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Op 18 juni 2010 kan u in Jette
opnieuw genieten van 18 gratis jazzste
concerten tijdens de 21 editie van
Jazz Jette June.
De feestfanfare Cramique opent
het muzikale feest, gevolgd door
verscheidene concerten in de deelnemende cafés. De uiteenlopende
jazzstijlen zorgen ervoor dat alle
muziekliefhebbers aan hun trekken
komen. Het volledige programma
vindt u verderop in deze krant.
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Echo van de administratie

Van op de banken van de gemeenteraad...
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de gemeentegebouwen of over de aanstelling van een leerkracht in de gemeenteschool,…
Dit zijn maar enkele voorbeelden van de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Hieronder vindt u de belangrijkste punten van de gemeenteraad van 28 april 2010.

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

Groen netwerk - De doelstellingen zijn goedgekeurd
Het groene netwerk wil in de stad het tekort aan groene ruimtes opvullen in zones die daar bijzonder karig mee
bedeeld zijn, de bestaande groene ruimtes onderling verbinden en de biodiversiteit van fauna en flora behouden en uitbreiden. In een stadsomgeving, waar beton en ondoordringbare bodems ruim aanwezig zijn, kan een dergelijk groen netwerk voor de broodnodige en aangename natuurplekjes zorgen. Jette wil bijdragen aan de ontwikkeling van dit groene
netwerk, door verscheidene functies te respecteren en te combineren: woningen, handelszaken, bureaus, wegen en transport, menselijke en recreatieve activiteiten.
De creatie van een dergelijk groen netwerk moet goed gepland worden. De gemeenteraadsleden gaven hun akkoord
over de gedetailleerde nota met de betreffende doelstellingen 2010-2015. Deze nota bevat de ambities op het niveau van
het gemeentebestuur en van de bewoners. Zo vinden we in deze nota ondermeer de promotie van stadstuintjes, de uitbreiding van de vergroening en bebloeming van onze gemeente, het veralgemenen van groene daken, de diversifiëring
van de laanboomsoorten,...

De volgende gemeenteraden vinden plaats op woensdag 2 en 30 juni om 20u
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.
U vindt de dagorde voor elke gemeenteraad op de website www.irisbox.irisnet.be. De volledige inhoud
van de gemeenteraadzitting wordt de dag nadien gepubliceerd op deze website.

Gewijzigd uurrooster dienst Grondgebiedbeheer
Voortaan zal de gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer (Stedenbouw) gesloten zijn voor het
publiek op dinsdag. De dienst blijft toegankelijk op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30u tot
14u, op donderdag van 13u tot 16u en op donderdag op afspraak tussen 16u en 19u

van de BGM

Van politieke uitdagingen tot jazz in de straten

Op 13 juni 2010 gaan we opnieuw naar de stembus. Het politieke leven kwam
de laatste maanden al te vaak in de media met oeverloze discussies en verwijten.
Er stonden thema's op de agenda zoals de splitsing van kieskringen, staatshervorming, herschikking van bevoegdheden. Thema's die voor de modale bewoner eerder ver van z'n bed staan. Nochtans wachten er heel wat uitdagingen die dringend
aangepakt moeten worden. De economische crisis blijft sluimeren, de werkloosheidsgraad blijft te hoog, in het bijzonder in het Brusselse, onze pensioenen liggen
onder vuur, veiligheid, voldoende plaatsen in het onderwijs,... Er is voldoende
werk aan de winkel voor de verkozen politici.

Woord

De afkeer voor de politiek die men her en der hoort bij de bevolking is perfect
te begrijpen. Tenslotte stemmen de kiezers voor een bepaalde partij met een
bepaald programma en wil men deze programmapunten gerealiseerd zien. De apathie van de kiezer is dus begrijpelijk, maar zeker niet de ideale keuze. Men mag
niet vergeten dat we over het voorrecht beschikken om in een democratie te leven, waar de bevolking het
recht heeft om haar bestuurders te kiezen. Als bewoner hebben we ook de plicht om onze stem te laten
horen, zelfs als het land moeilijke momenten doormaakt.

Intussen gaat het leven in onze gemeente verder. Met het eerste lenteweer werden de eerste grote activiteiten georganiseerd. Tijdens V-day herdachten we het einde van de Tweede Wereldoorlog, een strijd
voor onze vrijheid en idealen die nooit vergeten mag worden. De opendeurdag van de serres en de kinderboerderij lokte dan weer heel wat bezoekers met haar aantrekkelijke bloemenpracht en dierenwereld. De
jongeren en muziekliefhebbers konden zich dan weer uitleven tijdens Mixture Urbaine en Jam'in Jette.
Stuk voor stuk leuke activiteiten die heel wat volk op de been brachten. In juni heeft Jette traditioneel een
afspraak met de jazz, tijdens Jazz Jette June. Op 18 juni is het opnieuw zover, dan overspoelt de jazz onze
straten en dompelt ze onder in sfeer en muziek. Hopelijk tot dan!
Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

HET GEMEENTEHUIS
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

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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Uw belastingaangifte
via Tax-on-web
Het gemeentebestuur
en de dienst belastingen
helpen u een handje
Het belastingformulier is niet altijd even eenvoudig om in te vullen. U
kan dit document op papier invullen, maar dit kan ook digitaal via Tax-onweb. De federale overheidsdienst van de belastingen en het Jetse gemeentebestuur staan klaar om u te helpen bij het invullen van de belastingaangiften, via het systeem Tax-on-web.

Hulp belastingaangifte
Nog tot en met 30 juni 2010
Gebouw Magritte - OCMW-site
Wemmelsesteenweg 229
1090 Jette

Dit project biedt verschillende voordelen voor de Jettenaren. Ze vermijden de verplaatsingen naar de
Finance Tower in centrum Brussel waar de dienst Belastingen gevestigd is, er ontstaan geen ellenlange files
in één gecentraliseerd gebouw en men verzekert zich van een correcte invulling van de aangifte.
U kan hulp krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte via Tax-on-web, nog tot en met 30 juni 2010,
in het gebouw Magritte op de Wemmelsesteenweg 229, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u
tot 13u en donderdag van 13u tot 18.30u.
U moet geen afspraak maken maar kan gewoon langskomen tijdens de voorziene openingsuren. Breng
alle nuttige documenten mee.

Informaticalessen
in de OCR van Jette :
werkzoekenden, aarzel niet langer
In het bijgebouw van het Gemeentehuis worden
sinds april 2010 informaticalessen gegeven in de
Openbare Computer Ruimte. Deze basislessen over
de meest gebruikte programma’s en toebehoren
richten zich eveneens op werkzoekende die ingeschreven zijn bij Actiris. Als u eveneens zonder job
zit, kan u van deze gelegenheid gebruik maken om
kosteloos, dankzij de ICT-cheques van Actiri in het
kader van een beroepsproject, een informaticavorming te volgen.
Zowel privé als op het werk worden de mogelijkheden om te werken met Word, Excel, Powerpoint
of internet steeds meer een vereiste. Een CV opstellen, een document maken, klasseren en terugvinden,
dossiers opmaken, een stock beheren met Excel,…
De werkzoekenden laten hun waarde op de arbeidsmarkt gevoelig stijgen als ze een stevige technologische basis hebben. Daarom stelt Actiris de informaticacheques voor, om een informatica- of communicatievorming te volgen. Hierdoor kunnen de werkzoekenden snel en efficiënt een behoorlijk niveau
behalen die overeenkomt met de verwachtingen van
de werkgevers.

ACTIRIS Jette
Léon Theodorstraat 151
02.563.23.60

Voorwaarden
Niet iedereen kan echter van deze cheques genieten. Men moet ingeschreven zijn bij Actiris, in één
van de 19 gemeenten wonen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en een contract ondertekend hebben voor een Beroepsproject als werkzoekende.
Deze vorming moet eveneens kaderen binnen
een persoonlijke zoektocht naar werk. Dergelijke
ICT-cheques hebben bijvoorbeeld geen nut voor
poetsvrouwen of horecapersoneel. Daarom zal de
keuze van de vormingen – de inhoud, het aantal
uren en de praktische modaliteiten – bepalend zijn
voor het akkoord tussen de werkzoekende en z’n
Actirisraadgever. Andere vereisten, zoals bijvoorbeeld beschikbaarheid, worden eveneens in overweging genomen.
Deze ICT-cheques worden 100% terugbetaald
door Actiris en zijn cumuleerbaar met andere
Actirischeques.
Als u geïnteresseerd bent, kan u contact opnemen met uw Actirisraadgever om uw beroepsproject te bepalen en de bijhorende informaticabehoeften. Vraag vervolgens uw ICT-cheques. De organisatie die de vormingen geeft in de OCR in Jette, de
vzw Informaticacentrum, is officieel erkend door
Actiris.

Leefomgeving

■

juni 2010 ■ Jette Info nr 176

5

Vernieuwing Kardinaal Mercierplein en stationsomgeving

Infovergadering op 17 juni 2010
Dit najaar gaan de werken van start die het Kardinaal Mercierplein en
de stationsomgeving een volledig nieuwe aanblik en dynamiek zullen
geven. Om de omwonenden op de hoogte te stellen van het definitieve
project, de voorlopige planning en de praktische modaliteiten van deze
werken, wordt er op 17 juni een informatievergadering gehouden.
Het Kardinaal Mercierplein vormt een belangrijke plaats in onze gemeente. Een knooppunt voor het
openbaar vervoer, met een belangrijke culturele functie met haar twee bibliotheken en als toneel voor
muziekfestivals en activiteiten. Woningen, cafés en enkele winkels zorgen voor leven op het plein.
Er werd een samenwerkingsovereenkomst in het leven geroepen om dit "totaalconcept" van het plein
en de stationsomgeving tot een goed einde te brengen. Vier actoren zijn hierbij betrokken: Beliris,
Infrabel, NMBS Holding en de gemeente Jette. De renovatie van het plein is in handen van Beliris, de
federale dienst die in het leven werd geroepen om de uitstraling van Brussel als hoofdstad van België en
Europa verbeteren. De stationsvernieuwing (perron, tunnel) is in handen van Infrabel, de beheerder van
de spoorinfrastructuur.

Infovergadering vernieuwing
Kardinaal Mercierplein en
stationsomgeving
17 juni 2010 om 20u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
Info bewoners: 0800/55.000 (7-22u) info.projecten@infrabel.be

Het voorlopige project werd voorgesteld tijdens februari vorig jaar, met een infotentoonstelling en een
infovergadering. Tijdens deze vergadering en het openbaar onderzoek konden de bewoners hun opmerkingen over het
project uiten. Op de informatievergadering op 17 juni 2010 kan u het definitieve project ontdekken, dat zoveel mogelijk
rekening gehouden heeft met de opmerkingen van de omwonenden. Daarnaast zal er een overzicht gegeven worden van
de voorlopige planning van deze werken, die in 3 fases zullen verlopen: stationsparking Dupréstraat oost (najaar 2010),
vervolgens het Kardinaal Mercierplein en de tweede voetgangerstunnel (eerste helft 2011) om te eindigen met de stationsparking Dupréstraat west (najaar 2011). Ook de praktische modaliteiten zoals de bereikbaarheid van het plein en
van de handelszaken zullen aan bod komen op de infovergadering.
De volledige vernieuwing van het plein en de stationsomgeving zal de grootste werf vormen in de recente geschiedenis van onze gemeente, maar zal van het Kardinaal Mercierplein één van de mooiste pleinen van onze hoofdstad maken.

Defecte straatverlichting ?
Contacteer rechtstreeks Sibelga
De onderneming Sibelga, verantwoordelijk voor de
openbare verlichting, heeft een dienst opgericht om
online defecte straatverlichting te melden.
Naast het praktische nut, helpt de straatverlichting om het onveiligheidsgevoel in de stad te verminderen. De bewoners besteden de nodige aandacht aan
deze verlichting en melden snel elke panne bij de gemeentediensten.
Nochtans is de gemeentelijke dienst Openbare Ruimte enkel tussenpersoon
tussen de bewoners en de operator die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de straatverlichting in onze gemeente, namelijk Sibelga.
Om de panne zo snel mogelijk op te lossen, is het belangrijk om de tussenpersoon weg te laten en zich rechtstreeks tot de verantwoordelijke dienst te
richten. Daarom moet u als u een defecte straatverlichting vaststelt dit melden
op de website www.sibelga.be via het onlineformulier dat u reeds op de onthaalpagina vindt. Op deze manier wordt de panne meteen geregistreerd in de
informaticatoepassing van de onderhoudsdienst. Dit vermijdt tijdverlies door
de verschillende contacten tussen de bewoners, de gemeentelijke dienst
Openbare Ruimte en de technische dienst van Sibelga.
Bovendien heeft Sibelga zich geëngageerd om een interventietermijn te
respecteren, volgens het type panne. Gemiddeld moet u rekenen op een termijn van twee werkdagen (vanaf de 1ste melding) voor achtereenvolgende
lampen en een termijn van 5 werkdagen (vanaf de 1ste melding) voor een geïsoleerde lamp.
Meer info : Sibelga – 02.549.41.00 (algemeen nummer)
– www.sibelga.be

Werken in de gemeente
Jetsesteenweg en Lakenselaan
Nieuwe kabels
Sibelga legt momenteel nieuwe kabels in de Jetsesteenweg (tussen nr 606
en 590) en de Lakenselaan (tussen nr 2 en het kruispunt met de
Jetsesteenweg). Deze werf, die midden juni voltooid zou moeten zijn, zal het
verkeer niet hinderen.

Dapperheidstraat
Nieuwe installaties
Sibelga en de BIWD hebben hun acties gecoördineerd om bepaalde leidingen te vervangen in de Dapperheidstraat. Op 14 juni zou deze werf van 5
weken van start moeten gaan. Het verkeer blijft in beide richtingen behouden
tijdens de werken.

Jean-Baptiste Verbeyststraat
Nieuwe installaties
Om de hinder door opeenvolgende werken op eenzelfde plaats te vermijden, hebben verschillende nutsmaatschappijen hun werken gecoördineerd. Zo
zullen Sibelga en de BIWD sommige installaties vervangen in de
Verbeyststraat. Deze werken zouden van start gaan op 19 juni om midden
augustus achter de rug te zijn. Het autoverkeer zal niet gehinderd worden
door deze werken.
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Samenleving

Pat Rouilledag van
de lokale politie
Hulpdiensten organiseren
dag vol animatie
voor de kinderen

Elke donderdagnamiddag
buurtmarkt Werrieplein
Elke dondernamiddag, van 14u tot 18u,
vindt er voortaan een

buurtmarkt

plaats op het Werrieplein

in Jette

Het doel is om enerzijds de goede sfeer in de wijk verder te verhogen en anderzijds
om de bewoners de kans te geven om op wandelafstand kwaliteitsproducten aan te
kopen tegen een redelijke prijs. Vlees, fruit, groenten, kaas,... De omwonenden vinden
het allemaal op twee stappen van hun voordeur.

DEZE

BUURTMARKT

VINDT

ELKE

DONDERDAGNAMIDDAG PLAATS OP HET

WERRIEPLEIN. DIT IS EEN INITIATIEF
SCHEPEN VAN HANDEL BERNARD
LACROIX, MET DE STEUN VAN VERSCHEIDENE HANDELAARS.

VAN

LOKALE AGENDA 21

De acties
Maandelijks zal Jette Info u de initiatieven voorstellen van de
Lokale Agenda 21 die reeds tot een goed einde werden gebracht.

Actie 79: Een bio-sector op de zondagsmarkt
gemeentelijke dienst Economisch Leven, komt men tegemoet aan de verwachtingen van vele
Jettenaren die ook op de zondagsmarkt hun geliefde bioproducten wilden vinden. Dit initiatief, dat
eveneens past in het kader van de Lokale Agenda 21, zal nieuwe bioproducenten aantrekken, tot
groot genoegen van de bewoners en de bezoekers van de zondagsmarkt.

Actie 20. De aanbevelingen van het Schoolvervoerplan integreren
in de inrichting van de openbare ruimte
Verschillende schoolvervoerplannen werden opgesteld door de Jetse scholen en de vzw Green
Belgium, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sommige aanbevelingen willen de verplaatsingen te voet of met de fiets van de leerlingen vergemakkelijken. Uit de inventaris van de Lokale
Agenda 21 bleek dat de aanbevolen aanpassingen geconcretiseerd werden. De Gemeente Jette
volgt de ontwikkeling van het schoolvervoerplan van het Sint-Pieterscollege, dat momenteel
lopende is.

Het Jetse Jeugdpark was haar naam waard op 21
mei 2010. Het park werd overspoeld met leerlingen
van Nederlandstalige en Franstalige scholen uit onze
politiezone die allen deelnamen aan de Pat
Rouilledag van de lokale politie. De hulpdiensten
organiseerden er een dag vol animatie.
Het doel van dit evenement is de kinderen actief
kennis te laten maken met de grote waaier van hulpdiensten en hen de taken en het beschikbare materiaal te laten ontdekken. De kinderen keken hun ogen
uit. Zo toonden de hondenmeesters samen met hun
patrouillehond hun kunnen, namen de politie-inspecteurs het in een gesimuleerde manifestatie op tegen
betogende kinderen, konden de kinderen als passagier een ritje maken op een politiemotor of een politiepaard, loodsten de inspecteurs de leerlingen door
een fietsparcours, kregen de kinderen een panoramisch uitzicht over het park met de ladderwagen van
de brandweer, werden ze gegrimeerd als verkeersslachtoffers en ontvingen vervolgens de eerste zorgen
tijdens een EHBO-demonstratie,...
Deze Pat Rouilledag paste in het kader van het
Schooladoptieplan 2009-2010, waarbij niet minder
dan 800 leerlingen van het 5de leerjaar lager onderwijs van 23 Nederlandstalige en Franstalige scholen
van onze politiezone het afgelopen schooljaar bezoek
kregen van hun adoptieagent. De agent gaf les over
de politie, verkeerssignalisatie, verkeerspreventie,
vandalisme en diefstal.

Leefmilieu
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Opendeurdag van het Leefmilieu

De biodiversiteit lokt heel wat volk
Tijdens de opendeurdag van het Leefmilieu op 9
mei 2010 in Jette, konden de bezoekers ontdekken
wat biodiversiteit is.
Dit jaar werd het thema, op initiatief van Schepen
van Leefmilieu Claire Vandevivere, afgestemd op
het wereldthema. 2010 is namelijk het internationaal
jaar van de biodiversiteit. Van 10 tot 18u werd de site
langs het Laarbeekbos opengesteld voor nieuwsgierige bezoekers die meer te weten wilden komen over
dit thema dat ook haar plaats heeft binnen onze
samenleving. Een hele reeks milieuorganisaties stelden verscheidene activiteiten en infostands voor,
zoals de bijentuin, het Brussels Instituut voor
Milieubeheer (BIM – Leefmilieu Brussel) of het
Museum voor Natuurwetenschappen. Op een ludieke manier werd uitgelegd waarom het zo belangrijk
is om de natuur te beschermen en te ontwikkelen.
De biodiversiteit van deze natuur is onontbeerlijk,
waarbij elke soort een onmisbare rol speelt.
Tijdens de verschillende voorstellingen bleek dat
iedereen z’n rol kan spelen in het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit, in het bijzonder in de

stad. Zo ontdekten de bezoekers hoe ze een vijver
kunnen aanleggen in hun tuin, kregen ze tips over
wilde planten of konden ze deelnemen aan de wandeling in het natuurreservaat van het Poelbos. Op
deze manier maakten ze kennis met de biodiversiteit
in hun buurt. De meestercomposteerders gaven dan
weer nuttige tips over composteringstechnieken.

Twee ministers loven
de Jetse ecologische dynamiek
Op deze zondag werd ook het resultaat van de

heraanleg van het zuiveringstation in de
Kinderboerderij onthuld. Deze officiële inhuldiging
vond plaats in aanwezigheid van de Brusselse
Minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck en
Brussels Minister van Landbouw Benoît Cerexhe,
die het lint doorknipten in aanwezigheid van
Burgemeester Hervé Doyen en Schepen van
Leefmilieu Claire Vandevivere. Dit evenement
vormde voor de autoriteiten de gelegenheid om de
ecologische dynamiek van onze gemeente te loven,
met de inspanningen voor het milieu en onze leefomgeving. De waterzuivering in de Kinderboerderij, dat
het afvalwater op een natuurlijke manier zuivert via
opeenvolgende bassins, past binnen het programma
dat onze gemeente onlangs het label
“Ecodynamische Onderneming” opleverde.
Tenslotte vertrokken ze met een kleine attentie in
de hand. Elke bezoeker ontving een Calendula, met
een klein receptenboekje. Ontspanning, een groene
omgeving en gastronomie,… de ideale ingrediënten
van een geslaagde opendeurdag van het leefmilieu.
Afspraak binnen twee jaar!

Van 15 juni tot 15 september 2010
Wedstrijd Jette in de bloemetjes

Versier jouw gevel en jouw woning
Jette nog mooier maken, door onze gemeente kleurrijke en fleurige tinten mee te geven. Dat is het doel
van de wedstrijd “Jette in de bloemetjes” waarbij de
Jettenaren hun gevel met prachtige bloemen versieren.
Na het succes van vorig jaar wordt deze actie dit jaar
herhaald, van 15 juni tot 15 september.

Om u te helpen bij het verfraaien van uw gevel en balkon, heeft de
gemeente de brochure “Fleur jouw gevel op” ontworpen. U kan deze
brochure gratis aanvragen bij de dienst Leefmilieu - Ilse Desmet 02.423.13.62 - idesmet@jette.irisnet.be.
Inschrijvingsstrookje - Wedstrijd “Jette in de bloemetjes 2010” - Terug
te sturen naar Ilse Desmet - Gemeentebestuur Jette Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Gekozen categorie:

Huurder of eigenaar, particulier of
handelaar, elke Jettenaar kan deelnemen aan de wedstrijd “Jette in de bloemetjes” en op deze manier onze leefomgeving kleurrijk in de bloemetjes
zetten. Of men nu op het gelijkvloers
woont of op een verdieping, bloemen
in de voortuintjes, in de terrasbakken
of aan het balkon zorgen telkens voor
kleur in de straat.
Niet alleen maakt u op deze manier uw woning, straat, laan of wijk nog
mooier, maar bovendien maakt u ook kans op een aankoopbon van 100 euro
voor het tuincentrum van de beschutte werkplaats Nos Pilifs. De wedstrijd is
ingedeeld in verschillende categorieën (zie hieronder). Voor deze edtitie is er
een nieuwe categorie toegevoegd, voor de mensen die hun gevel en hun voortuintje inrichten tot één compositie. Ook de categorie "Samen" is nieuw. Deze
categorie is bestemd voor een groepje (minstens 10) bewoners die samen hun
omgeving mooier maken met bloemen (deel van de straat, gebouw met meerdere appartementen, straathoek, groep huizen,...). Als men deelneemt aan de
categorie "Samen" kan men ook nog individueel deelnemen aan de wedstrijd.
Deze wedstrijd “Jette in de bloemetjes” is een organisatie van de adviesraad
voor leefmilieu, voorgezeten door Christian Materne, in samenwerking met
Schepen van leefmilieu Claire Vandevivere en met de steun van het College
van Burgemeester en Schepenen.



Individueel (slechts 1 keuze):

 gevel (ramen, muren, ophangsysteem)
 voortuintje
 gevel en voortuintje (één compositie)
 raam, balkon en terras van een woning lager dan de 4de verdieping
 raam, balkon en terras van een woning hoger dan of op de 4de verdieping
 etalage of gevel van een handelszaak
Plaats die met bloemen versierd werd:
Adres: .................................................................................. Verdieping:…………..
Informatie om de plaats te identificeren: ...………..………...................
Naam en voornaam van de deelnemer: ………...................................................…
Tel: ……….....……..................… E-mail: ......……..............…...........………
Handtekening:
 Samen: Gelieve het speciaal groepsformulier te sturen naar: (naam en adres)
……….................…….....................……….........................………
De deelnemers erkennen het wedstrijdreglement te hebben gelezen en
dit te aanvaarden. Dit reglement is beschikbaar bij de dienst Leefmilieu
- Ilse Desmet - 02.423.13.62 - idesmet@jette.irisnet.be
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Fost Plus recycleert 93%
van ingezameld afval
Fost Plus promoot, coördineert en financiert de selectieve inzameling, de sortering en de recyclage
van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Van het huishoudelijk verpakkingsafval dat Fost Plus
vorig jaar heeft ingezameld, is 93% gerecycleerd. Dit maakt van België de beste
leerling in Europa op het vlak van recyclage van verpakkingsafval.
Fost Plus recycleerde het afgelopen jaar 93% van het ingezameld afval. Concreet zamelt Fost Plus
117 kg verpakkingsafval in per inwoner per jaar, kranten en tijdschriften inbegrepen. Dit vertaalt zich
in 43,5 miljoen euro aan inkomsten uit de ingezamelde, gesorteerde en aan recyclagebedrijven geleverde materialen. Bovendien worden er door de selectieve inzameling en recyclage 2.600 voltijdse
banen gecreëerd.
Mooie cijfers waar Fost Plus en de Belgen trots op mogen zijn. Fost Plus haalde wel 40% minder
inkomsten uit de verkoop van recyclagematerialen. Daarom gaan de tarieven voor het "groene punt"
dit jaar omhoog. Het groene punt is het groene logo met de 2 pijlen, dat aangeeft dat bedrijven mee
betalen voor de ophaling, sortering en recyclage van verpakkingen. Bedrijven moeten daar de komende twee jaar meer voor betalen. Wellicht zullen ze een deel doorrekenen aan de klant.
In samenwerking met het gewest zet het gemeentebestuur van Jette zich in voor het sorteren en
recycleren van afval. In het Gemeentehuis kan u trouwens terecht met uw kurken en met uw lege batterijen, die ingezameld en gerecycleerd worden. Inktpatronen worden niet langer gerecycleerd in het
Gemeentehuis, hiermee moet u naar de Groene Plekjes gaan (zie kader hieronder).

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.

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST. De ophaling van groenafval op zondag door
het Gewest werd begin april hervat.
Plaats uw groene zak op zondag voor
14u op de stoep.

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). Ook met inktpatronen kan u
terecht bij de mobiele groene plekjes.
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, 7 euro/m3 vanaf de
3dem3. Tarief Jetse tuinondernemingen:
19 euro/m3. Tarief niet-Jetse particulieren: 12 euro/m3. Tarief niet-Jetse
ondernemingen: 32 euro/m3.

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
overeengekomen uur. Elke 6 maanden
heeft u recht op de gratis ophaling van
2m3 grofvuil. Voor elke bijkomende m3
betaalt u vervolgens 19 euro.

Eco-ambassadeurs
De kalender van de mobiele Groene Plekjes in Jette
voor de maanden maanden juni en juli 2010:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de maand)
op 14 juni en 12 juli van 17.15u tot 18.15u.
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de maand)
op 28 juni en 26 juli van 18.30u tot 19.30u.

U wenst eco-ambassadeur te worden en
zo bij te dragen tot de reinheid
en de bescherming van het leefmilieu
in uw wijk? Neem dan contact op
met Ilse Desmet - 02.423.13.62 of
idesmet@jette.irisnet.be

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

Duurzame ontwikkeling
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Spaarlampen:
op weg naar een groenere toekomst
Bond Beter Leefmilieu, Ecolife, Greenpeace,
Netwerk Bewust Verbruiken en WWF vinden dat
het bannen van de minst efficiënte lampen een
belangrijke stap is in de strijd tegen klimaatverandering. Voor huishoudelijke verlichting is de spaarlamp momenteel de meest energiezuinige technologie en kwaliteitsvolle spaarlampen vormen een volwaardige opvolger van de gloeilamp op vlak van
toepasbaarheid en esthetische aspecten. De aantijgingen over de gezondheidsrisico’s moeten genuanceerd worden, zoals de studies besluiten.

De spaarlamp: winst over de hele lijn
De voordelen van spaarlampen op vlak van energiebesparing zijn onbetwist. Het progressief vervangen van gloeilampen kan leiden tot een besparing
van 15% van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik. Over heel Europa is dit een jaarlijkse besparing van 40 TWh, het equivalent van 10 elekticiteitscentrales.

Concreet voor de Belgische consument:

Opletten met gebroken spaarlampen

• energiewinst

De spaarlampen bieden vele voordelen, maar
men moet wel opletten als ze defect is, door de aanwezigheid van kwik in de lamp. Het kwik uit de
spaarlamp komt enkel vrij indien die lamp breekt.
De hoeveelheid kwik die vrijkomt na breuk van een
spaarlamp is echter erg laag. Indien een spaarlamp
breekt, doe je er best aan de ruimte te verlaten en
gedurende 15 minuten te ventileren. Daarna kan de
gebroken lamp opgeruimd worden (afsluiten in een
plastic zakje of bokaal) en de ruimte over een langere periode goed worden geventileerd.

Een gemiddeld Belgisch gezin verbruikt jaarlijks
550 kWh voor verlichting. De vervanging van gloeilampen en halogeenlampen door energiezuinige
alternatieven met dezelfde lichtopbrengst kan u 300
kWh per jaar besparen.
• prijswinst
Een huishouden dat overstapt op energiezuinige
verlichting doet zijn energieverbruik dalen en
steekt daarmee ongeveer 60 euro per jaar op zak.
• milieuwinst
Alle Belgische huishoudens samen kunnen met
deze overstap jaarlijks 800.000 ton CO2 besparen.
Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van
300.000 wagens.

In Europa zijn producenten en invoerders verplicht om gebruikte spaarlampen terug te nemen en
te recycleren. In België betaalt u bij aankoop van
een nieuwe spaarlamp steeds een recupelbijdrage
van 0,3 euro. Die wordt gebruikt om de inzameling,
de sortering, het transport en de verwerking van de
teruggebrachte toestellen te bekostigen.

Bronnen:
Bond Beter Leefmilieu, Ecolife, Fédération Inter-Environnement Wallonie, Greenpeace, Netwerk Bewust Verbruiken, WWF

Duurzaam seizoensrecept

Kaviaar van aubergine
Ingrediënten voor 4 tot 6 personen
2 grote aubergines
4 tenen look
Zout
Peper

Seizoensfruit en -groenten
Tijdens de maand juni:
Fruit : aardbei, framboos, kruisbes, morel,
rode aalbes
Groenten : aardappelen, andijvie, asperge, aubergine, bewaarwortel, bloemkool, brocoli, erwten,
koolrabi, kruidkers, maïs, oesterzwam, paddenstoel, paprika, postelein, raap, rabarber, radijs,
savooiekool, selderij, sla, snijbiet, sojascheuten,
sperzieboon, spinazie, tomaat, ui, wortels (bundel)

Olijfolie
Facultatief: koriander in poeder of
vers (fijn gehakt), of platte peterselie (fijn gehakt), of komijn, enz.
Bereiding
Snij de aubergines in twee en maak insnijdingen.
Stop de lookteentjes in de insnijdingen.
Overgiet de aubergines met olijfolie.
Wikkel ze in aluminiumfolie.
Plaats ze in een oven op 170°C gedurende 60 minuten. Ze zijn klaar op als je makkelijk met een
mespunt kan binnendringen.

Bron:

Haal de omwikkelde aubergines uit de oven, haal de gebakken auberginepulp eruit en kneed deze
ruw. Laat afkoelen. Voeg peper toe en koriander, peterselie of komijn naar smaak.

Kalender van plaatselijk geteelde seizoensfruit
en -groenten uit volle grond

Heel lekker op brood dat u even in de oven roostert.

Leefmilieu Brussel -BIMBrussels Instituut voor
Milieubeheer

Smakelijk!

10

Jette Info nr 176 ■ juni 2010 ■

Jette, een bruisende gemeente

Het rommelmarktseizoen 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, dat nog loopt tot september.
5 juni 2010

27 juni 2010

18 september 2010

Rommelmarkt RSD Jette

Rommelmarkt
“Sint-Klara”

Rommelmarkt
“Vanderborght”

In de De Heynlaan, tussen de
Tircherrotonde en de Tonnetgaarde,
Van Rolleghemstraat (tussen de De
Heynlaan en de Ottengaarde)

In de Vanderborghtstraat

Tentoonstellingslaan 257
Plaatsbesprekingen: 0486.93.28.50
5 juni 2010

Rommelmarkt
Wemmelsesteenweg
In de Wemmelsesteenweg, tussen de
Vlamingenstraat en de
Theodorstraat
19 juni 2010

Rommelmarkt
“Capart”
In de Capartlaan
Plaatsbesprekingen vanaf 1
juni, van 17u tot 19u, op
0479.379.529

30 augustus 2010

Rommelmarkt “Jaarmarkt”
In de Van Bortonne-, Thomaes-,
Gillebertus- en Werriestraat en de
Wemmelsesteenweg
Plaatsbesprekingen:
in de Franstalige bibliotheek 1ste verdieping Kardinaal Mercierplein 10
dinsdag 22 juni van 17u tot 19u,
dinsdag 13 juli van 17u tot 19u,
dinsdag 10 augustus van 17u tot 19u

Plaatsbesprekingen vanaf augustus
19 september 2010

Rommelmarkt
"Dieleghem"
Op de Dieleghemsesteenweg
Plaatsbesprekingen vanaf 01
augustus
Info en reservaties: 02.479.35.65 of
0475.60.78.63

Jaarmarkt van Jette
Schrijf je in voor de kinderrommelmarkt
De Jetse jaarmarkt vindt dit jaar plaats op maandag 30 augustus 2010. Naast de traditionele openluchtmarkt,
de rommelmarkt, de automarkt, de optredens,... staat er dit jaar opnieuw een kinderrommelmarkt op het programma.
De rommelmarkten tijdens de Jetse jaarmarkt brengen honderden deelnemers op de been. Om alles in goede banen
te leiden, start het gemeentebestuur zo snel mogelijk met de inschrijvingen. Als u dus wil deelnemen aan de kinderrommelmarkt voor kinderen tot 14 jaar, kan u het onderstaande antwoordstrookje invullen. Voor de algemene rommelmarkt wordt
de voorkeur gegeven aan de bewoners van de betrokken straten Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertus- en Werriestraat.
Nadien vinden er ook nog specifieke inschrijvingsdata plaats voor de overige geïnteresseerden. Alle details vindt u in de
kader hierboven.

Deelnameformulier Kinderrommelmarkt Jaarmarkt Jette
voor kinderen tot 14 jaar
Terug te sturen voor 31 juli 2010 naar de gemeentelijke dienst Handel - Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Ik ondergetekende,
vader/moeder van:
Adres:
Tel/GSM:
Geeft de toelating aan zijn/haar kind .............. jaar, om deel te nemen aan de speelgoedrommelmarkt en reserveert een
plaatsje
Datum:

Handtekening:

Sport
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Sportdag voor de Jetse scholen
Op vrijdag 4 juni nemen de leerlingen van Jette en Koekelberg opnieuw deel aan de grote sportdag.
In de schaduw van de basiliek ontdekken de kinderen de hele dag lang verschillende sporten.
Deze sportdag vormt een samenwerking tussen de VGC, de gemeenschapscentra en ondermeer de gemeente Jette, op
initiatief van Schepen van Nederlandstalig Onderwijs Brigitte De Pauw. Het doel is om de vele jeugdige deelnemers nieuwe sporten te laten ontdekken. Doorheen deze sportdag wordt er een doorschuifsysteem gehanteerd, zodat de leerlingen
meerdere sporten kunnen beoefenen. Ze hebben de keuze uit ondermeer ropeskipping, kinbal, judo, speedminton, airtrack, dans,... De sportinitiaties worden gegeven door de turnleerkrachten en door enkele gemotiveerde sportlui.

Laureaten Jetse sportverdiensten gezocht
Op maandag 21 juni 2010 om 19u vindt de jaarlijkse
uitreiking van de Jetse sportverdiensten plaats in het
Raadhuis op het Kardinaal Mercierplein.
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.
Denk je zelf in aanmerking te komen, met jouw prestaties als sportieveling of
als sportclub? Geef dan een seintje. Hieronder vind je de voorwaarden waaraan
je moet voldoen.
1. Ploegen die kampioen of vicekampioen geworden zijn of stijgen naar een
hogere afdeling;
2. Verenigingen die in de loop van het jaar hun meerjarig bestaan vieren (10 jaar
of meer en dit per schijf van 10 jaar, alsook 25 en 75 jaar);
3. De Jetse sporters en/of Jetse verenigingen die een erkende sportprestatie hebben geleverd;
4. De ploegen die de “Fair-play”-prijs 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 één 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
11 juni 2010.

Jetse sportverdiensten 2010
Naam van de club:
Naam van de verantwoordelijke:
Adres:
Voldoet aan punt: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Motivatie van de aanvraag:
Eventuele opmerkingen:

12

Jette Info nr 176 ■ juni 2010 ■

Jette, een bruisende gemeente

28 juni 2010: Bokespop

Popoptreden voor de leerlingen van
Jetse gemeentescholen
Op 28 juni 2010 organiseert de gemeente Jette in het Elizabethpark de tweede editie van Bokespop. Met dit
mini-festival voor de leerlingen van de tweede kleuterklas tot het zesde leerjaar wordt het einde van het schooljaar feestelijk afgesloten. Op de affiche staan dit jaar grote namen, met de Studio 100 TV Band, met niemand
minder dan Piet Piraat, en voor de iets oudere leerlingen de dansformatie Lasgo.
Bokespop werd vorig jaar voor de eerste keer georganiseerd op initiatief van Schepen van
Nederlandstalig Onderwijs Brigitte De Pauw, met steun van het Gemeenschapscentrum Essegem. De
leerlingen van de gemeentescholen waren laaiend enthousiast, zodat een tweede editie niet kon uitblijven.
De optredens vinden plaats in het Elisabethpark, op de site van Plazey dat later in het weekend
plaatsvindt. Op deze manier kunnen de jonge leerlingen hun eerste echt popoptreden meemaken en volledig uit de bol gaan op hun favoriete muziek. De leerlingen worden in twee groepen gedeeld. De eerste groep bestaat uit de kleintjes van het tweede kleuterklasje tot het tweede leerjaar. De tweede groep
bestaat uit de iets grotere kinderen, van het derde tot het zesde leerjaar.

Dansen met Lasgo
Voor de kleintjes zal er een droom in vervulling gaan, met het optreden van de Studio 100 TV Band.
Deze groep is een supercoole nieuwe kidsband, die een swingend programma brengt met bekende
Studio 100 hits. Van Mega Mindy en K3 tot Kabouter Plop, maar ook andere bekende hits passeren de
revue. Ook Piet Piraat zal aanwezig zijn. Het wordt een wervelende show waarbij de kinderen kunnen meezingen, dansen en springen.
Voor de kinderen van het derde tot het zesde leerjaar zal het er iets steviger tegen aan gaan, met de dansformatie Lasgo. Deze Belgische
dance-act bestaat uit producer Peter Luts en zangeres Jelle Van Dael. Na een eerste succesvolle periode met hits zoals Something, Alone
en Surrender, kwam Lasgo in 2008 terug met Jelle Van Dael als nieuwe frontvrouw. De combinatie klikte en leverde sterke nummers op
zoals Out of my mind, Gone en Lost. Stuk voor stuk dansbare nummers met een lekker beat waarop de kinderen ongetwijfeld volledig uit
de bol zullen gaan.

Vier de Vlaamse feestdag
In een zomers Elisabethpark
Op zaterdag 3 juli 2010 om 19.30u kan u in het Elisabethpark in Koekelberg terecht voor een swingende 11- juliviering. In het kader van het Plazey-festival toast de Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw, samen met haar
collega's uit Ganshoren en natuurlijk ook Koekelberg op de Vlaamse Feestdag. Zij doen dit samen met de bewoners van
deze 3 gemeenten in het mooie en groene kader van het Elisabethpark.
Kriek, geuze lambiek of faro, u kiest maar, naargelang goesting, smaak of grote dorst. Daarna kan iedereen de benen
eens flink losgooien op de festivalweide van Plazey. Na de ‘drink’ wordt u immers gratis getrakteerd op een aanstekelijke
dansparty met The Valerie Solanas, een uitbundige crooner-band met rock 'n' roll allures.
3 juli 2010 om 19.30u
Elisabethpark - Koekelberg

In de tuinen van het gemeentehuis
De Vlaamse feestdag wordt eveneens gevierd op vrijdag 9 juli 2010, ditmaal in de mooie tuinen van het gemeentehuis.
Op initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw en het Gemeenschapscentrum Essegem kan u vanaf 18.30u genieten van een receptie met Italiaanse hapjes. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Chupalibre, een bruisende band die latin, zigane, ska en Nederlandstalige teksten met een boodschap combineert. Kom genieten van een lekker
glaasje, heerlijke hapjes en van de Vlaamse Manu Chao.
9 juli 2010 om 18.30u
Tuinen Gemeentehuis Jette
Wemmelsesteenweg 100

Jette, een bruisende gemeente
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13 juni 2010: Charity Run

Prachtige oldtimers op het Kardinaal Mercierplein
Op zondag 13 juni 2010 organiseert de Rotary Club Brussel Atomium haar 17de Charity
Run, ten gunste van minderbedeelde kinderen. Deze oldtimerrondrit eindigt traditioneel op
het Kardinaal Mercierplein. Nadat u uw stem heeft uitgebracht voor de federale verkiezingen,
kan u deze pareltjes in de late namiddag op het plein ontdekken.

Oldtimerrondrit
voor het goede doel
eindigt in Jette
Jaarlijks houdt deze Rotary
Club een oldtimerrondrit
voor het goede doel. Dit jaar
gaat de opbrengst naar
vakanties voor geplaatste jongeren en naar warme
maaltijden op school voor behoeftige kinderen. Met hun schitterende oldtimers brengen de deelnemers een bezoek aan het Kasteel van Louvignies. Na de
lunch gaat de tocht verder richting Jette waar de aankomst verwacht is rond
17u, op het Kardinaal Mercierplein voor het station. U kan dan genieten van de
schoonheid van deze prachtige oude juweeltjes, terwijl de deelnemers in het
raadhuis ontvangen worden. In de raadzaal van het Jetse Raadhuis worden 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.

Jette V-Day:
65 jaar vrede
Op 8 mei 2010 werd de 65ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht.
Ook de gemeente Jette herdacht de mannen en vrouwen die gestreden hebben om ons te laten
opgroeien in een vrije wereld.

Burgemeester Hervé Doyen maakte van de gelegenheid gebruik om te herinneren aan de zware ontberingen, die toch als voedingsbodem gebruikt werd
om de landen samen te brengen die voorheen nog
als vijanden tegenover elkaar stonden. Men kan niet
de nadruk leggen op wat ons scheidt en blind blijven
voor wat ons bindt.
Wat we moeten onthouden uit deze vijf jaren van
gewapend conflict is dat het bestaan in een samenleving een goede zaak is, voor zover meningverschillen opgelost worden via dialoog en wederzijds respect. Binnen de huidige context klonk deze toespraak brandend actueel.
De herdenking verliep sober. De toespraken voor
het Dodengedenkteken haalden ondermeer de
moed aan van diegenen die sneuvelden voor het
Land. De directeur van de Jetse afdeling van de
Nationale vereniging van Belgische Oudstrijders
legde ook de nadruk op de rol van de vrouwen en
van de kracht waarvan deze blijk gaven tijdens dit
conflict dat soms hun man, vader of zoon kostte.

Op het Koningin Astridplein vonden er in het
kader van V-Day verscheidene activiteiten plaats.
Een klimmuur zorgde voor heel wat plezier bij de
avontuurlijke kinderen en jongeren, terwijl de voorbijgangers zich vergaapten aan de militaire voertuigen op het plein. De harmonie van de politiekorpsen Brussels Hoofdstedelijk Gewest sloot de dag af
met een big band-concert, met de mooiste nummer
van Glenn Miller en uit de swing-jaren.

De herdenking van 8 mei, georganiseerd door de
Jetse afdeling van Belgische Oudstrijders, met de
steun van Schepen van Animaties Bernard Lacroix
en de vzw Promotie van Jette, toonde aan de herinning nog niet uitgedoofd is in onze gemeente. De
vrijheid van vandaag is het resultaat van de acties
van de strijders van gisteren.
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27 juni, 3 & 4 juli 2010

Muziek en feest in het park met Plazey
Plazey viert in 2010 voor de 18de keer het begin van de Brusselse zomer. Met klinkende namen op twee podia.
Maar ook met straattheater, mobiele muziekmakerijen, visuele verrassingen,... Dit jaar is er bijzondere aandacht
voor de kinderanimatie. Plaats van afspraak: het Elisabethpark voor de Basiliek van Koekelberg.
Jong en oud is welkom op dit gratis festival.U kan er genieten van de sfeer en de animatie, maar vooral van de
mooie muziek met grote namen als Raymond en Daan.
Plazey is een organisatie van de Brusselse Gemeenschapscentra Essegem (Jette), De Platoo (Koekelberg) en De
Zeyp (Ganshoren). De toegang is gratis.

Zondag 27 juni 2010

Zondag 4 juli 2010

Op zondag 27 juni wordt de aftrap gegeven van Plazey met Band on the run, The
Darnell Woodies, Zonko en Raymond van
het Groenewoud.

Op zondag 4 juli staan Les Malins "Sens
Dessus Dessous", Vooruit met de kuit, On
prend l'air, Tape Tum, Harvey Quinnt en
Daan op het programma.

BAND ON THE RUN, een verwijzing naar het eerste
solo album van Paul McCartney, is een groep met
een surrealistische inslag. Zelf zeggen ze dat het
allemaal een gerechtelijke dwaling was, en dat ze
wel muziek moéten maken, om hun vals spelende
advocaat te betalen.
THE DARNELL WOODIES is een authentieke band
uit de Appalachen, de bakermat van Bluegrass. Ze
spelen een aanstekelijke mengeling van
Appalachian Punk, Bluegrass, Vaudeville en
Western. Een niet te missen combinatie.
Het Hals collectief ZONKO won meteen de eerste
wedstrijd - Zennetoer 2004 - waar ze aan deelnam.
Op het podium heerst een hyperkinetische sfeer die
de band opzweept en zo het publiek meeneemt naar
dansbare wereldmuziek met een hoog ‘feel good’gehalte.

RAYMOND moet nog nauwelijks voorgesteld worden. Deze godfather van de Vlaamse muziek vierde
eerder dit jaar met de nodige luister zijn 60ste verjaardag. Dat hij nog lang niet uitgezongen is, bewijst
de fantastisch mooie samenwerking met Stijn
Meuris die resulteerde in "Wat een fijne dag / Het
zou niet mogen zijn". Zelf noemt hij zich zanger,
tekstdichter, filosoof en clown. Zijn teksten zijn
soms vrolijk, dan weer droevig, joviaal of filosofisch.
Zijn jarenlange carrière leverde reeds grote hits op
als Meisjes en Liefde voor muziek. Wedden dat u
binnen de kortste keren staat mee te zingen en te
dansen?

Zaterdag 3 juli 2010
Grote dansavond in het kader van het
Feest van de Vlaamse Gemeenschap, met
The Valerie Solanos.
Details op pagina 12.
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LES MALINS"SENS DESSUS DESSOUS" is een compagnie met jonge Vlaamse talenten uit de circushogeschool van Tilburg. Vooruit met de kuit is een
enthousiast stelletje ongeregeld dat overal succes
oogst door zich tegen wil en dank te profileren als
een bende dolle majoretten en rare muzikanten.
ON PREND L'AIR is een gezond gek orkest dat met
haar stomende zigeunerpunk haar reputatie van
feestvierders alle eer aandoet.
TAPE TUM, dat zijn de twee muzikale broers
Benjamin en Lieven Dousselare. Geen mariachi
bluespop bij Tape Tum, wel vette knipogen naar
Grizzly Bear, Cornelius en Pinback.
PHILIPPE FIERENS, in een vorig leven lid van het
negenkoppige reggae-collectief Savana Station,
heeft onder de artiestennaam Harvey Quinnt een
soloalbum gemaakt. Om een verfrissende sound te
creëren, ging hij niet enkel met gitaren en drums,
maar ook met potten, pannen en ander keukengerief aan de slag.
DAAN is het soloproject van de Belgische singersongwriter en muzikant Daan Stuyven. Eerder was
hij aan de slag bij Dead Man Ray, maar zijn grootste
successen haalde hij als Daan met z'n elektronisch
getinte dansmuziek. Denk aan Swedish Designer
Drugs, Housewife of Icon en u weet dat het park
binnen de kortste keren aan het dansen zal zijn.

Jette, een bruisende gemeente
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Mixture Urbaine

Stadskunst voor jong en oud
Op 8 en 9 mei 2010 vond de vijfde editie van het festival Mixture Urbaine plaats op de
site van de Esseghemgebouwen. Doorheen het weekend weerklonk er rap en hiphop
door de Lahayestraat en steeg de geur van barbecue op.
Het festival Mixture Urbaine wordt door de vzw Tarantino georganiseerd. Het
doel is om de stadskunsten te promoten en om interculturele en intergenerationele
uitwisselingen te creëren. De doelstelling werd met deze vijfde editie zeker bereikt.
Ondanks het weerbarstige weer, genoten de bezoekers van Mixture Urbaine van de
graffitikunstenaars die mooie en kleurrijke fresco's tevoorschijn toverden met hun
spuitbus. Ook aan de kleinsten werd gedacht. Zij mochten hun
talent testen op een auto die ze ter beschikking kregen, met een
verrassend maar overtuigend resultaat.
De BMX-demonstraties waren dan weer adembenemend.
Zich lancerend op hun ramp, zorgden ze voor een indrukwekkend luchtballet. Hun durf en beheersing maakten indruk op
jong en oud. Een gesneuveld uurwerk, gescheurde broeken,
blauwe plekken,... Niets stopt deze jonge BMX-acrobaten.
Misschien werden ze wel extra gemotiveerd door de muziek die
opsteeg van op het naastgelegen grasveld.
De optredens vormen een onmisbaar onderdeel van Mixture
Urbaine, met dit jaar een fantastische affiche. De concerten
zorgden voor een aangename sfeer, of het nu rap, hiphop of
beatbox was.
Mix dit alles met de mojito's, de barbecue, de kindergrimmage,... en je weet dat Mixture Urbaine ook dit jaar een
mooie promotie was voor de stadskunst.

Feestelijke editie Jam'in Jette
Op 15 mei vond in het Jetse Jeugdpark de derde editie plaats van het
Jam’in Jette festival. Jaar na jaar wordt dit festival omvangrijker en aantrekkelijker. Ook dit jaar was het publiek massaal op de afspraak, zodat
het een feestelijke en sfeervolle editie werd.

Jam'in Jette is meer dan enkel muziek. Naast de concerten kon men op het
terrein namelijk ook nog het solidair dorp ontdekken met allerlei ngo's, verenigingen en activiteiten met een solidair en duurzaam karakter. Maar ook aan de
jongsten werd gedacht, met het kinderdorp, allerlei animaties en talloze verrassingen. De verschillende eetstandjes en randanimatie maakten het programma
compleet.
De belangrijkste trekpleister van het festival blijven echter de optredens. Dit
jaar stonden maar liefst 9 groepen op het podium met uiteenlopende muziekgenres. Funk, soul, pop, afrobeat, klezmer, reggae, salsa, ska,... Elke muziekliefhebber kwam ruimschoots aan z'n trekken. Het publiek genoot zienderogen
van de sfeer, met heel wat dansende koppeltjes als bewijs.
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Grote fotowedstrijd
"De geschiedenis van Jette in beeld"
Om het 175ste nummer van Jette Info te vieren, organiseerden we vorige maand opnieuw
een grote fotowedstrijd. De deelnemers die de zwart-witfoto's uit vervlogen tijden herkenden,
maakten kans op één van de 50 fotoboekjes.
Hieronder vindt u de oplossingen en de lijst met winnaars. Heeft u niet
gewonnen? Dan kan u het fotoboekje vanaf 15 juni kopen aan het onthaal van
het Gemeentehuis, tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur. Het
boekje kost 5 euro, dit bedrag gaat integraal naar het sociaal restaurant
Restojet.
In het boekje zal u een 50-tal oude foto's vinden, die de geschiedenis van
Jette illustreren, telkens met een woordje uitleg en anekdotes. Het wordt trouwens een 3-talig boekje, in het Nederlands, Frans en... Brussels.

1. Lenoirstraat

7. Jetselaan

2. Vanderborghtstraat

8. Garcetpark

3. Léon Theodorstraat

4. Kruispunt Léon Theodorstraat/
Wemmelsesteenweg

Het fotoboekje "De geschiedenis van Jette in beeld"
is te koop, voor het goede doel, vanaf midden juni

5. de Smet de Naeyerlaan

6. Villa Guyot

9. Wemmelsesteenweg

10. Tircherkasteel

De winnaars
De winnaars van de fotowedstrijd
krijgen het boekje midden juni thuis
toegestuurd. Blijkbaar was de wedstrijd behoorlijk moeilijk, want slechts
38 deelnemers hadden alle antwoorden correct. Aangezien de wedstrijd
50 winnaars voorzag, werden er nog
12 deelnemers geloot die eveneens
het boekje thuis zullen ontvangen.
1. Jeanne Nachtegael
2. Willem Dehauwere
3. Anna Stevens
4. Marie-Claire Guyaux
5. Jean Teirlinck
6. Josyh Huygens

7. Dahlia De Blust
8. Yves Lafeuillade
9. Alain Van Laer
10. Jacqueline Lenaerts
11. Michel Moreau
12. Willy Decoodt
13. Francis De Roeck
14. Christian Spruyt
15. Armand Roelandts
16. Alain Cardolle
17. Ferdinand Wolfs
18. Joannes Vergaelen
19. Jean Charlier
20. Agnes Van Poucke
21. Jennifer Faraci

22. Chantal Barbier
23. Elodie Huygens
24. Jeanne Riche
25. Monique Verleysen
26. Joseph Dicks
27. Brigitte Joffrey-Spruyt
28. Henri De Prince
29. Jeanine Bruwiere
30. Raymonde Ronsmans
31. René Jockin
32. Claire Sclep
33.Stephanie Moreau
34. Didier Hardez
35. Nelly Pallen
36. Nadine Cumps

37. Micheline Meesen
38. Philippe Perreman
39. René Van Laethem
40. Jacqueline Michiels
41. Daniel De Looze
42. Nicole Jacobs
43. Blanche Delhaye
44. Fabrice Letot
45. Roger Balistaire
46. Zaida Villafranca
47. Marie-Rose Demesmaeker
48. Angelita Masa
49. Robert Desmedt
50. Anne Eloir

Senioren, Cultuur & Jeugd
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Gezellige daguitstappen
voor de Jetse senioren
Nadat de Jetse senioren de voorbije maanden ondermeer konden genieten van een uitstap naar Aquatopia en
het Lindepaviljoen, staan er de komende maanden opnieuw mooie activiteiten op het programma.
Op initiatief van Schepen Brigitte De Pauw zijn er opnieuw heel wat leuke daguitstappen gepland. Wat dacht je
bijvoorbeeld van een uitstap naar Bokrijk?
8 juli 2010

Bokrijk
Omstreeks 9u vertrekken de Jetse
senioren richting Bokrijk. Daar aangekomen wordt hen een lekkere koffie
aangeboden. Nadien is er een vrij
bezoek aan het museum, de kostuumafdeling, wandelen langs de boerderijtuintjes,...
Afspraak om 12.30u voor het middagmaal.
Rond 14u start de comfortroute onder leiding van een ervaren gids. De
Bokrijkshuttle rijdt langs de mooiste plekken van het domein, een tocht naar
Oost- en West-Vlaanderen, met een kennismaking met de oude ambachten en
een collectie bijzondere karren in de schuur van Oorderen. De terugkeer is
voorzien rond 18u.

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
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
Inlichtingen: Carmen Demeyer - tel: 02.423.12.67 e-mail: cademeyer@jette.irisnet.be

Wanneer? 8 juli - vertrek om 9u op het Kardinaal Mercierplein
Prijs? 45 euro

Nocturne

Klassieke muziek in een uniek kader
Op 26 juni 2010 kan u voor de eerste keer genieten van een unieke nocturne in Jette, op twee bijzondere plekken, in
het Koning Boudewijnpark en de Sint-Pieterskerk. Het unieke karakter van deze plaatsen zal de artistieke kwaliteit van
de klassieke stukken nog verhogen.
De nocturne van Jette wordt een groot feest rond klassieke muziek. Dit gratis evenement brengt beroemde professionelen samen met de leerlingen van de laatste jaren van de Nederlandstalige en Franstalige muziekacademie.
Naast het feit dat ze de klassieke muziek laat ontdekken, zal deze nocturne eveneens het (natuurlijk) patrimonium
van onze gemeente opwaarderen. De nocturne zal eveneens een rol spelen in de uitwisseling, door de samenwerking tussen gevestigde waarden en nieuwelingen. Deze nocturne klassieke muziek versterkt nogmaals het karakter van Jette als
muzikale gemeente.

Nocturne klassieke muziek
Op 26 juni 2010
van 18u tot 21u
Reeks muzikale happenings door de leerlingen van de muziekacademie M. Van de Moortel (NL) en G.H. Luytgaerens
(FR) In het Koning Boudewijnpark
Van 21.30 tot 23u
Afsluitingsconcert met werken van Beethoven en Sibelius
In de Sint-Pieterskerk (Kardinaal Mercierplein)
Door Eric Lederhandler et het symfonisch orkest Nuove Musiche

Kids’ Holidays Jette
Een keicool vakantieplein
De dienst Jeugd en Sport van de gemeente Jette organiseert tijdens de zomervakantie opnieuw
het vakantieplein Kids’ Holidays Jette, op initiatief van Schepen van Jeugd Benoît Gosselin. 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...
Info en inschrijvingen: Gemeentelijke Jeugd- en Sportdienst - Wemmelsesteenweg 100,
1ste verdieping, bureau 139 - tel: 02.423.12.47.

18

Jette Info nr 176 ■ juni 2010 ■

Cultuur

18 juni 2010

Jazz Jette June
In 2010 keert Jazz Jette June terug naar haar roots. Ver van alle glitter en feestelijkheden
voor de 20ste verjaardag van vorig jaar, ver van alle podia, zal de Jazz dit jaar opnieuw de
hoofdrol opeisen. Met de fanfare Cramique als gids, (her)ontdekt u tussen het Koningin
Astridplein en het Kardinaal Mercierplein de jazz van vandaag. Volks, toegankelijk en gratis,
past deze editie van Jazz Jette June in de traditie.

Dankzij de ruime steun, in het bijzonder deze van de café-uitbaters,
biedt deze organisatie van het Centre
Culturel de Jette u opnieuw jazzdeuntjes van de bovenste plank. Jazz die
naar goede gewoonte verschillende
genres en stijlen vermengt. Op 18 juni
kan u genieten van 18 gratis jazzconcerten. De jazz overspoelt de straat,
zorgt voor sfeer en dansplezier.
Info: 02.426.64.39
- www.jazzjettejune.be

Kom genieten van
18 gratis jazzconcerten
PROGRAMMA
19u-20.45u
Opening met de
fanfare
feestelijke straat
Cramique

Blues Flying Wagon
(Blues)

Groove Machine
(Funk, Soul, Acid jazz)

Excelsior - Sint-Pieterkerkstraat 8

Taverne De Profeet
Léon Theodorstraat 191

Met Laurent Romedenne, JeanFrançois Danes, Marc loos Lognard,
Felix Fannoy zen, Neerdael, Fabien
Debrande
http://bluesflyingwagondemo.skyrock.com/

Vocal Cordes
(Franse Jazz)
Et Cetera – Van Bortonnestraat 1
Met Aurèle en Ludo Hellet
www.myspace.com/vocalcordes

Yellow Green Big Band
(Swing)
Welkom – Kardinaal Mercierplein
Met Mario Coppola, Luc Van
Lisehout, Marc Van Oost, Marco
Llano, Christophe Didion, Remi
Pierot, Dams, Alfredo Longo,
Dominique Gohimont, Robert Bove,
Phil. Michaux, Leon Engelhardt,
Serge Lippens, Axel Dumont, Patrick
Glineur, Myles Simpson
www.myspace.com/yellowgreenbigband

rplein (19u) Kardinaal Mercie
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-Tease.
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Louisiana Dixieband
(Dixie)
Op den Hoek
Kardinaal Mercierplein

Met Dominique Perre, Bob
Penman, Toch Cuevas, Mike Joos,
Gianni Gianonne

Met Jo Gola, Francky Guetatra, Paul
Prignot, Jean-Pierre Martin, Fabrice
Mirco
http://groovemachine.be/audio_fr.htm

Shers (Blues Rock)
Ferme du Wilg
Wemmelsesteenweg 164
Met Christian Doignie, Cedric
Doignie, Jack Vellekoop, Daniel
Gérard, Jean-Louis, Heynderickx,
Raoul Morlet

De Brave Jongens
(Brussels Blues)
Café du Parc
Léon Theodorstraat 189
Met 'Alainske, Bompa Guy, Super
Mario'

Frequence Jazz (Soft)
L. Theodor – Theodorstraat, 200
Met Mark Bogaerts, Fabricio Cely,
Johan 'Tariq' Marteense, Alexandre
Nova

Fabien Degryse &
Christophe Devisscher
(Modern Jazz)
Le Rayon vert
Van Huynegemstraat 32
Met Fabien Degryse, Christophe
Devisscher, Bruno Castellucci
www.myspace.com/fabiendegryse

PaNoPTiCoN
(Free Electric Jazz)
Aux 4 Coins du Monde
Léon Theodorstraat 132
Met Olivier Catala, Diego Delgado
Lopez, Antoine Guenet, Rik Staelens,
Domenico Solazzo
www.myspace.com/enterpanopticon

Swing Masters
(Swing Classic)
Le Central – Laneauplein 1
Met Horst Janssen, Hinderik Leeuwe,
Jean-Pierre Lienard, Emiel Leybaert,
Peter Verhas, Stefan Willems
www.swingmasters.be

Nelson Trio
(Jazz Pop Soul)
The Wembley
Wemmelsesteenweg 181
Met Nelson, Paul Prignot, Stéphane
Klugkist
www.myspace.com/nelsontrio

Acoustic Association
(Jazz Folk)
Fana’s Café
Léon Theodorstraat 63
Met Danny Mojet, Chris Cadelli,
Michel Romainville

Jojoba (Jazz latino)
Brasserie Jet 7
Jetsesteenweg 608
Met Jean-Luc Pappi, Eric Fusillier,
Marc Franquinet
http://users.skynet.be/jojoba/

Rue Des Pêcheries
(Jazz Electro)
Taverne Le Miroir
Koningin Astridplein 24-26
Met Jérôme Baudart, Martin Daniel,
Guillaume Codutti, Max Malkomes,
Thomas Hucq, Pierre Spataro, David
De Vrieze
www.myspace.com/ruedespecheries

Alain Cupper Quartet
(Swing Hard Bop)
Resto-bar Miroir
Koningin Astridplein 28
Met Alain Cupper, Sabin Todorov,
Eric Fusillier, Antoine Cirri
www.alaincupper.com

Brussel Swing Band
(Swing Classic)
Café Baudouin
Koningin Astridplein 25
Met Patrick Gouy, Marcel Deneve,
Michel Simons

Cultuur
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Zinneke Parade 2010

Een kleurrijke optocht voor en door de Brusselaars
Maandenlang bereidden de deelnemers van de Zinneke Parade hun surrealistische
praalwagens en kostuums voor. Op 22 mei 2010 was het grote moment dan
eindelijk aangebroken en trok de Zinneke Parade opnieuw door de straten van
onze hoofdstad.
Het Brussels gewest vormt een unieke mix van culturen, generaties en herkomsten. Hierbij is het belangrijk dat iedereen z'n plaats heeft binnen de samenleving. De Zinneke Parade is het bewijs dat kiezen voor een stad waarbij het potentieel van al haar bewoners zich kan ontwikkelen, de juiste keuze is. Het resultaat is een kleurrijke optocht voor en door
de Brusselaars.
Het centrale thema dit jaar was "Aan tafel". Aan tafel voor het onderwijs dat gelooft in sociale en culturele diversiteit en meertaligheid. Aan tafel voor solidaire projecten en jobs. Aan tafel voor een toekomst voor de jongeren.

Jazzoptreden

Jeroen Van Herzeele en Giovanni Barcella
Op de Bonaventurestraat 100 vindt u de culturele ontmoetingsplaats 'PLOEF! Plus On Est de Fous'.
PLOEF! richt zich tot een brede waaier van mensen. Iedereen zal ongetwijfeld zijn of haar gading
kunnen vinden in het uiteenlopende programma, met concerten, tentoonstellingen, etentjes, performances, kookateliers, zangateliers, filmvertoningen, documentaires, debatten,...
PROGRAMMA

20 juni 2010
Jazzoptreden Jeroen Van Herzeele en Giovanni Barcella
Elke derde zondag van de maand staat er een jazzconcert gepland. Geniet van de
muziek en het gezelschap. Op 20 juni staan Jeroen Van Herzeele en Giovanni
Barcella op het programma.
Jeroen Van Herzeele en Giovanni Barcella hebben hun muzikaal
talent reeds op verscheidene Belgische jazz-podia getoond. De talentrijke tenorsaxofonist Jeroen Van Herzeele en drummer Giovanni
Barcella, ooit nog "een poëet aan de drums" genoemd, geven telkens
weer live-optredens met een verschroeiende intensiteit. Secuur gekozen noten monden uit in ongeremde melodieën. Een topcombinatie
waar menig jazz-liefhebber hoge verwachtingen bij koestert, en
terecht.

PLOEF!
Bonaventurestraat 100
02.476.98.07 - ploefplus@gmail.com
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