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Voor de liefhebbers van klassieke
muziek wordt op 25 juni de tweede
editie georganiseerd van Jette
Classics. Het concept is al even eenvoudig als aantrekkelijk: in een groene
omgeving
(het
Koning
Boudewijnpark) genieten van klassieke muziek, bij valavond. Met een
beetje geluk zorgt de ondergaande
zon dus voor wat extra romantiek.
Dit gratis openluchtfestival van de
klassieke muziek biedt een reeks verrassende concerten van zowel de
Jetse Nederlandstalige muziekacademie M. Van De Moortel als de
Franstalige muziekacademie G.H.
Luytgaerens. Na afloop van deze
mooie muzikale openluchtervaring
kan u terecht in de Sint-Pieterskerk,
op wandelafstand op het Kardinaal
Mercierplein, voor een concert van
het befaamde orkest Nuove Musiche.

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

Van op de banken van de gemeenteraad…
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 30 maart 2011.

VRAGEN

OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be
HET GEMEENTEHUIS

Nieuwe boulodrome in Jules Lahayestraat
Op de Esseghem-site van de Jetse Haard in de Jules
Lahayestraat komt een nieuwe boulodrome. De
gemeenteraad keurde het ontwerp van erfpachtrecht
goed dat nodig is voor de bouw van deze overdekte
petanquebaan. Deze nieuwe sportinfrastructuur komt
in de plaats van de oude boulodrome, die in 2007 plaats
moest ruimen voor de bouw van 65 sociale woningen.
De kostprijs ervan bedraagt 561.298 €, btw inbegrepen.
Naast een cafetaria zal de boulodrome 9 binnenpistes
tellen. Buiten zal plaats voorzien zijn voor ongeveer 12
pistes; de aanleg ervan is voor rekening van de exploitant. Uit ecologisch oogpunt heeft de gemeente Jette
geopteerd voor een groendak.
De bouw van de boulodrome start begin augustus 2011 en zal zo’n 7 maanden in beslag nemen.

Verlenging samenwerkingsconventie OCMW - Preventiedienst

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

Al sinds 2003 stelt het OCMW van Jette twee animatoren ter beschikking van de dienst Preventie van de gemeente.
Deze overeenkomst staat beschreven in een samenwerkingsconventie die de gemeenteraad besliste te verlengen. Meer
concreet maken de twee animatoren van het OCMW deel uit van de ploeg Anim’Actie Jeugd van de preventiedienst. De
socio-educatieve animatoren van Anim’Actie Jeugd zorgen voor animatie buiten de schooluren, werken pedagogische
sportactiviteiten uit en ondersteunen de jongeren bij hun socio-professionele integratie. Ze zijn vooral actief in de wijken
Uyttenhove en Esseghem.

Uurrooster
gemeentediensten

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 29 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.

Woord

Een fijn orkestje op een podium
Zorgde ervoor dat ik weer dansen kon
Want het leven is toch al zo kort
Dat je beter lachend wakker wordt 1
...

van de BGM

Mooie dagen

De junimaand staat traditioneel in het teken van de muziek. Ter gelegenheid van
het Feest van de Muziek stellen verschillende Brusselse gemeenten trouwens diverse concerten voor. Jette
zet alvast de juiste toon met het ondertussen traditioneel geworden
Jazz Jette June, het festival met niet minder dan 14 concerten op 14 verschillende locaties verspreid over
het hele grondgebied van de gemeente. Maar er is ook
Jette Classics
, het festival met verschillende klassieke concerten in het Koning Boudewijnpark.
Kortom: in juni staat de muziek centraal, zowel in de straten als in de parken. Het is aan de Jettenaren
om er met volle teugen van te genieten.
Naast een louter muzikaal gegeven, verheugt het me ook om vast te stellen dat, via deze festivals, verenigingen, handelaars en de gemeente ook proberen de mensen dichter bij elkaar te brengen. Ik citeer hierbij
graag de Roemeense filosoof en schrijver Emile Michel Cioran: “Wat muziek bij ons losmaakt, is moeilijk te
zeggen. Eén ding is zeker, ze raakt ons dieper dan de waanzin zelf ons kan raken.”
Veel festivalplezier voor iedereen.
Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester
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Tekst & Muziek: Johan Verminnen

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
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer:
gesloten op dinsdag
Opgelet, het Gemeentebestuur
zal gesloten zijn op maandag 13
juni 2011 (Pinksteren)

Raadhuis
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

Echo van de administratie
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Gedwongen huwelijken zijn strafbaar
Wettelijk gezien is het in België niet mogelijk om iemand te dwingen om te trouwen.
Toch horen we elk jaar verhalen over jonge Belgen van allochtone afkomst die tijdens een
vakantie in hun land van herkomst uitgehuwelijkt worden. Van deze zogenaamde “vakantiehuwelijken” vertegenwoordigen huwelijken tussen Belgen van Marokkaanse en Turkse
origine met iemand uit het land van herkomst het grootste aantal. Het is dus belangrijk
dat deze jonge mensen weten wat hun rechten zijn en dat ze niet gedwongen kunnen
worden om te trouwen.
Wettelijk gezien is het in België niet mogelijk om iemand te dwingen te trouwen, ongeacht welke nationaliteit of origine u hebt. Ook volgens buitenlandse wetgevingen is het niet mogelijk om iemand te dwingen om te trouwen en moet u
uitdrukkelijk uw toestemming geven. Weet ook dat geen enkele religie een gedwongen huwelijk goedkeurt.

Waar kan u terecht?
Als uw familie u onder druk zet om in het buitenland te trouwen tijdens de vakantie, probeer hierover
dan eerst en vooral met uw ouders te praten. Ook het inschakelen van een vertrouwenspersoon (die ook
voor je ouders geloofwaardig is) kan helpen bij het voeren van een goed gesprek. In België kan u ook aankloppen bij volgende instanties gespecialiseerd in psychosociale bijstand en bemiddeling:
• Didier Bensalah - Sociaal bemiddelaar SAVMA - 02.423.14.51
• Jongeren Advies Centrum – 02.227.02.00
• Centrum Algemeen Welzijnswerk – 078.15.03.00
• Kinder- en Jongerentelefoon – 102
• Comité Bijzondere Jeugdzorg – 02.211.35.60
• Vlaams Minderhedencentrum (juridische hulpverlening) – 02.205.00.55
• Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding – 0800.12.800
• Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen – 02.209.34.69
• Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen – 02.233.49.34
Om een gedwongen huwelijk dat in het buitenland is afgesloten ongedaan te maken, neemt u best
contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente (02.423.13.25) alsook met de Dienst
Vreemdelingenzaken. Bij de gemeentelijke dienst burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100) kan u ook een
informatiebrochure krijgen over deze problematiek.

Het gemeentebestuur en de dienst belastingen
helpen u met uw belastingaangifte
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-on-web. 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.
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
2011, in het bijgebouw (in de openbare computerruimte) van het Gemeentehuis, op de
Wemmelsesteenweg 100, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 13u en op donderdag van
13.30u tot 18.30u.
U moet geen afspraak maken maar kan gewoon langskomen tijdens de voorziene openingsuren. Breng alle
nuttige documenten mee.

Hulp belastingaangifte
Nog tot en met 30 juni 2011
van 9u tot 13u en op donderdag van 13.30u tot 18.30u
Bijgebouw Gemeentehuis (openbare computerruimte)
Wemmelsesteenweg 102 - 1090 Jette
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Veiligheid

Op vakantie zonder zorgen?

De politie houdt een oogje in het zeil
Vertrekt u binnenkort op vakantie? Wij wensen u alvast een goede reis. Zorg
er wel voor dat uw huis tijdens uw afwezigheid geen makkelijke prooi is voor
inbrekers. De lokale politie Brussel-West kan u hierbij helpen.
Als u wenst, kunnen de politieagenten tijdens uw
afwezigheid regelmatig een toezicht uitvoeren.
Hiervoor moet u enkel, een tweetal weken voor uw
vertrek, een aanvraag indienen voor woningtoezicht
via de website www.police-on-web.be of het aanvraagformulier faxen of afgeven in een commissariaat
in uw buurt.
Om praktische redenen moet u om uw formulier
minstens 2 weken op voorhand indienen. U vindt dit
formulier in ieder commissariaat of op de website
www.lokalepolitie.be/5340 in de rubriek “veilig met
vakantie”.

Technopreventieadviseurs geven gratis tips
en advies over hoe u uw woning kan
beveiligen tegen inbraak
Meer info:
Woningtoezicht tijdens uw verlof
www.police-on-web.be - www.lokalepolitie.be/5340
(veilig met vakantie) - fax: 02.412.68.99
Technopreventieadviseurs
Kardinaal Mercierplein 11 - 1090 Jette
Prev.securit-veiligh@zpz5340.be - 02.412.68.08

De politieagenten voeren vervolgens regelmatig
een toezicht uit terwijl u met een gerust hart op
vakantie bent. Deze dienst is volledig gratis!

Proactieve technopreventie
U kan ook altijd een beroep doen op de technopreventieadviseurs. Zij geven u met plezier gratis tips
en advies over hoe u uw woning het best kan beveiligen tegen inbraak. De technopreventiedienst is
gevestigd op het Kardinaal Mercierplein is gevestigd
op het Kardinaal Mercierplein, maar u moet vooraf
een afspraak maken. U vindt hun gegevens onderaan.

Wij geven u alvast enkele preventietips:
• Sluit de ramen en deuren van uw huis, garage of
tuinhuisje altijd af. Sluit ook roosters en hekken af
met een slot.
• Bewaar sleutels buiten het zicht, neem ze mee of
geef ze in bewaring aan iemand die u vertrouwt.
• Installeer een alarmsysteem en activeer het steeds.
Vergeet niet uw alarm te (laten) registreren.
• Trek niet de aandacht wanneer u vertrekt en geef
uw woning een bewoonde indruk: laat geen afwezigheidsbericht achter, werk met tijdschakelaars
voor verlichting, vraag aan een vertrouwenspersoon om uw brievenbus leeg te maken, om af en toe
uw rolluiken op en af te laten, …
• Laat geen ladders of tuingereedschap rondslingeren. Inbrekers kunnen hier gebruik van maken.
• Verberg aantrekkelijk en makkelijk mee te nemen
zaken: GSM, laptop, … Bewaar waardevolle zaken,
zoals juwelen, geld, …, in een kluis. Registreer of
markeer andere waardevolle goederen.
Prettige vakantie!

Go for Brussel-West!
Politiezone is op zoek naar enthousiaste medewerkers
Op zoek naar een boeiende job in
een unieke omgeving? Wil jij ook je
steentje bijdragen tot een veilige en
leefbare gemeente? Dan is een loopbaan bij de lokale politie Brussel-West
vast iets voor jou. De politiezone
Brussel-West, samengesteld uit de
gemeenten Jette, Sint-Jans-Molenbeek,
Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en
Koekelberg, zoekt voortdurend bekwame en enthousiaste medewerkers.

Rekrutering
politie-inspecteurs
en agenten
Het hele jaar door rekruteert het
korps Brussel-West politie-inspecteurs. Het politiekorps bestaat zowat
voor de helft uit inspecteurs. De
rekrutering van agenten, die beperkte
politiebevoegdheden
uitoefenen,
gebeurt niet doorlopend. Regelmatig
worden examens georganiseerd waarvoor kandidaat-agenten zich kunnen
inschrijven.
Alle sollicitanten moeten eerst een
reeks selectieproeven afleggen die,
gespreid over 4 dagen, georganiseerd
worden door de federale politie:

Dag 1: Cognitieve vaardigheidsproef en functioneel parcours
• een cognitieve vaardigheidsproef:
psychotechnische testen, die bijvoorbeeld je abstract denkvermogen en je manier van omgaan met
informatie en cijfers nagaan, een
taaltest en een rapporteringstest.
• een functioneel parcours, bestaande uit
een hindernissenloop en een krachtproef, die beiden binnen een maximumtijd moeten worden afgelegd.
Dag 2: Persoonlijkheidsproef
• een persoonlijkheidsproef, waarbij
je enkele vragenlijsten beantwoordt, een interview aflegt en een
groepsproef uitvoert.
Dag 3: Medische testen.
Dag 4: Een gesprek met een selectiecommissie.
Het niveau van de testen wordt
aangepast naargelang je solliciteert
voor de job van agent of inspecteur.
Om aan de selectietesten voor
inspecteur te mogen deelnemen,
moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals onder meer:
• Belg zijn,

• de burgerlijke en politieke rechten
bezitten,
• van onbesproken gedrag zijn,
• tenminste 17 jaar oud zijn,
• een blanco uittreksel van het strafregister kunnen voorleggen,
• het diploma secundair onderwijs
(ASO, TSO, BSO of KSO) hebben
of de lessen van het laatste jaar volgen.
Ook om te mogen solliciteren als
agent zijn er enkele voorwaarden,
waaronder:
• Belg zijn,
• de burgerlijke en politieke rechten
bezitten,
• van onbesproken gedrag zijn,
• tenminste 17 jaar oud zijn,
• een blanco uittreksel van het strafregister kunnen voorleggen,
• voor kandidaat-agenten zijn er geen
diplomavereisten.
Geslaagd voor de testen? Na een
betaalde opleiding aan de politieschool kan je aan de slag bij het politiekorps Brussel-West.
Een beginnende agent krijgt een
nettoloon dat kan oplopen tot 1.400 €.
Een inspecteur kan maandelijks om

en bij 1.500 € verdienen. Bovendien
kan je dankzij diverse maandelijkse
premies in de politiezone BrusselWest tot zo'n 170 € extra verdienen.
De politiezone werft ook regelmatig burgerpersoneel aan dat administratieve, ondersteunende of technische functies uitoefent.
Surf naar www.jobpol.be of naar
www.lokalepolitie.be/5340 voor de
volledige informatie of contacteer
iemand van het Recruteam in een
commissariaat in je buurt.
Contact:
Recruteam politiezone Brussel-West
Tel: 02 412 69 23
recruteam@zpz5340.be
Tot binnenkort!

Tewerkstelling
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Grote Jetse jobbeurs
Op 23 juni 2011 houdt de gemeente opnieuw een
grote jobbeurs. Net als elk jaar is dit een uitgelezen
kans om kennis te maken met potentiële werkgevers en
organisaties die actief zijn in de tewerkstellingssector.
Dit jaar speelt de jobbeurs zich af op twee plaatsen: de Gemeentelijke
Feestzaal en de Gemeentelijke Raadzaal. Op de eerste locatie kunnen werkzoekenden contacten leggen met verschillende werkgevers en zes uitzendkantoren.
In de tweede zaal staan een tiental overheidsinstellingen, waaronder ACTIRIS
en het OCMW van Jette, klaar om u wegwijs te maken in uw zoektocht naar een
job. Met deze jobbeurs probeert de gemeente de alsmaar groeiende groep werkzoekenden aan een job te helpen. De bedoeling van dit initiatief van Schepen
van Tewerkstelling Bernard Lacroix is om werkzoekenden in contact te brengen
met potentiële werkgevers. Maar ook overheidsinstellingen die werkzoekenden
bijstaan in hun zoektocht naar een gepaste job, mogen uiteraard niet ontbreken
op dit evenement.
Een jobbeurs op twee locaties, dat bewijst enerzijds dat de twee vorige edities
een groot succes waren, maar het toont ook aan dat het tegenwoordig niet eenvoudig is om aan een job te geraken. De valkuilen zijn talrijk: onvoldoende scholing,
een weinig professioneel opgesteld cv,… Daarom zullen naast de klassieke uitzendkantoren ook sociale uitzendkantoren vertegenwoordigd zijn op de jobbeurs. Deze
kantoren zijn gespecialiseerd in het begeleiden van jonge werkzoekenden (18-30
jaar). Op de jobbeurs kan u bij hen terecht om uw cv te laten nalezen.

Jobbeurs
Op 23 juni 2011 van 10u tot 16.30
In de Gemeentelijke Feestzaal (Kardinaal Mercierplein 10) en in de
Raadzaal (Raadhuis – Kardinaal Mercierplein)
Meer info:
Stéphanie Housiaux – 02.422.31.13 – shousiaux@jette.irisnet.be.

Een job bij de gemeente van Jette…
De gemeente Jette organiseert een examen met het oog op
het aanleggen van een wervingsreserve (geldig voor 3 jaar) voor
Gemeenteontvanger (niveau A10)
Voorwaarden:
- de Belgische nationaliteit hebben;
- het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten
- en van onberispelijk gedrag zijn;
- in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift nodig
voor een functie van niveau 1 in de Rijksbesturen of
diploma of getuigschrift uitgereikt na het beëindigen van
een volledige cyclus van leergangen administratieve
wetenschappen in overeenstemming met het door de
Koning vastgestelde minimumprogramma.
Geïnteresseerd?
Gelieve uw kandidatuur over te maken en volgende documenten toe te voegen :
- Kopie van het diploma (+ eventueel een bewijs van
gelijkstelling van diploma)

- Inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend
(te downloaden op de website van de gemeente:
http://www.jette.be/nl/08_economie/werk/aanbieding.ht
m of af te halen bij de dienst HRM – niveau 1B – bureau
134)
De gedetailleerde voorwaarden zijn te verkrijgen op de
dienst HRM – niveau 1B – ( bureau 134).
Meer info: 02.422.31.91/96 – examens@jette.irisnet.be
Stuur uw kandidatuur ten laatste op donderdag
30/06/2011 naar Gemeentebestuur Jette – t.a.v. de
heer
Burgemeester
(Hervé
Doyen)
–
Aanwervingsexamens – Wemmelsesteenweg 100 –
1090 Jette.
Jette bevordert gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht
geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, afkomst of handicap.
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Samenleving

Symbolische erebaksteen
voor Jette
In de Esseghemstraat, op een boogscheut van elkaar verwijderd, komen
binnen afzienbare tijd een dagcentrum en logies voor telkens 15 volwassen
autisten. De gemeente Jette stelde hiervoor twee terreinen ter beschikking en
werd daarvoor op 5 mei 2011 beloond met een “erebaksteen” (brique d’honneur), geschonken door het GAMP, een actiegroep die opkomt voor meer
opvangplaatsen voor zwaar zorgbehoevende personen met een handicap.
Naast de gemeente Jette werden ook Sint-Agatha-Berchem, Oudergem,
Watermaal-Bosvoorde, Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Joost-tenNoode gehuldigd voor hun respectievelijke projecten ten behoeve van zwaar
zorgbehoevende personen met een handicap. Burgemeester Hervé Doyen
mocht als eerste in de rij zijn “erebaksteen” in ontvangst nemen voor het aandeel van de gemeente Jette in het dubbelproject “Estrada – Condorcet”, een
dagcentrum (Estrada) en
logies (Condorcet) voor
telkens 15 volwassen
autisten. Hij kreeg deze
symbolische prijs uit handen van één van de
ouders van de patiënten
en
François-Xavier
Ullens, de voorzitter van
Coupole bruxelloise de
l’Autisme, de initiatiefnemende vzw van dit
lovenswaardige project.

Twee pc’s voor slechtzienden
in gemeentelijke bibliotheken
De gemeente Jette heeft de Nederlandstalige en
Franstalige bibliotheken aan het Kardinaal
Mercierplein elk een pc geschonken die slechtzienden
toegang geeft tot courante informaticatools (Microsoft
Office, internet,…). Het materiaal werd officieel ingehuldigd op 24 mei 2011 door een fiere Schepen van
Gelijke Kansen Claire Vandevivere, die bij dit initiatief
gesteund werd door Schepen van Vlaamse
Gemeenschap Brigitte De Pauw, Schepen van Franse
Gemeenschap Paul Leroy en de Brailleliga.
Bent u slechtziend en wenst u een pc te gebruiken om
te werken, teksten op te stellen, te surfen op internet,…? Ga dan eens langs bij de bib aan het Kardinaal
Mercierplein. uten per persoon.
Inlichtingen:
Nederlandstalige openbare bibliotheek – Kardinaal
Mercierplein 6 – 02.427.76.07
Gemeentelijke ambtenaar van Gelijke Kansen –
02.422.31.26

Openbare werken in de gemeente
Jetselaan en Lakenselaan

Vlamingen- en Walenstraat

Herasfaltering

Heraanleg van de weg

In juni begint het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest met de renovatie van de slijtlaag van de
Jetselaan en de Lakenselaan. De herasfaltering van
de Jetselaan gebeurt in twee fasen. Het stuk tussen
de Lakenselaan en de Tentoonstellingslaan zal
gesloten zijn voor het verkeer van 1 juni om 20u tot
4 juni ’s avonds, terwijl het stuk tussen de
Lakenselaan en de Broustinlaan dichtgaat van 10
juni om 21u tot 13 juni ’s avonds. Voor de werken op
de Lakenselaan zal het stuk tussen de
Poplimontlaan en de Jetsesteenweg afgesloten zijn
voor het verkeer op 10, 11 en 13 juni.

Op 4 april 2011 begon de heraanleg van de
Vlamingenstraat. Deze straat krijgt gedurende drie
maanden een grondige facelift. De veiligheid van de
zwakke weggebruiker zal verhogen en het wordt
een gezellige straat met veel groen en met respect
voor criteria van duurzame ontwikkeling. De werken verlopen volgens plan en zouden dus tegen eind
juni afgelopen moeten zijn. Tijdens de werkuren
wordt alle verkeer geweerd op de werf en is het verboden er te parkeren. De nodige signalisatieborden
zijn voorzien. De werken in de Walenstraat zouden
van start gaan in augustus 2011. Ook hier zullen ze
in 2 fases verlopen om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Brunardstraat
Renovatie van de voetpaden
De renovatiewerken in de Brunardstraat zijn
gestart op 23 mei 2001. Na de vernieuwing van de
nutsvoorzieningen, begint de gemeente Jette er
namelijk met de heraanleg van de voetpaden.
Gedurende de werkuren geldt een parkeerverbod
in de straat en kan de toegang tot de garages gedurende korte tijd verhinderd zijn. Bij gunstige weersomstandigheden zouden de werken slechts 2
weken duren tot ongeveer midden juni.

Soetensstraat
Herasfalteringscampagne
De Rémy Soetensstraat krijgt binnenkort een
nieuw asfaltlaag. Ook de funderingen worden op sommige plaatsen versterkt. Deze herstellingswerken zijn
bezig sinds 23 mei 2011 en zouden bij gunstige weersomstandigheden tegen 10 juni 2011 afgerond moeten
zijn. Bij het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag kan
een parkeerverbod ingesteld worden en zijn de garages mogelijk onbereikbaar. De gemeente Jette is ook
van plan de voetpaden van de Soetensstraat heraan te
leggen. Deze werken zouden in de loop van de maand
september moeten starten, nadat de bevoegde overheid er groen licht voor gegeven heeft.

Esseghemstraat
Heraanleg van de weg
In september 2010 begon een grondige heraanleg
van de Esseghemstraat. Die omvat de aanleg van
een nieuwe weg in het gedeelte tussen de Jules
Lahayestraat en de de Smet de Naeyerlaan. De werken lopen volgens plan en veroorzaken geen verkeershinder. Ze zouden eind juni afgelopen moeten
zijn. Om het einde van de werken in de
Esseghemstraat en in de Dapperheidstraat te vieren,
vindt op 22 juni 2011 om 18.30u een officiële inhuldiging plaats. De bewoners zullen uiteraard uitgenodigd worden.

Odon Warlandlaan
Renovatie van de weg
De Odon Warlandlaan ondergaat momenteel
een grondige facelift. Deze werken hebben betrekking op het stuk tussen de Woestelaan en het
Amnesty Internationalplein. Zowel de middenberm, de voetpaden als het wegdek zelf zullen volledig vernieuwd worden. Omdat dit een project is
van grote omvang is het in twee fasen opgesplitst.

De eerste fase – van het kruispunt met de
Woestelaan tot het huisnummer 63 van de Odon
Warlandlaan – zou, zoals voorzien, tegen eind juni
afgelopen moeten zijn. Door de werken is de straat
moeilijk te bereiken voor de ophaalvoertuigen van
Net Brussel. De bewoners van de betreffende zone
kunnen hun vuilniszakken buiten zetten, op de
gebruikelijke uren, op de hoek van de Odon
Warlandlaan en de Faesstraat en op de hoek van de
Odon Warlandlaan en de Lecharlierlaan.

Kardinaal Mercierplein
Heraanleg van het plein en
de stationsomgeving
De werken van BELIRIS voor de heraanleg van
het Kardinaal Mercierplein en de stationsomgeving
hebben een maand vertraging opgelopen. Door een
stabiliteitsprobleem van de bodem ter hoogte van
de Dupréstraat en archeologische vondsten op het
Kardinaal Mercierplein zijn de geplande werken
pas later kunnen starten. Toch streeft de gemeente
Jette ernaar dat de werken op de parking van het
station, gelegen in de Dupréstraat, tegen eind juni,
begin juli, afgelopen zullen zijn.

Dapperheidstraat
Heraanleg en instelling
eenrichtingsverkeer
De gemeente Jette heeft de Dapperheidstraat
volledig laten renoveren. Er rest alleen nog de aanleg van beplantingen. Hou er rekening mee dat sinds
de heraanleg eenrichtingsverkeer ingesteld werd
tussen het Pannenhuisplein en de Jules
Lahayestraat. Alleen fietsers mogen de straat in beide richtingen gebruiken. Om het einde van de werken in de Esseghemstraat en in de Dapperheidstraat
te vieren, vindt op 22 juni 2011 om 18.30u een officiële inhuldiging plaats. De bewoners zullen uiteraard
uitgenodigd worden.

Leefomgeving
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6.645 keer NEEN tegen een bredere ring
De petitie tegen de uitbreiding van de ring en voor het behoud van het Laarbeekbos heeft de afgelopen maanden
heel wat handtekeningen opgeleverd, 6.645 om precies te zijn. En daar houdt het niet bij op! Zolang de Vlaamse
regering vasthoudt aan de uitbreidingsplannen voor de ring, loopt de petitie door. Het voorlopige resultaat werd
op 4 mei 2011 officieel overhandigd aan Brussels Minister-President Charles Picqué die beloofde de handtekeningen over te maken aan Vlaams Minister Hilde Crevits.
Burgemeester Hervé Doyen en Schepen van
Leefmilieu Claire Vandevivere trokken op 4 mei 2011
naar het kabinet van Minister-President Charles
Picqué met een doos met maar liefst 6.645 handtekeningen. Dat was het getal dat toen op de teller stond

van de petitie tegen de uitbreiding van de ring en voor
het behoud van het Laarbeekbos. Minister-President
Picqué ging enthousiast in op de vraag van de Jetse
bewindslieden om de petitie te overhandigen aan
Vlaams Minister van Mobiliteit Hilde Crevits. Kwestie
van nog wat meer gewicht in de schaal te werpen en te
proberen om de Vlaamse overheid op andere gedachten te brengen. Er zijn namelijk alternatieven genoeg
om te komen tot een betere mobiliteit: het openbaar
vervoer ontwikkelen, intermodaliteit, fiscale voordelen,….

Over gemeente-, gewest- en taalgrens
heen
Bijna 7.000 handtekeningen is bepaald indrukwekkend voor de petitie waarvoor het Jetse schepencollege
eind vorig jaar groen licht gaf. Het startschot ervan werd
gegeven op 27 november 2010 met de inhuldiging van
twee borden in het Laarbeekbos en een natuurwandeling. Sindsdien ging het gerucht over dit initiatief pijlsnel

de ronde en werden er handtekeningen verzameld tot
ver buiten de gemeente Jette en het Brussels gewest,
aan beide kanten van de taalgrens ( Wemmel,
Vilvoorde, Hasselt, Nijvel, Ottignies, Kraainem,…). In
totaal waren het er dus 6.645, allemaal inwoners van
Jette, Brussel en België die zich realiseren dat de uitbreiding van de ring een project is dat niet alleen meer
luchtvervuiling en meer lawaaihinder met zich zou brengen, maar ook minstens 5 hectaren van het
Laarbeekbos op Jets grondgebied zou doen verdwijnen.
Na de officiële overhandiging van de petitie aan de
Brusselse Minister-President drukte schepen
Vandevivere alle aanwezigen op het hart dat de petitie
doorloopt zolang de Vlaamse regering vasthoudt aan
de uitbreidingsplannen voor de ring.
U kan nog steeds deelnemen aan de petitie
- online: www.jette.be/petitie
- op papier: Coralie Meeus - eco-raadgeefster 02.422.31.03 - cmeeus@jette.irisnet.be

Van 15 juni tot 15 september 2011

Wedstrijd Jette in de bloemetjes
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.
Bovendien maakt u kans op een tuinaankoopbon van 100 e. Na het succes
van de voorbije jaren wordt deze actie
dit jaar herhaald, van 15 juni tot 15
september.
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 gelijk-



vloers 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 maakt u ook kans
op een aankoopbon van 100 € voor
het tuincentrum van de beschutte
werkplaats Nos Pilifs. De wedstrijd is
ingedeeld in verschillende categorieën (zie hieronder). Voor deze edtitie
zijn twee nieuwe categorieën toegevoegd: een categorie is specifiek
bestemd voor de huurders van de
Jetse Haard en de Grote Prijs van de
Jury, die het College van

Burgemeester en Schepenen toekent
aan een uitzonderlijke compositie die
de aandacht van de jury trok.
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 en de
Jetse Haard, voorgezeten door
Geoffrey Lepers. Deze adviesraad
organiseerder eerder al de succesvolle infoavond over een mini-groententuin op uw balkon, waar zowat 80
geïnteresseerden aan deelnamen.

Inschrijvingsstrookje - Wedstrijd “Jette in de bloemetjes 2011”

Terug te sturen naar Ilse Desmet - Gemeentebestuur Jette
- Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Gekozen categorie:
 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
 huurder van de Jetse Haard (alle categorieën - prijs van de Jetse Haard)
Plaats die met bloemen versierd werd:
Adres:
Verdieping:
Informatie om de plaats te identificeren:
Naam en voornaam van de deelnemer:
Tel:
E-mail:
Handtekening:

Rock
the Ring

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

Ben je creatief met beelden,
een fervente knutselaar of een
geboren performer? Doe dan
mee met de Rock the Ring
Contest, de Greenpeace-wedstrijd in het kader van de strijd
tegen de uitbreiding van de ring.
Stuur je inzending vóór 16
augustus 2011 naar rock.thering@greenpeace.org. De beste
concepten worden voorgesteld
op het Rock the Ring-evenement
op 11 september 2011.
Alle concepten moeten stroken met de waarden van
Greenpeace, namelijk geweldloosheid en de absolute garantie
dat niemand wordt aangevallen.
Meer info en reglement:
www.rockthering.be
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Samenleving

26 juni 2011

RECIPRO'CITY
solidariteit, projecten, ontmoetingen,
uitwisselingen, samen “wel-zijn”
Het platform “Beter samen leven” nodigt u uit om kennis te maken
met een burgerbeweging die ongezien is: mannen en vrouwen die solidariteit in de praktijk omzetten, elke dag opnieuw en onder diverse vormen. Ateliers, debatten, ruilhandel,… Wil u er meer over weten? Kom
dan eens langs op 26 juni 2011 van 14u tot 19u op het gemeentehuis.

“Nu (over)consumptie onze gezondheid en het
welzijn in de wereld bedreigt, wordt het hoog tijd dat
we andere vormen van solidariteit een kans geven”
(Christian Arnsperger, onderzoeksleider van het
Fonds de la Recherche Scientifique). Deze zin geeft
exact het opzet aan van “Beter samen leven”, een
platform dat gecoördineerd wordt door de gemeente
Jette op initiatief van de Schepen van Duurzame ontwikkeling Christine Gallez en dat verschillende verenigingen omvat: l’Abordage, le Centre d’Entraide,
PLOEF!, Sources d’harmonie, Medisch Huis
Esseghem en Antenne Tournesol, le projet
Interquartier, l’Arbre de vie,…
Het grote evenement Recipro’City van 26 juni
heeft als ambitie de buurtsolidariteit te verhogen en
generaties en culturen met elkaar in contact te brengen. De filosofie van het evenement steunt met name
op de idee dat geven en ruilen gelukkiger maakt dan
materieel comfort. Alle workshops zijn open voor
het publiek en er zijn debatten en infostands.
Opgelet, de meeste van deze workshops en lezingen
zijn Franstalig.

Ruilhandel – van 14u tot 16.30u
Van 14u tot 15u. In de tuin van het gemeentehuis:
gratis ruilen van kamer- en tuinplanten, zaden, boeken, tuingereedschap, tips, recepten,…

Lezing (Fr) “Moins de biens, plus de
liens : la simplicité volontaire, un engagement écologique et solidaire ?” door
Emeline de Bouver – van 15u tot 16.30u
Emeline De Bouver (Doctor in de Politieke
Wetenschappen – Hoover UCL) stelt haar boek
“Moins de biens, plus de liens” voor.
“We maken sinds enkele jaren deel uit van een
beweging die een eenvoudiger en soberder levensstijl
propageert. De keuze om zich op de essentie te focussen, om alle ballast overboord te gooien, creëert
meestal extra verantwoordelijkheidszin om mee te
helpen om de maatschappij te doen opschuiven naar
een duurzamere, meer solidaire en menselijke
“samen-leving”. Door elke dag onze kwaliteiten in de
praktijk om te zetten, doen zij die vrijwillig een eenvoudiger leven zijn gaan leiden, ons twijfelen aan dat
“eenvoudiger” leven, aan de risico’s die eraan verbonden zijn en de vele implicaties.” (Emeline de Bouver)

Lokale bijstandssystemen (LBS) in
Jette? – van 17u tot 18.15u

Concrete pistes om vrijwilliger te worden:

Françoise Michiels en Joachim de Sousa antwoorden op al uw vragen rond lokale bijstandssystemen
(LBS) en stellen geïnteresseerden voor om zelf zo’n
dienst op te starten.

• Het NCOS ;

Van 15.30u tot 16.30u. Ruilen van kinderboeken
(tot 12 jaar). Naar aanleiding van deze workshop, die
geanimeerd zal worden door vertelster Béatrice
Francq (Fr), krijgen kinderen de kans om boeken in
goede staat (maximum 5 boeken of strips per kind)
te ruilen voor boeken van andere kinderen.

Een LBS is een netwerk van vrienden en buren
die mekaar af en toe een handje helpen om op die
manier het sociale en lokale leven aangenamer te
maken. In tegenstelling tot alternatieve monetaire
systemen trekken ze de kaart van het ruilen. Voor
oudere mensen vormen ze een manier om contacten
te leggen.

Workshops Netwerk kennisuitwisseling
– van 14u tot 16.30u

Meer info: www.lesel.be

Kom proeven van een Netwerk kennisuitwisseling. U krijgt een initiatie tekenen, fietsen herstellen,
Esperanto, breien,… U krijgt er ook allerhande
informatie en u kan zich inschrijven voor de lessen.

Dit initiatief wil de buurtsolidariteit
verhogen en generaties en culturen met
elkaar in contact brengen

Maar ook...
Concrete pistes om andere vormen van uitwisseling te ontdekken:
• De solidaire tuinen van Sint-Agatha-Berchem.

Naast het uitwisselen van goederen en diensten,
heeft de uitwisseling van kennis een reële toegevoegde waarde, iets ongrijpbaar en ontastbaar dat nochtans onontbeerlijk is: de specialiteit(en) van elk individu. En als we die kennis nu eens deelden? Een cursus aquarel schilderen inruilen voor een reparatiebeurt voor de auto, tips over fotografie in ruil voor
vegetarische kooklessen: uitwisselingsnetwerken zijn
een origineel en verrijkend initiatief.

• CouchSurfing : een wereldwijd netwerk om reizigers en lokale inwoners van de plaatsen die ze
bezoeken met elkaar in verbinding te brengen. Het
geeft de gastheer of -vrouw de mogelijkheid kennis
te maken met mensen van over de hele wereld zonder het huis uit te komen. De “surfers” of reizigers
van hun kant, kunnen deelnemen aan het lokale
leven van de plaatsen die ze bezoeken.

Ze zijn er voor iedereen: jong, minder jong, actief,
gepensioneerd of werkzoekend.

• Giften: het principe is eenvoudig: strijden tegen
verspilling door vrijgevig te zijn.

Meer info: www.couchsurfing.org

• De Minder Mobiele Centrale van het OCMW
van Jette;
• …
Pistes om menselijke rijkdommen te valoriseren:
• La Karavane de Liège : In september 2010 opende een bank in hartje Luik een enigszins eigenaardig
filiaal. De bank handelt namelijk niet in klinkende
en volatiele munt, maar in een kostbaar iets dat we
nochtans allemaal bezitten: solidariteit, vrijwillige
inzet, aandacht voor mekaar,… La Karavane de
Liège komt praten over deze ervaring en debatteren
over hoe we onze menselijke rijkdommen kunnen
valoriseren.

Animaties, een tentoonstelling en een
collectief en verhalend fresco – van
14.15u tot 16.45u:
• De interactieve en intergenerationele tentoonstelling “Geluk kent geen grenzen!”: iedereen die
hieraan wil deelnemen, is welkom. Hoe meer zielen,
hoe meer vreugde…

Recipro’City
26 juni 2011 van 14u tot 19u
In de tuin van het gemeentehuis
Gratis
Meer info:
02.423.12.09 – afnicolay@jette.irisnet.be

Duurzame ontwikkeling
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Ontdek een ecologisch en economisch alternatief
voor wegwerpluiers
Tegenwoordig vinden we moderne wasbare luiers op de markt die in niks meer
lijken op de stoffen driehoekluiers uit grootmoeders tijd . Maar wat zij nu die
wasbare luiers? Zijn ze een praktisch alternatief voor de wegwerpluiers? Wat zijn
hun voordelen en vooral… hoeveel kosten ze?
Wat stelt een wasbare luier nu voor?
De huidige wasbare luiers lijken in niets op de
luiers uit de jaren ’50, die weinig praktisch waren en
weinig comfort boden. De huidige wasbare luier is
voorgevormd, voorzien van elastische boordjes aan
de buik en aan de billetjes en met een velcrosluiting
of drukknopen. Om het verschonen te vergemakkelijken en het comfort van de baby te verhogen
wordt een inlegdoekje in cellulose op de bodem
geplaatst dat samen met de uitwerpselen weggegooid kan worden. Om de waterdichtheid te verzekeren wordt een waterdicht broekje erboven aan
getrokken. Er bestaan praktische modellen van lui-

ers waarbij het waterdichte broekje en de luier één
geheel vormen.

Waarom kiezen voor wasbare luiers?
Omdat u milieubewust bent. Wegwerpluiers
geven 1 ton afval per kind vanaf de geboorte tot 2,5
jaar, de gemiddelde leeftijd waarbij het kind proper
wordt. Naast het feit dat wegwerpluiers enorme
hoeveelheden afval teweeg brengen, vraagt het vervaardigen van wegwerpluiers ook 3 maal meer
energie, 2 maal meer water en 8 maal meer niet herbruikbare grondstoffen. Het gebruik van wegwerpluiers laat dus toe om het ecologisch impact te verminderen zelfs als we rekening houden met het
energieverbruik nodig voor het wassen en het
onderhouden van deze luiers.
Omdat u bezorgd bent om de gezondheid van
uw baby. De wegwerpluiers bevatten verschillende
chemische substanties zoals absorberende gels, parfums of bewaarmiddelen die allergieën of irritaties
kunnen teweegbrengen bij de gevoelige babyhuid.
De samenstelling van een wasbare luiers uit natuurlijke vezels laat de huid vrij ademen. Daardoor blijven de babybilletjes langer fris en brengen ze veel
minder rode huidvlekken of allergieën teweeg.

Bovendien zorgt het gebruik van wasbare luiers
er ook voor dat het kind vlugger proper wordt
omdat het aanvoelt wanneer het aan het plassen.
Omdat het goed is voor uw portemonnee. Vanaf
de geboorte tot de leeftijd van 2,5 jaar gebruikt een
kind 5 tot 6 luiers per dag wat op een totaal van
5000 luiers komt. De gemiddelde prijs van een
wegwerpluier is 0,25 €. Het totale budget komt dus
op 1250 € zonder daar de prijs van de vuilniszakken
en bepaalde verzorgingsproducten bij te rekenen.
Voor de aankoop van wasbare luiers moeten we
daarentegen rekenen op ongeveer 560 €. Daar
komen nog eens de energiekosten voor het wassen
(200 €) en voor het gebruik van de droogkast (100 €)
bij. Het totale budget bedraagt dus 860 € alles
inbegrepen, wat een besparing betekent van ongeveer 400 € per kind. De wasbare luiers kunnen ook
hergebruikt worden, wat een heuse besparing oplevert vanaf het tweede kind.
Toch lijken wegwerpluiers nog altijd de voorkeur te genieten omwille van hun praktische kant.
Nochtans zijn wasbare luiers best ook wel praktisch. Iets om over na te denken.

En u, wat denkt u ervan?
Zin om gratis wasbare luiers uit te proberen voor uw kind? Vul dan vlug deze vragenlijst in en win misschien
een probeerkit! Opgelet, enkel de volledig ingevulde vragenlijsten komen in aanmerking voor de trekking
Deze enquête werd opgesteld door
de dienst het Jonge kind en Gezinnen
en de milieuadviseur van de gemeente
Jette, op initiatief van de Schepen van
het Jonge kind en van Leefmilieu,
Claire Vandevivere. Het doel van deze
vragenlijst is te peilen naar de interesse bij de Jettenaren voor wasbare luiers. De gemiddelde tijd om de vragenlijst in te vullen is ongeveer 6 minuten.
U kan de vragenlijst ook online
invullen op www.jette.irisnet.be.
In welke leeftijdscategorie bevindt
u zich?
 Minder dan 25 jaar
 Tussen 25 en 35 jaar
 Meer dan 35 jaar
Hebt u kinderen?
 Ja
 Nee



Binnenkort

Wasbare luiers voor uw kinderen,
hebt u….





ze al gebruikt
ze al overwogen
er al horen over spreken
er voor de eerste keer nu over
gehoord
 er nog nooit van gehoord

Zou u geïnteresseerd zijn in


a. Een brochure over dit onderwerp
 b. Een info-avond
 c. Een contact met onze milieuadviseur
 d. Andere : ……………………..

Welke zijn voor u de voor- of nadelen van wasbare luiers?
Voordelen








Verminderen van de afvalberg
Positieve impact op het leefmilieu
Gemakkelijk gebruik
Economischer op lange termijn
Hygiëne
Gezondheid
Andere : …………………………………

Nadelen








Wassen van de luiers
Minder comfort voor het kind
Moeilijker in gebruik
Prijs (investering)
Hygiëne
Gezondheid
Andere ……………………….

Zou u bereid zijn om wasbare luiers te gebruiken voor uw baby ?
Ja
 Nee
 U denkt er over na
Thuis
In de kribbe

Indien ja, welke leeftijd hebben
ze?





…………………………………...…...…

Waarom ?

…………………………...........…...……

…………………………………………………………………………………………

…………………………...........…...……

………………………………………………………....................................…………
…………………………………………………………………………………………

Gelieve ons uw gegevens mee te
delen
Naam :
………………..........………………….
Voornaam
………………..........………………….
Adres :
………………..........………………….
e-mail :
………………..........………………….
Wenst u deel te nemen aan de trekking om eventueel de probeerkit
wasbare luiers te winnen ?
 Ja
 Nee
Opmerkingen
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Vragenlijst op te sturen of af te
geven aan het Gemeentebestuur
van Jette
Cel Duurzame Ontwikkeling
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Dank voor uw medewerking !
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Zoektocht naar de meest
duurzame creatieveling
Hoofdprijs: eeuwige roem in Jette

Oxfam Wereldwinkel
Jette zoekt
vrijwilligers
Oxfam-Wereldwinkels is een vrijwilligersbeweging die strijdt tegen
onrecht en opkomt voor een rechtvaardiger wereld.
Voor Oxfam-Wereldwinkels is
fair trade een alternatieve manier
van produceren en consumeren die
een meer rechtvaardige band creëert tussen producenten, consumenten en burgers.
Zin om, samen met een leuk
team, u in te zetten voor eerlijke
handel? Bent u enkele uurtjes per
week vrij? Spring dan even binnen
in onze winkel of contacteer
Claudine Fauconnier via claudinefauc@yahoo.fr.
Oxfam-Wereldwinkels – Jette
Leopold I-straat, 527
1090 Jette
Tel.: 02.420.74.71

Eind dit jaar organiseert de gemeente Jette het Feest van de Duurzame Ontwikkeling en dat willen we groots aanpakken met een heuse affichecampagne. Om de bewoners bij dit project te betrekken, roepen we de hulp in van alle creatieve Jettenaren om hun visuele of grafische steentje bij te dragen aan het ontwerp van deze affiche. Binnen het thema van
het feest – Terra Incognita – zoeken we het ultieme beeld, de juiste foto, de origineelste grafische creatie,..., zodat de affiche van het Feest van de Duurzame Ontwikkeling niemand onberoerd zal laten.

Terra Incognita
Het thema van het feest is Terra Incognita, letterlijk vertaald: onbekend terrein. Het Feest van de Duurzame
Ontwikkeling wordt een duurzame zoektocht naar dat onbekende. Dat kan een duurzame reis naar ergens veraf of dichtbij zijn, maar evengoed een reis doorheen de fantasie, een muzikale reis, kortom: een ontdekkingsreis naar eender wat,
wie of waar, zolang “duurzaam” maar de leidraad is.

Praktisch
Stuur uw beeldmateriaal vóór 1 september 2011 in pdf- of jpeg-formaat naar communicatie.1090@jette.irisnet.be
(onderwerp e-mail: wedstrijd Terra Incognita). Opgelet! Voor de uiteindelijke affiche op A3-formaat (29,7 X 42 cm) is
het noodzakelijk dat het materiaal aangeleverd kan worden in hoge resolutie (min. 300 dpi).
En de hoofdprijs? Duurzame roem in Jette en ver daarbuiten. Geef toe, voor minder pijnigt u uw creatieve hersenen
toch niet?
Voor meer info en het wedstrijdreglement, contacteer Inge Bongaerts – Raadgeefster Duurzame Ontwikkeling
– Wemmelsesteenweg 100 – 1090 Jette – Tel.: 02.422.31.12 – ibongaerts@jette.irisnet.be.

Invasieve planten: ecologische boosdoeners
In Jette Info nr. 185 van april over de gemeentelijke dienst Beplantingen lieten we
uitschijnen dat de aanwezigheid van de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop in de Jetse bossen een goede zaak was. Maar niets is minder waar, het zijn
namelijk allebei invasieve planten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit
en tal van ecologische problemen veroorzaken.
Wanneer mag een plant invasief genoemd worden? De wetenschap beschrijft invasieve planten (of uitheemse invasieve planten) op basis van nauwkeurige criteria. Het zijn namelijk plantaardige soorten die:
• door de mens geïntroduceerd werden (vrijwillig of toevallig) buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied (exotische
soorten);
• geïntroduceerd werden na het jaar 1500;
• in staat zijn zich te naturaliseren, namelijk de potentie hebben te overleven en zich voort te planten in de natuur;
• een sterke verspreidingscapaciteit hebben die kan leiden tot een exponentiële toename van hun populaties.

Invasieve fauna en flora
De reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop voldoen aan alle bovenvermelde voorwaarden en kunnen dus als
invasief beschouwd worden. Ze staan zelfs op de zwarte lijst van invasieve planten en vormen een bedreiging voor de
biodiversiteit en voor ecologisch
waardevolle gebieden zoals de bossen
van het Boudewijnpark. Bovendien
kan het sap van de reuzenberenklauw
overgevoeligheid voor zonlicht veroorzaken. Als u niet in de zon komt met de
getroffen zone, zal er geen reactie
komen. Doet u dit toch, kan u er jarenlang sporen van dragen.
Naast invasieve flora kent Jette ook
enkele voorbeelden van invasieve fauna, denk maar aan de wijdverspreide
Halsbandparkiet,
de
Grote
Alexanderparkiet en diverse soorten
waterschildpadden afkomstig uit
Amerika.
www.alterias.be
Japanse duizendknoop

Reuzenberenklauw

Duurzame ontwikkeling
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Jette zet Duurzame Ontwikkeling om in de praktijk
In deze rubriek “Duurzame Ontwikkeling” evalueren we elke maand de acties rond duurzame
ontwikkeling die door een welbepaalde gemeentelijke dienst werden gerealiseerd. Deze maand
is de dienst Beheer van het Grondgebied (het vroegere Stedenbouw) aan de beurt.

De duurzame inbreng van de
dienst Beheer van het Grondgebied
Ook de dienst Beheer van het Grondgebied van de gemeente Jette doet haar duit
in het zakje als het op duurzame ontwikkeling aankomt. Zo maakt ze de Jettenaren
wegwijs in de jungle van gewestelijke en gemeentelijke premies. En als het even kan
geeft Beheer van het Grondgebied de burger met bouw- of renovatieplannen dat
spreekwoordelijke duurzame duwtje in de rug.
kundige vergunning bij Beheer van het Grondgebied
te horen of hun bouw- of renovatieplannen beantwoorden aan eisen op gebied van energieprestatie en
binnenklimaat van gebouwen (EPB) moeten beantwoorden.

En dan zijn er nog de milieuvergunningen waarbij
Beheer van het Grondgebied, samen met de aanvrager, de impact van de geplande activiteiten op het
milieu bestudeert en aangepaste maatregelen voorstelt of voorwaarden in die richting voorziet.

Beheer van het Grondgebied
informeert

Beheer van het Grondgebied
sensibiliseert

Beheer van het Grondgebied
controleert

Gewestelijke en gemeentelijke zijn voordelen die
ofwel door de federale overheid, het gewest, de
gemeente of een andere instantie toegekend worden.
Maar wie met al die verschillende premies het bos
door de bomen niet meer ziet, kan altijd terecht voor
informatie bij de gemeentelijke dienst Beheer van het
Grondgebied . Daar staan ze u ook met raad en daad
bij om de nodige stappen te ondernemen om één van
de gemeentelijke premies aan te vragen: één voor
dakisolatie en een premie voor het plaatsen of hergebruiken van een regenwaterput. Deze duurzame
investeringen verdienen een aanmoediging, want ze
zullen achteraf uw energie- en waterfactuur in positieve zin beïnvloeden.

Jettenaren die bij de gemeente aankloppen voor
een stedenbouwkundige vergunning zullen bij de
dienst Beheer van het Grondgebied vriendelijk
gevraagd worden om eens na te denken over een aantal duurzame maatregelen die absoluut het overwegen
waard zijn: een regenwaterput, een groendak,…
Medewerkers van de dienst zullen u bijvoorbeeld ook
vertellen over de vereenvoudigde administratieve
stappen om een tegeltuintje aan te leggen of dat voor
de plaatsing van zonnepanelen in de meeste gevallen
geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Acht dagen voor de start van een nieuwbouw
moet de titularis van de stedenbouwkundige vergunning de EPB-verklaring overmaken aan de dienst
Beheer van het Grondgebied . Hierin moet duidelijk
vermeld staan welke acties zullen ondernomen worden om aan de verschillende criteria te voldoen.
Beheer van het Grondgebied wijst de eigenaar erop
dat de verklaring grondig zal bestudeerd worden en
dat een eventuele controle op de werf tot de mogelijkheden behoort.

De dienst Beheer van het Grondgebied vervult ook
de rol van tussenpersoon om de bevolking te informeren over projecten of plannen van het Brussels gewest
inzake duurzame ontwikkeling (Regenplan,
Afvalstoffenplan, Waterbeheerplan (zie artikel
p. 12),…). Dit doet zij via de verspreiding van openbare onderzoeken en de organisatie van infosessies.
Ten slotte krijgen aanvragers van een stedenbouw-

De dienst geeft ook advies bij het invullen van de
formulieren en gegevens in verband met de energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen (EPB).
De criteria waaraan een gebouw volgens de betrokken
wetgeving moet voldoen, hangen af van de aard van de
bouwwerken (een kleine of ingrijpende renovatie, een
nieuwbouw) en de bestemming ervan (woning, handelspand, kantoor,…). De dienst Beheer van het
Grondgebied geeft hierbij duurzame aanbevelingen
waarbij vooral aandacht wordt speciaal besteed aan de
energetische beschrijving van het gebouw.

Duurzaam recept
Vlierbloesem
Als u regelmatig in het bos wandelt of dagelijks jogt,
dan is het u waarschijnlijk niet ontgaan dat de vlier in
bloei staat. De geur alleen al van deze inheemse boom
is overweldigend. De vlier is een heel veelzijdige plant.
Deze struik was vroeger zowat de huisapotheek bij uitstek: de bloemen, de vruchten, de bladeren (niet eetbaar, enkel uitwendig te gebruiken), de schors, alles kan worden gebruikt.
De bloesems bewijzen hun nut in de behandeling van verkoudheden en
griep. Ook bij allerhande aandoeningen van de bovenste luchtwegen die
gepaard gaan met verhoogde slijm- en vochtafscheiding (hooikoorts, sinusitis) kan vlierbloesem toegepast worden. De bessen zijn ideaal om er een
hoestdrankje van te maken. Vlierbessen zijn onder andere rijk aan vitaminen
(A, B, C), kalium, organische zuren en bio-actieve stoffen. Onrijpe vlierbessen zijn giftig. Ook rijpe bessen kunnen best eerst gekookt worden om het gif
af te breken. De bladeren worden gebruikt bij kneuzingen, verstuikingen,
wonden en winterhanden.

Ook in het geval van milieuvergunningen gaat de
dienst Beheer van het Grondgebied ter plaatse controles uitvoeren om na te kijken of alle voorwaarden die
in de vergunning vermeld staan, nageleefd worden.
De bedoeling van deze controles is valse verklaringen op gebied van EPB of overtredingen van stedenbouwkundige en milieuvergunningen te vermijden en
vast te stellen en de Jettenaren ervan te overtuigen
dat duurzame ontwikkeling iets is waar we allemaal
samen aan moeten werken, een boodschap die de
medewerkers van de dienst Beheer van het
Grondgebied alvast in de praktijk toepassen.

VLIERBLOESEMLIMONADE
Ingrediënten (voor 2 liter limonade)
5 mooie middelgrote vlierbloemschermen
2 liter water
225 gr suiker (liefst rietsuiker)
2 onbespoten citroenen (in dunne schijfjes gesneden)
Een glazen bokaal of stenen pot met deksel
Een zeef, een zeefdoek
Glazen flessen met afsluitbare dop (vb. bierflessen met beugel)
Bereiding
- Maak de vlierbloemschermen schoon zonder ze te wassen.
- Doe de vlierbloesem, samen met de schijfjes citroen,
de suiker en als laatste het water in de bokaal of pot.
- Zet de bokaal op een zonovergoten plek.
- Schud regelmatig.
- Na 5 à 6 dagen verschijnen er belletjes aan de oppervlakte.
- Zeef dan de drank (eerst door de zeef, daarna door de zeefdoek om alle onregelmatigheden weg te krijgen),
vul de flessen en sluit ze hermetisch af.
- Bewaar op een koele plaats en drink snel uit. Proost !
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Leefmilieu

Openbaar onderzoek waterbeheersplan in Brussel

Geef uw mening
Water in de stad, de duurzame
toekomst van Brussel

Infovergadering
waterbeheersplan in Brussel
7 juni om 19u
Polyvalente zaal van de
Nederlandstalige bib
Kardinaal Mercierplein 6

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.

De rechtstreekse impact van menselijke activiteiten op de
watercyclus heeft een ingrijpende invloed op ons leefmilieu.
Tal van waterlopen, meren en grondwaterlagen zijn vervuild
door lozing, uitstoot en afvloeiing van diverse stoffen. Er moet
dus actie worden ondernomen. Daarom wil het
Waterbeheersplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de
impact van de menselijke druk tot een minimum terug te
brengen, zonder aan comfort in te boeten. Hiertoe moet het
plan voldoen aan verschillende vooropgestelde doelstellingen,
waaronder een permanente controle, en moet het een voortdurende evaluatie van het water waarborgen, zowel op plaatselijk als op internationaal niveau. Het Plan moet eveneens
rekening houden met de specifieke Brusselse situatie en de
evolutie van Brussel tot duurzame stad op gang brengen.
In ons Gewest heeft de stadsinrichting verschillende waterproblemen versterkt. Enerzijds doen de overwelving van
waterlopen en de ondoordringbaarheid van de bodem het risico van overstromingen stijgen, een bedreiging die door de klimaatontregeling zou kunnen toenemen. Anderzijds verhoogt
het principe ‘alles in het riool’, met inbegrip van het afvloeiend regenwater, niet alleen het risico van overstromingen,
maar ook de hoeveelheid vervuild water.

Voordat dit Waterbeheersplan wordt aangenomen door
de Brusselse regering, wordt een openbaar onderzoek
gehouden bij de inwoners van het Gewest. Het openbaar
onderzoek loopt nog tot 28 augustus 2011. Op basis van uw
mening zal dit ontwerp van actieprogramma worden aangepast voordat het definitief wordt aangenomen.
U kan het ontwerp inzien op onze gemeentelijke website
www.jette.be, doorklikken op ‘Werken en Leefmilieu’. Het ontwerp is eveneens in te zien op het gemeentebestuur
(Wemmelsesteenweg 100), op de dienst Grondgebiedbeheer
(ma, di, woe en vrij van 8.30u tot 14u en op don van 13u tot 16u).

Informatievergadering
Op dinsdag 7 juni om 19u organiseert in de polyvalente
zaal van de Nederlandstalige bib (Kardinaal Mercierplein
6) een informatievergadering rond dit waterbeheersplan,
met Vivaqua, Hydrobru, Leefmilieu Brussel,... Deze partijen zullen het project uitleggen en dieper ingaan op de uitdagingen, waarna u vragen stellen over het plan en het waterbeheer.
Info: Gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer 02.423.13.85

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST.
Het
Gewest haalt op zondag uw groenafval op vanaf 14u.

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.

PROXY CHIMIK. 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 Proxy Chimik (de voormalige
mobiele Groene Plekjes), de voertuigen van Net Brussel. Ook met inktpatronen kan u terecht bij Proxy
Chimik. Opgelet! Geen medicatie.
Hiermee kan 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 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief niet-Jetse particulieren:
12 €/m3. Opgelet: enkel particulieren
kunnen met hun groenafval terecht bij
de Beplantingsdienst.

De kalender van Proxy Chimik in Jette voor de
maanden mei en juni 2011:
Kardinaal Mercierplein (politie)
telkens de tweede maandag van de maand
van 17u tot 17.45u (niet in juni).
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de maand)
op 27 juni van 18u tot 18.45u.

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.
Tijdens de wintermaanden, en dit vanaf 12 december 2010, kan u ook een
afspraak maken voor een ophaling op
zondag. Elke 6 maanden heeft u recht
op een gratis ophaling van 2m3 grofvuil. Voor elke bijkomende m3 betaalt
u vervolgens 19 €.

Eco-ambassadeurs
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 60 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck 02.478.09.62.

Senioren
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Senioren trekken naar de Westhoek
Midden juni – 16 juni om precies te zijn – krijgen de Jetse senioren de kans om
twee delicatessen uit de Westhoek te ontdekken: oesterzwammen en de kaas “le
boulet de Cassel”. Maar de Westhoek en het aangrenzende Frans-Vlaanderen
staan ook bekend voor hun prachtige panoramische vergezichten. Die zomerse
donderdag wordt een feest voor ogen en smaakpapillen.
16 juni 2011

Oesterzwamkwekerij en
Kaasboerderij
van de Kasselberg
Rond 9.30 uur komen wij aan in De Beiaard. We genieten er van
een heerlijke koffiekoek en koffie of thee naar believen. Na het
ontbijt brengen we een bezoek aan de “Oesterzwamkwekerij van
Heuvelland”, één van de weinige overgebleven kwekerijen in
België. De kweker geeft er ons een boeiende uitleg over deze lekkernij. Als afsluiter van ons bezoek ontvangt iedereen een halve
kilo oesterzwammen en een heerlijk receptje voor een originele
soep.

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 –
Na de lunch leidt de gids ons over de Schreve langs de Katsberg tel.: 02 423 12 67 – e-mail:
(Mont des Cats) naar het hoogste punt in Frans-Vlaanderen: de cademeyer@jette.irisnet.be
Kasselberg. We genieten er van de prachtige panorama’s. Op de
flank van de berg brengen we een bezoek aan het 18de-eeuwse “la
ferme des Templiers”, waar ambachtelijke confituur, wafels, yoghurt, kaas en boter,..., gemaakt wordt. We
krijgen er een rondleiding in ‘t ‘Vlemsch’ en een degustatie van de kaas “le boulet de Cassel”.
Voor de liefhebbers is er de mogelijkheid om een wandeling naar de top van de berg te maken en/of een
terrasje te doen...Rond 18 uur keren we terug naar Jette.
Wanneer? 16 juni 2011 – vertrek om 7.30u aan de Magdalenakerk (Koningin Astridplein)
Prijs: 44 €

Gouden bruiloft of eeuweling?
Dat wordt gevierd!
U heeft de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of u viert binnenkort uw 50, 60, 65,
70 jaar (of meer) huwelijk? Indien u dit wenst, kan het gemeentebestuur u helpen om
van dit feest iets bijzonders te maken, door u tijdens een viering in de bloemetjes te
zetten.
Het volstaat om uw aanvraag zes weken voor de datum van uw verjaardag of
huwelijksverjaardag in te dienen bij Claire Vandevivere, Ambtenaar van de burgerlijke stand (02.423.12.05) of bij de gemeentedienst burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - tel:
02.423.12.70).

Honderdjarige Elisa Koeckx
Op 26 april 2011 vierde Elisa Koeckx
haar honderdste verjaardag. Van harte
proficiat aan deze kranige eeuweling
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Economisch leven

Van lekkend kraantje
tot compleet nieuwe badkamer
De nauwe band tussen Electeur J-B
en zijn klanten en werkvolk
Twee jaar geleden gaf André Electeur de fakkel van zijn loodgietersbedrijf over aan zijn
schoonzoon Stephane Schoubben en zijn neef Erik Electeur. Toch volgt hij er nog altijd het
reilen en zeilen vanuit de winkel annex toonzaal in de Leopold I-straat nummer 483. Hij is
dan ook vergroeid met dit bedrijf dat in 1933 opgericht werd door zijn vader Jean-Baptiste
en dat nu dus geleid wordt door de derde generatie Electeurs.
Bijna 80 jaar geleden verhuisden Jean-Baptiste Electeur en zijn vrouw van de
Léon Theodorstraat naar de Leopold I-straat. Ze hadden er een huis op de kop
kunnen tikken van waaruit zijn vrouw een winkel kon beginnen terwijl hij als
loodgieter de baan op ging. Tegenwoordig is die winkel uitgegroeid tot een heuse toonzaal met badkamerartikelen. Hoewel de zoon van Jean-Baptiste, André
Electeur, nog altijd afgevaardigd bestuurder is van het bedrijf, heeft hij ondertussen de dagelijkse leiding overgedragen aan zijn schoonzoon en zijn neef.
Schoonzoon Stephane Schoubben neemt de administratieve kant van de zaak
voor zijn rekening terwijl Erik Electeur de technische aspecten ervan beheert.

Klantenbinding
Electeur J-B NV beperkt zich tot loodgieterij maar neemt binnen deze specialisatie wel alle werken aan. Daar waar sommige loodgieters hun neus ophalen
voor een lekkend kraantje, helpt Electeur met plezier deze mensen uit de nood.
Door op die manier aan klantenbinding te doen, heeft het bedrijf een klantenbestand opgebouwd dat door de jaren heen zeer trouw gebleven is aan deze
loodgieterszaak. Elk rechtgeaarde Jettenaar weet bovendien dat hij bij Electeur
terecht kan voor wisselstukken die bij geen enkele doe-het-zelver te verkrijgen
zijn.

Loon naar werken

Derde van links: Jean-Baptiste Electeur, de oprichter van Electeur J-B NV

NIEUWE HANDELSZAKEN IN JETTE
Maandelijks stellen we in
Jette Info de nieuwe handelszaken voor die in Jette de deuren openden. Deze maand is
dat Natali en Cipria, allebei
gespecialiseerd in dameskledij, en fietswinkel Cicli
Fransman.
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette en u wil
dit kenbaar maken via Jette Info?
Laat het ons weten via
communicatie.1090@jette.irisnet.be.

Niet alleen de klanten blijven Electeur trouw, ook veel loodgieters die er werken hebben een lange staat van dienst. Van de 10 zijn er zelfs een paar die er al
meer dan 30 jaar actief zijn. Het bedrijf gaat er dan ook prat op dat het zijn mensen jong binnenhaalt, meestal als stagiair, en opleidt tot gedegen stielmannen die
in ruil voor kwaliteitsvol werk een eerlijk loon krijgen. Dat werk is trouwens
enorm geëvolueerd vergeleken met pakweg vijftig jaar geleden. Tegenwoordig
komt heel wat technische kennis kijken bij het loodgietersvak. Daar tegenover
staat dan weer dat het werk fysiek minder zwaar is dan vroeger. Het ‘lood’ in de
naam van het beroep is immers al lang vervangen door kunststof…

NIEUW IN JETTE

Natali

Cicli Fransman

Dameskledij maten 36 tot 58

Fietswinkel

Lakenselaan 31
Tel.: 02.426.75.72

P. Timmermansstraat 18
Tel.: 02.427.62.90

Open van dinsdag tot zaterdag
van 10u tot 19u

Open van dinsdag tot zaterdag
van 10u tot 12.30u en van 14u tot 18u,
zondag van 10u tot 13u

Cipria
Dameskledij
P. Timmermansstraat 17
Tel.: 02.426.46.88
Open van dinsdag tot zaterdag van 10u
tot 18u, zondag van 10u tot 15u

Economisch leven
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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, nog tot september.
18 juni 2011

Rommelmarkt
“Capart”
In de Capartlaan
Plaatsbesprekingen: begin juni
- 0479.379.529 na 19u)
26 juni 2011

Rommelmarkt
“Sint-Klara”
In de De Heynlaan, tussen de
Tircherrotonde en de
Tonnetgaarde, Van
Rolleghemstraat (tussen de De
Heynlaan en de Ottengaarde)
Inschrijvingen: Résidence “Les
Mouettes” Dikke Beuklaan 20
op dinsdag 3/5 van 18u tot 19.30u;
op donderdag 5/5 van 18u tot
19.30u;

op zaterdag 7/5 van 11u tot 12u
29 augustus 2011

Rommelmarkt
“Jaarmarkt”
In de Van Bortonne-,
Thomaes-, Gillebertus- en
Werriestraat en de
Wemmelsesteenweg
Plaatsbeprekingen Van
Bortonne-, Thomaes-,
Gillebertus- en Werriestraat
Franstalige bibliotheek,
Kardinaal Mercierplein 10
din 28 juni, din 12 juli en don 11
augustus telkens van 17u tot 19u
Plaatsbesprekingen
Wemmelsesteenweg vanaf 18
juli - het Gemeentehuis van

Jette - Dienst Economisch
Leven en Animatie - op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 13u tot 14u
4 september 2011

Rommelmarkt
"Dieleghem"
Dieleghemsesteenweg en
Decreestraat
Plaatsbesprekingen vanaf
begin juli 02.479.35.65 en 0475.60.78.63
17 september 2011

Rommelmarkt
“Vanderborght”
In de Vanderborghtstraat
Plaatsbesprekingen vanaf
midden augustus

Jaarmarkt van Jette
Schrijf je in voor de kinderrommelmarkt
De Jetse jaarmarkt vindt dit jaar plaats op maandag 29 augustus 2011. 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 het
kader hierboven.

Deelnameformulier Kinderrommelmarkt Jaarmarkt Jette
voor kinderen tot 14 jaar
Terug te sturen voor 15 juli 2011 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:
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Sport & Jeugd

Jetse scholencross
onder een stralende zon
Een prachtige blauwe hemel, een stralende zon, een groene omgeving en tientallen jonge sportievelingen.
Ziedaar de perfecte ingrediënten voor een geslaagde Jetse scholencross in het Jeugdpark.
Op woensdagnamiddag 25 mei moedigden de leerlingen van de Jetse lagere scholen hun medeleerlingen luidkeels
aan om de eer van hun school te verdedigen tijdens deze loopwedstrijd. Ingedeeld per leeftijdcategorie en per geslacht,
trachtten de deelnemers de hoogste trede van het podium te mogen betreden. De organisatoren Schepen van Sport
Benoît Gosselin en de vzw Sport te Jette, voorgezeten door Eric Schuermans, met de steun van de Preventieploeg, leidden de wedstrijd in goede banen.
De gemeente Jette zet zich voluit in om haar bewoners te laten sporten. Hierbij gaat er bijzondere aandacht uit naar
de jongeren, via ondermeer de sportcheques, de kwalitatieve sportinfrastructuur, de sportvelden,... Deze jaarlijkse scholencross voor de leerlingen van de Jetse lagere scholen past eveneens in deze politiek. Gezien de vele stralende gezichtjes na afloop, lijkt de opdracht ruimschoots geslaagd.



Verdienstelijke sportprestatie geleverd?
Gemeentebestuur en vzw Sport te Jette reiken onderscheidingen uit
Op maandag 27 juni om 19u vindt de jaarlijkse uitreiking van de Jetse sportverdiensten plaats in de
Omnisportzaal, op de Graafschap Jettelaan. 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.
Voledoet u aan deze criteria? U kan dit melden via dit antwoordstrookje
aan de sportdienst (Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette) tot en met 15 juni.

Jetse sportverdiensten 2011
Naam van de club:
Naam van de verantwoordelijke:
Adres:
Voldoet aan punt: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Motivatie van de aanvraag:
Eventuele opmerkingen:

Samenleving
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Jettenaar schrijft 'Manifest van een
Nederlandstalige Brusselaar’
Doorheen de jaren is Brussel geëvolueerd van een tweetalige, kleinschalige hoofdstad naar een kleine, kleurrijke en meertalige wereldstad. Dit brengt zowel mogelijkheden als problemen en uitdagingen met zich mee. Hoe
gaan we om met de grootstedelijke identiteit? Hoe kunnen we tot een nieuwe stadsethiek komen? Hoe zal het
meertalig karakter van Brussel zich vertalen in de dienstverlening en welke rol is er weggelegd voor het
Nederlands? Op deze en verschillende andere vragen rond onze hoofdstad wordt een antwoord gezocht in het
“Manifest van een Nederlandstalige Brusselaar”, dat geschreven werd door Jets gemeenteraadslid en parlementslid Herman Mennekens, samen met filoloog Kurt Deswert en historicus Johan Basiliades.
Recent gaf het Willemsfonds een geactualiseerde
versie uit van “Vlaams Sociaal Liberaal in Brussel”,
een laagdrempelig werkje over de geschiedenis van
de liberale beweging in Brussel. Naar aanleiding
hiervan ging Jettenaar Herman Mennekens met Kurt
Deswert en Johan Basiliades op zoek naar de identiteit van Nederlandstalige liberalen in het meertalige
Brussel van de 21ste eeuw. Deze denkoefening
mondde uit in een 'Manifest' met 11 stellingen.

Wettelijk taalkader
Uitgangspunt is de stedelijke realiteit van vandaag: de hoofdstad als een meertalige wereldstad,
met een sterke internationale roeping. De auteurs
zien Brussel als een stad met een rijke geschiedenis
en een vrijhaven van verdraagzaamheid voor
andersdenkenden. Tegelijkertijd pleiten zij voor een
nieuwe stadsethiek en een strak wettelijk kader om

de taalverhoudingen en de plaats van het
Nederlands te waarborgen.
In het Manifest wordt ook de rol van Brussel als
Europees centrum belicht en de fundamentele betekenis van de hoofdstad voor het voortbestaan van
België. Origineel is dat de auteurs van het Manifest
op zoek gingen naar de ongezouten mening van
politici, academici, journalisten en kunstenaars. Zo
reageerden
o.a.
de
Brussels
Volksvertegenwoordigers en Burgemeesters Hervé
Doyen en Vincent De Wolf, cultuurpaus Jari
Demeulemeester en journalist Dirk Volckaerts. De
reacties zijn erg uiteenlopend en boeiend.

De volledige tekst en de reacties zijn te lezen op www.hermanmennekens.be.
Het boekje zelf is gratis en kan worden aangevraagd per gsmnr. 0497/599.555.

Sint -Pieterscollege denkt
aan de gezondheid
van zijn leerlingen
Fietspools moeten de jongeren meer doen bewegen en autonomer,
socialer en milieuvriendelijker maken
De Nederlandstalige en Franstalige scholen van het
Sint-Pieterscollege hebben de handen in elkaar geslagen om oplossingen aan te reiken voor de heersende
verkeerschaos aan hun schoolpoort in de J.B.
Verbeyststraat. Daar komen dagelijks duizenden leerlingen van de vier scholen de schoolgebouwen binnen.
Tijdens de maand mei 2011 – die in de scholen tot mobiliteitsmaand uitgeroepen werd – wilden ze
hun engagement waarmaken.
Begin mei was er de sensibiliseringscampagne “Sam, de verkeersslang” waarbij alle leerlingen van
de lagere school alles in het werk stelden om anders dan met de auto naar school te komen. Later
op de maand volgde een grote actie toegespitst op de ouders die hun kinderen met de auto naar
school brengen. In de J.B. Verbeyststraat werd een Kiss-and-rideactie op touw gezet. De organisatie
hiervan gebeurde in overleg met Schepen van Mobiliteit Christine Gallez, de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar, de politiediensten en de vzw GREEN. Het doel van de actie is een testfase te houden om op termijn de inrichting van een definitieve Kiss-and-ridezone te overwegen.
Op 11 mei is de secundaire Nederlandstalige ook gestart met fietspools om de leerlingen (nog
meer) te doen bewegen, autonoom te maken en hen op een sociale en milieuvriendelijke manier
naar school te doen komen. Dit evenement kadert bovendien perfect in het gezondheidsbeleid van
de school. De organisatie ervan ligt voornamelijk bij het oudercomité dat 5 fietsroutes uitzet. Elke
pool wordt begeleid door zowel een leerkracht als een ouder.
Meer info:
St.-Pieterscollege: 02.423.42.65

Animators(trices) gezocht
voor Kids’ Holidays
In het kader van de activiteiten voor kinderen
tussen 2,5 en 12 jaar op de vakantiespeelpleinen in
het Poelbosdomein, is de gemeente op zoek naar
animators(trices) voor de zomervakantie. De
gemeente biedt een interessante vergoeding. Er is
eveneens een maaltijd (belegd broodje) en een
vieruurtje voorzien.

Speelplein Kids’ Holidays
van 1 juli tot 26 augustus 2011
De animators(trices) kunnen terecht in een
prachtig groen kader, op twee stappen van het
Koning Boudewijnpark. Als je ouder bent dan 17
jaar, in het bezit bent van een brevet of ervaring
hebt, aarzel dan niet om je kandidaat te stellen. De
ideale gelegenheid voor een leuke en interessante
vakantiejob met een goede verdienste er bovenop.
Als je geïnteresseerd bent of bijkomende
inlichtingen wil, neem dan contact op met de
gemeentelijke dienst Jeugd en Sport –
02.423.12.93.
De inschrijvingsformulieren, het inlichtingenblad en bijkomende
informatie zijn beschikbaar op de gemeentelijke website www.jette.be, doorklikken op
vrije tijd en Kids'
Holidays.
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17 juni 2011

Jazz in de Jetse straten
Zolang de Jettenaar met plezier straten en cafés afschuimt om zich te goed te doen aan jazzmuziek, blijft Jazz
Jette June de klassieke opener van de zomer. 2011 wordt een patchwork-editie met, zoals gewoonlijk, uiteenlopende jazzgenres met invloeden van dixieland tot blues, van wereldmuziek naar beats,...Allemaal kleurrijke klanken die u in de 14 deelnemende cafés als muziek in de oren zullen klinken.

Jazz Jette June biedt opnieuw
14 gratis concerten met
uiteenlopende jazzgenres

Deze 22ste editie van deze jazzhoogdag toont hoe jazz de tand des tijds
heeft doorstaan door allianties aan te
gaan met andere genres, door zich die
genres eigen te maken of door eigen
mengvormen te creëren. Of het nu
zacht en fragiel klinkt, explosief als
een Balkanmelodie, teder als een
Latijns gezang, als een klassiek nummer, een standard of in een hedendaagse uitvoering, altijd blijft jazz
uniek, tegendraads en onvoorspelbaar
enerzijds en even ritmisch en authentiek als de polsslag van het leven
anderzijds. Hopelijk krijgt u bij deze

editie dezelfde vlinders in de buik als
bij die eerste verliefdheid, een gevoel
dat u voor altijd met zich meedraagt.
Laat u meeslepen door de zwoelheid van een mooie juniavond en
word ‘jazzy’ zoals u het nog nooit
geweest bent.

Jazz Jette June
17 juni 2011
14 gratis concerten
Van 20u tot middernacht
Meer info: www.jazzjettejune.be 02.426.64.39 - info@ccjette

PROGRAMMA
Muzikale kroegentocht
14 gratis concerten
Groove Machine
(Groove Jazz Funky)

ne), Mario Coppola (trompet) en
Marc Van Ost (trompet)
www.myspace.com/yellowgreenbigband

Laurent Doumont
(Jazz Soul)

Excelsior - Sint-Pieterkerkstraat 8
Met Jo Gola (zang), Jean-Pierre
Martin (bas), Xavier Bouillon (keyboard), Pascal Le Heu (drums) en Pascal
Fallet (gitaar)
www.groovemachine.be

Brussel Swing Band
(Swing Classic)

Le Rayon vert - Van
Huynegemstraat 32
(drums)
www.fabriziograceffa.com

Dixie Boys Band
(Dixieland)

Et Cetera - Van Bortonnestraat 1

Op den Hoek
- Kardinaal Mercierplein 32

Met Patrick Gouy (klarinet en sax),
Eddy Laga (trompet en zang),
Philippe Cruyt (sax en klarinet),
Marcel Denève (gitaar en zang), Paul
Renders (contrabas) en Patrick
Fauche (drums)

Jean-pol Rolus (drums), JeanPierre Richard (contrabas), Philippe
Bastin (banjo en zang), Michel Buchet
(klarinet en sax) en Christophe Cabus
(zang en trompet)

www.myspace.com/brussels_swing_s
ociety

Laurence Kabatu
(Latin Jazz)

Tom Goldschmidt
quintet (Blues jazz rock)
Welkom
- Kardinaal Mercierplein 30
Tom Goldschmidt (zang en harmonica), Marty Townsend (gitaar),
Bernard Wrincq (keyboard en gitaar),
Barry Mac Neese (bas) en Jean-Pierre
“Bull” Ghaye (drums)
www.tgo.be

Fabrizzio Graceffa trio
(Standard Jazz)
Breughel
- Kardinaal Mercierplein 23
Fabrizio Graceffa (gitaar), Fabrizio
Erba (bas) en Samuel Rafalowicz

www.dixie-boys-band.be

Taverne Le Prophète
- Léon Theodorstraat 191
Laurence Kabatu (zang), Paolo
Loveri (gitaar), Anne Monjoie (fluit),
Ferdinand Philippot (sax) en Laurent
Mercier (drums)
www.lacledeschants.ibelgique.com

Yellow Green Big Band
(Reprise Swing)
Café du Parc
- Léon Theodorstraat 189
Leon Engelhart (keyboard), Axel
Dumont (bas), Myles Simpsons
(drums), Alfredo Longo (sax),
Christophe Didion (sax), Robert
Bove (sax), Pilippe Michau (trombo-

Laurent Doumont (zang en sax),
Vincent Bruyninckx (keyboard),
Lionel Beuvens (drums), Sal La
Rocca (contrabas)
www.myspace.com/laurentdoumont

Raeymaekers (drums)
www.myspace.com/stsalkin

Louisiana Dixieband
(Dixieland)
Taverne Le Miroir
- Koningin Astridplein 24
G. Giannone (trompet), J-P.
Mouton (sax), R. Truchet (tuba), D.
Pere (trombone), G. Di Francesco
(banjo) en T. Cuevas (Wash Board)

Jean Luc Pappi Quartet
(Worldwide Jazz)

Verginia Popova
(Worldwide Jazz)

Resto-bar Miroir
- Koningin Astridplein 28

Aux 4 Coins du Monde
- Léon Theodorstraat 132

Jean-Luc Pappi (keyboard), Gino
Lattuca (trompet), Eric Fusillier (bas)
en Thierry Gutmann (drums)

Marie-Sophie Talbot (keyboard),
Alexandre Furnelle (contrabas),
Verginia Popova (zang) en François
Cronenberg (drums)
www.myspace.com/verginiyavenelin

Klezmic Zirkus
(Klezmer music)
Le Central - Laneauplein 1
Aurélie Charneux (klarinet), Julien
Deborman (accordeon), Adrien
Lambinet (trombone en tuba), Pierre
Greco (contrabas) en Wouter
Roggemans (drums)
www.klezmic-zirkus.be

Stéphane Salkin Quartet
(Originals Jazz)
The Wembley
- Wemmelsesteenweg 181
Stéphane Salkin (zang en gitaar),
Jan Willems (keyboard), Philippe
Kanza
(contrabas)
en
Bram

http://users.skynet.be/jojoba/Pages/Joj
oba.html

Rue Des Pêcheries
(Electro Jazz)
Café Bodouin
- Koningin Astridplein 25
Max Malkomes (bas), Pierre
Spataro (sax), Guillaume Codutti
(percussie), Thomas Hucq (zang),
Jérôme Baudart (drums), David De
Vrieze (trombone), Nicolas Drici
(trompet), Martin Daniel (keyboard)
en Juba Zaki (zang)
www.myspace.com/ruedespecheries
JAZZ JETTE JUNE IS EEN ORGANISATIE VAN
HET CENTRE ARMILLAIRE - CENTRE CULTUREL
DE JETTE ASBL, MET DE STEUN VAN FRANSE
GEMEENSCHAP EN VLAAMSE GEMEENSCHAP
VAN JETTE,GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM,
VZW PROMOTIE VAN JETTE, SCHEPENAMBTEN
VAN ANIMATIES, HANDEL, COMMUNICATIE EN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JETTE

Cultuur
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26 juni, 2 & 3 juli 2011

Plazey-festival, een mooie mix van
muziek, sfeer en heel wat lekkers
Ook dit jaar slaan de gemeenschapscentra Essegem, De Platoo
en De Zeyp de handen in elkaar
om de 19de editie van het
Plazey-festival te organiseren.
Op zondag 26 juni, zaterdag 2 en
zondag 3 juli kan je opnieuw
terecht in het Elisabethpark,
rond de basiliek van Koekelberg,
voor een mooie mix van muziek,
sfeer en heel wat lekkers.
Headliner Flip Kowlier brengt een bezoekje op
zondag 26 juni en zal opnieuw bewijzen dat het
West-Vlaams een echte wereldtaal
is. Flip maakte in 2010 het mooie
weer met zijn nieuwe reggae-album
‘Otoradio’. Op Plazey kan je echter
ook hits als ‘Bjistje in min uoft’ en
‘Min Moaten’ meebrullen, want hij
brengt een combinatie van bekende
nummers en nieuwe materiaal.
Zaterdag 2 juli nemen ondermeer Dr. Blue Beat en Billie
Kawende het podium in. Dr. Blue
Beat is ontstaan door een bende
enthousiaste fuifnummers, die
graag de oorspronkelijke “Vintage
Ska en Reggae Roots” wilden laten

herleven. Deze “skabeat” met zijn authentieke
“upbeat swing” uit de jaren vijftig en zestig
omschrijf je best als “ontzettend leuke partymuziek
die op je dansheupen werkt”. Ondersteund door een
geweldige live-band laat Billie Kawende geen enkel
publiek onbewogen. Met een mix van eigen nummers en covers gaande van Chaka Khan tot Stevie
Wonder doet ze de funk, soul en motown herleven.
De combinatie van haar geweldige stem, podiumpresence en een ijzersterke band maken van elk
optreden een onvergetelijke ervaring, dit alles zonder haar Afrikaanse roots te verwaarlozen.
Op zondag 3 juli staat ondermeer Babylon Circus
op het podium, een losgeslagen circustroep uit Lyon boordevol crazy
vibes. De groep bestaat uit maar
liefst tien muzikanten die een frisse
en feestelijke mix brengen van ska,
jazz, dub, reggae, chanson, punk en
Balkan-boogie. Momenteel werken ze aan hun nieuwe cd en daarom geven ze deze zomer eigenlijk
geen optredens, maar voor Plazey
komen ze toch speciaal even afgezakt naar België!
Naast deze mooie namen staan
onder andere ook Sarah Ferri,
W.Victor, The Slampampers,

Voodoo Swing op het programma.
Plazey is meer dan muziek alleen. De unieke
sfeer maakt dit festival zo bijzonder. Zo wordt er dit
jaar voor het eerst een reuzepicknick georganiseerd
onder het groene loverdak van het Elisabethpark.
Iedereen kan aanschuiven met een picknickmand
vol lekkers! Deze picknick wordt uiteraard muzikaal
opgeluisterd. Voorts kan je op Plazey terecht voor
tal van culinaire geneugten, openluchttheater, dans,
visueel spektakel en fanfares. Voor jong en oud. Dit
jaar kunnen de jongste bezoekers trouwens genieten
van een heuse bellentuin waarbij alles draait om het
maken van de mooiste en de grootste zeepbellen.

Plazey-festival
26 juni, 2 & 3 juli 2011
Elisabethpark - Koekelberg
Meer info: www.plazey.be

Jam’in Jette: zon, muziek en veel sfeer
Af en toe schoof er een onschuldig wolkje voor, maar voor de rest was de zon alomtegenwoordig op deze vierde editie van Jam’in Jette. En dat dit festival ondertussen zijn vaste stek veroverd heeft in het cultureel aanbod
van onze gemeente, mag blijken uit het talrijk opgekomen publiek dat overduidelijk met volle teugen genoot van
het brede palet van muzikale kleuren.
Net als bij vorige edities was er naast muziek veel randanimatie voorzien. Het kinderdorp bijvoorbeeld
kon op heel veel bijval rekenen bij het jonge volkje. Er was een grimestand, volksspelen en voor de allerkleinsten een kurkenbad. Deze laatste attractie geeft meteen het duurzame karakter van Jam’in Jette mee.
Verder was er ook het solidariteitsdorp waar verschillende ngo’s de kans kregen om zich aan het brede
publiek voor te stellen.
Maar uiteraard vormde muziek de hoofdmoot van Jam’in Jette. Heel uiteenlopende stijlen kwamen aan
bod op drie verschillende podia: ska, reggae, rock, chanson, wereldmuziek,… Ze waren dun bezaaid, zij die
zaterdag hun muzikale gading niet vonden in het Jeugdpark.
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27 juni 2011: Bokespop
Jetse gemeentescholen luiden vakantie swingend in
Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden en de kinderen
beginnen stilaan luidop te dromen van de grote vakantie. Tussen beide periodes
in wacht de schoolgaande jeugd sinds een paar jaar een spetterend feestje:
Bokespop. De derde editie van dit mini-festival heeft voor de allerkleinsten
Kapitein Winokio uitgenodigd. De iets oudere kinderen kunnen dan weer de
beentjes strekken op muziek van Jill en Lauren.
Bokespop werd twee jaar geleden
uit de grond gestampt door Schepen
van Nederlandstalig Onderwijs
Brigitte De Pauw, met steun van het
Gemeenschapscentrum Essegem. Het
initiatief werd enthousiast toegejuicht
door de leerlingen van de Jetse

gemeentescholen, zodat het ondertussen aan zijn derde editie toe is.
Plaats van gebeuren is traditiegetrouw het Elisabethpark waar in diezelfde periode het grote Plazey-festival
plaatsvindt. Op maandag 27 juni
mogen de lagere schoolleerlingen er
hun welverdiende vakantie op gang
dansen. Van 11 tot 12 uur zijn de kinderen van het tweede kleuterklasje tot
het tweede leerjaar aan de beurt. Om
13.30 uur mag het derde tot het zesde
leerjaar voor een uurtje uit de bol gaan.

Een kapitein
en twee Eurosong-kids
Kapitein Winokio en zijn mannen
met baarden zullen de jonge oortjes
verwennen met hun 10 broodnodige
liedjes, oude liedjes, zomerliedjes,
beestige liedjes, dansliedjes, zonneliedjes, zeemansliedjes en een zebralied. Naar goede gewoonte nodigt de
kapitein en zijn matrozen de kinderen
ook uit óp het podium om mee te zingen en te dansen. Dit concert wordt

ongetwijfeld een unieke belevenis!
Voor de iets oudere kinderen zijn
er daarna Jill en Lauren. De jonge
keeltjes zullen vast massaal hun hit
Get Up meebrullen, het nummer

waarmee ze vorig jaar België vertegenwoordigden op het Junior
Songfestival in Minsk en knap zevende eindigden. Ambiance verzekerd
met deze swingende tienermeisjes!

Vier de Vlaamse feestdag
In de tuinen van het gemeentehuis
Op vrijdag 8 juli 2011 wordt in de tuinen van het Jetse gemeentehuis
opnieuw de Vlaamse feestdag gevierd.

Op initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw en het
Gemeenschapscentrum Essegem kan u vanaf 18.30u genieten van een “artiestenbier”,
het bier dat gelanceerd werd n.a.v. de recente editie van het Artiestenparcours, en een
hapje. Voor de muzikale noot zorgt het accordeongezelschap “de Rustende Moeders”.
Dit olijke trio is niets vreemd: van een zwoele Argentijnse tango over een meeslepende
wals tot een Franse musette. Met een hapje en een drankje zal dat er zeker ingaan op de
Vlaamse feestdag.

8 juli 2011 om 18.30u
Tuinen Gemeentehuis Jette
Wemmelsesteenweg 100
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Nieuwe naam, nieuw logo

Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
Ook dol op muziek, dans of toneel? De Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
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 academie is opgedeeld in 3 onderdelen: muziek, dans en woord.

Slotconcert
30 juni 2011 om 19u
Gemeentelijke Feestzaal
– Kardinaal Mercierplein 10
– 1090 Jette
Info:
Gemeentelijke Muziekacademie
M. Van de Moortel
– 02.426.72.94

Muziek

Dans

Ook een hart voor muziek? In de Jetse Academie
Muziek – Woord – Dans kan je jouw favoriete muziekinstrument leren bespelen. De keuze is bijzonder ruim, van
dwarsfluit tot saxofoon, van elektrische gitaar tot piano.
Ook de kleinsten kunnen hun eerste stappen zetten in de
muzikale wereld, ondermeer tijdens de cursus creatief
musiceren. Daarnaast kan je met de academie de muziekgeschiedenis ontdekken, jouw zangtalent testen in het
zangkoor of jouw muziektheorie aanscherpen.

Heb je het dansen in jouw bloed? Heb je een voorkeur
voor klassieke of jazzdans? Ben je jong en dynamisch? Dan
is de cursus Dans op jouw lijf geschreven. Na een algemene dansinitiatie krijg je een doorgedreven artistieke training die jou helpt om elke vezel van jouw lichaam te
beheersen en om de mooiste klassieke of hedendaagse dansen onder de knie te krijgen.

Woord
Wie mondig is, heeft altijd een voetje voor, zowel op
school als in de maatschappij. Wil jij ook een vlotte uitspraak, wat meer durf? Droom je ook van toneelspelen of
verzin je zelf verhaaltjes? Vind je het leuk om je te verkleden en anderen te ontroeren? Dan is de sectie Woord iets
voor jou, met z'n algemene verbale vorming, dramatische
expressie, repertoirestudie, voordracht, toneel en welsprekendheid.

Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
Wilgstraat 1 – 1090 Jette
Tel.: 02.426 72 94 - Fax: 02.426 25 84
e-mail: muziekacademiemvdm@yahoo.com
www.freewebs.com/muziekacademie_jette
Inlichtingen en inschrijvingen:
Op 24 juni van 15.30u tot 18u en op 27 en 28 juni van 15.30u
tot 19.30u
Vanaf 30 augustus - ma-di-woe-don: van 15u tot 19.30u;
vrij: 15u-18u, telkens in de academie. Inschrijvingen met
bancontact

EEN ORGANISATIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN,
SCHEPEN VAN NEDERLANDSTALIGE CULTUUR BRIGITTE DE PAUW

OP INITIATIEF VAN

18 juni 2011

Lezing ‘Archeologie in Jette’
Tijdens de werken op Kardinaal Mercierplein stootten
de archeologen op overblijfselen, van menselijke resten
op het voormalig kerkhof tot de funderingen van de
oude kerk. Dergelijke ontdekkingen helpen een beeld
te vormen van de Jetse geschiedenis. Op 18 juni
houdt archeoloog Stephan Van Bellingen een lezing
over ‘Archeologie in Jette’.
In 1859 publiceerde Louis Galesloot de vondst van Gallo-Romeinse dakpannen in de omgeving van het Laarbeekbos. Het was de eerste keer dat een archeologische vondst in Jette openbaar werd gemaakt. Sindsdien vonden verscheidene
opgravingen plaats op het grondgebied van de gemeente. Tussen 1968 en 1971 werden
de funderingen van de Gallo-Romeinse villa in de Bosstraat vrij gelegd en vorig jaar werden enkele bijkomende gegevens vergaard tijdens de werkzaamheden in het kader van de aanleg van de Groene
Wandeling. Een andere site waar verscheidene onderzoeken plaats vonden is de voormalige abdij van
Dieleghem. De vondsten die op beide sites werden aangetroffen geven ons een beeld van het dagelijks
leven van onze voorouders. Sinds enkele weken vinden er op de site van de oude Sint-Pieterskerk op het
Kardinaal Mercierplein opgravingen plaats. Hierbij wordt de kerk en het bijhorende kerkhof onderzocht.
Op zaterdag 18 juni zal archeoloog Stephan Van Bellingen een overzicht brengen van de belangrijkste
vondsten die de afgelopen anderhalve eeuw in Jette werden gedaan. Een uitgelezen kans om een betere
kijk te krijgen op de geschiedenis van onze gemeente. De lezing zal gevolgd worden door een bezoek aan
de site in het Laarbeekbos.

Lezing ‘Archeologie in Jette’
Door Stephan Van Bellingen
Zaterdag 18 juni om 10.30u
In de lokalen van de Beplantingsdienst
Laarbeeklaan 120
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25 juni 2011

Muzikale openluchtervaring
met Jette Classics
Jette mag met trots stellen dat er muziek in de gemeente zit. Jam’in Jette, Jazz Jette June,
het Joêrmetfestival, het On air Festival, het Kerstconcert,... De lijst festivals is uitgebreid en
biedt voor elk wat wils. Geen klassieke muziek hoor ik u denken. Wel, voor de liefhebbers
van klassieke muziek wordt op 25 juni de tweede editie georganiseerd van Jette Classics.
Het concept is al even eenvoudig als aantrekkelijk: in een groene omgeving (het Koning
Boudewijnpark) genieten van klassieke muziek, bij valavond. Met een beetje geluk zorgt de
ondergaande zon dus voor wat extra romantiek.

Jette Classics biedt de uitgelezen kans
om te genieten van klassieke muziek
in een prachtige groene omgeving,
bij een ondergaande zon
Dit gratis openluchtfestival van de klassieke muziek, een initiatief van
Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw en Schepen van
Franse Gemeenschap Paul Leroy, biedt een reeks verrassende concerten van
de leerlingen en leerkrachten van zowel de Jetse Nederlandstalige muziekacademie M. Van De Moortel als de Franstalige muziekacademie G.H.
Luytgaerens. Van beide academies kan u leerlingen van onder meer de klassen slagwerk, viool, cello, piano en samenspel aan het werk horen. Ze zullen
al hun talent aanwenden om de mooiste stukken van ondermeer Mozart,
Chopin, Schubert,... te brengen.
Na afloop van deze mooie muzikale openluchtervaring kan u terecht in de
Sint-Pieterskerk, op wandelafstand op het Kardinaal Mercierplein, voor een
concert van Nuove Musiche. Onder leiding van dirigent Eric Lederhandler
zal die befaamde orkest muziekwerken van Haydn en Beethoven brengen.
Voor deze organisatie, die een unieke combinatie van muziek en natuur
biedt, sloegen verschillende culturele Jetse partners de handen in mekaar.
Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw, Schepen van Franse
Gemeenschap Paul Leroy, het Centre culturel en de beide academies.
Dankzij de steun van Leefmilieu Brussel, wordt het gewestelijke Koning
Boudewijnpark opengesteld voor deze klassieke avond.

Jette Classics
25 juni 2011

Optredens muziekacademies van 18u tot 20.30u
Koning Boudewijnpark (fase 1 - school “Les châtons”)

Concert “Nuove Musiche” - om 21u
Sint-Pieterskerk - Kardinaal Mercierplein
gratis toegang
Info: 02.423.13.73 - www.jette.be
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Klassieke optredens van Jetse muziekacademies
Genieten van het talent van de jonge muzikanten
Wie in Jette en omstreken een voorliefde heeft voor muziek en zelf een instrument onder de knie wil krijgen,
kan in de gemeentelijke muziekacademies terecht. Zowel bij de muziekacademie M. Van de Moortel (die
binnenkort omgedoopt wordt tot Jetse Academie Muziek-Woord-Dans) als bij haar Franstalige tegenhanger
Académie de Musique G.H. Luytgaerens, wordt een uitgebreide reeks instrumenten aangeleerd door professionele leerkrachten.
De muziekacademie staat
De muziekacademie staat open voor jong
open voor jong en oud en heeft
en oud en heeft een brede waaier aan
een brede waaier aan instrumenten in haar lessenpakket.
instrumenten in haar lessenpakket.
Zo kan je er ondermeer piano,
jazzpiano, orgel, viool, altviool, cello, gitaar, elektri- voor een opleiding dans of woord. En voor de kleinsche gitaar, basgitaar, dwarsfluit, piccolo, klarinet, tjes is er nog creatief musiceren, vioolinitiatie en
saxofoon, hobo, blokfluit, trompet, hoorn, trombo- woordspelen voorzien.
U kan het talent van de muzikanten op 25 juni
ne leren, maar ook zang, jazzzang, samenspel en
intrumentaal ensemble (zowel klassiek als jazz), ontdekken tijdens Jette Classics. En dit alles in de
notenleer, algemene muziekcultuur, muziektheorie prachtige omgeving van het Koning Boudewijnpark.
en muziekgeschiedenis. U kan er voorts ook terecht Van beide academies kan u leerlingen van onder

meer de klassen slagwerk, viool, cello, piano en
samenspel aan het werk horen. Ze zullen al hun
talent aanwenden om de mooiste stukken van
ondermeer Mozart, Chopin, Schubert,... te brengen.

Optredens gemeentelijke
muziekacademies - Jette Classics
25 juni - van 18u tot 20.30u
Koning Boudewijnpark
(fase 1 - school “Les Châtons”)
Gratis

Concert Nuove Musiche
Een buitenkans voor muziekliefhebbers
Nuove Musiche werd in 1992 door haar dirigent Eric Lederhandler opgericht. Dit ensemble wil
het jeugige enthousiasme van haar musici koppelen aan een artistiek hoogstaande uitvoeringspraktijk.
Het repertorium van dit Nuove Musiche bestaat voornamelijk uit klassieke en pre-romantische muziek,
gecombineerd met muziek uit de 20ste eeuw.
Internationaal gerenomeerd
Vanaf 1995 werden meerdere formaties binnen Nuove Musiche gecreëerd: van strijkkwartet tot symfonisch orkest. Nuove Musiche verzorgt met deze verschillende formaties meer dan 40 concerten per seizoen in België en buitenland, wordt regelmatig uitgenodigd door het Festival van Vlaanderen, het Festival
Midis-Minimes en het Festival de l’Eté Mosan en treedt op in de belangrijkste concertzalen van België zoals deSingel, de Koningin Elisabethzaal, het Paleis
voor Schone Kunsten en De Bijloke.
In 1996 realiseerde Nuove Musiche de muziek voor de bekroonde film ‘Le huitième jour’ van Jaco van Dormael en sinds 1997 is Nuove Musiche huisorkest van het operaproductiehuis Idée Fixe met tijdens iedere zomer openluchtvoorstellingen in Terhulpen, Ooidonk, Brugge en Luik. Het internationaal gerenomeerde orkest Nuove Musiche werkt ook samen met Arts de la Scène en Europe waarvoor het jaarlijks verscheidene optredens verzorgt in NoordFrankrijk en Normandië. Daarnaast was het kamerorkest ook reeds te gast in Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Nederland en Luxemburg.
Het orkest heeft ook al meerdere cd’s uitgebracht, met muziek van Mozart, Brahms,..., maar ook van Hans Krasa of Ernest Van der Eycken. Op korte tijd
heeft Nuove Musiche een uitgebreid repertoire opgebouwd gaande van barok tot hedendaagse muziek. Belgische en hedendaagse componisten mogen zich
regelmatig verheugen in de creatie of uitvoering van hun werken.
Tijdens Jette Classics kan u op 25
juni dit uitzonderlijk orkest aan het
werk horen in de Sint-Pieterskerk.
Onder leiding van dirigent Eric
Lederhandler zal die befaamde
orkest muziekwerken van Haydn en
Beethoven brengen. Een buitenkans voor alle muziekliefhebbers.

Concert
Nuove Musiche
25 juni 2011 om 21u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
Info: 02.423.13.73
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