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Op 15 augustus kan u naar goede
traditie op het Koningin Astridplein
terecht voor de 3

de
editie van Retro

Jette. Tientallen prachtige oldtimers
zullen het plein inpalmen en kunnen
vrij bewonderd worden door de toe-
schouwers. Een ideale afspraak voor
nostalgici en liefhebbers van parel-
tjes van automobieltechnologie uit
vervlogen tijden.

15 augustus 2011

Retro Jette
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VRAGEN OVER

DE GEMEENTE JETTE ?
Surf naar 

www.jette.be

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

Uurrooster juli - augustus
gemeentediensten
Alle diensten:
maandag tot vrijdag
van 8.30u tot 14u

Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer: 
gesloten op dinsdag

Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02.412.68.06

Plaatselijk Werkgelegenheids-
agentschap
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

W
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van de BGM

Werken volgen elkaar in sneltempo op...

De ene werf loopt stilaan op zijn einde en een nieuwe kondigt zich al aan… De
lente- en de zomermaanden zijn traditioneel een periode die benut wordt om wer-
ken uit te voeren. Een zegen of een vloek? Dat hangt ervan af in welk licht u het
bekijkt: dat van een verbetering op termijn of van het gebrek aan comfort op het
moment zelf. Ze zijn beiden een realiteit. Werken kunnen nu eenmaal voor over-
last zorgen bij de buurtbewoners, zeker als de planning van de ondernemer onlo-
gisch lijkt. Werken verstoren ook de verplaatsingsgewoonten en vormen een extra
hindernis bij het parkeren. Maar de heraanleg van wegen brengt onmiskenbaar
voordelen met zich mee, zowel voor de buurtbewoners als voor de weggebruikers. 

De gemeente Jette heeft er altijd een erezaak van gemaakt om de openbare ruimte op een positieve
manier te benaderen, als een aangename plek om te leven en mensen te ontmoeten, een plek waar iedereen
moet kunnen functioneren: voetgangers, fietsers, automobilisten en niet te vergeten mensen met een
beperkte mobiliteit. Zo zorgt het gemeentebestuur er meer dan ooit voor dat er plaats is voor bomen, bloem-
perken, voetpadverbredingen, aangepaste verlichting, duidelijke parkeerplaatsen,…

De openbare ruimte is de leefomgeving van iedereen en dat is waar de gemeente Jette in investeert!

Prettige vakantie!

Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Van op de banken van de gemeenteraad…
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de gemeentege-

bouwen 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 1 juni 2011.

Dapperheidstraat – Verkeersmaatregel
Om de heraangelegde weg in ere te houden en om de veiligheid en de vlotte doorgang van het verkeer in de pas gere-

noveerde Dapperheidstraat te garanderen, besliste de gemeenteraad om er alle voertuigen langer dan 9 meter te verbie-
den. 

Kardinaal Mercierplein – Realisatie van een fresco 
Na de renovatiewerken van Beliris zal het Kardinaal Mercierplein er heel anders uitzien. Het wordt een gezellige

plaats waar de nadruk op intermodaliteit zal komen te liggen en waar de openbare ruimte teruggegeven wordt aan de
Jettenaren. Dankzij de inrichting zal het heraangelegde plein zeker uitnodigen om er rustig rond te kuieren, maar de
gemeente Jette wil ook dat kunst er een belangrijke plaats inneemt. Zo komt er een groot fresco op de blinde gevel van
het huis op het Kardinaal Mercierplein 23 (brasserie Le Breughel). De gemeenteraad heeft hiervoor het lastenboek van
de overheidsopdracht in twee loten (de voorbereiding van de muur en het aanbrengen van de geëmailleerde stalen pane-
len) goedgekeurd. Het fresco is gebaseerd op een werk van de Jetse kunstenaar Hugues Renier.

Jette, eertste Brusselse gemeente die

haar Diversiteitsplan voorstelt
Meer details op pagina 6
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Zomeruurrooster Gemeentebestuur

Tijdens de maanden juli en augustus gelden er andere openingsuren voor
het Gemeentehuis. Alle diensten zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag, van
8.30u tot 14u. Uitgezonderd de dienst Grondgebiedbeheer (Stedenbouw) die
gesloten is op dinsdag. Het gemeentebestuur is tijdens de maanden juli en
augustus dus niet open op donderdagavond

Openingsuren Gemeentebestuur tijdens juli en augustus
Alle diensten: van maandag tot vrijdag, van 8.30u tot 14u
Uitgezonderd dienst Grondgebiedbeheer (Stedenbouw): 

gesloten op dinsdag

Tunesische delegatie 
op bezoek in Jette

Sinds februari dit jaar zijn er in verschillende Noord-Afrikaanse landen volksop-
standen uitgebroken. De plaatselijke machthebbers hebben decennialang het
overgrote deel van hun burgers uitgesloten van de meest fundamentele vrijheden.
Deze beweging voor meer democratie, de zogenaamde “Arabische lente”, vindt
haar oorsprong in Tunesië.

Na het vertrek van de vroegere leiders van het land, een reorganisatie van de
administratieve diensten en de installatie van een nieuwe regering, is Tunesië binnenkort toe aan de volgende stap in de
hervormingen: verkiezingen.

Maar na zoveel jaren van gecentraliseerde, vaak politionele en autocratische macht, is het niet eenvoudig om regels en
organen van transparant en efficiënt openbaar bestuur in het leven te roepen. Hoe kunnen ze hun burgers laten deelne-
men aan deze democratische (r)evolutie? Hoe organiseren ze concreet verkiezingen in hun steden en dorpen? Hoe kun-
nen ze hun verkiezingen openstellen voor meerdere partijen? Hoe vertalen ze het nationale beleid op lokaal niveau?
Allemaal vragen waar het Tunesische volk momenteel mee geconfronteerd wordt. 

Agence Wallonie-Bruxelles nodigde een delegatie Tunesische journalisten uit naar België om er kennis te maken met ons
parlementair systeem en de werking van onze gemeenten en gewesten. De gemeente Jette stelde voor om de delegatie te
ontvangen. De gemeentelijke mandatarissen, met burgemeester Hervé Doyen op kop, hebben haarfijn uitgelegd welke rol
de Brusselse gemeenten spelen in de organisatie van verkiezingen en wat de gemeentelijke en gewestelijke bevoegdheden
zijn. De journalisten kregen ook te horen dat Jette alles in het werk stelt om haar inwoners te laten participeren, te infor-
meren en te consulteren rond gemeentelijke projecten. Ze kregen ook een woordje uitleg over de werking van de politiezo-
nes in Brussel en onze lokale politiediensten.

Bij deze ontmoeting zullen de journalisten ongetwijfeld inspiratie opgedaan hebben voor hun werk in Tunesië, een land dat
nood heeft aan instrumenten voor een nieuwe democratie ten dienste van de bevolking. Ze hebben ons in elk geval verze-
kerd dat ze veel opgestoken hebben van de contacten met de verschillende Belgische machtsniveaus en onze gemeente.

Op 20 mei 2011 hebben 4 Tunesische journalisten een ontmoeting gehad met de
gemeentelijke autoriteiten. Met het oog op de verkiezingen die er in hun land zitten aan
te komen, wilden deze jonge vrouwen via dit bezoek kennismaken met onze lokale
democratie.

De gemeente Jette ontving een delegatie

Tunesische journalisten en heeft hen 

de mechanismen van dialoog tussen

overheid en burgers uitgelegd. 



Een job bij de gemeente Jette?

De dienst Grondgebiedbeheer (cel verwaarloosde en niet-uitgebate gebouwen en terreinen)

is op zoek naar een

Technisch secretaris (niveau B) (m/v) – contract van onbepaalde duur – voltijdse betrekking

Jette bevordert gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, afkomst of handicap.
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Werkzoekenden vinden massaal de weg
naar Jetse jobbeurs 

Ook deze editie van de jobbeurs, een initiatief
van Schepen van Tewerkstelling Bernard Lacroix,
kende een grote opkomst. De aanwezige werkge-
vers waren dan ook niet van de minste: MIVB, UZ
Brussel, Vivaqua, maar ook openbare instanties
zoals het Jetse OCMW en de dienst HRM van de
gemeente. Ook de stand van de politie kreeg heel
wat gegadigden over de vloer. 

Met hun cv onder de arm brachten veel werkzoe-
kenden ook een bezoekje aan de Gemeentelijke
Raadzaal die voor de gelegenheid voorbehouden
was voor interimkantoren. Een interimjob kan
namelijk de ideale opstap zijn naar een vaste baan,
en dat weten geïnteresseerden maar al te goed. Met
een heroplevende economie en een duwtje in de rug
van deze jobbeurs, kunnen werkzoekenden alvast
hoopvol de toekomst tegemoet zien.   

Gespreid over twee locaties vond op 23 juni 2011 weer de Jetse jobbeurs plaats.
Interimkantoren hadden hun tenten opgeslagen in de Gemeentelijke Raadzaal, terwijl
potentiële werkgevers hun vertegenwoordigers naar de Gemeentelijke Feestzaal gestuurd
hadden. Voor werkzoekenden was het dus pendelen van de ene kant van het Kardinaal
Mercierplein naar de andere, op zoek naar een gepaste job.

Taakbeschrijving : 
• Meewerken bij het opstellen en het opvolgen

van de dossiers omtrent onbewoonde of niet-uit-
gebate gebouwen en verwaarloosde terreinen; 

• Meewerken bij het opstellen en het opvolgen
van de dossiers omtrent de wijziging van het
aantal bewoonbare eenheden van de gebouwen; 

• Meewerken bij het opstellen en het opvolgen
van de dossiers over de wijzigingen inzake
comfort en uitrusting van de gebouwen die de
kadastrale gegevens kunnen beïnvloeden; 

• De Gemeentelijke Aanwijzende schatter bij-
staan in het verwerken van de desbetreffende
dossiers;

• Het publiek inlichten.

Profiel : 
• Bachelor in bouwtechniek of architectuuront-

werp of een gelijkwaardige ervaring;

• Technische vaardigheden: plannen lezen,
oppervlakteberekening,…;

• Goede kennis van het Frans en het
Nederlands, schriftelijk en mondeling, houder
zijn van een Selortaalbrevet vormt een troef;

• Uitstekende kennis van de informaticatools
(Word, Excel,…);

• In het bezit van een rijbewijs B.

De gedetailleerde voorwaarden zijn te verkrij-
gen op de dienst HRM – niveau 1B – ( bureau  136)
of op www.jette.be. Meer info: 02.422.31.94.

Geïnteresseerd ? 

Stuur uw cv plus motivatiebrief (ev. + kopie
diploma) naar de dienst HRM, via mail naar
jobs@jette.irisnet.be (onderwerp: Vacature
Technisch secretaris) of via de post naar Dienst
HRM – Wemmelsesteenweg 100 – 1090 Jette.
U kan u kandidatuur indienen tot 15 augustus
2011.
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• 1 verpleger / verpleegster 
voor het Rust- en Verzorgingstehuis IRIS 

(voltijds contract voor onbeperkte duur)

Jobomschrijving: plannen, uitvoeren en evalue-
ren van de zorgen die aan de residenten van het
Rusthuis toegediend moeten worden.

• 1 polyvalent 

maatschappelijk assistent(e) 
op de dienst Sociale Wijkwerk (voltijds

Maribel-contract voor onbeperkte duur)

Jobomschrijving: begeleiden van de gebruiker
in zijn sociale hulpaanvragen.

• 1 polyvalent maatschappe-

lijk assistent(e)
op de dienst Begeleiding van bejaarden (vol-

tijds Maribel-contract voor onbeperkte duur)

Jobomschrijving: opnames en sociale, admi-
nistratieve en psychologische begeleiding van de
residenten van het verzorgingstehuis.

• 1 verzorgingshelp(st)er 
IRIS (contract voor onbeperkte duur met

¾ prestaties)

Jobomschrijving: bijstaan van de verpleegkundi-
gen op gebied van zorgen, opvoeding en logistiek

en bijdragen tot het algemene welzijn van de bewo-
ners.

U bent telkens in het bezit van het juiste diplo-
ma en bij voorkeur ook van een Selor-taalcertifi-
caat (artikel 8 en 9, § 1). De datum van indiensttre-
ding is 15 september 2011 voor de gewone contrac-
ten, voor de Maribel-contracten geldt een
onmiddellijke indiensttreding.

Kandidaturen verzenden naar : 

hrm.jette@publilink.be  of ter attentie van de
Dienst HRM – Sint-Pieterskerkstraat, 47-49 in
1090 Jette

Het OCMW van Jette is op zoek naar...

Projectbeheerder

Voor haar cel Socio-professionele Inschakeling
zoekt het OCMW een sociaal assistent(e)
(contract voor onbepaalde duur) voor de coördi-
natie en de ontwikkeling van een vormingsproject
voor de gebruikers.

De cel Socio-professionele Inschakeling bestaat
uit een team sociaal assistenten en psychologen dat
financiële  steuntrekkers helpt zich te (re-)integre-
ren op de arbeidsmarkt.

Belangrijkste taken
• De vormingsbehoeften analyseren ;
• Partnerships aangaan met andere actoren

actief op het vlak van (re-)integratie;
• De vormingen organiseren, plannen en admi-

nistratief opvolgen;
• De medewerkers bijstaan en evalueren;
• De kwantitatieve en kwalitatieve resultaten

van de ondernomen acties analyseren;
• …

Profiel
• In het bezit zijn van een diploma van sociaal

assistent ;
• Bij voorkeur tweetalig NL/FR zijn;
• Analytisch en communicatief zijn;
• Zelfstandig kunnen werken;
• Initiatief nemen en methodisch en georgani-

seerd tewerk gaan;
• …

Solliciteren kan via hrm.jette@publilink.be  of
ter attentie van de Dienst HRM – Sint-
Pieterskerkstraat, 47-49 te 1090 Jette.
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Jette, eerste Brusselse gemeente 
die haar diversiteitsplan voorstelt

Met trots stelden Schepen van Gelijke kansen en
Integratie Claire Vandevivere en Burgemeester
Hervé Doyen het Diversiteitsplan 2009-2011 voor.
En die trots is helemaal terecht: Jette is de eerste
Brusselse gemeente die over een dergelijk instru-
ment beschikt.

Wat is een Diversiteitsplan?
De diversiteitsplannen van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest stellen concrete acties voor
om het begrip diversiteit ingang te doen vinden in
de openbare sector. Deze plannen spitsen zich toe
op 4 terreinen: rekrutering, personeelsbeleid en
sensibilisering van het gemeentepersoneel én de
bevolking. Ze richten zich ook op de strijd tegen
discriminatie op grond van afkomst, leeftijd,
geslacht of handicap. Nadat de gemeente een stand
van zaken rond diversiteit binnen haar bestuur had
opgemaakt, werd beslist een reeks acties te onder-
nemen om ervoor te zorgen dat het gemeenteperso-
neel in de toekomst een afspiegeling wordt van de
diversiteit van de Brusselse samenleving. Ook moet
het gelijkekansenbeleid een duwtje in de rug krijgen
om iedereen de kans te geven zijn plaats te vinden
en zich te ontplooien. Eén van de acties die, op ini-
tiatief van Schepen van Gelijke kansen Claire
Vandevivere, al werd op touw gezet, was de sensibi-
lisering van het gemeentepersoneel via een interac-
tief theaterstuk. Verder wordt er bijvoorbeeld bij de
dienst HRM ernstig nagedacht over hulpmiddelen
om op termijn personeelsleden te kunnen aanwer-
ven louter en alleen op basis van hun competenties
en los van eender welk vooroordeel. Om daartoe te
komen, moeten we mensen die duidelijk over pro-

fessionele kwaliteiten beschikken aan het werk hel-
pen, ook al worden ze als “anders” bestempeld.
Alleen zo krijgen we een afspiegeling van de
Brusselse samenleving.  

Wat betreft de acties gericht op de Jetse bevol-
king was er de sensibilisering rond diversiteit en
gelijkheid van meisjes en jongens in de scholen, de
stripverhalen bij Jette Info over discriminatie en,
binnenkort, het toegankelijk maken van de jaar-

markt voor personen met een beperkte mobiliteit
(parking, shuttledienst, parcours, aangepaste toilet-
ten en podia,…).

Erkenning leidt tot vertrouwen
Staatssecretaris Bruno De Lille onderstreepte

dat dit initiatief van de gemeente Jette op meer dan
één vlak opmerkelijk is. Om te beginnen gaat het
om een primeur binnen het Brussels Gewest. Onze
gemeente engageert zich om op te komen voor gelij-
ke kansen zonder dat daarvoor druk kwam van
bovenaf. Ondanks de goedkeuring van de ordon-
nantie van 4 september 2008 die diversiteit garan-
deert binnen de Brusselse openbare diensten, is ze
bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten nog altijd niet
bindend. Ten tweede heeft de gemeente begrepen
dat het niet normaal is dat we tegenwoordig wel de
mond vol hebben van gelijke kansen maar onze
eigen manier van werken niet in vraag stellen. En
ten slotte maakt dit soort initiatieven komaf met een
zekere vorm van autocensuur waarbij gehandicap-
ten of mensen van vreemde afkomst niet eens meer
de moeite doen om te solliciteren voor een baan
waarvoor ze in aanmerking komen. Ze denken dat
een overheidsinstantie sowieso geen mensen zoals
zij aanwerft. Hen een hand uitsteken, betekent een
erkenning van hun kwaliteiten en zal vertrouwen
wekken. 

De gemeente Jette streeft naar een kwaliteitsvol,
toegankelijk en bekwaam bestuur. Vanaf nu geeft ze
ook het goede voorbeeld door iedereen daadwerke-
lijk kansen te bieden. Laten we hopen dat andere
gemeenten dit voorbeeld vlug zullen volgen.

Op maandag 20 juni 2011 heeft de gemeente Jette officieel haar Diversiteitsplan 2009-2011
overhandigd aan Staatssecretaris van Gelijke Kansen Bruno De Lille en de vertegenwoordiger 
van Minister-President Charles Picqué. Tegelijkertijd werd ook de brochure “Jette, een kans voor
iedereen!”, bedoeld voor alle ambtenaren én voor de Jetse bevolking, voorgesteld. U vindt de 
brochure in de loop van de maand juli in uw brievenbus.

Jette heeft zich geëngageerd om op te

komen voor gelijke kansen zonder dat

daarvoor druk kwam van bovenaf. 

Hittegolfplan

Wat te doen bij 
extreme hitte?

Misschien wordt het deze zomer wel heel warm in ons land en krijgen we een
hittegolf. Om het hoofd te bieden aan eventuele problemen heeft de gemeente
Jette, het OCMW en de Jetse afdeling van het Rode Kruis een hittegolfplan uit-
gewerkt. Als de zomer dezelfde weg opgaat als het voorjaar, is het misschien
geen slecht idee om enkele aandachtspunten uit dat plan in herinnering te bren-
gen.

Vooral aandacht voor jonge kinderen 
en (alleenstaande ouderen)

Als drie opeenvolgende dagen de gemiddelde dagtemperatuur hoger is dan
30 °C en het ’s nachts gemiddeld warmer is dan 18°C spreken we van een hitte-
golf. Tijdens een periode van aanhoudende hitte kunnen er ook hoge concen-
traties ozon in de lucht voorkomen. Die worden veroorzaakt door uitlaatgas-
sen, fabrieksgassen en zelfs verf- en schoonmaakproducten. Extreme hitte en
ozonpieken hebben een nefaste invloed op de gezondheid, vooral die van jon-
ge kinderen, ouderen (vooral alleenstaanden) en chronisch zieken. Wees dus
waakzaam en hou rekening met onderstaande tips.

Wat te doen bij een hittegolf en ozonpieken? 
• Drink veel water met minerale zouten (mineraal water, koude bouillon, …);
• Blijf binnen, vooral bij ozonpieken;
• Hou ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken dicht gedurende de dag en

verlucht ‘s nachts wanneer de temperatuur gedaald is;
• Blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op;
• Wanneer u zware inspanningen moet verrichten, doe dat dan bij voorkeur ’s

morgens vroeg of ‘s avonds na 20 uur;
• Vermijd alcohol en gesuikerde dranken;
• Laat nooit een persoon of een dier achter in een stilstaande wagen.

Wat te doen als u zich niet goed voelt?
• Verwittig onmiddellijk de huisarts of de arts van wacht;
• Indien het slachtoffer verward is en de lichaamstemperatuur abnormaal hoog

is, bel dan onmiddellijk de 100 of de 112.
• Leg de persoon te rusten in een koele plaats, geef hem water en bevochtig zijn

kleren in afwachting van de arts.

Meer info:

De dienst Gezinshulp van het OCMW van Jette – Sint-Pieterskerkstraat
47 – 1090 Jette – 02.422.46.51 (op werkdagen, van 8u tot 17u)

Callcenter FOD Volksgezondheid – 02.524.97.97 
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Pat Rouilledag
Leerlingen ontdekken politie- en hulpdiensten

Op 27 mei werd het Jetse jeugdpark ingepalmd door honderden leerlingen voor de spectaculairste uitstap van
het schooljaar. Met twinkelende ogen ontdekten ze er de verschillende
politie- en hulpdiensten.

In het kader van het Schooladoptieplan 2010-
2011 kregen niet minder dan 700 leerlingen van het
5de leerjaar lager onderwijs van de Nederlandstalige
en Franse scholen van onze politiezone het afge-
lopen schooljaar bezoek van hun adoptieagent.
Deze agent gaf les over de politie, verkeerssignalisa-
tie, verkeerspreventie, vandalisme en diefstal. Zoals
elk jaar organiseerde de politiezone Brussel-West

als afsluiter van de lessen de “Pat Rouilledag”, tot
groot enthousiasme van de vele leerlingen. Het doel
van dit evenement is de kinderen actief kennis te
laten maken met de grote waaier van hulpdiensten
en hen de taken en het beschikbare materiaal te
laten ontdekken. Het aanbod was al even uitgebreid
als spectaculair. 

Op de motor, fiets of paard
De kinderen konden als passagier een ritje maken

op een politiemotor, met de fiets een behendigheids-
parcours afleggen, op de ladder van de brandweer
genieten van een panoramisch uitzicht over het park,
gegrimeerd worden als verkeersslachtoffer,...

Daarnaast was ook de hondenbrigade aanwezig
voor een demonstratie, de cavalerie van de
Federale Politie, de diensten Ordehandhaving en
Lokale Recherche, gecombineerd met externe
diensten zoals Net Brussel, de Lijn, MIVB, de vzw
Pinocchio (brandwondenpreventie),...

Kortom, een geslaagde dag waarbij de leerlingen
de politie- en hulpdiensten konden ontdekken in al
hun facetten.

18 september 2011

10de editie Autoloze Zondag

Mogelijkheid tot derogatie
De Autoloze Zondag geldt voor elk

gemotoriseerd voertuig (auto’s, motor-
fietsen,…) van 9u tot 19u, uitgezon-
derd het openbaar vervoer, taxi’s en
voertuigen van openbaar nut. Om vei-
ligheidsredenen is de maximumsnel-
heid op het hele grondgebied van het
gewest wel beperkt tot 30 km/u. Een
gehandicaptenkaart geldt als vrijgelei-
de, tenminste als de houder van de
kaart binnen de wettelijke bepalingen
handelt. Gehandicapten met zo’n
kaart moeten dus geen derogatie aan-

vragen om zich met de auto te ver-
plaatsen. Mensen die absoluut hun
voertuig moeten gebruiken (om pro-
fessionele, medische,… redenen),
moeten een derogatiedocument aan-
vragen. Deze documenten worden
uiterlijk tot woensdag 14 september
afgeleverd. Een dergelijke aanvraag
geeft niet automatisch recht op een
derogatie. Elke aanvraag wordt onder-
zocht door de Gemeentesecretaris.
Het aanvraagformulier vindt u vanaf 8
augustus op www.jette.be en zal ook
beschikbaar zijn aan het onthaal van
het gemeentehuis.

De derogatieaanvragen kunnen
vanaf maandag 8 augustus 
ingediend worden bij het
Gemeentebestuur van Jette 
– Kabinet van de
Gemeentesecretaris 
– Wemmelsesteenweg 100 
– tel: 02.423.12.26 
– fax: 02.423.12.25. 
U kan uw aanvraagformulier 
terugsturen per post of per fax.

Op 18 september 2011 vindt de 10de editie van de
Autoloze Zondag plaats. Eigenlijk zouden we moeten
spreken van een zondag zonder motorvoertuigen,
want tussen 9u en 19u is het hele grondgebied van de
19 Brusselse gemeenten verboden terrein voor auto’s
motorfietsen, scooters, tractoren,... Er zijn uiteraard
uitzonderingen waarvoor men een derogatie kan aan-
vragen.

Opgelet! Als u uw formulier
persoonlijk wil komen afge-
ven, dan kan dat op bureau 111
of aan het onthaal, van 8 tot 31
augustus, elke weekdag van
9.30u tot 14u, en van 1 tot 15
september, elke weekdag van
9.30u tot 14u en op donderdag
van 13u tot 19u.
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In het gezelschap van burgemeester Hervé Doyen,
enkele gemeenteraadsleden, de leden van het schepencol-
lege en buurtbewoners, benadrukte Schepen van
Openbare ruimte Jean-Louis Pirottin het ongeziene karak-
ter van deze inhuldiging. Het gaat namelijk om een volledig
nieuw stuk weg dat aangelegd werd in het gedeelte van de
Esseghemstraat tussen de Jules Lahayestraat en de de Smet
de Naeyerlaan. De oudere generatie Jettenaren herinnert
zich misschien nog een braakliggend stuk grond met een
nogal kwalijke reputatie qua veiligheid. Deze herinnering
ligt nu definitief achter ons, want het braakland heeft plaats
geruimd voor een echte stadsweg afgestemd op voet-
gangers, fietsers en lokaal autoverkeer. 

Bij de start van het opwaarderingsproject van de wijk
Pannenhuis/Lahaye, had de gemeente Jette gemerkt dat
de wegen en voetpaden er slecht bij lagen en dat de omge-
ving een redelijk verloederde indruk gaf. Daarom werd in
2006 beslist om de wijk in opeenvolgende fases te renove-

ren, te beginnen met de rotonde van het Pannenhuisplein
om zo verder te gaan met de Pannenhuis-, de Verzets-, de
Jacobs-Fontaine-, de Rechtschapenheids-, de Amélie
Gomand- en de Dapperheidstraat. Tot hiertoe leidden de
werken tot een aanzienlijke verbetering. Zo zagen we op
22 juni spelende kinderen op het stuk nieuwe weg, terwijl
volwassenen genoten van een rustig moment op één van
de banken die de wijk gezelliger maken. Ook aan de ande-
re kant van de Jules Lahayestraat hebben de werken aan
de openbare ruimte de omgeving een aangenamere aan-
blik bezorgd. Het is trouwens de bedoeling om ook de rest
van de Esseghemstraat te renoveren. 

Werken aan de veiligheid van een aantal straten met een
uitgesproken sociaal karakter om de buurtbewoners en de
bewoners van de nabijgelegen Jetse Haard de kans te
geven zich de openbare ruimte opnieuw eigen te maken.
Dat was de bedoeling van deze (her-)aanleg die eind juni
ingehuldigd werd. En als we schepen Jean-Louis Pirottin
mogen geloven, zullen het komende jaar nog meer straten
heraangelegd worden. Nog eventjes geduld dus…

Inhuldiging Esseghem- en
Dapperheidstraat: 

mijlpaal in de heropleving van de wijk
Op 22 juni 2011 vond de officiële inhuldiging plaats van het nieuwe

gedeelte van de Esseghemstraat en de heraangelegde Dapperheidstraat.
Dit project, dat kadert in de gefaseerde renovatie van deze wijk 
grenzend aan Laken, stond al langer op het prioriteitenlijstje van de
gemeente.

De werken hebben de omgeving een 

aangenamere aanblik bezorgd
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Renovatie Kardinaal Mercierplein
Op zoek naar de primitieve kerk van Jette

Sinds begin april wordt de omgeving
van het Kardinaal Mercierplein grondig
gerenoveerd. Bij de eerste graafwerken
bleek men vrijwel onmiddellijk op de
resten van het voormalige kerkhof te
stoten. De cel archeologie van het
Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest kwam ter plaat-
se om de vondsten te documenteren.
Op 18 juni jongstleden hield archeoloog
Stephan Van Bellingen een opmerke-
lijke lezing over de recente vondsten en
historische elementen. De Jettenaren
kwamen massaal opdagen, zelfs scholen
waren present, hetgeen aantoont dat er
een grote interesse bestaat voor het ver-
leden van onze gemeente.  

Uitzonderlijke vondst
Tijdens de maand mei en begin juni

ging de aandacht van de archeologen
uit naar de resten van de oude kerken,
waarvan via historische bronnen gewe-
ten was dat zij in het midden van het
plein kon gesitueerd worden. Zoals al
werd vastgesteld tijdens het onder-
zoek op het kerkhof werd de onder-
grond van het plein in een recent ver-
leden (na 1880) sterk afgegraven.
Hierdoor werden de funderingen van
de vroegere gebouwen herleid tot een
minimum. De oudste bidplaats waar-
van enkele sporen werden terug
gevonden was vermoedelijk een recht-
hoekig zaalkerkje opgetrokken in
lokale zandkalkstenen. Door de slech-
te bewaringstoestand konden de
afmetingen van het gebouw niet exact

bepaald worden. In de noordweste-
lijke hoek van de kerk werd een voor
het Brussels Gewest uitzonderlijke
vondst gedaan, meer bepaald een
antropomorf graf. De gemetste put
waarin een lichaam werd begraven
vormde min of meer de vorm van het
lichaam en voor het hoofd was een nis
uitgespaard. De binnenzijde ervan was
bepleisterd en rood gekleurd. De
archeologen denken dat dit graf uit de
12de eeuw dateert. Verder onderzoek
en analyses zullen waarschijnlijk een
meer nauwkeurige datum opleveren.
Enkele historische bronnen laten ver-
moeden dat men in de 14de eeuw een
nieuwe, gotische kerk liet optrekken
boven de resten van de Romaanse

kapel. Deze kerk, waarvan de datering
nog niet werd bevestigd, had een leng-
te van ca 31,50 m en een breedte van
9,60 m. Het was voorzien van een koor
waartegen twee steenberen waren
geplaatst. Enkele bewerkte stenen, die
in latere funderingen werden herge-
bruikt, geven een idee van de versie-
ringen van dit bouwwerk.
Waarschijnlijk was de kerk overdekt
met een gewelf.

Architect 
Laurent-Benoît Dewez

In 1776 besloot men om een nieuwe
kerk te bouwen. Het vroegere gebouw
was herhaaldelijk hersteld na diverse
plunderingen tussen de late 15de en de
17de eeuw. De plannen van de nieuw-
bouw werden toevertrouwd aan
Laurent-Benoît Dewez, die ook de
architect was van het prelaathuis van
Dielegem. Het koor van de gotische
kerk werd aanvankelijk behouden op

aandringen van de abt van Dielegem.
Uiteindelijk werd deze toch vervan-
gen.  De kerk van Dewez had een
lengte van 41,35 m en een breedte van
11 m. Zij zou na de bouw van de huidi-
ge kerk in 1880 verdwijnen. Tijdens
het onderzoek werd niet alleen aan-
dacht besteed aan de religieuze site,
maar ook de perifere bewoning werd
in de mate van het mogelijke in kaart
gebracht. Er werden sporen van ver-

scheidene gebouwen inge-
tekend, waarvan de oor-
sprong van de oudste ver-
moedelijk opklimt tot de
17de eeuw. De meeste con-
structie verdwenen op het
einde van de 19de en de
eerste helft van de voorbije
eeuw. Op het einde van de
opgravingcampagne werd
ten slotte nog een circulaire
structuur aangesneden.
Zoals op een reeks oude
prentkaarten te zien is, gaat

het hier om de kiosk die het plein sier-
de tussen ca 1920 en 1951. De resulta-
ten van het onderzoek moeten verder
worden uitgewerkt en zullen aanlei-
ding geven tot een rapport. Dit zal ver-
schijnen in een nieuw tijdschrift van de
Directie Monumenten en
Landschappen, alsook in het jaarboek
van de Geschied- en Heemkundige
Kring van het Graafschap Jette.

Met dank aan archeoloog Stephan
Van Bellingen

Proactieve politiek 

openbare werken 

De straten en voetpaden maken een belang-
rijk deel uit van uw leefomgeving. Buiten de
gewestwegen vallen deze onder de verant-
woordelijkheid van het gemeentebestuur. 

Op initiatief van Schepen van Openbare
Ruimte Jean-Louis Pirottin voert de gemeente
voor de openbare werken een pro-actieve poli-
tiek. Dit betekent enerzijds dat de straten een
mooie asfaltlaag krijgen aangemeten en de
voetpaden waar nodig vernieuwd worden. 

Met de nutsmaatschappijen wordt de ver-
nieuwing van de ondergrondse leidingen geco-
ordineerd. Anderzijds worden er werken uitge-
voerd met het oog op een betere mobiliteit,
zoals de aanleg van rotondes, de uitbreiding
van voetpaden of snelheidsremmers.

Vlamingenstraat
Heraanleg van de weg

Sinds de start in april 2011 zit de heraanleg van de Vlamingenstraat min of meer op schema.
De straat zou in de loop van de maand juli opnieuw moeten open zijn voor het verkeer. De
plaatsing van de snelheidsremmers en de plateaus zal namelijk enig uitstel met zich meebren-
gen aangezien het beton de tijd moet krijgen om te drogen om de stabiliteit te garanderen.

Na het bouwverlof begin augustus zullen de werken zich verplaatsen naar de Walenstraat
die op dezelfde manier zal heraangelegd worden als de Vlamingenstraat. 

Odon Warlandlaan
Heraanleg van de weg

De Odon Warlandlaan ondergaat momenteel een grondige facelift. De eerste fase van de
werken (van het kruispunt met de Woestelaan tot het huisnummer 63 van de Odon
Warlandlaan) werd – zoals voorzien – eind juni afgerond. De tweede fase ( van het nummer
63 tot het Amnesty Internationalplein) begint in de loop van de eerste week van augustus.

Kardinaal Mercierplein
Heraanleg van het plein en de stationsomgeving

De werken van BELIRIS voor de heraanleg van het Kardinaal Mercierplein en de sta-
tionsomgeving hebben enige vertraging opgelopen. Toch heeft de gemeente Jette erop aan-
gedrongen om de parking van het station, gelegen in de Dupréstraat, open te stellen gedu-
rende de zomervakantie. De definitieve heraanleg van het eerste deel van de parking (die
een honderdtal parkeerplaatsen zal tellen) zal dan in augustus hernomen worden. In sep-
tember begint Infrabel aan de aanleg van een tweede tunnel met toegang tot de treinsporen.

Openbare werken in de gemeente
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HET BLAUWE GOUD 

Iedere Brusselaar verbruikt
gemiddeld 120 tot 130 liter drink-
baar water per dag. Het grootste
deel daarvan (35 %) verdwijnt in
onze toiletten!

TIPS
Dit zijn enkele tips om waterverspilling te voor-

komen: 

• Verminder het volume in de spoelbak van het toi-
let door er flessen gevuld met water in te zetten of
kies voor een spoelbak met een spaarknop;

• Neem liever een snelle douche (5 min.) i.p.v. een
bad;

• Laat geen halfvolle wasmachine of vaatwasser
draaien;

• Laat tijdens de afwas het kraantje niet lopen;

• Gebruik bij het tanden poetsen een bekertje
i.p.v. de kraan te laten lopen;

• Vermijd lekkende kranen;

• Poets de auto met emmer en spons;

• Giet de planten met regenwater of het afgekoel-
de kookwater van groenten;

• Lap de ramen met regenwater: het laat geen
kalksporen na;

• Drink kraantjeswater i.p.v. flessenwater: het is
gezond, goedkoop, altijd beschikbaar en laat
bovendien geen afval na.

Wat denkt u van wasbare luiers? 
In Jette Info van juni hadden we het over een milieuvriendelijk en goedkoop 

alternatief voor wegwerpluiers: wasbare luiers.

Om te peilen naar de interesse van de Jettenaren voor wasbare luiers voor de allerkleinsten, vra-
gen we u onze onlinevragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is een realisatie van de dienst het Jonge
kind en Gezinnen en van de milieuadviseur van de gemeente Jette, op initiatief van de Schepen van

het Jonge kind en Leefmilieu Claire Vandevivere.

Vul de vragenlijst in en win een probeerkit!
De vragenlijst is beschikbaar op de website van de gemeente onder de rubriek Duurzame ont-
wikkeling (www.jette.be) of bij onze milieuadviseur (cmeeus@jette.irisnet.be, 02/422.31.03).

Wilde braambessen

Elk jaar opnieuw, tussen juli en september, verla-
ten veel wandelaars eventjes de begaanbare paden
om in de bermen op zoek te gaan naar die kostbare
zwarte besjes. Braambessen zijn de vruchten van de
braamstruik, een alom gekende, sterke,
doornachtige struik. Deze bessen zijn zeer sappig en
hebben een zuurachtige houtsmaak.

De braambes is niet alleen overheerlijk, de vrucht
is dankzij haar tanninegehalte en pigmenten ook goed
tegen hart- en vaatziekten. Ze is rijk aan vitamines C
en E en antioxydanten. 

De eerste verwijzingen naar braambessen vin-
den we al in de oudheid. Volgens de Griekse
mythologie is de braambes genoemd naar het bloed
dat de Titanen lieten in hun strijd tegen de goden.
De oude Grieken noemden de bes trouwens “het
bloed van de titanen”.

Kleine tip: pluk liever geen braambessen die
dicht bij de grond hangen, ze zijn misschien ver-
vuild met dierlijke uitwerpselen.

Duurzaam recept
CRUMBLE MET BRAAMBESSEN
Ingrediënten (voor 4 tot 6 personen) 

900 gr braambessen
150 gr bloem
200 gr boter
125 gr bruine suiker
1 zakje vanillesuiker
Een snuifje kaneelpoeder 
Bereiding

• Verwarm de oven voor op 200°C.
• Haal de boter op voorhand uit de koelkast en

snijd ze in kleine stukjes om ze kneedbaarder te
maken. 

• Neem een slakom en meng de bloem, de suiker,
de vanillesuiker en de boter. Bewerk het mengsel
met de vingers tot een korrelige en kruimelige
massa.

• Beboter een ovenschotel en leg er de vooraf
gewassen braambessen in.

• Verdeel het korrelige mengsel over het fruit en
bestrooi het geheel met kaneelpoeder. 

• Bak gedurende 25 minuten op 180°C tot de
oppervlakte van de crumble goudgeel en knap-
perig is.

• Dien lauw op met een bol vanille-ijs.
Smakelijk !
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Begin het schooljaar met een groene lei! 

Het begin van een nieuw schooljaar is altijd weer een spannende gebeurtenis. Nieuw schoolgerief, boeken die
gekaft moeten worden, een nieuwe boekentas als het kan,... Als ouder bent u eventjes zoet met het plannen en
inkopen. Maar heeft u al eens gedacht aan milieuvriendelijk schoolmateriaal? Wij zetten eventjes de do’s en
don’ts voor u op een rijtje: 12 tips voor de aankoop van milieuvriendelijk, afvalarm en gezond schoolmateriaal. 

p

Artikel Uitstekend ! Aanvaardbaar Af te raden !
Een potlood van natuurlijk hout Potlood van ongeschilderd Geschilderd en gelakt potlood

en ongelakt natuurlijk hout Wegwerpvulpotlood
Navulbaar en stevig vulpotlood

Schriften en bladen van 100 % gerecycleerd, 50 % gerecycleerd ongebleekt papier Niet gerecycleerd wit papier
gerecycleerd papier ongebleekt papier 100 % gerecycleerd papier, Met chloor gebleekt papier

gebleekt zonder chloor

Correcties Netjes doorstrepen Hervulbare correctiestrips Correctievloeistof met giftige solventen
Correctievloeistof op basis van

water of alcohol

Een houten of metalen Een stevige houten of metalen lat Een lat en potloodslijper Gemakkelijk breekbare "gadgets"
ongekleurd en ongeverfd uit stevige kunststof

Fluo markeerpotloden Fluo markeerpotloden van natuurlijk hout, Een hervulbare fluo markeerstift Een niet hervulbare fluo markeerstift
van natuurlijk hout ongelakt of ongeverfd hout

Lijm op basis van water Lijm op basis van water in een potje Lijm op basis van water of alcohol  Lijm met giftige solventen zoals xyleen
of hervulbare stick in wegwerpverpakking of tolueen

Stiften op basis van water Stiften op basis van water of alcohol Stiften op basis van giftige solventen 
en voedingskleurstoffen zoals xyleen of tolueen

Een ringmap uit gerecycleerd karton Een ringmap uit gerecycleerd karton Een ringmap uit gerecycleerde  Een ringmap uit kunststof of 
met metalen hoekverstevigingen kunststofof uit karton geplastificeerd karton

Gommen van rubber, natuurlijk Een gom van natuurlijk, Een gom van natuurlijk, ongekleurd  Een gekleurde gom in een
ongekleurd rubber zonder omhulsel rubber met kartonnen omhulsel omhulsel  uit kunststof

Een synthetische, ongekleurde gom

Een stevige balpen Een stevige vulpen met wergwerpvullingen. Een wegwerpvulpen die niet
Een hervulbare balpen tegen een stootje kan

Een niet-hervulbare balpen
Een brooddoos Een aantrekkelijke, stevige en Een broodzakje hergebruiken Aluminium- en kunststoffolie, 

voldoende grote brooddoos vooral in de boterhammendoos.

Een veldfles Een stevige, goed sluitende veldfles Een herbruikte waterfles Drankjes in wegwerpverpakkingen.
die gemakkelijk te reinigen is.

En wat doen we er zelf aan op de gemeente Jette?
De gemeente Jette gebruikt 100% gerecycleerd papier en print zoveel mogelijk recto verso af. Ook onze post-itjes zijn van gerecycleerd papier.

Gebruikt papier wordt gerecycleerd in de gemeentelijke drukkerij waar er blocnotes van gemaakt worden. We onderstrepen met stevige houten latten
die tegen een stootje kunnen, lijmen met niet-giftige sticks, corrigeren met correctiestrips en klasseren onze dossiers in ringmappen van gerecycleerd kar-
ton. We lessen onze dorst met een glas fris kraantjeswater van het waterfonteintje dat zich op elke verdieping bevindt en brengen tegenwoordig onze
boterhammetjes mee in een coole stevige brooddoos aangeboden door de gemeente.  En u?

Wist u dat… zware metalen zoals cadmium, lood, kwik of chroom hoofdzakelijk gebruikt worden als kleurstoffen? Knabbelen op een gelakt potlood of
likken aan een markeerstift opdat hij opnieuw zou werken, brengt u rechtstreeks in contact met een lage dosis van deze giftige stoffen. 

Wist u dat… voor de productie van 100 nieuwe vellen papier in A4-formaat, een boom van 1,5 m tot 2 m nodig is, terwijl slechts twee kranten van
23 pagina's nodig zijn voor de productie van hetzelfde aantal vellen gerecycleerd papier? De productie van papier vergt bovendien grote hoeveelheden
water en energie. 

Wist u dat… heel wat schoolbenodigdheden stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals solventen, zware metalen en bewaarmidde-
len? De meest voorkomende giftige solventen zijn xyleen en tolueen. Zij worden gebruikt in correctievloeistoffen, lijmen, markeerstiften, viltstiften, inkt
en verf. Ze kunnen ondermeer hoofdpijn en huidirritaties veroorzaken en zijn bovendien ook nefast voor het leefmilieu.

Wist u dat… Het meest voorkomende bewaarmiddel formaldehyde is en gebruikt wordt in viltstiften, verven en lijmen? Deze vluchtige en mogelijk kan-
kerverwekkende samenstelling is vooral schadelijk voor de luchtwegen en slijmvliezen. Deze producten zijn ook belastend voor het leefmilieu: zware
metalen hopen zich op in de lucht of in water dat geloosd wordt, ze besmetten de voedselketen,... 



Langere openingstijden Containerpark Noord 
tijdens zomervakantie
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Groenafval
OPHALING GEWEST. Het
Gewest haalt op zondag uw groen-
afval op vanaf 14u.

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.

Grofvuil
GEWESTELIJKE CONTAINER-
PARKEN. U kan met uw grofvuil
(elektrische huishoudtoestellen, meu-
belen,...) 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, goot-
stenen, rolluiken, marmer, balken,...)
terecht in de containerparken van het
Gewest.

OPHALING DOOR NET
BRUSSEL. Net Brussel komt op
afspraak uw grofvuil aan huis opha-
len. 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 van-
af 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 grof-
vuil. 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 

e gemeente en het
gewest slaan de
handen in mekaar

om het afval zoveel moge-
lijk te beperken. Naast de
traditionele ophaling van
het huisvuil, zijn er nog
verschillende voorzienin-
gen om uw afval kwijt te
geraken. Zowel voor het
groenafval, voor klein che-
misch afval, voor hinder-
lijke voorwerpen als voor
lege inktpatronen zijn er
verschillende mogelijkhe-
den gecreëerd waar u met
dit afval terecht kan.

Indien iedereen zijn
steentje bijdraagt voor een
selectieve afvalophaling,
zijn we op weg naar een
gezond(er) 
leefmilieu.

D
Afval

De kalender van Proxy Chimik in Jette voor de
maanden juli en augustus 2011:

Kardinaal Mercierplein (politie)
telkens de tweede maandag van de maand
11 juli en 8 augustus
van 17u tot 17.45u.

Woestelaan (OLV van Lourdes)
telkens de vierde maandag van de maand
25 juli en 22 augustus
van 18u tot 18.45u.

Klein chemisch afval
PROXY CHIMIK. Het chemisch
afval bevat vaak stoffen die het leefmi-
lieu schade kunnen toebrengen en
vraagt dus om een specifieke behande-
ling. Breng uw huishoudelijk che-
misch afval naar de gemeentelijke
Groene Plekjes (Dienst Beplantingen)
of naar Proxy Chimik (de voormalige
mobiele Groene Plekjes), de voertui-
gen van Net Brussel. Ook met inktpa-
tronen kan u terecht bij Proxy
Chimik. Opgelet! Geen medicatie.
Hiermee kan u bij uw apotheker
terecht.

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 rei-
niging onder hoge druk of met een bij-
tend middel verdraagt.

De eigenaars die een beroep willen
doen op de graffiti-ploeg sluiten een
akkoord met de gemeente. De eige-
naars 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 verant-
woordelijke van de gemeente rein-
heidsdienst: Dirk De Boeck -
02.478.09.62.

Het Brussels Gewest beschikt over
2 containerparken. Voor Jettenaren is
het Containerpark Noord in de
Rupelstraat, nabij de Van Praetbrug,

aan het kanaal, het gemakkelijkst
bereikbaar. Ook tijdens de zomer kan
u in dit containerpark terecht met uw
grofvuil en bouw- of afbraakafval,
maar er gelden wel andere - langere -
openingstijden.

De twee containerparken van het
Brussels Gewest - Containerpark Zuid
(Brits Tweedelegerlaan 676 in 1190
Vorst) en Containerpark Noord
(Rupelstraat in 1000 Brussel) - zijn
toegankelijk voor alle inwoners van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Praktisch gezien hoeft de bezoeker
enkel zijn identiteitskaart te tonen aan
het onthaalgebouw.

U kan er met uw grofvuil (elektri-
sche huishoudtoestellen, meubelen,...)
terecht. Voor de

huishoudens is dit gedeeltelijk gra-

tis. Particulieren, handelaars,
ambachtslui en kleine ondernemingen
kunnen, tegen betaling, eveneens met
hun bouw- of afbraakafval (chassis,
gootstenen, rolluiken, marmer, bal-
ken,...) terecht in de containerparken
van het Gewest.

Tijdens de zomervakantie worden
de openingsuren uitgebreid, waardoor
u nog meer de kans krijgt om uw grof-
vuil naar het container Noord te bren-
gen op minder drukke dagen en
tijdstippen.

Herinnering :

1. Het afval dat u aanvoert naar het
containerpark dient te zijn gesorteerd
volgens de verschillende afvalcatego-
rieën die ingezameld worden in het
containerpark. Het voertuig mag
enkel afval bevatten dat bestemd is

voor het containerpark.

2. Uw moet uw identiteitspapieren
meebrengen.

Nieuw uurrooster 

van het containerpark

Noord
Rupelstraat, nabij de Van Praetbrug,
aan het kanaal

van 4 juli tot en met 2 september 2011
Maandag: 14.30u-19.45u
Dinsdag: 9.00-19.45u
Woensdag: 9.00-19.45u
Donderdag: 9.00-19.45u
Vrijdag: 9.00-19.45u
Zaterdag: 9.00-15.45u

Meer info: Net Brussel - 0800.981.81
- www.netbrussel.be
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Jetse senioren kijken naar de toekomst
De eerste afspraak voor de Jetse senioren na de zomer is al voorzien op 6 september. Die dinsdag staat een

bezoekje aan “Het Huis van de Toekomst” in Vilvoorde gepland, gecombineerd met een lunch annex ambiance
in het Griekse restaurant Pythagoras in Molenbeek. Een uitstapje vlakbij dus, maar daarom zeker niet minder de
moeite waard.  

6 september 2011 

Living Tomorrow + dansnamiddag Pythagoras 

We spreken af om 8.45 uur voor een bezoek aan “Het Huis van de Toekomst”. In deze rondleiding staan
welzijn, gezondheid en vrije tijd in de toekomst centraal. We gaan na hoe we in de toekomst ons dagelijks
leven kunnen vereenvoudigen aan de hand van nieuwe technologieën. De badkamer als ultiem relaxatie-
oord, de keuken als centrale ontmoetingsplaats van het gezin en gezond slapen zijn enkele thema’s die we
hier belichten.

De seniorenflat toont hoe ouderen op een eenvoudig manier langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Zaken als winkelen, onze mobiliteit,…, komen ook aan bod. Uiteraard krijgen tijdens deze rondleiding ook
de thema’s gezondheidszorg, geneeskunde en milieubewustzijn de nodige aandacht.

Rond 11.30 uur rijden we door richting Sint-Jans-Molenbeek naar het Grieks restaurant Pythagoras. We
genieten er van een heerlijke Griekse lunch. In de namiddag staan typische Griekse ambiance en dans op
het menu. We sluiten af rond 18 uur.

Wanneer? 6 september 2011 – vertrek om 8.45u aan de Magdalenakerk (Koningin Astridplein)

Prijs: 60 €

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 burger-
lijke stand (02.423.12.05) of bij de gemeentedienst burgerlijke stand
(Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - tel: 02.423.12.70).

Briljanten bruiloft
Mr. & Mevr. Bove-Jacobs

In 1944 leerde Octavia Jacobs de knappe
Engelse soldaat Giovanni Bove kennen. Twee
jaar later trouwde het koppel en op 4 juni 2011
vierden ze hun briljanten bruiloft.

Diamanten bruiloft
Mr. & Mevr. Starek-Van Hastel (geen foto)

RESERVATIE
Aandachtig te lezen a.u.b.

Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst “Senioren”, 
Gemeentehuis van Jette, Wemmelsesteenweg 100 (bureau 029 - Gelijkvloers) op

Dinsdag: van 9u tot 11.30u
Woensdag: van 9u tot 11.30u
Donderdag: van 13.30u tot 15.45u

Opgelet: op maandag en vrijdag geen inschrijvingen!! 

Inlichtingen: Carmen Demeyer – tel.: 02 423 12 67 – e-mail: cademeyer@jette.irisnet.be
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NIEUWE HANDELSZAKEN IN JETTE
Maandelijks stellen we in Jette
Info de nieuwe handelszaken
voor die in Jette de deuren
openden. Zo heeft Au Plaisir de
Vivre er sinds kort een show-
room met schooluniformen bij.
Cordonnerie italienne Iacuzzo
G. was er al, maar heeft sinds
kort een nieuw adres. .

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.

«Au Zoo de Jette»: 
een zaak met een hart voor dieren

NIEUW IN JETTE
Showroom 

schooluniformen
Ingang via Au Plaisir de Vivre

Pierre Timmermansstraat 10
Tel.: 02.420.15.57

Open van woensdag tot zaterdag  van
10u tot 18u, zondag van 9u tot 13u

Openingsuren september: van maan-
dag tot zaterdag van 10u tot 18u, zon-
dag van 9u tot 13u

www.uniformes-scolaires.be 

NIEUW ADRES
Cordonnerie italienne
Iacuzzo G.
Schoenmakerij – slotenmakerij

Ferdinand Lenoirstraat 7
Tel.: 0475.67.35.61

Open op maandag van 14u tot 18u, van
dinsdag tot vrijdag van 9u tot 13u en
van 14u tot 18u en op zaterdag van 9u
tot 14u

“Au Zoo de Jette” bestaat eigenlijk al meer dan 45 jaar, maar Lydie Putzeys en haar doch-
ter Patricia maken er dit jaar exact 25 jaar de dienst uit. Naast dwergkonijnen, cavia’s en ham-
sters zijn het vooral vogels die in de winkel over de toonbank gaan: kanaries, parkieten, zebra-
vinken, Japanse meeuwtjes,… Alle vogels in “Au Zoo de Jette” zijn afkomstig van particulie-
ren en zijn dus in gevangenschap geboren. Zo heeft de winkel voor elke soort wel ergens een
kweker onder zijn klanten die zijn vogels of knaagdieren via deze weg van de hand doet.

Strenge reglementering,
Sinds de dioxinecrisis eind jaren ’90 is het aanbod exotische vogels flink geslonken. Een die-

renspeciaalzaak als “Au Zoo de Jette” is dan ook onderworpen aan een strenge reglemente-
ring. Uitbaatster Lydie Putzeys kreeg een tijdje geleden nog een inspecteur van
Volksgezondheid over de vloer. Die gaf gelukkig groen licht voor de verlenging van haar offi-
ciële erkenning met 10 jaar. 

Hondentoilettage
De verkoop van vogels en knaagdieren is niet de hoofdactiviteit van “Au Zoo de Jette”.

Patricia Nolmans, de dochter van Lydie, is dag in dag uit in de weer met hondentoilettage.
Honden in alle maten en van diverse rassen kunnen er terecht voor een verwenbeurt. Wassen,
scheren, trimmen of een speciale coupe, bijgestaan door haar moeder weet Patricia het alle-
maal professioneel aan te pakken. Als specialist in hondentoilettage is “Au Zoo de Jette” door
de jaren heen een begrip geworden in Jette en de omliggende gemeenten. “Zelfs klanten die
ondertussen verhuisd zijn naar de Belgische kust blijven naar hier komen om hun honden te
laten verzorgen”, weet Lydie Putzeys ons te melden. 

Ondertussen staat in de winkel de telefoon niet stil en komen klanten persoonlijk langs om
een afspraak te regelen voor hun hond. Ook een vrouw die met een vraag zit over haar twee
parkieten, wordt vriendelijk geholpen. “Voor goede raad mag iedereen hier gerust langsko-
men. Vroeg of laat word je voor gratis advies toch beloond”, sluit de uitbaatster filosofisch af.

Wie te voet door de Pierre Timmermansstraat wandelt heeft vast wel eens 
halt gehouden voor de etalage van het huisnummer 30. Daar is sinds jaar en dag
“Au Zoo de Jette” gevestigd en in de etalage liggen steevast enkele schattige 
dwergkonijntjes te dutten of rond te huppelen. Binnen is het een gekwetter en
gefluit van jewelste en helemaal achteraan de winkel krijgen trouwe viervoeters 
de schoonheidsbehandeling van hun leven.

Al een kwarteeuw maken Lydie Putzeys en haar dochter Patricia

de dienst uit in “Au Zoo de Jette”
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29 augustus 2011

Sfeer, muziek en koopjes 
op de Jetse jaarmarkt

Op maandag 29 augustus 2011 staat de 135ste editie van de Jetse jaarmarkt op het programma. Het belooft
opnieuw een drukke dag te worden, met veel volk, marktkramers, brocanteurs, de dieren van de boerderij, sport-
toernooien, stripfestival, concerten,... Dit jaar zal er op de jaarmarkt voor de eerste maal ook speciale 
aandacht besteed worden aan de mindervaliden, met ondermeer een shuttledienst en een speciaal circuit.

Het grote jaarmarktfeest begint reeds met het
grote stripfestival, dat dit jaar verplaatst wordt naar
de Abdij van Dieleghem. In de Sint-Pieterskerk kan
u het hele weekend lang genieten van de bloemen-
pracht tijdens de Jetse floralia. Donderdagavond
kan u er bovendien terecht voor het bloemencon-
cert. Tijdens het jaarmarktweekend kunnen de
kleintjes en jongeren zich dan weer uitleven op de
grote kermis, die dit jaar op de Secrétin- en Heilig
Hartlaan staat.

Zaterdag 27 augustus kan u uw zuiderse danspas-
jes testen tijdens Cuba del Central op het
Laneauplein. Zondagavond 28 augustus kan u in het
Jeugdpark genieten van het grote vuurwerk dat tra-
ditioneel het startschot geeft voor de jaarmarkt.

Op maandag 29 augustus zullen de stadskinderen
opnieuw vol verbazing de neerhofdieren, paarden
en koeien ontdekken of genieten van de kermis, ter-
wijl de volwassenen op zoek gaan naar de beste
koopjes. Op het Astridplein vindt het Spiegelfestival
plaats, met ondermeer Lange Jojo, terwijl in het
Garcetpark het traditionele Joêrmetfestival voor de
nodige sfeer zal zorgen met een Clouseau-cover-
band en de Partyband. 

Met sfeer, muziek en koopjes beschikt de 135ste
editie van de Jetse jaarmarkt opnieuw over de juiste
troeven om een groot succes worden.

Het volledige programma van de jaarmarkt
vindt u in het volgend nummer van Jette Info.

De Jetse jaarmarkt...

... meer dan 700 

Jetse handelaars 

en marktkramers

... een bloemen- en plantenmarkt

... de neerhofdieren

... de dieren van de boerderij

... oude ambachten

... een maxi-rommelmarkt

... sporttoernooien

... grote kermis

... het Spiegelfestival

... floralia Jette

... een autoshow

... straatanimatie

... het Stripfestival

... het Joêrmetfestival
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Rommelmarkt
“Jaarmarkt”
In de Van Bortonne-,
Thomaes-, Gillebertus-, de
Werrie- en de Van
Huyneghemstraat 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 maan-
dag, dinsdag, woensdag en vrij-
dag 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
(tussen 10u en 22u)
dany.henrard@skynet.be
of Bakkerij Hennes-Boucher,
Dieleghemsesteenweg 34

17 september 2011
Rommelmarkt
“Vanderborght”
In de Vanderborghtstraat
Plaatsbesprekingen: Nadia:
0477.749.142 of Mireille:
mireille.de-looze@hotmail.com
18 september 2011
Autoloze zondag
Rommelmarkt
“Doperestraat”
In de Dopere- Legrelle-,
Bogemans- en Brunardstraat,
en de Wemmelsesteenweg,
tussen de Legrelle- en
Doperestraat
Plaatsbesprekingen:
Joëlle Electeur - 0476/888.468

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.

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 kinderrommel-
markt 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

Jaarmarkt van Jette
Schrijf je in voor de kinderrommelmarkt

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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Inschrijvingsformulier Retro Jette 

15 augustus 2011

Auto

Merk:

Model:

Jaar (voor 1986): 19

Bijzonderheid:

Deelnemer

Naam en voornaam:

Adres

Straat:

Postcode en plaats:

Middagmaal: Vol au vent - Americain (omcirkel uw keuze)

Tel/GSM:

Club:

Deelname in de onkosten: 35 € per persoon (kinderen -12 jaar: 20 €)

Met ontbijt, middagmaal (aperitief, hoofdgerecht (vol au vent of ame-
ricain met frietjes), nagerecht (dame blanche of brésilienne), en 2
drankbonnetjes. De bijkomende dranken zijn ten laste van de deelne-
mers en moeten onmiddellijk ter plaatse betaald worden.

Ik stort een bedrag van ................ € voor ............... personen (waaron-
der ........... kinderen) op rekeningnummer 068-0714930-67 van de VZW
“Sport te Jette” Wemmelsesteenweg, 100 in 1090 Jette.

Datum en handtekening, met vermelding “Gelezen en goedgekeurd”

Formulier terug te sturen voor 5 augustus 2011 naar: Luc Wauters -
Beheerder van de VZW “Sport te Jette” - Negen Provincieslaan 16 bus
7 - 1083 Ganshoren - Tel: 02.469.37.26 - 0477.512.466.

Uitzonderlijke 
sportprestaties bekroond

Op maandag 27 juni werden naar jaarlijkse gewoonte de uitzonderlijke
sportprestaties van het afgelopen jaar bekroond. En waar kon dit beter
plaatsvinden dan in de prachtige Omnisportzaal op de Graafschap
Jettelaan?

Op initiatief van Schepen van Sport Benoît Gosselin en de voorzitter
van de vzw Sport te Jette Eric Schuermans, ontvangen de sportclubs of
sporters die zich gedurende dit seizoen hebben onderscheiden, een trofee
van Jetse sportverdienste.

Ook dit jaar werden er weer verschillende opmerkelijke sportprestaties
geleverd door de Jetse atleten, in uiteenlopende sportdisciplines. Enkele
voorbeelden: de vrouwenploeg van Royal Judo Club de Jette kaapte de
titel van vice-kampioen van België weg, tijdens hun eerste jaar in de hoog-
ste klasse. De eerste ploeg van voetbalclub RSD won de Beker van
Brabant. Van de Fresh Air Basketball Club speelde maar liefst 5 jeugdploe-
gen kampioen in hun reeks, waarvan 3 (!) teams het volledige seizoen onge-
slagen bleven. Jessie Tshiasuma werd dan weer Brussels kampioene op de
1.500 meter. Dit jaar werd er ook een bijzondere verjaardag gevierd: Royal
Avenir FAC Jette vierde z’n 90-jarig bestaan. Een bijzondere vermelding
gaat uit naar Geert De Smedt: hij werd Belgische primeur Flyboard
Knokke-De Panne 65 km, Belgische primeur snowboarden van de hoogste
berg van Noord-Afrika (Mt Toubkal 4.167m), wereldprimeur snowkite Mt
Toubkal, nam deel aan Redbull Ragnarok, de zwaarste snowkite race ter
wereld in Noorwegen, waar enkel de 200 beste snowkiters ter wereld
mogen aan deelnemen.

Aan al deze sporters, maar ook aan alle andere zwem-, zaalvoetbal-,
tafeltennis-, judo- en danskampioenen: een dikke proficiat met jullie sport-
prestatie.

Op zaterdag 15 augustus palmt de oldtimerparade Retro Jette opnieuw de
Jetse straten in. De optocht start rond 9.30u op het Koningin Astridplein
en na een rustige rit doorheen onze gemeente en omgeving komen de
wagens rond 13u terug aan op het Koningin Astridplein. Daar kan u
deze unieke oldtimers aanschouwen tot 15u. Nadien worden de prijzen
en souvenirs verdeeld onder de deelnemers. 

Deze organisatie is een samenwerking tussen de vzw “Sport te
Jette” voorgezeten door Eric Schuermans, en Schepen van Sport
Benoît Gosselin. Bent u zelf de trotse eigenaar van een oldtimer en
wilt u deelnemen aan deze optocht? Dan kan u zich inschrijven via het
onderstaande inschrijvingsformulier.

Opgelet: enkel de 30 eersten kunnen worden ingeschreven.

15 augustus 2011
Genieten van de prachtige oldtimers op Retro Jette

Op 15 augustus kan u naar goede traditie op het Koningin Astridplein terecht voor de 3de editie van Retro
Jette. Tientallen prachtige oldtimers zullen het plein inpalmen en kunnen vrij bewonderd
worden door de toeschouwers. Een ideale afspraak voor nostalgici
en liefhebbers van pareltjes van automobieltechnologie uit ver-
vlogen tijden.



Openbare Computer Ruimte
Informaticalessen hervatten in september

18

Reeds meer dan 20 jaar organiseert
het CVO Meise-Jette taalopleidingen
en volwassenenonderwijs. Deze lessen
vinden plaats op de Laarbeeklaan 121
(achter UZ-VUB, Erasmus-hoge-
school) en in de Leopold-I-straat 329
(GC Essegem). Ook in Meise worden
verschillende cursussen georganiseerd
voor volwassenen.

Jaarlijks bedient het centrum enke-
le duizenden cursisten voor 13 talen,
informatica en mode. Nieuw dit jaar is
de opleiding kinderzorg.

In het CVO Meise-Jette leer je 13
talen: Nederlands, Duits, Frans,
Engels, Italiaans, Spaans, Portugees,
Grieks, Russisch, Pools, Chinees,
Arabisch en Vlaamse Gebarentaal.
Daarnaast biedt het CVO ook allerlei
computercursussen, van internetinitia-
tie tot Photoshop, van Dreamweaver
tot Excell.

De cursisten kunnen ook e-leren.
E-leren betekent dat je slechts een
deel van de lessen effectief in de klas
doorbrengt. De andere lessen volg je

thuis (of elders) via de computer. Via
het internet hou je contact met je leer-
kracht, kan je nieuwe oefeningen
ophalen, opgelost werk achterlaten,
raadpleeg je je resultaten en nog veel
meer.

Volwassenenonderwijs Jette
Cursussen informatica, talen en kinderzorg
Reeds meer dan 20 jaar organiseert het CVO Meise-Jette taalopleidingen en volwassenenonderwijs. Deze lessen

vinden plaats op de Laarbeeklaan 121 (achter UZ-VUB, Erasmus-hogeschool) en in de Leopold-I-straat 329 (GC
Essegem). Ook in Meise worden verschillende cursussen georganiseerd voor volwassenen.

Nieuw: kinderzorg
In september 2011 gaat het centrum van start met de beroepsgerichte oplei-

ding “begeleider in de buitenschoolse kinderopvang” (3 semesters) en “bege-
leider in de kinderopvang” (4 semesters). De opleiding is modulair opge-
bouwd. Per semester volg je 1 dag les per week en doe je 160u stage in de kin-
deropvang.

CVO Jette
Meise •
www.cvomj.be 
• 02.269.55.46 
• info@cvomj.be

In de lente van vorig jaar ging de
Openbare Computer Ruimte open, in
het bijgebouw van het Jetse
Gemeentehuis. In samenwerking met
het Brussels Gewest, biedt het gemeen-
tebestuur hiermee een antwoord op de
groeiende vraag naar betaalbare com-
puterlessen. Deze informaticalessen
worden hervat in september.

In deze tijden waar alles wordt gedi-
gitaliseerd, voelen vele personen de
noodzaak om vertrouwd te geraken
met informatica. In het dagelijkse
leven is informatica niet langer weg te
denken, denk bijvoorbeeld aan een
brief typen, op internet surfen, admi-
nistratieve formaliteiten vervullen of

een reis boeken vanuit de luie
zetel,...Maar ook op professioneel vlak
is informaticakennis een belangrijke,
haast onmisbare, troef geworden.

Helaas beschikt niet iedereen over
de middelen (financieel, technisch of
anderen) om aan een opleiding te
beginnen. Door deze Openbare
Computer Ruimte (OCR) op touw te
zetten wil Jette, met de steun van het
Centrum voor Informatica van het

Brusselse Gewest (CIBG), een kwali-
teitscursus informatica aanbieden,
toegankelijk en niet ver van huis.

De vzw “Informaticacentrum“
zorgt voor de organisatie en het
beheer van de lessen, met aandacht
voor het individuele tempo van de
“leerlingen”. Concreet worden er
opleidingen voorzien rond internet en
voor de programma’s Outlook,
Windows en Microsoft Office (Word –

tekstverwerking – Excel – Powerpont
– Acces).

De kleine groepen (tussen de 3 en
8 leerlingen) bieden de deelnemers de
kans om persoonlijke opleidingen te
krijgen die rekening houden met hun
capaciteiten. De lessen worden gege-
ven van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
en hangen af van het niveau en de ver-
wachtingen van de deelnemers. Bij de
inschrijving zal een kleine reeks vra-
gen gesteld worden om het persoon-
lijk programma op te stellen. De
inschrijvingen gebeuren op de
Wemmelsesteenweg 102 en dit op 12.8
(13u-16u); 22.8 (13.30u-16.30u; 23.8
(13u-16u) en 24.8 (14u-17u). Het is
noodzakelijk om vooraf een afspraak
te maken met de lesgeefster van het
informaticacentrum (0496.50.12.13)
om een uur voor de inschrijving te
bepalen. U moet wel aangeven dat u
de lessen in Jette wenst te volgen.
Hieronder vindt u een overzicht van
de inhoud en de tarieven van de cur-
sussen.

Informaticalessen
In de Openbare Computer Ruimte (ODR)
Bijgebouw van het Gemeentehuis (Wemmelsesteenweg 102)

Informatie en inschrijvingen (vanaf augustus):
Het Informaticacentrum vzw - 0496.50.12.13 - www.lciasbl.org

Lesmodule Aantal  Jettenaar Niet-
uren (- 20%) Jettenaar

• Mailen met Outlook 3u 48 € 60 €
• Tijdsbeheer met Outlook 3u 48 € 60 €
• Internet 6u 80 € 100 €
• Powerpoint 6u 80 € 100 €
• Windowsinitiatie 12u 72 € 90 €
• Microsoft / Open Office 12u 140 € 175 €
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Leesadviseurs
gezocht

Bent u  belezen in een bepaald
genre romans, kom dan onze lezers
verrassen met uw eigen leestips!
Tijdens de verwendag van de biblio-
theek op zaterdag 15 oktober 2011
(van 14u tot 16u) zouden we u graag
inschakelen als leesadviseur voor
andere geïnteresseerde lezers. U
krijgt een leuk zitje in een aangepast
kader aangeboden in de volwasse-
nenafdeling van de bib.

Bent u gepassioneerd door een
bepaald genre en wil je graag andere
lezers helpen op hun zoektocht naar
een goed boek, neem dan contact op
met de bib (graag voor 15 augustus
2011).

Geïnteresseerd of nog vragen:
Sabina Lauro - 02.421.20.83 - Tom
Op de Beeck 02.421.20.86 - e-mail :
jette@bibliotheek.be

Gezien het grote aantal pleegkinderen die op
zoek zijn naar een pleeggezin, is Pleegzorg
Vlaanderen dringend op zoek naar vrijwilligers.

In Brussel en Vlaams-Brabant zijn er ongeveer
1.000 pleegkinderen. Het gaat om kinderen die door
omstandigheden tijdelijk niet thuis kunnen wonen.
Omwille van problemen (financieel, psychisch,
gezondheid,...) in de thuissituatie slagen ouders er
soms niet langer in de zorg voor hun kinderen op te
nemen. Deze kinderen kunnen rekenen op steun
van pleegouders. Zij bieden hen een warme thuis,
een thuis zonder zorgen. Sommige kinderen verblij-
ven een korte tijd in een pleeggezin, andere blijven
er wel jarenlang. Soms gaat het enkel om weekend-
en vakantieopvang. Ook in crisismomenten kan een
pleeggezin kortstondig een thuis bieden aan pleeg-
kinderen. 

Alle soorten gezinnen welkom
Het aantal kinderen dat door omstandigheden

niet meer thuis kan wonen, stijgt veel te snel. De
vraag naar pleegouders en gastgezinnen is op dit

moment groter dan het aanbod. Dat betekent dat
Pleegzorg Vlaanderen op dit moment niet alle kin-
deren en volwassenen een warme thuis kunnen bie-
den. Vooral voor baby’s, peuters en tieners zijn er
niet genoeg pleeggzinnen.

Pleegzorg Vlaanderen is dus dringend op zoek
naar pleegouders. Er is nood aan zowel kortdurende
als langdurende opvang. Wil jij een weekend, enkele

weken, enkele maanden of langere tijd voor een
kind zorgen? Of misschien kan jij er zijn om een cri-
sissituatie mee op te vangen? Of kan je een kind een
zorgeloze vakantie bezorgen? Je weet als pleegou-
der niet op voorhand welk kind je in huis zult ont-
vangen. Toch kan jij keuzes maken over de leeftijd,
het geslacht en de duur van het pleegzorgverblijf.

Alle soorten gezinnen zijn welkom om zich kan-
didaat-pleegouder te stellen. Alleenstaand,
getrouwd, holebi, kinderen of geen kinderen,
samengestelde gezinnen of gezinnen uit een andere
cultuur. Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel orga-
niseert regelmatig informatieavonden voor mensen
die overwegen om pleegouder te worden.

Meer info:
Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
Kogelstraat 24 - 1000 Brussel
Tel: 0491.56.76.76 - info@pleegzorgvlaamsbra-
bantenbrussel.be - www.pleegzorgvlaamsbra-
bantenbrussel.be

Warme thuis gezocht

Pleegzorg is dringend op zoek 
naar pleeggezinnen

Met de bib op vakantie
Of u nu een avontuurlijke, rustige of culturele vakantie of

een vakantie in eigen straat plant, enkele zaken mogen niet
ontbreken in uw reiskoffer of thuis : een boek, een tijdschrift,
een cd... Daarom past de bib van 24 juni tot en met 31 augustus
2011 opnieuw de grote vakantieregeling toe. U mag dan zo
maar eventjes 10 boeken, 10 tijdschriften en 10 strips uitlenen
voor 6 weken en dit zowel in de volwassenenafdeling als in de
jeugdafdeling. Ook uit de mediatheek mag u 10 cd's, 10 cd-
rom’s en 10 dvd’s uitlenen voor 6 weken. 

En wat indien u buiten deze periode vakantie plant? Geen
nood, op eenvoudige aanvraag zal het bibliotheekpersoneel
graag uw uitleentermijn en aantal materialen aanpassen.

Sinds kort zet de volwassenenafdeling ook elke maand een
genre uit haar collectie in de kijker. Omdat de zomer van het

spannende boek er opnieuw aankomt, pakt de bib in juli uit met recent ver-
schenen thrillers en detectives. 

Nederlandstalige Openbare Bibliotheek Jette
Kardinaal Mercierplein 6

Openingsuren : Volwassenenafdeling Jeugdafdeling
& Mediatheek

Maandag : 14u tot 19u 16u tot 18u
Dinsdag : 14u tot 19u 16u tot 18u
Woensdag: 14u tot 19u 14u tot 19u
Donderdag: 14u tot 19u 16u tot 18u
Vrijdag : 14u tot 19u 16u tot 18u
Zaterdag: 10u tot 13u 10u tot 13u

14u tot 16u 14u tot 16u
Sluitingsdagen tijdens juli, augustus : 11 juli, 21, 22, 23 juli, 15 augustus

Pleegouders en gastgezinnen zetten zich iedere dag vrijwillig in om, elk op hun manier,
te zorgen voor een thuis zonder zorgen. Het mooie aan pleegouders en gastgezinnen is dat
ze kansen geven aan kinderen en hen zo de mogelijkheid geven een mooie toekomst op te
bouwen.



Sfeer en swingende ritmes 
op Jazz Jette June

Vrijdagavond 17 juni, 20u. Waar men zich ook in het centrum van Jette bevindt,
hoort men in de verte zachte jazztonen. In 14 cafés, kroegen en brasseries vinden tot
middernacht 14 gelijktijdige concerten plaats. En hoewel de dreigende wolken soms op
lichte regen trakteren, lopen de cafés aardig vol voor deze sfeervolle muzikale avond.

Daar waar leken zouden kunnen denken dat
jazz steeds hetzelfde klinkt, bewees deze 22ste
editie van Jazz Jette June het tegendeel. Van klez-
mer tot blues, van dixieland tot wereldmuziek,... 

De invloeden op de jazz waren even verrassend
als verscheiden. Sommige optredens klonken
zacht en breekbaar, terwijl andere concerten dan
weer op koortsachtige ritmes golfden. Een zaak
hadden alle deelnemende cafés gemeen: de swin-
gende ritmes zorgden er overal voor een aangena-
me, bruisende sfeer.
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Jette Classics: mix van aanstormend talent 
en gevestigde waarden 

Liefhebbers van klassieke muziek konden op 25 juni 2011 terecht in de groene
omgeving van het Boudewijnpark en in de Sint-Pieterskerk voor de tweede editie
van Jette Classics. Het werd een voltreffer van formaat.

Daar waar leken zouden kunnen
denken dat jazz steeds hetzelfde
klinkt, bewees deze 22ste editie van In
de vooravond zetten leerlingen van de
Jetse Nederlandstalige muziekacade-
mie M. Van De Moortel en van de
Franstalige muziekacademie G.H.

Luytgaerens in het Boudewijnpark
puike prestaties neer. Slagwerk, viool,
dwarsfluit, gitaar, piano, ze passeerden
allemaal de revue. Vooral de aller-
kleinsten in het koor dat werk bracht
uit Mozarts “Toverfluit” stalen de har-
ten van ouders, grootouders en de rest
van het publiek. 

Artistiek hoogstaand niveau
Om 21 uur was het de beurt aan het

orkest “Nuove Musiche” om het beste
van zichzelf te geven in een stemmig
verlicht decor in de Sint-Pieterskerk.

Ze brachten er werk van Haydn en
Beethoven onder leiding van dirigent
Eric Lederhandler op een artistiek
zeer hoogstaand niveau. Vooral soliste
Ester Yoo raakte letterlijk menige
gevoelige snaar met haar viool. Het
talrijk opgekomen publiek bedankte
haar en de rest van het orkest dan ook
met een staande ovatie. 

Jette Classics werd zo een meer dan
geslaagde mix van aanstormend talent
en gevestigde waarden. Noteer alvast
zaterdag 30 juni 2012 in uw agenda,
want dan staat de derde editie van dit

festival op het programma.

Jazz Jette June het tegendeel. Van
klezmer tot blues, van dixieland tot
wereldmuziek,... 

De invloeden op de jazz waren
even verrassend als verscheiden.
Sommige optredens klonken zacht en
breekbaar, terwijl andere concerten
dan weer op koortsachtige ritmes golf-
den. Een zaak hadden alle deelnemen-
de cafés gemeen: de swingende ritmes
zorgden er overal voor een aangena-
me, bruisende sfeer.
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6 augustus 2011
Phila 2000 organiseert 

een grote postzegelbeurs

Postzegelverzamelaars, hou alvast zaterdag 6 augustus vrij in uw
agenda, want op die dag vindt een grote postzegelbeurs plaats in Jette. 

Echte kenners of nieuwsgierigen kunnen van de gelegenheid gebruik maken om hun oude postzegel-
stocks van de zolder te halen, enkele ontbrekende postzegels op de kop te tikken of informatie in te win-
nen over de geneugten van de filatelie. U kan er ook gratis uw postzegels laten schatten. En koken hoeft
die dag ook al niet, want voor 20 euro per persoon kan u aanschuiven aan het koud buffet.

Grote postzegelbrocante
Zaterdag 6 augustus van 9u tot 17u
In het Poelbospaviljoen (Laarbeeklaan 110)

Gratis toegang

Meer info: Josiane Henseval (Phila 2000) – 02.428.43.06 – henseval.claude@skynet.be

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 meest recente editie van het Artiestenparcours, en
een hapje. 

Voor de muzikale noot zorgt Chupa Libre, de Vlaamse Manu
Chao. 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

Enthousiaste

begeleid(st)ers

in IBO De Puzzel in Jette

• Je werkt met kinderen tussen 2,5 jaar en 12
jaar; 

• Je werkt voor en na de schooluren, op
woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen
en in de vakanties; 

• Je bent actief en creatief bezig met kinde-
ren (sporten, gezelschapsspelen, schilde-
ren, tekenen, lezen, naar het park gaan,
pleinspelen, kringspelen, …);

• Je werkt samen in een team met andere
begeleid(st)ers;

• Je krijgt een deeltijds contract.

Een job voor jou of iemand anders?
Contacteer dan Joke Anthonissen
(0473.91.97.74 – depuzzel@vdkomma.be) voor
meer informatie.

De Puzzel
Léon Theodorstraat 163
1090 Jette
Tel.: 02.427.09.44
depuzzel@vdkomma.be
www.vdkomma.be 



Brussel Bad:
Het strand in de stad!
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6.000 m² fijn zand met palmbomen en kokosbomen om helemaal tot rust
te komen, sportvelden, speelterreinen en animatie voor de kleintjes, strand-
hutjes met allerlei lekkers, muziek die naar verre oorden voert. De eerste
weken van de zomervakantie wordt Brussel Bad opnieuw een ideaal trefpunt
voor de aanhangers van dolce far niente, bouwers van zandkastelen, liefheb-
bers van zen, beoefenaars van allerlei balspelen, fijnproevers en lekkerbek-
ken, fans van rock of hiphop, en al wie graag een vleugje exotisme opsnuift.

Sporten, luieren, dansen,...
De sportliefhebbers vinden er een rijk aanbod aan sportactiviteiten, van

beach soccer tot petanque, van rugbeach tot ultimate frisbee. Doet u het lie-
ver wat rustiger aan? Dan kan u terecht op de gestreepte ligstoelen op het
witte zand. Ondertussen kan u genieten van de fusion keuken en smaken van

verre landen om grote en kleine hongers te stillen. U heeft keuze uit meer dan
40 strandhutjes die heerlijke gerechtjes serveren met smaken van hier en
elders: Creools, Mexicaans, Braziliaans, Spaans, Brusselse specialiteiten,...
Op vrijdag, zaterdag en zondag, van 19 tot 23 uur, staan er telkens optredens
gepland. Ook hier is het reizen geblazen! Het programma is één grote mix,
met invloeden uit de vier windstreken: zouk, rock, salsa, hiphop, soul,...
Daarnaast komen ook de allerbeste dj’s van de hoofdstad langs voor een sto-
mend feestje.

U merkt het: op Brussel Bad zijn alle ingrediënten aanwezig om er dicht
bij huis een geslaagde zomer van de maken.

Meer info: www.brusselbad.be

Van 1 juli tot 7 augustus ligt Brussel weer enkele weken aan het strand.
Tijdens die periode slaat Brussel Bad namelijk opnieuw haar tenten op langs het
kanaal aan het Saincteletteplein.

Van 1 juli tot 7 augustus

31.07.2011
11u – Picknick
19u – Concert Manu Hermia Trio (onder voorbehoud)

Afsluiter: atelier - performance pyrotechniek met Gwendoline Robin

ATELIERS
Fotoatelier 
elke vrijdag in juli om 19u 

Van performance pyrotechniek tot
picknick bij Ploef! 

Ploef! PLus On Est de Fous... is een culturele ontmoetingsplaats waar je een praatje kan maken met vrienden en
buren, van een film genieten, een concert meepikken, een activiteit opzetten, je talenten tonen, leren zingen of koken.
Ploef! hoopt dat iedereen een reden vindt om eens langs te komen en zich welkom voelt ten huize Bonaventure.

Ploef!
Plus on est de fous...
Bonaventurestraat 100
www.ploef.eu
ploefplus@gmail.com – 02.476.98.07
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Nieuwe naam, nieuw logo

Jetse Academie Muziek – Woord – Dans

Muziek
Ook een hart voor muziek? In de Jetse Academie

Muziek – Woord – Dans kan je jouw favoriete muziekin-
strument 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 muziek-
geschiedenis ontdekken, jouw zangtalent testen in het
zangkoor of jouw muziektheorie aanscherpen.

Woord
Wie mondig is, heeft altijd een voetje voor, zowel op

school als in de maatschappij. Wil jij ook een vlotte uit-
spraak, wat meer durf? Droom je ook van toneelspelen of
verzin je zelf verhaaltjes? Vind je het leuk om je te verkle-
den en anderen te ontroeren? Dan is de sectie Woord iets
voor jou, met z'n algemene verbale vorming, dramatische
expressie, repertoirestudie, voordracht, toneel en welspre-
kendheid.

Dans
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 algeme-
ne dansinitiatie krijg je een doorgedreven artistieke trai-
ning die jou helpt om elke vezel van jouw lichaam te
beheersen en om de mooiste klassieke of hedendaagse dan-
sen onder de knie te krijgen.

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:

Vanaf 30 augustus - ma-di-woe-don: van 15u tot 19.30u;
vrij: 15u-18u, telkens in de academie. Inschrijvingen met
bancontact

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.

Info: 
Gemeentelijke Muziekacademie
M. Van de Moortel
– 02.426.72.94

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

Het museum werd opgestart in 1979, voor de promotie van beeldhouw-
kunst en driedimensionale kunst in België en het buitenland. Concreet comb-
ineert Atelier 340 Muzeum in de de Rivierendreef tentoonstellingen concep-
tuele kunst met de uitgave van rijk geïllustreerde catalogen en postkaarten.

De hele zomer lang kan u er terecht in hun cultureel café, dat alle dagen
geopend is van 14u tot 19u. Daarnaast kan u in Atelier 340 elke zaterdag
genieten van een filmvoorstelling. Van 2 juli tot 27 augustus kan u er onder de
noemer Filmotek, elke zaterdag vanaf 22u genieten van kortfilms van kunste-
naars, videoperformances en films uit het eigen archief.

Tijdens de maand augustus heeft het museum bovendien een grote ten-
toonstelling voorzien, met zowat 100 kunstenaars.

U merkt het, het wordt een warme, culturele zomer met Atelier 340.

Atelier 340 Muzeum
De Rivierendreef 340 

Cultureel café
Elke dag van 14u tot 19u

Filmotek
Elke zaterdag vanaf 22u, van 2 juli tot 27 augustus

Expo
Augustus - 100 kunstenaars

Cultureel café, filmotek en groepstentoonstelling
in Atelier 340

Atelier 340 Muzeum heeft steeds een bijzondere plaats ingenomen in onze gemeente. Tijdens
de zomer wordt het museum een culturele ontmoetingsplaats met een cultureel café, filmvoor-
stellingen en een grote groepstentoonstelling.

Meer info: www.atelier340muzeum.be - 02.424.24.12
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