editie plaats van de Autoloze Zondag 2009! Het Brussels Gewest
zal haar 160 km2 opnieuw voorbehouden voor de "zachte mobiliteit". Hierbij een overzicht van de animatie in Jette.
Tentoonstelling
 De Jetse Adviesraad Mobiliteit organiseert een tentoonstelling over zachte
mobiliteit, van 14 tot 18 september, in
het Gemeentehuis.
 Annemie Maes - 0474.628.266 annemiemaes@skynet.be.

Zaterdag 19.09.2009
Straatfeesten
 In de Gillebertusstraat: barbecue en
allerlei animaties voor het hele gezin,
van 13u tot 23u.
 Koen Heymans - 02.424.21.91 koen-heymans@skynet.be.

Zondag 20.09.2009

 In de De Clercqstraat, van 9u tot 11u:
ontbijt tussen buren met allerlei animaties.

Een informatiestand op het
Kardinaal Mercierplein

 Geoffrey Lepers - 02.420.79.64 nath_et_geof@geonat.be.

 Op het Kardinaal Mercierplein vindt
u van 11u tot 17u een informatiestand,
met info over de gemeente Jette, de
autoloze zondag, mobiliteit, het
Wijkcontract, duurzame energie en
Atrium, die de Spiegelwijk nieuw leven
inblaast.

 Dieleghemsesteenweg, van 8u tot 19u:
rommelmarkt.

 Fabienne Willems - 02.423.13.41 fwillems@jette.irisnet.be et Véronique
Verhulst - 02.422.31.19 vverhulst@jette.irisnet.be.

 Daniel Henrard - 02.479.35.65 Dany.henrard@skynet.be.
 In de Dupréstraat: verschillende activiteiten rond de snelheidsbeperking in de
straat.
 Bradley Gallop - 02.535.72.72 bgallop@bdg-associates.com.
 In de Gilsonstraat, van 9u tot 19u: barbecue.

Het project "Jette Dorp":
zachte mobiliteit en sociale  Claire Vandevivere - 0476.30.47.05  In de Vanderborghtstraat: rommelcvandevivere@yahoo.com.
cohesie
markt, een etentje en een braderie.
 Pierre Dewaels - 0477.97.43.11 pierredewaels@yahoo.fr.

De gemeente en verschillende Jetse
partners stellen een reeks animaties voor
over mobiliteit en duurzame ontwikkeling. Lees hieronder.

Barbecues, etentjes en rommelmarkten door de wijkcomités
Tijdens deze activiteiten worden de
betrokken straten (en eventueel de aangrenzende straten) afgesloten en zal er
een parkeerverbod gelden.

 In de Lenoirstraat, van 9u tot 19u:
Afrikaans buffet tussen buren.
 Christiane Peraya marc.peraya@skynet.be.
 In de Legrelle-, Dopéré-, Boghemans-,
Brunardstraat en de Wemmelsesteenweg,
van 7u tot 19u: rommelmarkt.
 Dominique De Meurichy -0476.45.32.26
- dominique.demeurichy@skynet.be.
 In de Verscheldenstraat, van 7u tot 19u:

rommelmarkt
 Patrick Grotz - 0475.54.02.17 patrick.grotz@chello.be.
 In de Wemmelsesteenweg, van 9u tot
19u: barbecue met kinderanimatie.
 Mireille Vanderkam - 0473.68.10.34 mireillevanderkam@gmail.com.
 In de OLV van Lourdeslaan, van 9u
tot 19u: wijkfeest met theesalon, kinderanimatie en een barbecue.
 Josiane Di Vincenzo - 0477.53.44.39 josiane.divincenzo@chello.be.
 In de Liebrechtlaan, van 9u tot 19u:
rommelmarkt met animaties, dansdemonstraties en degustaties Colombiaanse schotels.
 Claude Goujard - 02.479.81.75 claude.goujard@proximedia.be.
 Activiteiten georganiseerd door de
Sint-Pietersparochie: eucharistieviering
(van 10u tot 10.45u), fietserszegening (van
10.45u tot 11u) en aperitief (om 11u).
Meer info: Micheline Heris Gemeentelijke Dienst Mobiliteit Gemeentebestuur Jette Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette 02.422.31.04 - mheris@jette.irisnet.be.

Jette Dorp

Sociale cohesie en mobiliteit hand in hand
Op 20 september 2009 kan u naast de barbecues, fietswandelingen en straatfeesten, ook genieten van het project "Jette
Dorp", gelanceerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door Brussel Mobiliteit. Het doel is om de bewoners de
kans te geven om de autoloze stad op een andere manier te ontdekken. Plaats van afspraak: het Kardinaal Mercierplein.

Lokale partners
De activiteit Jette Dorp zal een sfeervolle plaats
krijgen voor het station van Jette. U kan zich neervlijen op het speciaal voor de gelegenheid aangelegd gras of in een van de hangmatten, genietend
van een fair tradedrankje of van een maaltijd van
het sociaal restaurant "Resto Jette". Daarnaast kan

u een zittende massage krijgen of een initiatie voetreflexologie of hip-hop volgen,... Er is animatie
voor alle smaken en voor jong en oud. Voor dit project dat vooral het "samen leven" wil stimuleren,
deed Jette een beroep op lokale partners. Zo zullen
er verschillende Jetse verenigingen uit het domein
van de sociale cohesie en solidariteit aanwezig zijn
(Interwijkproject, Resto Jette, Entourage, EspaceFemmes, Centre d'Entraide,
Abordage).

6 thema's
 Mobiliteit: voorstelling van het
project rond de heraanleg van het
Kardinaal Mercierplein, de mobiliteitsplannen van de scholen, fietsen
graveren, controle en kleine herstellingen van fietsen,...

met de eco-ambassadeurs, het recyclageproject
Rouf,...
 Kinderen: kennis van de verkeersveiligheid,
muziekinstrumenten bouwen,...
 Animaties: straattheater over de nieuwe stadsvervoersmiddelen, Japans beeldtheater per fiets
Kamishibai ism de bibliotheek, slamconcert met het
interwijkproject om 12u, concert van het koor
Sonambulle die om 16.40u aankomen in het station
van Jette op spoor 1, hip hopdemonstraties en -initiaties door L'Abordage.
 Eten en drinken: maaltijd klaargemaakt door het
sociaal restaurant Resto Jette en drankjes van de
Oxfam-Wereldwinkel.
Een dergelijke uitgebreid programma laat u geen
enkel excuus om die dag thuis te blijven.
Jette Dorp

 Ontspanning: masages, oma's
tips,...

20 september van 11u tot 17u

 Duurzame ontwikkeling: renovatietips door de ploeg van het
Wijkcontract, afval verminderen

Meer info: Anne-Françoise Nicolay 02.423.12.09 - afnicolay@jette.irisnet.be

op het Kardinaal Mercierplein
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Samenleving ■
Goed om te weten voor de
Autoloze Zondag
Derogaties
De personen die absoluut hun voertuig moeten
gebruiken op 20 september moeten zo snel mogelijk
een derogatiedocument aanvragen. Het aanvraagformulier vindt u op de website www.jette.be en is
beschikbaar aan het onthaal van het gemeentehuis.
Een gehandicaptenkaart geldt als derogatie, zodat
gehandicapte personen geen derogatie moeten aanvragen.
De derogatieaanvragen moeten ingediend worden bij het Gemeentebestuur van Jette - Kabinet
van de Gemeentesecretaris - Wemmelsesteenweg
100 - tel: 02.423.12.26 - fax: 02.423.12.25.

Veiligheid prioritair
De Autoloze Zondag geldt voor elk gemotoriseerd vervoer (auto's, moto's, vrachtwagens,...), van
9u tot 19u, uitgezonderd het openbaar vervoer, taxi's, autocars, hulpdiensten en voertuigen van openbaar nut.
Opgelet! De wegcode blijft gelden. Voetgangers
horen nog steeds op het voetpad te wandelen en de
fietsers op het fietspad. En vooral: respecteer de
verkeerslichten. Vergeet niet dat de straten niet volledig voertuigvrij zullen zijn.

september 2009 ■ Jette Info nr 167

Verblijfsvergunningen:
uitbreiding criteria

De gemeente Jette
werft aan:

In juli jongstleden breidde de federale regering
de criteria uit voor de verblijfsvergunningen van
meer dan 3 maanden voor vreemdelingen die een
verblijfstoelating aanvragen om humanitaire redenen (art. 9bis en voormalig art. 9 ter L.15/12/1980).

Kinderverzorgster (m/v)

Deze langverwachte omzendbrief rond de verblijfstoelatingen legt de voorwaarden vast voor de
precieze ontvankelijkheid. De periode om een aanvraag in te dienen zal lopen van 15 september tot 15
december 2009.
De criteria (humanitair, sociaal, urgentie,...) zullen in detail aan bod komen in het volgend nummer
van Jette Info. Weet dat de vreemdelingen die
beantwoorden aan de criteria die in juli vastgelegd
werden en die reeds een aanvraag tot verblijfsvergunning indienden voor humanitaire redenen geen
nieuwe aanvraag moeten indienen. Aanvullende
documenten kunnen echter bezorgd worden aan de
Dienst Vreemdelingenzaken via aangetekend
schrijven tussen 15 september en 15 december.
Inlichtingen: Gemeentelijke dienst Bevolking Wemmelsesteenweg 100 - 02.423.12.57.

7

Niveau C - technisch assistente GESCO-contract van onbepaalde duur
vanaf september - voltijds
Voor deze functie moet u in het bezit zijn van een
brevet van kinderverzorg(st)er of een brevet van
monitor in kinderdagverblijven (erkend door Kind
en Gezin of ONE).
Om te weten of u aan de voorwaarden voldoet, neemt u best contact op met de ACTIRIS
(Léon Theodorstraat 151, open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30u tot 12.15u en van
13.30u tot 16u; op donderdag van 13.30u tot 16u).

Geïnteresseerd?
U kan uw kandidatuur (curriculum vitae en
motivatiebrief) mailen naar jobs@jette.irisnet.be,
faxen naar 02.422.31.95 of doorsturen naar de
Gemeente Jette - Dienst HRM (Cel Werving en
selectie) - Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette
De gemeente Jette verzekert gelijke kansen. De
menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht
geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, herkomst of
handicap.

Heraanleg Vlamingen- en Walenstraat

Groen licht voor het vernieuwingsproject
In het kader van de heropwaarderingsprojecten
van het Wijkcontract "Hart van Jette", zullen de
Vlamingen- en Walenstraat binnenkort in een
nieuw kleedje gestoken worden. Het vernieuwingsproject dat met de bewoners overlegd werd, kreeg
groen licht van de gemeenteraad op 24 juni.

Betrokken bewoners
Het Wijkcontract besteedt veel aandacht aan de
participatie binnen haar inspanningen om de wijken
nieuw leven in te blazen. Het doel is om de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de beslissingen die een impact zullen hebben op hun leefomgeving. Rond de heraanleg van de Vlamingen- en
Walenstraat werd een eerste bewonersvergadering
georganiseerd op 19 mei 2008. De omwonenden
werden geïnformeerd over het vernieuwingsproject
dat in handen was van het studiebureau Meso. De
aanwezigen konden hun verwachtingen duidelijk
maken en voorstellen doen rond de heraanleg van
hun straat.

aangepast in functie van de opmerkingen.
Het uiteindelijk project werd door het College
van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd, net
als door de lokale commissie voor geïntegreerde
ontwikkeling en de gemeenteraad. Het dossier voor
de stedenbouwkundige vergunning werd ingediend
bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zodat de
bewoners nog een derde kans krijgen om hun
opmerkingen te geven, tijdens het openbaar onderzoek deze herfst.
De verbeteringen die zullen aangebracht worden aan de Vlamingen- en Walenstraat:
 Spiegeleffect
De twee straten zullen op eenzelfde manier aangelegd worden, waardoor er een spiegeleffect
gecreëerd wordt: gebruik van dezelfde materialen,
zelfde plaatsing van de beplantingen,... Elke 60
meter zal er een plekje voorzien zijn met een granieten bank, omgeven door middelhoge bomen.

 Aandacht voor personen met beperkte
mobiliteit
Voor de zebrapaden zullen speciale tegels aangelegd worden voor de slechtzienden. De voetpaden
en de straat zullen op hetzelfde niveau liggen, zodat
de voetpaden makkelijk bereikbaar zijn voor de
personen met een beperkte mobiliteit.
 Optische illusie voor meer veiligheid
Door het gebruik van verschillende kleuren voor
de fietspaden en het wegdek, zal de baan smaller lijken. Dit moet ertoe leiden dat de autobestuurders
hun snelheid temperen.
Er zijn nog andere snelheidsremmers voorzien,
net als een verkeersplateau aan de in- en uitgang
van de beide straten. Het concept van de zone 30
blijft bewaard.
 Voldoen aan de verwachtingen van de
bewoners
Verscheidene bewoners uitten de wens om hun
fiets te kunnen parkeren in de straat. Beide straten
zullen dan ook uitgerust worden met een fietsbox.

Om de verzamelde ideeën nog uit te breiden en
om ook de bewoners die niet aanwezig konden zijn
op de vergadering een stem te geven, werd er een
vragenlijst verdeeld in de betrokken straten. De
antwoorden werden samengevat en doorgegeven
aan het studiebureau en aan de bewoners. Met deze
basis kon het studiebureau aan de slag om het voorproject uit te werken.

 Suggestie

 Duurzaam materiaal

Dit vernieuwingsproject heeft rekening gehouden met verschillende factoren. Alles zal in het
werk gesteld worden om deze lange rechtlijnige
straten een veiliger en aangenamer karakter mee te
geven.

In september 2008, tijdens de tweede informatievergadering, stelde het bureau Meso haar voorproject voor aan de bewoners van de Vlamingen- en
Walenstraat, die zo opnieuw de kans kregen om hun
mening te geven. Het voorproject werd vervolgens

De gebruikte stenen voor de straat, de fietspaden en de voetpaden zijn in klei, een duurzaam en
natuurlijk product dat bovendien lokaal geproduceerd wordt. Voor de bakken voor de bomen werd
gekozen voor gerecycleerde graniet.

U kan het plan ontdekken op onze website
www.jette.be, doorklikken op wijkcontract, openbare ruimte en Vlamingenstraat/Walenstraat, of door
contact op te nemen met Inge Bongaerts op
02.422.31.18.

De grens tussen het fietspad en de straat zal aangeduid worden door straatstenen in verschillende
kleuren: donkere tegels voor het fietspad en lichte
tegels voor de straat. De parkeerplaatsen zullen
grijze tegels krijgen.
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Leefmilieu

Feest van de Kinderboerderij
Noteer 12 en 13 september in uw agenda
September betekent traditioneel het einde van de schoolvakantie, maar biedt
ook de traditionele afspraak met het Feest van de Kinderboerderij. Dit feestelijk
weekend op de boerderij vindt dit jaar plaats op 12 en 13 september. Er wordt
ingezoomd op de natuur, met een hele resem activiteiten voor het hele gezin.
Klein en groot zal z'n gading vinden op dit groene plekje op de grens van het Laarbeekbos. Er staan dan
ook heel wat activiteiten op het programma. Kruip in de huid van de mier, neem deel aan de gezinskwis en
test uw natuurkennis, bezoek de interactieve tentoonstelling,... En vooral, aarzel niet om uw kleintjes te
laten genieten van de vertelster en hen te laten wegdromen bij de mooiste natuurverhalen.
Maar naast deze originele animatie wordt de traditie gerespecteerd. Op het Feest van de
Kinderboerderij kan men ook dit jaar weer vissen op de eendjes, zich laten schminken, brood leren bakken, een wandeling maken op de rug van de pony, z'n behendigheid testen op de klimmast,... Daarnaast
is er ook nog een verrassingsspektakel voorzien.
De Bourgondiërs onder de bezoekers zullen evenmin teleurgesteld zijn: er worden verscheidene
producten van de boerderij en van een artisanale kaasboer verkocht. Bovendien kan u genieten van
de heerlijke plattelandskeuken. Als nu ook nog de zon van de partij is, wordt het een groot gezellig feest.

Feest van de Kinderboerderij
12 en 13 september 2009
van 11u tot 18u
Kleine Sint-Annastraat 172

Word milieu-ambassadeur in Jette!

Netwerk zet zich in voor
een betere leefomgeving
Zou u graag een betere leefomgeving hebben in uw buurt door te ijveren voor
reinheid of voor gevelverfraaiing? Denkt u dat voor ieder van ons een rol is weggelegd wat betreft milieubescherming door ondermeer het afval te sorteren, zuinig om
te springen met energie en groene ruimtes te beschermen? Wilt u deze dynamiek
graag met uw buren delen? Word dan milieu-ambassadeur!
Op initiatief van de schepen van leefmilieu Claire
Vandevivere, werd in Jette een netwerk van milieuambassadeurs opgericht. Het gemeentebestuur wil vrijwillige burgers helpen (informatievergaderingen, logistieke
steun, folders, materiaal, bijeenkomsten en gemeenschappelijk acties) om concrete acties op poten te zetten voor
een beter gedrag, betere leefgewoontes en een betere leefomgeving in de wijken. En dat alles in het belang van de
Jettenaars en van de volgende generaties.

Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om uw gegevens telefonisch door te geven aan Ilse Desmet op het nummer
02.423.13.62 . Het kan ook via e-mail op dit adres:
idesmet@jette.irisnet.be of per brief gericht naar het
gemeentebestuur van Jette - departement Leefomgeving Wemmelsesteenweg 100 te 1090 Jette.
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Als een vis in het water?
Plastic vormt een grote bedreiging voor ons leefmilieu
Wist u dat België wereldwijd de vierde grootste gebruiker is van flessen water?
145 liter per jaar per persoon. Dit water wordt voornamelijk in plastic flessen
gekocht, waardoor het 500 tot 1.000 maal duurder is dan het water uit de kraan...
Waarom
gebruiken
zoveel flessen water?

we

Eerst en vooral is het kwestie van
smaak. Kraantjeswater kan een lichte
chloorsmaak hebben. Hoewel het
kraantjeswater gefilterd, gezuiverd en
gecontroleerd wordt, vinden sommige
mensen flessen water nog steeds
gezonder.
Vervolgens is er de publiciteit:
slanke vrouwen, bruisend van energie, baby's op rolschaatsen,... We krijgen de indruk dat het mineraalwater
uit flessen ons leven gezonder maakt.
De vormen en inhoud van de flessen
worden eveneens afgestemd op de
mogelijke kopers: kleine flesjes voor
in de boekentas van de kinderen, een
speciale dop voor de sporters, een
praktisch formaat voor op kantoor,...

Flessen water vs
kraantjeswater
In Europa moet kraantjeswater 61
kwaliteitstests doorstaan van de
Wereldgezondheidsorganisatie.
Kraantjeswater moet aan 15 voorwaarden voldoen vooraleer verkocht
te worden. Ondanks deze controles
kunnen er in beide gevallen problemen optreden,
als de grondwaterlagen
vervuild worden, bijvoorbeeld door onkruidver-

delgers. Het kraantjeswater wordt
echter voldoende in het oog gehouden om de kwaliteit te verzekeren.
Vorig jaar controleer TestAankoop 48 soorten mineraalwater.
Een merk op vier bevatte teveel fluor, natrium of sulfaat. Bovendien was
meer dan de helft van de flessen niet
geschikt voor zwangere vrouwen of
kinderen. Op het einde van de rekening kan men niet stellen dat flessen
water gezonder is dan kraantjeswater
of omgekeerd. Het verschil zit hem
in andere zaken...

oceanen bedreigt: een ruimte even groot
als België, Frankrijk en Spanje samen
drijft op de Stille Oceaan. Deze “Pacific
Garbadge Patch” bestaat voor 13% uit
plastic flessen die overboord gegooid
worden van op vrachtschepen en plezierjachten. Maar dit afval komt ook uit
de steden, via de rivieren. Sommige
delen van de oceaan tellen 6 maal meer
plastic dan plankton. Dit plastic afval

Impact op het leefmilieu
Elk jaar is er 2,7 miljoen ton plastic
nodig om flessen te fabriceren. Hun
transport en fabricatie hebben een
gigantische impact op het leefmilieu.
"Maar we recycleren", hoor je dan.
België is zelfs koploper van Europa:
75% van de ingezamelde PET-flessen
(PolyEthyleenTereftalaat) wordt gerecycleerd. In de meester landen bestaat
er echter geen recyclageprogramma. In
Europa, wordt slechts 37% van de PETflessen gerecycleerd.
Plastic vormt een ware plaag die de

wordt opgegeten, door de schildpadden,
vogels en zeezoogdieren en bedreigt
meer dan 267 diersoorten.

druppeltjes citroen bij

Kies eerder voor een afwasbare
drinkfles dan verschillende keren een
plastic fles te gebruiken
 Gebruik eventueel een waterfilter
om de kwaliteit van het kraantjeswater
te verbeteren. Weet wel dat een dergelijke waterfilter duur kunnen zijn.
 Als u toch niet voor kraantjeswater
kiest, geef dan de voorkeur aan water
uit glazen flessen.
 Als u blijft voor plastic flessen kiezen, gooi de lege flessen dan in de PMDzak zodat ze gerecycleerd kunnen worden.

Drink nooit kraantjeswater dat
behandeld is met waterverzachter. De
natrium is slecht voor de gezondheid.
Vergeet niet dat het beste afval dit is
dat niet geproduceerd wordt.

Oplossingen?
Niemand kan dit afval uit de oceaan
halen. We kunnen er echter wel voor
zorgen dat deze afvalberg stopt. Als
consument moeten we de eerste stap
zetten. Voor uw watergebruik hebben
we alvast enkele tips:
 Als de smaak van het kraantjeswater u stoort, laat het dan enkele minuten
in de koelkast rusten of voeg er enkele

Seizoensfruit en -groenten

H

et is algemeen geweten: fruit en groenten
moeten deel uitmaken van het menu voor
gezonde en gevarieerde eetgewoonten. Met
de mondialisering van de markt vindt men
tegenwoordig fruit en groenten van over de hele
wereld. Jammer genoeg worden deze producten
echter vaak gekweekt in omstandigheden die
nefast zijn voor het leefmilieu: het gebruik van
meststoffen of groeiproducten om de productie aan
te zwengelen, geïrrigeerde gronden, opgewarmde
serres,... Kortom, de energiekosten zijn enorm.
Komt daar nog bij dat de werkomstandigheden ter
plaatse niet altijd de internationale normen respecteren.
Aardbeien in december? Niemand die hier nog
verbaasd over opkijkt. Dergelijk fruit dat buiten
het seizoen geïmporteerd wordt, gebruikt voor het
transport 10 tot 20 maal meer benzine dan hetzelfde fruit dat lokaal wordt gekweekt. Voor 1 kg
"kerstaardbeien" moet u rekenen op zowat 5 liter
benzine vooraleer deze op uw bord terechtkomen.

Gezond eten, evenwichtig en duurzaam, heeft een
grote impact op de natuur... en uw portefeuille.
In Jette Info stellen we u elke maand het seizoensfruit en de -groenten voor.

Tijdens de maand september:
Fruit: abrikozen, frambozen, aalbessen, mirabelpruimen, braambessen, blauwe bosbessen, perziken,
appels, peren, pruimen, rozijnen

Om onze ecologische voetafdruk* te verkleinen en te
reageren voor onze gezondheid en deze van onze leefomgeving volstaat het om voor een lokaal consumptiegedrag te kiezen, met respect voor de seizoenen.
Elk fruit en elke groente heeft een bepaalde
periode tijdens dewelke hun smaak het beste is, hun
transport het minst energievretend en hun prijs het
goedkoopst!

Groenten: artisjokken, aubergines, rode bieten,
bieten, brocoli, wortels, witte en groene selder, krulandijvie, champignons, bloemkool, knolselder, rode
en witte kool, komkommer, courgette, spinazie, venkel, groene boontjes, maïs, sla, bieslook, peterselie,
prei, aardappelen, pompoen, tomaat
* Bereken uw ecologische voetafdruk op
http://wwf-footprint.be/nl/
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Leefmilieu

Kies voor een groene tuin
Hoe groot of klein uw tuin ook is, het is een groen
eiland dat uw dagelijkse leven aangenamer maakt en u
minder het gevoel geeft dat u in de stad leeft. U kunt
duizend-en-een ingrepen verrichten om het milieu te
respecteren en om voor een groene tuin te kiezen. De
natuur heeft een duwtje in de rug nodig om een plaatsje te veroveren in de stad. We geven u alvast enkele tips.

Vermijd pesticiden
Pesticiden zijn vaak weinig selectief, kunnen ook
nuttige natuurlijke vijanden elimineren, maar zijn ook
gevaarlijk voor onze gezondheid. Met name jonge kinderen zijn er kwetsbaar voor. Herhaald gebruik versterkt de resistentie van de vernielers van de gewassen,
want ze raken gewend aan de giftigheid. Bovendien verontreinigen deze stoffen de bodem en de ondergrondse
waterlagen via het regenwater. Maar ook de verpakking
vormt gevaarlijk afval . De verwijdering uit het milieu is
dus complex en kost veel geld.
Kortom, pesticiden verarmen de biologische diversiteit, vergroten de berg gevaarlijk afval en leveren voor
de gebruikers zelf gevaar op, omdat die de stoffen ongewild kunnen inademen of per ongeluk inslikken.
Bovendien bestaan er normaal voldoende natuurlijke
middelen waarmee u hetzelfde resultaat bereikt.

Afval

D

e gemeente en het
gewest slaan de
handen in mekaar
om het afval
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.

Bespaar water
Onze waterreserves zijn bedreigd. Het gevaar komt
van de mens die mateloos te veel verbruikt. Drinkbaar
water wordt een vorm van rijkdom en het is belangrijk
dat we elke verspilling vermijden. Want water is levensnoodzakelijk. Planten bestaan hoofdzakelijk uit water
en we kunnen er niet zonder. Maar dankzij een aantal
procedés - bodemkwaliteit, plantenkeuze, gebruik van
regenwater, oordeelkundige besproeiing,... - kan de tuinier besparen op het steeds zeldzamer drinkwater.

Composteer
Door te composteren kunt u het volume van uw
huisvuilzak drastisch verminderen, want die bevat
immers meer dan 30% organisch afval uit keuken en
tuin. Dat deel kunt u composteren. Zo wordt het volume van uw huisvuilzak dat in de verbrandingsoven
belandt, een derde kleiner. En hoe kleiner de huisvuilzak, hoe minder verontreiniging er is als gevolg van
transport (huisvuilophaling) en behandeling (CO2, fijn
stof, …).
Als u composteert zet u op natuurlijke wijze afval
om in vruchtbare teelaarde: volledig gratis, 100%
natuurlijk en efficiënt voor kamer- en terrasplanten of
voor gebruik in volle grond.

Meer tips op www.ibgebim.be, doorklikken op
"Mijn tuin"

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST. Het
Gewest organiseert tijdens de zomer
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 tuinophalingen zijn voorzien tot eind november.

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.

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.

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 augustus en september 2009:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de maand)
op 14 september
van 17.15u tot 18.15u.
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de maand)
op 24 augustus en 28 september van 18.30u tot 19.30u.

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.

Graffiti
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.
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 52 €.
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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Veilig terug naar school
Extra aandacht voor veilig verkeer vanaf begin september
Vorig jaar werden er 2.218 kinderen zwaar gewond of gedood in het verkeer. Dat zijn meer dan 6 slachtoffers per dag. Onder hen 180 dodelijke slachtoffers. Nu de schoolvakantie er bijna op zit, moet men als autobestuurder extra voorzichtig zijn. Straten en pleinen worden binnenkort opnieuw overspoeld door de schoolgaande jeugd. Onze kinderen vormen het meest kwetsbare onderdeel in het verkeer. Laat ons er samen voor
zorgen dat ze niet het slachtoffer worden van de drukke verkeerssituatie in en rond onze hoofdstad.
Vanaf 1 september is het opnieuw
zo ver. De verkeersdrukte gaat
opnieuw omhoog. Niet alleen hervatten heel wat mensen hun dagtaak,
maar vooral gaan de vele duizenden
kinderen opnieuw dagelijks op weg
naar school. Net daarom moet elke
autobestuurder tijdens deze periode,
nog meer dan anders, extra opletten
voor de kinderen die niet alleen aan
de schoolpoort maar ook onderweg
plots kunnen opduiken op de rijweg.
Deze bijzonder kwetsbare weggebruikers verdienen onze hoogste oplettendheid.

Voorzichtigheid geboden
België telde vorig jaar nog meer
dan 2.000 zware verkeerslachtoffers
onder de 18 jaar, van wie bijna 200
dodelijke slachtoffers. Het verkeer
blijft nog al te vaak een moordmachi-

ne, onvoldoende beheerst door de
persoon achter het stuur of onderschat door een argeloos kind dat de
straat oversteekt. Deze onveiligheid
blijft een belangrijke bedreiging voor
de kwaliteit van ons leven. Ouders,
familieleden, in vele gevallen ook de
chauffeur achter het stuur, zijn getraumatiseerd voor de rest van hun dagen.
Bij een ongeval hangt de overlevingskans van de kinderen rechtstreeks af van de snelheid waarmee zij
worden aangereden. Bij een snelheid
van 30 km/u bedraagt de overlijdenskans 5%, terwijl deze kans bij een
snelheid van 50 km/u oploopt tot
45%. Dit cijfer rechtvaardigt, moest
dit nog nodig zijn, de invoering van
zones 30 in de schoolomgeving.
Niet alleen de snelheidsduivels
brengen de schoolgaande kinderen in

gevaar. Ook onoplettend gedrag zoals
achteloos parkeren op voetpaden,
bushaltes of fietspaden brengt eveneens heel wat gevaar met zich mee
voor dezelfde kwetsbare groep. Het
Jetse gemeentebestuur stelt alles in
het werk om de kinderen te beschermen, door aangepaste verkeerssituaties (zones 30, verkeersdrempels),
maar ook door aan elke schoolpoort
een Jet’ Contact te plaatsen die het
verkeer aan de zebrapaden voor de
school regelt. Aan u als autobestuurder om ook uw verantwoordelijkheid
op te nemen en de voet van het gaspedaal te lichten in de buurt van de
scholen, aan de tramhaltes,... Die vijf
minuten tijdswinst door sneller te rijden zijn zeker geen kinderleven
waard.

Tips voor de ouders
Ook de ouders kunnen hun steentje bijdragen tot de veiligheid van hun oogappel in het verkeer. Veel ouders
kiezen ervoor om hun kinderen met de wagen naar school te brengen met het oog op hun veiligheid. Meer dan
de helft van de kinderen die gekwetst geraken of het leven laten bij ongevallen op weg van en naar school, zijn
echter autopassagiers! Men moet eveneens denken aan de hinder die veroorzaakt wordt aan de schoolpoort.
Soms laat men de kinderen beter op een andere manier naar school gaan, te voet, met de fiets of met het openbare vervoer.
 Als uw kind te voet naar school gaat, moet u niet absoluut kiezen voor de
kortste weg, maar voor de veiligste weg met brede voetpaden. De straat
oversteken gebeurt best waar uw kind de wagens duidelijk ziet (en omgekeerd) en op een goed verlichte plek waar de oversteek kort is. Vertrek
op tijd zodat uw kind in z’ haast zijn aandacht of voorzichtigheid niet verliest.
 Als uw kind naar school fietst, moet u ook enkele maatregelen naleven.
Als u samen met uw kind fietst, rij dan links van hem/haar. Pas als uw lieveling voldoende ervaring heeft, kan u achter hem plaatsnemen. Wees
voor de start duidelijk over bepaalde regels (wanneer stoppen, de route,...). Bij aankomst kan het aanstippen van de goede en minder goede
punten uw kind laten evolueren. Laat uw kind nooit vertrekken zonder
de nodige bescherming (helm, reflecterend vestje, verlichting,...).
Meer info: www.samenopvallen.be.
 Gebruikt uw kind het openbaar vervoer om op school te geraken, leer
hem/haar dan de uurroosters en de lijn die hij moet nemen. Leg eerst
samen de route af, zodat uw kind weet wanneer hij de stop moet aanvragen. Duid op het gevaar van het oversteken voor of achter de bus of tram,
waarbij uw kind uit het zicht van de wagens wordt onttrokken.
 Hoe uw kind zich ook naar school verplaatst, u kiest best voor kledij met
heldere kleuren en voor boekentassen en schoenen met reflecterende
banden.

Een reflecterend vestje laat uw kind opvallen in het drukke verkeer.
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Samenleving

De Kinder- en Jongerentelefoon
Kinderen en jongeren kunnen bij de Kinder- en Jongerentelefoon terecht met hun
verhaal, vraag of probleem via telefoon, chat, forum of e-mail. Elk contact blijft anoniem. De telefonische oproepen zijn bovendien volledig gratis en niet zichtbaar op
de factuur.
Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, bieden heel wat vrijwilligers een luisterend oor of een vlotte pen om vragen te beantwoorden, kinderen moed in te spreken, raad te geven of gewoon even mee te gniffelen.
De Kinder- en Jongerentelefoon wil twee doelen bereiken:
 luisteren naar kinderen en jongeren: een hulp/informatielijn voor alle kinderen
en jongeren
 kinderen en jongeren een stem geven door aan de maatschappij te signaleren
wat bij hen leeft
Hoofdmotto blijft ‘niets te gek voor een goed gesprek'. Kinderen mogen en kunnen ons voor om het even wat bellen, mailen, schrijven en chatten.
De Kinder- en Jongerentelefoon beantwoordt per jaar ongeveer 33.000 oproepen.
En toch blijven heel wat kinderen en jongeren met hun vraag in de kou staan…
De Kinder- en Jongerentelefoon is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers die
telefoon, chat, forum of e-mail willen beantwoorden. KJT biedt een degelijke
opleiding en een zinvolle vrijetijdsbesteding binnen een tof team. Jouw engagement kan het verschil maken!

Waarvoor kan je bij het KJT
terecht? Niets te gek voor een goed
gesprek! Je kan er terecht met elk verhaal, vraag of probleem. KJT luistert
naar jouw verhaal en zet jou op weg
naar een antwoord op jouw vragen.
Je
kan
de
Kinderen
Jongerentelefoon (= KJT) op verschillende manieren bereiken. We zetten
ze hier eventjes voor jou op een rijtje.
 Telefoon
Hoe? Bel naar het gratis nummer 102.
Wanneer? Elke dag tussen 16 uur en
22 uur, behalve op zon- en feestdagen.
 E-mail

code vooraleer je een berichtje
indient.
Wanneer? Altijd! Jouw berichtjes
worden eerst nagelezen door KJT
alvorens ze op de website worden
gepubliceerd. Dit gebeurt steeds
binnen de 24 uur. Te persoonlijke vragen, herkenbare verhalen, verzonnen
problemen, ... horen hier niet thuis en
worden niet gepubliceerd. Concrete
vragen, tips voor andere jongeren,
positieve verhalen, ... zijn hier wel op
hun plaats.
 Chat

Hoe? Mail naar brievenbus@kjt.org.
Wanneer? Je kan KJT steeds een mailtje sturen. Je krijgt binnen de 3 dagen
een antwoord.
 Forum

Hoe? Via de chatknop op de website
www.kjt.org
Wanneer? Elke maandag (vanaf
maandag 15 juni '09) en woensdag tussen 18 uur en 21 uur.
 Brief

Hoe? Klik op het icoon 'forum' op de
website www.kjt.org. Je kan per thema
een nieuwe vraag insturen (forumtopic) of reageren op de vraag van
iemand anders (forumreactie). Let op!
Lees de gedragsregels en veiligheids-

Hoe? Stuur jouw brief naar KJT,
Postbus 50, 2800 Mechelen.
Wanneer? Altijd! KJT beantwoordt
jouw brief binnen een termijn van 10
dagen.
Meer info: www.kjt.org

De Zelfmoordlijn helpt mensen met zelfmoordneigingen
Eind vorige maand stapte Yasmine uit het leven.
De zelfdoding van deze populaire zangeres/presentatrice liet niemand onberoerd en bracht
de zelfmoordproblematiek opnieuw in de media.
België telt 7 zelfdodingen per dag. Daarmee is zelfmoord de eerste doodsoorzaak bij mannen tussen 25
en 45 jaar, en de tweede bij jongeren tussen 15 en 25
jaar. Jaarlijks sterven meer mensen door zelfmoord

De Zelfmoordlijn is er voor mensen
die aan zelfdoding denken,
hun omgeving (familie, vrienden,
collega's, hulpverleners, ...) en
nabestaanden
dan bij verkeersongevallen. Schokkende cijfers.
Nochtans zijn er organisaties die mensen met zelfmoordneigingen bijstaan, zoals de Zelfmoordlijn.
De Zelfmoordlijn wil mensen die aan zelfdoding
denken, helpen om een andere oplossing voor hun
problemen te zoeken. Ben je zelf in crisis of denk je
aan zelfdoding, dan vind je op hun website www.zelfmoordpreventie.be - tips en doorverwijzingen die jou kunnen helpen. Ook als iemand in je
omgeving aan zelfdoding denkt, kan je bij de
Zelfmoordlijn terecht. Last but not least: nabestaanden die nood hebben aan een gesprek over hun verlieservaring, over het onbegrip van hun omgeving

vinden steun bij de Zelfmoordlijn. De Zelfmoordlijn
is 24u/24u bereikbaar via telefoon 02.649.95.55 of
online via de website.

•

over problemen kunnen praten, op begrip
kunnen rekenen vanuit de omgeving;

•

een duidelijk beeld hebben van de bestaande
geestelijke gezondheidsdiensten;

•

een positieve attitude hebben ten aanzien
van de geestelijke gezondheidszorg;

•

geen toegang hebben tot middelen om zelfdoding te plegen;

•

...

Combinatie van risicofactoren
Jaarlijks sterven in België meer dan 2.000 personen door zelfdoding. Binnen West-Europa heeft
enkel Finland hogere cijfers. De mensen met zelfmoordneigingen moeten dus kunnen rekenen op
alle mogelijke steun om hun problemen op te lossen
en om ze niet te laten overgaan tot deze fatale daad.
Suïcidaal gedrag ontstaat altijd vanuit een combinatie van verschillende risicofactoren en de afwezigheid van beschermende factoren.

Risicofactoren:
•

biologische factoren (vb. slechte werking
van het serotonerge systeem);

•

psychologische factoren (vb. laag zelfbeeld,
impulsiviteit, agressiviteit, klein probleemoplossend vermogen,…);

•

sociale factoren (vb. armoede, eenzaamheid, verlies- en/of traumatische ervaringen,…);

•

psychiatrische aandoening (vb. depressie,
verslaving,…);

•

eerder zelfdodingsgedrag.

Daarnaast zijn er factoren die de drempel om
zelfdoding te plegen verhogen of beschermend werken. Enkele voorbeelden:

De Zelfmoordlijn is er voor deze personen met
zelfmoordneigingen, voor hun omgeving (familie,
vrienden, collega's, hulpverleners, ...) en voor de
nabestaanden. De contacten, via telefoon of online,
gebeuren in volle vertrouwen en anoniem.
De Zelfmoordlijn
02.649.95.55 - Online via
www.zelfmoordpreventie.be

de

website

Jette Info 167 NL.qxp:Jette Info 138FR-janvi#573D.qxp

14/08/09

17:28

Page 13

Samenleving

■

september 2009 ■ Jette Info nr 167

13

Een nieuw speelplein voor het Jeugdpark
Het nieuw speelplein in het Jeugdpark was tijdig klaar voor de schoolvakantie,
zodat de kleintjes volop konden genieten van de nieuwe speeltuigen. Intussen werkt
de gemeentelijke dienst Handel verder aan de afwerking van het geheel.
De vernieuwing van het speelplein in het Jeugdpark ging
van start in mei jongstleden, nadat herhaaldelijk vandalisme de houten speelstructuur beschadigde. De dienst
Beplantingen maakte van de gelegenheid gebruik om nieuwe speeltuigen te plaatsen, waarmee werd ingespeeld op de
verwachting van de jonge gebruikers, hun ouders en grootouders. Het resultaat is een modern geheel, gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor iedereen, zelfs voor jonge rolstoelgebruikers.

Nieuwe beplantingen voor het einde
van het jaar

king, zoals de beplantingen. De natuur heeft echter zo haar
eigen agenda, en deze valt niet altijd samen met de schooltijd en -vakanties. Voor het einde van het jaar moeten er
nog bloemperken en een nieuw gazon aangebracht worden.
Om deze goed te laten groeien, voorziet de dienst
Beplantingen een sluiting van 2 maanden.
De kinderen leefden zich reeds volop uit op de nieuwe
speeltuigen. Om het speelplein in z'n nieuw kleedje en in
vol ornaat te bewonderen, wachten we begin volgend jaar
af.

Alle toestellen zijn geïnstalleerd en
de banken worden binnenkort verwacht. Er rest dus enkel nog de afwer-

Pastoor Dirk
Brusseleir
van 't Joêr
Aanvulling
In ons vorig nummer van Jette
Info vertelden we hoe de Jetse
pastoor Dirk Vannetelbosch zich
de Brusseleir van ‘t Joêr mag noemen. Hij ontving deze prijs voor
zijn inspanningen om het Brussels
dialect in stand te houden. Zo
organiseert Pastoor Dirk in de
Sint-Pieterskerk jaarlijks een
Brusselse mis. Zijn kerk zit steevast helemaal vol als hij zijn preek
of gebeden in het sappige Brussels
houdt. Voor de vertaling van zijn
teksten naar het Brussels krijgt hij
hulp van Léon Dela Croix en
Paula Michiels, beiden lid van het
Brussels Volkstejôeter.

Volwassenenonderwijs Jette

13 talen, informatica en mode
Reeds meer dan 20 jaar organiseert het CVO Meise-Jette taalopleidingen en
volwassenenonderwijs. Deze lessen vinden plaats op de Laarbeeklaan 121 (achter UZ-VUB, Erasmus-hogeschool) en in de Leopold-I-straat 329 (GC
Essegem). Ook in Meise worden verschillende cursussen georganiseerd voor
volwassenen. Jaarlijks bedient het centrum enkele duizenden cursisten voor 13
talen, informatica en mode. De grootste afdeling is de afdeling Nederlands met
zo'n 1.500 cursisten.
Nieuw dit jaar is het tweede jaar gebarentaal, Spaans voor gidsen en reisleiders, conversatielessen Engels, NT2 @ PC voor wie anderstalig is en een cursus
initiatie wil volgen, computercursussen PowerPoint en dynamische websites
bouwen in Dreamweaver, digitale fotografie, Spaans en Engels voor senioren,...
De cursisten kunnen ook e-leren. De ene week is er les en de andere week
oefenen ze thuis via een digitaal leerplatform, terwijl ze in contact blijven met
de leraar, die hen ondersteunt waar nodig. Op de website vindt u alle details
over het ruime aanbod aan volwassenenonderwijs, aan de mogelijkheden met eleren,...
Meer info op www.cvomj.be - 02.269.55.46

In het CVO Meise-Jette leer je 13 talen: Nederlands, Duits, Frans, Engels,
Italiaans, Spaans, Portugees, Grieks, Russisch, Pools, Chinees, Arabisch en
Vlaamse Gebarentaal
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Jaarmarkt Jette

31 augustus 2009

133ste Jetse Jaarmarkt
Sfeer, muziek en koopjes
maken van de Jetse Jaarmarkt een groot feest
Op maandag 31 augustus staat de 133ste Jetse jaarmarkt op het programma. Deze feestelijke activiteit, georganiseerd op initiatief van Schepen van Economisch Leven en Animatie Bernard Lacroix en de vzw “Handel en
Jaarlijkse Jetse Markt” voorgezeten door Yves Putzeys, respecteert de traditie met honderden (rommel)marktkramers die hun waren aanprijzen, tientallen indrukwekkende boerderijdieren die door de jury gekeurd worden én een uitgebreid aanbod aan animatie voor jong en oud.
Nieuw dit jaar is een SPECTACULAIRE STUNTSHOW op vrijdagavond op het
Koningin Astridplein bij de start van het jaarmarktweekend, voorafgegaan
door een optreden van de HARMONIE VAN DE POLITIEKORPSEN van Brussel en
een show van de HONDENBRIGADE van de politie. Na het succes van vorig jaar
vindt het GROTE STRIPFESTIVAL opnieuw plaats in de gemeentelijke feestzaal
op het Kardinaal Mercierplein, gecombineerd met een expo rond Jacques
Martin (tekenaar van de stripfiguur Alex).
In de Sint-Pieterskerk kan u het hele weekend lang genieten van een bloemenpracht, beter gekend als de JETSE FLORALIA. Op donderdagavond kan u
er trouwens terecht voor het BLOEMENCONCERT.
Op zaterdag 29 augustus weerklinken zuiderse klanken op het
Lanneauplein tijdens het festival CUBA DEL CENTRAL.
Het startschot van de jaarmarktfeestelijkheden wordt gegeven op zondagavond 30 augustus om 21.30u met een groot MUZIKAAL VUURWERK in het
Jeugdpark.

Op maandag 31 augustus zullen de kinderen opnieuw vol verbazing de
paarden en koeien kunnen ontdekken of genieten van de
KERMIS, terwijl de volwassenen op zoek gaan naar de beste koopjes bij de Jetse
handelaars, aan de standjes van de honderden marktkramers en op de
reusachtige rommelmarkt. Op het Koningin Astridplein wordt de MOOISTE
HOND verkozen en vindt de AUTOSHOW plaats. Tevens worden er vele SPORTTOERNOOIEN georganiseerd en ook de muziek zal niet ontbreken. Op maandag
kan u genieten van het SPIEGELFESTIVAL, met de kinderanimatie van Guinelli,
de dansschool Kavadanse en After Night, terwijl in het Garcetpark het
JOÊRMETFESTIVAL opnieuw voor de nodige sfeer zal zorgen.
NEERHOFDIEREN,

Met de gepaste ingrediënten sfeer, muziek en koopjes, overgoten met enkele heerlijke drankjes, zal de editie 2009 van de Jetse jaarmarkt ongetwijfeld
opnieuw een groot succes worden.

De Jetse jaarmarkt : voor elk wat wils...
 meer dan 700 Jetse handelaars en marktkramers  een bloemen- en plantenmarkt  de neerhofdieren
 oude ambachten  een maxi-rommelmarkt  een stuntshow  floralia Jette  de dieren van de boerderij
 een autoshow  een hondenwedstrijd  straatanimatie  stripfestival  muziekfestivals
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Sport

Vrijdag 28 augustus
PETANQUETOERNOOI
✟ De Jetse Bollers - Boulodrome
Garcetpark (13.30u-18u)
OPENDEUR TAFELTENNIS
✟ Omnisportzaal (zaal II) Graafschap Jettelaan 3 (19u-22u)

Zaterdag 29 augustus
JEUGDVOETBAL KBVB
✟ Gemeentelijk
stadion
Tentoonstellingslaan 257 (9u-17u)
JETS CORPORATIEF VOETBAL
✟ Sportcentrum Heymbosch Crocqlaan 52 (9u-19u)
ZAALVOETBAL JL THYS
✟ Omnisportzaal (zaal I) - Graafschap
Jettelaan 3 (9u-18.30u)
VOLLEYBAL
✟ Omnisportzaal (zaal II) Graafschap Jettelaan 3 (9u-18u)

■
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Stuntshow

CONCERT
HARMONIE VAN DE
BRUSSELSE POLITIEKORPSEN
✟ Koningin Astridplein
18u-19u
SHOW HONDENBRIGADE
✟ Koningin Astridplein
19u-20.30u
STUNTSHOW
✟ Koningin Astridplein
20.30-22.30u

Zondag 30 augustus

Meer info: gemeentelijke sportdienst 02.423.12.97

BASKETBAL
✟ Omnisportzaal (zaal I) Graafschap Jettelaan 3 (10u-17u)
BADMINTON
✟ Omnisportzaal (zaal II) Graafschap Jettelaan 3 (10u-18u)
JEUGDVOETBAL KBVB
✟ Sportcentrum Heymbosch Crocqlaan 52 (9u-17u)

Meer info: gemeentelijke dienst
animatie - 02.423.13.05

Op zaterdag 29 augustus, vindt de tweede editie plaats van het Jetse
Stripfestival. Naast een expo met de originele tekeningen van “De reizen van
Alex”, is er ook nog een grote signeersessie en wordt het album “De magische
schilders van Jette” gelanceerd, gecombineerd met allerlei animatie.
Van vrijdag 28 augustus tot en met maandag 31 augustus
EXPO
Originele platen van “De reizen van Alex”
Eerbetoon aan Jacques Martin
✟ Gemeentelijke Feestzaal - Kardinaal Mercierplein 10 - van 10u tot 18u

Zaterdag 29 augustus
SIGNEERSESSIE STRIPAUTEURS
Tekenaarsploeg “Jacques Martin”, met Jacques Martin persoonlijk aanwezig! en zijn team C. Simon, Ferry,
Cayman, Lenaerts, Plateau, Vande Walle,...
De Marck & De Wulf (Stam & Pilou, De Planckaerts,...)
Attanasio (Johnny Goodbye, Ton & Tinneke, Spaghetti,...)
Henin (Carthago), ... en enkele verrassingen!
ANIMATIES
WORKSHOP STRIPVERHAAL VOOR KINDEREN
VERZAMELAARSBEURS
STRIPVERHAALBAR
VEILING
Om 17u: Veiling originele stripplaten van “De Magische Schilders van Jette” ten voordele van het Jetse sociaal
restaurant De Engelbewaarder en verkoop stripverhaal
✟ Gemeentelijke Feestzaal - Kardinaal Mercierplein 10 - van 10u tot 17u
Meer info: gemeentelijke dienst
Vlaamse Gemeenschap - 02.423.13.73

Stripfestival
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Jaarmarkt Jette

Muziek
29 augustus 2009

Cuba del Central
Na het succes van vorig jaar, vindt er op zaterdag 29 augustus 2009 opnieuw een stomend feest plaats op het
Laneauplein met Cuba del Central. De ingrediënten van deze zuiderse cocktail zijn dezelfde gebleven: dansbare zuiderse muziek en een prachtige sfeer. Op het programma staan Paco Diatta, Zulema Salsasexteto en Ritmo Latino. De
concerten worden bovendien opgeluisterd door Braziliaanse danseressen.

Paco Diatta
Paco Diatta (Senegal) vertrok al heel vroeg met zijn gitaar onder de arm en zijn schoudertas op avontuur. Zijn persoonlijke zwerftocht is die van dichters, muzikanten, artiesten die steeds op zoek zijn naar universele waarden. Zijn
teksten zijn de weerspiegeling van een geslaagde cultuurvermenging, zijn muziek prachtige Dakarblues, met akoestische gitaar, gecombineerd met traditionele instrumenten zoals de tama en de kontine.

Zulema Sexteto
Het Zulema salsasexteto is opgebouwd rond de bevallige zusjes Zulema en Kirena. Beiden zijn een prachtig voorbeeld van hoe Cuba overleeft. Door het jarenlange topniveau op gebied van onderwijs en cultuur, ondanks de moordende boycot van de USA, werden ze geletterde topmuzikantes met een ultra dansbaar repertoire. Onmogelijk om
blijven stil te staan op hun stomende salsa.

Ritmo Latino
Ritmo Latino speelt muziek uit Cuba, Puerto Rico (Salsa, son), Colombia (cumbia, vallenato), Dominicaanse
Republiek (merengue), en Spanje (rumba). De verschillende nationaliteiten dragen bij tot multiculturele muziek met
een stevig ritme. De groep heeft de laatste jaren hard gewerkt om een moderne sound te realiseren. Het resultaat is
een hedendaagse dansbare klank die verschilt van de traditionele salsa orkesten.
Meer info: www.cubadelcentral.be

Cuba del Central
29.08.2009 - vanaf 18.30u
Laneauplein

31 augustus 2009

Joêrmetfestival
Tijdens de jaarmarkt hoort muziek. Het Garcetpark is traditioneel één van de stopplaatsen voor de muziekliefhebbers, die er kunnen genieten van de gezellige sfeer en de leuke muziek van het Joêrmetfestival. Ook dit jaar is er muziek
voor jong en oud en voor alle smaken. De Planken brengt pop voor kinderen, Sens Unique folkrock. Na de receptie
bestijgt Kris De Bruyne het podium met z'n Blauwgrasband, waarna B-Stoned de beste Rolling Stonesklassiekers
brengt. De avond wordt afgesloten door DJ Functionaris Pi, met een eigenzinnige DJ-set.

14u / De Planken
De leuke popgroep voor kinderen De Planken brengt een aanstekelijke mix van spetterende deuntjes en swingende
songs, speciaal gericht op de jonge muziekliefhebbers.

16u / Sens Unique
Na de pop voor kinderen, is het de beurt aan Sens Unique. De groep zal het podium inpalmen met een unieke mengelmoes van folk en rock, een scheutje tango, world en chanson.

17u / Receptie
18u / Kris De Bruyne + Blauwgrasband
Kris De Bruyne hoeft nauwelijks nog voorgesteld te worden. Als singer-songwriter hoort hij al jaren tot de top in
België. Samen met de Blauwgrasband brengt hij de mooiste folk-, blues-, mountain-music- en bluegrassklassiekers in
een Nederlandstalig jasje.

20u / B-Stoned (Rolling Stones tribute)
Angie, Satisfaction, You got me rocking,... Alle succesnummers van de Rolling Stones zullen de revue passeren in
het Garcetpark. Niet door de kranige knakkers van de Stones zelf, maar wel door de ultieme covergroep B-Stoned.

21.30u / DJ Functionaris Pi (FM Brussel - webradio)
DJ Functionaris Pi kan omschreven worden als een radioguerillero. Op de webradio van FM Brussel toont hij zijn
talent als alternatief radiomaker. Verwacht je niet aan gladde presentaties of grijsgedraaide hits, maar wel aan een muzikale rollercoaster, van Lange Jojo tot Sonic Youth.

Joêrmetfestival
31.08.2009 - van 14u tot...
Garcetpark
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Speelgoedverkoop voor het goede doel
Laat uw hart spreken
Tijdens de jaarmarkt verkoopt de vzw Angkor-Aurore speelgoed, spelletjes en
boeken ten voordele van Cambodjaanse gezinnen. Met de opbrengst kan het
onderwijs voor deze kinderen verder verzekerd worden.
Indien uw kinderen speelgoed, spelletjes of boeken (in goede staat) hebben die u zou
willen laten verkopen ten voordele van het goede doel, kan u contact opnemen met
de verantwoordelijke van de vzw om een afspraak te maken. Kan u vooraf
niet langskomen? Dan kan u uw speelgoed op 31 augustus afleveren op de
stand van de vzw Angkor-Aurore in de Werriestraat (tegenover café
Central), bij voorkeur in de ochtend.
De Jetse vzw Angkor-Aurore zet zich reeds jaren in voor kansarme
Cambodjaanse kinderen. Op hun website vindt u alle informatie over hun
activiteiten en doelstellingen.
Deze speelgoedverkoop ten voordele van de Cambodjaanse kinderen geeft een tweede leven aan het speelgoed en vormt een
gedroomde gelegenheid om via een kleine moeite een daad van
solidariteit te stellen.

31 augustus 2009
Werriestraat
(voor café Central)
SPEELGOEDVERKOOP
vzw Angkor-Aurore
ten voordele van de
Cambodjaanse kinderen
Vzw Angkor-Aurore
www.angkor-aurore.org
0472.970.317
02.460.38.67

Dol op muziek, dans of toneel?
Kom naar de Muziekacademie M. Van de Moortel
Ook dol op muziek, dans of toneel?
De Jetse muziekacademie helpt je
jouw voorliefde of talent te ontwikkelen. Kinderen kunnen vanaf 5 jaar
terecht in de academie en ook volwassenen kunnen een keuze maken uit
het ruime cursusaanbod. De muziekacademie is opgedeeld in 3 onderdelen: muziek, dans en woord.

MUZIEK
In de opleiding muziek wordt er
aandacht besteed aan een algemene
muzikale vorming, samenzang, instrument of zang. Gitaar, piano, orgel,
viool, altviool, cello, dwarsfluit,
piccolo, blokfluit, hobo, klarinet, saxofoon, koperen blaasinstrumenten, slagwerk,... Je kan het
allemaal leren in de muziekacademie.

Zangkoor
Zing je graag? Wil je in een aangename vriendengroep zingen? Kom
dan bij het koor van de
Muziekacademie.

Muziekgeschiedenis op stap
Wie van muziek houdt kan met de
klas muziekgeschiedenis maandelijks
op concertbezoek. Muziek live meemaken overtreft nog altijd de cd.
Symfonieorkesten, jazz, opera, solo
optredens, wereldmuziek, kamermuziek,...

Muziektheorie
Voor wie wil weten
hoe een componist de
muziek die men
speelt of beluistert

“gemaakt” heeft of welke akkoorden
daarvoor op welke manier gebruikte,
is er een geschikte plaats: de klas MT
(Muziektheorie).

Creatief musiceren
(voor kinderen van 5 tot en met 7
jaar)
Ieder kind houdt van zingen, dansen, in de handen klappen of op trommels slaan. Elk kind heeft muziek in
zich. Tijdens de cursus Creatief musiceren kunnen de kinderen met z’n
allen zingen, fluiten, trommelen, dansen en springen.

DANS
Je houdt van bewegen op muziek.
Het kriebelt in je hele lijf als je denkt
aan dansen. Na een dansinitiatie, algemene artistieke bewegingsleer en een artistieke training maak je de keuze tussen klassieke dans en
hedendaagse dans.

WOORD
Vanaf de leeftijd van 8 jaar, kan je
in de academie terecht voor de cursus
“Verbale Vorming” voorheen dictie.
In de middelbare graad (voor jongeren en volwassenen) wordt de verstaanbaarheid, articulatie, stemgeving
en ademhaling verder uitgediept in de
cursussen Voordracht, Dramatische
expressie en Toneel. In de hogere
graad worden deze aangeleerde technieken verder geperfectioneerd.

Woordspelen
Woordspelen (dictie, voordracht,
toneel) wordt in de academies voor
muziek, woord en dans onderwezen
aan kinderen vanaf 8 jaar.
Woordkunst voor het jonge kind is
zijn spelend leren zo koesteren dat het
dat spelen nooit verleert.

Gemeentelijke
Muziekacademie
“M. Van de Moortel”
Wilgstraat 1 - 1090 Jette Tel: 02.426.72.94 muziekacademiemvdm@yahoo.com www.freewebs.com/muziekacademie_jette

Inlichtingen en inschrijvingen:
Elke werkdag vanaf 26 augustus
2009, maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag van 15.30 tot 19.30u, vrijdag van 15.30u tot 18u in de academie.
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Cultuur & Senioren

Zinnema organiseert wedstrijd
voor vernieuwing Brusselse amateurkunsten
Het Vlaams huis voor amateurkunsten in Brussel is sinds vorig jaar beter bekend onder de naam Zinnema. Het centrum vormt een platform voor kwalitatieve amateurkunstenproducties in Brussel, een plaats voor artistieke activiteit waar
de verbeelding aan de macht is. Volgend seizoen organiseert Zinnema de Prijs Roger Van de Voorde. Met deze prijs,
genoemd naar de stichter van Zinnema en vernieuwer van de Brusselse amateurkunsten, wil het centrum vernieuwing in
de Brusselse amateurkunsten bekronen.
Brusselse creatievelingen uit alle disciplines kunnen meedoen aan deze nieuwe wedstrijd. Tussen januari en mei krijgen de geselecteerde kandidaten op zondagnamiddag de kans om een presentatie aan het publiek te tonen op het podium van Zinnema. De selectie gebeurt op basis van verschillende criteria zoals kwaliteit, onderzoek naar vernieuwing,
artistieke attitude,...
De winnaars kunnen rekenen op een beperkte geldprijs, maar vooral op de
kans om een creatie te maken in Zinnema, met een of meerdere toonmomenten, volledig ondersteund door Zinnema op logistiek, technisch, grafisch en promotioneel vlak. De inschrijvingen lopen van 1 september tot 20 oktober.
Meer info:
Zinnema - Veeweidestraat 24 - 1070 Anderlecht
02.555.06.00
welkom@zinnema.be

Senioren
Mooie activiteiten tijdens het najaar
7 september 2009

Namiddagshow in Aalter
Op maandag 7 september vertrekken de Jetse senioren op het Kardinaal
Mercierplein richting Aalter. In het restaurant genieten ze van een lekker 3-gangenmenu en daarna kunnen ze genieten van de namiddagshow met als muzikale gasten
Christoff en Lindsay. De optredens zijn steeds onder begeleiding van de huismuzikant Eddy Vroman. Dansmogelijkheid voor iedereen!
Na de show omstreeks 17.30 uur is er avondmaal voorzien. Omstreeks 18.30 uur
keren we terug naar Jette.

12 november 2009

Gastronomisch diner in Alleur
Op het Kardinaal Marcierplein vertrekken de Jetse senioren 's ochtends richting
Alleur om er samen van een lekker 6-gangen wildmenu te genieten. Tijdens de
namiddag staat er muzikale ontspanning op het programma. Rond 18.30u keren ze
terug naar jette.

Op initiatief van
Schepen Brigitte De Pauw
organiseert de gemeentelijke dienst senioren heel
wat leuke activiteiten
voor de Jetse senioren. In
het najaar staan er
opnieuw verschillende
mooie uitstappen en initiatieven op het programma
zoals de namiddagshow in
Aalter, met zanger
Christoff, het 55+-festival
met Wendy Van Wanten,
een gastronomisch diner
in Alleur,... Binnenkort
krijgen de senioren
opnieuw de folder in uw
bus, met het volledige
najaarsprogramma.
RESERVATIE
vanaf 20 augustus

19 november 2009

55+-festival
Spetterende show met
Wendy Van Wanten en Jean Vallee
Op donderdag 19 november is het opnieuw zover! 55+ wordt een niet te missen
festival in de nieuwe omnisportzaal. Ook dit jaar staan er grote artiesten op het
podium. Niemand minder dan Wendy Van Wanten en Jean Vallee zullen de show
verzorgen! Nadat ze het een tijdje rustiger aandeed na haar bevalling, is Wendy Van
Wanten terug, met meer energie dan ooit.
Tijdens de pauze zorgt een DJ voor een spetterend dansuurtje!

Aandachtig te lezen a.u.b.
Voor inschrijvingen kan u terecht bij
de dienst “Senioren”, Gemeentehuis
van Jette, Wemmelsesteenweg 100
(bureau 029 - Gelijkvloers) op
Dinsdag : van 9u tot 11.30u
Woensdag : van 9u tot 11.30u
Donderdag : van 13.30u tot 15.45u
Opgelet: op maandag en vrijdag geen
inschrijvingen !! Verlof: van 16 juli tot
11 augustus - dienst senioren gesloten.
Inlichtingen: Carmen Demeyer tel: 02.423.12.67 - e-mail:
cademeyer@jette.irisnet.be
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Opdat dit nooit meer zou gebeuren

Expo "Deportatie en Genocide"
De concentratiekampen vormen een zwarte pagina in de Europese geschiedenis. Voor onze voorouders vormde dit een
pijnlijke realiteit en om te voorkomen dat de toekomstige generaties deze gruwelijkheden zouden vergeten, moet dit
onderdeel van de geschiedenis bekend blijven. De tentoonstelling "Deportatie en Genocide" over de concentratiekampen zal hiertoe bijdragen.
De afdeling Jette van de Nationale Strijdersbond organiseert in samenwerking met de gemeente Jette en het Instituut
der Veteranen - Nationaal Instituut der Oorlogsinvaliden een tentoonstelling over de concentratiekampen van 1933 tot
1945. Deze tentoonstelling "Deportatie en Genocide" kwam tot stand met de steun van internationale experts. Het eerste deel van de expo behandelt het repressieve karakter tegenover de politieke tegenstanders van de dictatuur tijdens het
interbellum en tijdens de tweede wereldoorlog. Het tweede
deel van de tentoonstelling handelt over de uitroeiing van de
weerstand in de bezette gebieden en over de holocaust.
Deze tentoonstelling, die jong en oud aanbelangt, vindt
plaats in de gemeentelijke feestzaal, boven de Franstalige
bibliotheek Mercier, op het Kardinaal Mercierplein. De expo
is toegankelijk van 12 tot 20 september, van 9u tot 17u, uitgezonderd op maandag.

Nieuwe handelszaken in Jette
Maandelijks stellen we in Jette
Info de nieuwe handelszaken voor
die in Jette de deuren openden.
Tijdens de afgelopen weken opende
het hoorcentrum Connect Hearing
z’n deuren op de Theodorstraat.
Hebt u zelf een nieuwe zaak
geopend in Jette en u wil dit
kenbaar maken via Jette Info?
Laat het ons weten via e-mail:
communicatie.1090@jette.irisnet.be.
Nieuw in Jette

De Nationale Strijdersbond nodigt de naoorlogse generaties uit om deze tentoonstelling te bezoeken, om te zien hoe
een extreemrechtse dictatuur kan ontaarden in een gruwelijke moordpartij en opdat dit nooit meer zou gebeuren.

Connect Hearing
Hoorcentrum
Léon Theodorstraat 46
Tel: 02.426.31.21
Open: Dinsdag tot vrijdag
van 9.30u tot 12.30u en
van 13u tot 17u, maandag van
9.30u tot 12.30u en van 13u tot 18u
Gesloten op zaterdag en zondag

Expo "Deportatie en Genocide".
Van 12 tot 20 september
van 9u tot 17u
uitgezonderd op maandag
Gemeentelijke feestzaal (boven de Franstalige bibliotheek Mercier)
Kardinaal Mercierplein - Jette

31 augustus 2009

Rommelmarkt “Jaarmarkt”
In de Van Bortonne-, Thomaes-,
Gillebertus- en Werriestraat
De reusachtige rommelmarkt vormt één van de grote trekpleisters van de Jetse jaarmarkt. Honderden brocanteurs stellen hun waren tentoon en duizenden bezoekers gaan op zoek naar leuke snuisterijen of unieke koopjes of genieten simpelweg van de aangename sfeer.
Deze rommelmarkt palmt verschillende straten in, met de Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertus- en Werriestraat.
Opgelet: dit jaar vindt er in de Van Huyenegemstraat geen rommelmarkt plaats tijdens de jaarmarkt.
Rommelmarkt Jaarmarkt
31 augustus 2009
Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertus- en Werriestraat

Rommelmarkten in Jette
31 augustus 2009

Rommelmarkt “Jaarmarkt”
In de Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertus- en Werriestraat.
Plaatsbesprekingen zie hierboven
19 september 2009

Rommelmarkt “Vanderborght”
In de Vanderborghtstraat. Plaatsbesprekingen vanaf midden augustus
20 september 2009

Rommelmarkt “Dieleghem”
Op de Dieleghemsesteenweg. Plaatsbesprekingen: 0475.60.78.63
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Jette, een bruisende gemeente

26 september 2009: onAIRFestival

Jong talent, pop, rock,
straattheater & randanimatie
Jette heeft de afgelopen jaren een mooie muzikale reputatie opgebouwd. Met Jazz
Jette June, het Joêrmetfestival, Jam'in Jette, Rockardinal,... Dit laatste festival heeft
de geest gegeven. Niet getreurd echter, het nieuwe "onAIR Festival" gaat verder waar
Rockardinal stopte. De jonge en gemotiveerde leden van de vereniging "Prom'event"
wil bijdragen tot het culturele leven in Jette. Met het "onAIRFestival" bieden ze een
ruim programma met jonge talenten en erkende artiesten, gecombineerd met straattheater en een hele resem randanimatie. Noteer alvast 26 september 2009 in uw
agenda. Plaats van afspraak is het Kardinaal Mercierplein.

Mini onAIR - Van 10.30u tot 17u
 Schminkstand
 Springkasteel
 Snoepen
 Goochelworkshops
 De dieren van de Kinderboerderij
 Doug Spencer Magic Show

Hulk
Oerdegelijke stonerrock
Het drietal van Hulk koestert niet
de ambitie om artrock te maken, maar
simpele, oerdegelijke stonerrock.
Hoewel ze nog niet wereldberoemd
zijn, werkten ze in het verleden reeds
samen met Queens of the Stone Age
en stonden ze reeds in het voorprogramma van Iggy & The Stooges. Hun
muziek past zeker in het rijtje en zal
zeker in de smaak vallen bij de liefhebbers van de iets ruigere rock.

Rock Arena Stage - Van 12u tot 01u
 Hulk
 Dashbox
 Kupid Kids
 As You Like It
 Aldous Weil
 No Dee’s
 2Daysticket

op, bruisend van energie. Hun muzikaal universum neigt vooral naar de
britpop, ritmisch en dansbaar.
www.dashbox.be www.myspace.com/dashbox2

Kupid Kids
Zachte melodieën en solide
arrangementen

www.myspace.com/hulktheband

"Macadam Circus" - Vanaf 20u
 Vuurwerkshow
 Straattheater

Gebalde energie en compromisloze rock
Gedistilleerd uit allerhande projecten van deze jonge wilde honden ontstond er een groep die maar 1 ding
voor ogen had: “De keet op zijn kop
zetten met volle overgave.” Gefocust
op dit principe trok het viermanschap
in 2001 een repetitieruimte in om daar
alle horizonten van moderne rock te
verkennen. Het resultaat is compromisloze, rechttoe rechtaan in-yourface-rock met een gezond oor voor
melodie.
www.myspace.com/asyoulikeitofficial

Aldous Weil

Dashbox
Dansbare rock, boordevol
energie en ritme
De levendige bas- en drumsectie
vormt de ruggengraat van Dashbox.
Gecombineerd met de electrotoets van
het keyboard en de aanstekelijke riffs
van de gitaar, leveren ze dansbare rock

De lokale band Kupid Kids is een
samenwerking tussen een aantal
gelijkgestemde zielen, elk met hun
eigen achtergrond en ervaring in
muziek. De versmelting van rock, pop
en electro-invloeden met zachte melodie en solide arrangementen is de kern
van Kupid Kids, en daar omheen zweven deeltjes American rock en britpop.
De sterke chemie die hoorbaar is in
de muziek doet menig hart sneller
kloppen. Met meer dan 20 000 plays op
vier maanden tijd, is hun myspacestek
op die korte tijd al volledig oververhit.
www.myspace.com/kupidkids

As You Like It

Zweven tussen psychedelisch
en vintage
De Brusselse groep Aldous Weil
vormt als het ware een eerbetoon aan
hun helden zoals Velvet Underground,
The Doors, Pink Floyd,... Hun muziek
zweeft tussen psychedelisch en vintage. Een geslaagde mix, waarmee ze
reeds succes oogsten op verschillende
podia, van Brussel tot Parijs.
www.myspace.com/aldousweil

No Dee's
Lokaal talent
Ook de No Dee's vormt een talentrijke lokale groep. De jonge groepsleden brachten elk hun voorliefdes en

invloeden mee, van The Beatles tot
The Ramones, van Eric Clapton tot
Jimi Hendrix. Vriendschap, plezier en
liefde voor muziek staan centraal.
www.myspace.com/nodees

2daysticket
Spetterende live show
2daysticket bestaat uit vier lokale
muzikanten, twee Nederlandstalige en
twee Franstalige, vreemd aan de communautaire spanningen. Ze delen
dezelfde passie: muziek. Samen brengen ze ongecompliceerde en positieve
PopRock en een spetterende live show.
www.myspace.com/2daysticket
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Najaarscursussen in Jette
Voor elk wat wils
De zomer is nog volop aan de gang. Met het mooie weer kiezen we vaak voor buitenactiviteiten. Het grijze najaar komt er echter aan. De periode bij uitstek om eindelijk die cursus te gaan volgen waarvan u reeds jaren droomt. U wil leren bloemschikken, wil uw kleintjes leren dansen of wil een mondje Chinees leren praten. Dit
en veel meer kan allemaal in Jette. We geven u een (niet-exhaustief) overzicht van
de cursussen die u dit najaar kan volgen in onze gemeente.

Kinderen

Talen





Chinees voor beginners - cursus
voor beginners en gevorderden

Dans voor kinderen
Wanneer: 1/09/2009 - 30/06/2010
Waar: Gemeentelijke muziekacademie M. Van de Moortel

Wanneer: 1/09/2009 - 31/01/2010
Waar: CVO Meise-Jette





JoJo en Ketjessport
Sport voor kinderen en jongeren
Wanneer: 16/09/2009 - 10/02/2010
Waar: Gemeenschapscentrum
Essegem

Duits - cursus voor gevorderden
Wanneer: 1/09/2009 - 31/01/2010
Waar: CVO Meise - Jette



Spelen met Nederlands taal oefenen voor kinderen /
jongeren

Wanneer: 3/10/2009 - 12/12/2009
Waar: Gemeenschapscentrum
Essegem

Wanneer: 1/09/2009 - 31/01/2010
Waar: CVO Meise - Jette





Italiaans voor beginners en
gevorderden

Nederlands voor beginners en
gevorderden

Pools voor beginners en
gevorderden

Wanneer: 1/09/2009 - 31/01/2010
Waar: CVO Meise - Jette





Wanneer: 3/10/2009 - 12/12/2009
Waar: Gemeenschapscentrum
Essegem

Grieks voor beginners en
gevorderden

Wanneer: 1/09/2009 - 31/01/2010
Waar: CVO Meise - Jette

Kindersport in het park
Sport voor kinderen en jongeren
Wanneer: 30/09/2009 - 2/12/2009
Waar: Gemeenschapscentrum
Essegem

Nederlands voor kinderen /
jongeren









Frans voor gevorderden
Wanneer: 1/09/2009 - 31/01/2010
Waar: CVO Meise - Jette, Jette

Wanneer: 1/09/2009 - 31/01/2010
Waar: CVO Meise - Jette

 Ketjeskunst
Kinder- en jongerenatelier
Wanneer: 16/09/2009 - 10/02/2010
Waar: Gemeenschapscentrum
Essegem

Kleuteratelier JoJo
Kinder- en jongerenatelier
Wanneer: 16/09/2009 - 10/02/2010
Waar: Gemeenschapscentrum
Essegem



Portugees voor beginners en
gevorderden

Wanneer: 1/09/2009 - 31/01/2010
Waar: CVO Meise - Jette



Engels - cursus voor beginners
en gevorderden



Spaans voor beginners en
gevorderden

Creatief


Bloemenatelier
Bloemschikken
Wanneer: 17/09/2009 - 21/01/2010
Waar: Gemeenschapscentrum
Essegem



Juwelen uit Fimo
Juwelen maken
Wanneer: 24/09/2009 - 1/10/2009
Waar: Gemeenschapscentrum
Essegem



Kantklossen
Wanneer: 8/09/2009 - 19/01/2010
Waar: Gemeenschapscentrum
Essegem



Muziek
Wanneer: 1/09/2009 - 30/06/2010
Waar: Gemeentelijke muziekacademie M. Van de Moortel



Woord
Wanneer: 1/09/2009 - 30/06/2010
Waar: Gemeentelijke muziekacademie M. Van de Moortel



Stijladvies
Wanneer: 7/10/2009 - 25/11/2009
Waar: Gemeenschapscentrum
Essegem vzw

Wanneer: 1/09/2009 - 31/01/2010
Waar: CVO Meise - Jette

Wanneer: 1/09/2009 - 31/01/2010
Waar: CVO Meise - Jette



Frans voor beginners
Wanneer: 1/09/2009 - 31/01/2010
Waar: CVO Meise - Jette, Jette



Sport

Praktisch





Gemeenschapscentrum Essegem
Leopold I-straat 329
Tel: 02.427.80.39
E-mail: essegem@vgc.be
Website: www.essegem.be



Gemeentelijke muziekacademie M. Van de Moortel
Wilgstraat 1 - Tel: 02.426.72.94
E-mail: muziekacademiemvdm @yahoo.com
Website: www.freewebs.com/muziekacademie_jette
Meer info over de muziekacademie: pagina 17



CVO Meise-Jette
Cursussen in Laarbeeklaan 121 in Jette of in de Leopold-I-straat 329
(GC Essegem) - Tel: 02.269.55.46
E-mail: info@cvomj.be
Website: www.avc.be
Meer info over het CVO Meise-Jette: pagina 13

Loop je fit - start-to-run

Spaans voor gevorderden
Wanneer: 1/09/2009 - 29/06/2010
Waar: Taalleergangen CVO

Wanneer: 30/09/2009 - 2/12/2009
Waar: Gemeenschapscentrum
Essegem



Pilates
Wanneer: 7/10/2009 - 16/12/2009
Waar: Gemeenschapscentrum
Essegem



Turnen 50 +
Wanneer: 21/09/2009 - 27/01/2010
Waar: Gemeenschapscentrum
Essegem



Yoga
Wanneer: 22/09/2009 - 9/02/2010
Waar: Gemeenschapscentrum
Essegem
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Agenda

