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26 en 27 april 2014

Artiestenparcours
d’Artistes

Hebt u een voorliefde voor
kunst en cultuur? Houdt u van
inspirerende ontmoetingen?
Dan moet u 26 en 27 april 2014
zeker vrijhouden in uw agenda.
De 9de editie van het Artiestenparcours d’Artistes laat u naar
goede gewoonte het werk ontdekken van vele tientallen kunstenaars, gecombineerd met een
ruim aanbod aan animaties.
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Woord
van de

Burgemeester
GAS en APA

“

April is de maand van de afkortingen in Jette: GAS en APA.
Terwijl deze nauwelijks verder uit
elkaar kunnen liggen. GAS staat
voor Gemeentelijke Administratieve Sancties en APA
staat voor het Artiestenparcours d’Artistes. Terwijl de
GAS de overlast in de samenleving probeert tegen te
gaan, tracht het APA net voor een aangename, levendige samenleving te zorgen.
Eind maart keurde de Jetse gemeenteraad het
nieuw algemeen politiereglement goed. Dit reglement
– dat van toepassing is in de volledige politiezone Brussel West – somt de inbreuken op die een goede samenleving als het ware besmeuren. Denk aan sluikstorten,
wildplassen, beschadigingen,… Geen ‘grote’ criminaliteit, maar wel gedrag dat heel wat ergernis met zich
meebrengt. Via een administratieve sanctie kan dergelijk gedrag een halt toegeroepen worden. Bij zware

overtredingen kan de boete oplopen tot 350 euro, hetgeen ervoor zorgt dat de GAS-boetes een sterk ontradend effect hebben. Weet echter dat een GAS-boete
pas gebruikt wordt bij flagrante inbreuken. Enerzijds
beschikt onze gemeente over een efficiënte preventiedienst die op een zachte manier onaanvaardbaar gedrag bestrijdt. Stelt men toch een inbreuk vast, dan
kan er ook een gemeenschapsdienst opgelegd worden
als vervangende strafmaatregel.
Er zijn dus verscheidene maatregelen om overlast
tegen te gaan. De inhoud van het politiereglement
omvat echter geen elementen voor een heksenjacht.
Het zijn stuk voor stuk inbreuken waaraan een gemiddelde bewoner met de nodige burgerzin zich niet bezondigt.
Enerzijds kan men overlast in de samenleving bestrijden, anderzijds kan men de samenleving ook stimuleren via inspirerende initiatieven. Het Jetse
Artiestenparcours d’Artistes past zeker in dit lijstje met
evenementen. Honderden kunstenaars laten u gedurende een weekend hun oeuvre ontdekken, terwijl het
parcours ook bruist van de animatie. De ideale gelegenheid om onze gemeente door een andere, artistieke bril te bekijken. Het APA is meer dan een
parcours met kunstwerken, het
staat tevens garant voor aangename ontmoetingen en originele ontspanning. Ik hoop u
alvast te mogen begroeten op
weg langs het parcours.

”

Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Hervé DOYEN
Burgemeester
LBJ

Geoffrey LEPERS
1ste Schepen
MR-OPEN VLD

• Veiligheid en Veiligheidscontract
• Coördinatie en
Algemene zaken
• Voogdij O.C.M.W.
• Wijkcontract
• Communicatie
en Informatie

• Franstalig onderwijs
• Financiën
• Openbare reinheid
• Toerisme
• Informatica &
Nieuwe technologieën
• Oudstrijders
• Vervoer

> hdoyen@jette.irisnet.be
02.423.12.19

> glepers@jette.irisnet.be
02.423.12.34 - 02.423.12.19

Paul LEROY
5de Schepen
LBJ
• Franstalige cultuur (inclusief Franstalige academie
en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Gezinnen en het Jonge
kind, Franstalige jeugd
• Gezondheid - Stedenbou

Bernard VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN

Benoît GOSSELIN

Claire VANDEVIVERE

3de Schepen

4de Schepen

LBJ

LBJ

• Openbare ruimte
• Gemeentelijk patrimonium
• Energiebeheer
(URE, PLAGE, …)

• Preventie
• Sport
• Buitenschoolse activiteiten
en Kids’ Holidays
• Personeel
• Bi-culturele infrastructuren

• Burgerlijke stand
Demografie
• Sociale zaken
• Gelijke kansen – Integratie –
Mindervaliden
• Leefmilieu
• Kwaliteit van de dienstver-

> bvannuffel@jette.irisnet.be
02.423.12.08

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

lening aan de burger
> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Bernard LACROIX
6de Schepen
LBJ

Brigitte GOORIS
7de Schepen
MR-OPEN VLD

Christine GALLEZ

• Economisch leven en Handel
• Animatie
• Werkgelegenheid
• Leegstaande gebouwen en
terreinen
• Erediensten

• Nederlandstalig onderwijs
• Nederlandstalige jeugd
• Nederlandstalige cultuur
en Nederlandstalige zaken
• Nederlandstalige senioren

• Mobiliteit
• Woonklimaat / Huisvesting
• Duurzame ontwikkeling
• Agenda 21
• Noord/Zuid relaties

Sint-Pieterskerkstraat 47
> Secretariaat: 02.422.46.11
> Sociale dienst: 02.422.46.75

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.34

> chgallez@jette.irisnet.be
02.423.12.09

Voorzitter :
Benjamin Goeders
Esseghem 3, Lahayestraat 282
> Tel. 02.478.38.35
Permanenties diensten administratie, boekhouding en
sociale dienst: maandag van
9u tot 12u en dinsdag van
13.30u tot 16.30u

> blacroix@jette.irisnet.be
02.423.12.03

8de Schepen

ECOLO-GROEN

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Van op de banken van de gemeenteraad…
Gemeenteraad van 26 februari 2014

Akkoord over het actieplan mobiliteit
De Jetse gemeenteraad gaf eind februari zijn akkoord over
het definitieve plan met 15 acties die Jette vooropstelt om
de duurzame mobiliteit binnen de gemeente te verbeteren.
Deze 15 acties werden vastgelegd door de gemeente Jette
met de hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze
lopen over een periode van 3 jaar (2014, 2015 en 2016) en viseren zowel een optimaal mobiliteitsbeleid als de uitbouw
van het openbaar vervoer, de toegankelijkheid voor perso-

nen met beperkte mobiliteit, fietsinfrastructuur (waaronder
de installatie van fietsboxen) of de communicatie met buurtbewoners en buurgemeenten. Het definitieve actieplan kadert in het Gemeentelijke Mobiliteitsplan, dat Jette in 2006
lanceerde.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op 23 april 2014 om
20u in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraadszitting op https://publi.irisnet.be.

Brigitte De Pauw
Voorzitster OCMW
OCMW

Sociale Huisvestingsmaatschappij Jetse
Haard

Sociaal Woningbureau
Jette
Voorzitter :
Joseph Amisi
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
> Tel: 02.421.70.90

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00
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Jette voert strijd tegen
overlast op
Wijzigingen algemeen politiereglement
goedgekeurd
Op 26 maart keurde de Jetse gemeenteraad enkele wijzigingen in het algemeen politiereglement (APR) goed. Deze wijzigingen drongen zich met name op naar aanleiding van de nieuwe
wet op de gemeentelijke administratieve sancties die sinds 1 januari 2014 van kracht is.
Gas

H

et begrip ‘gemeentelijke administratieve sanctie’ duikt voor
het eerst op in een wet van
1999 die gemeenten de bevoegdheid gaf om bepaalde overtredingen, opgenomen in hun
politiereglement, met een administratieve i.p.v.
een strafrechtelijke sanctie af te handelen. Hoewel de nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties, die sinds 1 januari van dit jaar
van kracht is, veel verschilt van die van 1999, toch
blijft de filosofie van de oorspronkelijke wet overeind. Vertaald naar de Jetse realiteit komt die
hierop neer: de strijd tegen overlast aangaan om
zo de levenskwaliteit van de Jettenaren en nietJettenaren binnen onze gemeente te verbeteren.

de GAS-boetes (350 euro i.p.v. 250 euro voor
meerderjarigen, 175 euro i.p.v. 125 euro voor minderjarigen) en de toevoeging van een artikel over
gemeenschapsdienst als een vervangende strafmaatregel. Verder werd de lijst van inbreuken die
aanleiding kunnen geven tot een administratieve
sanctie uitgebreid met de beschadiging van voertuigen en het stilstaan en parkeren waar dat niet
mag.
Het nieuwe algemene politiereglement is van
toepassing op het hele grondgebied van de politiezone Brussel-West (Ganshoren, Jette, Koekelberg,
Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek).

De nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties laat ook een verlaging van de minimumleeftijd voor overlastboetes van 16 tot 14 jaar
toe. De gemeente Jette heeft de beslissing rond die
leeftijdskwestie voorlopig uitgesteld tot een latere
datum. Hoedanook zijn voor minderjarigen van 16
tot 18 jaar verschillende alternatieve maatregelen
voorzien, waarbij de nadruk op het pedagogisch aspect ligt. Zo worden in eerste instantie de ouders betrokken en kan op die manier een administratieve
procedure vermeden worden. Als deze stap niet het
beoogde effect ressorteert, zal de gemeente de minderjarige een bemiddeling voorstellen. En ten slotte
kan een gemeenschapsdienst van maximum 15 uur
alsnog een administratieve sanctie vermijden.

Wat is overlast?
Over de GAS-boetes en met name over inbreuken die tot een GAS-boete kunnen leiden, is de
laatste maanden al heel wat inkt gevloeid. De
strafbaarheid van volgende overtredingen laat alvast weinig aan de verbeelding over:
Wildplassen
Sluikstorten
Vuilniszakken op foute uren buitenzetten
Nalaten hondenpoep op te ruimen
Opzettelijk beschadigen van banken in
openbare parken
• Het verkeer hinderen door een hond niet
aan de leiband te houden
• Affiches aanplakken waar dit niet
toegelaten is
•…

•
•
•
•
•

Wijzigingen APR
De belangrijkste wijzigingen in het algemeen
politiereglement naar aanleiding van de nieuwe
wet op de gemeentelijke administratieve sancties
zijn de aanpassing van de maximumbedragen van

Jongeren en GAS-boetes

Meer info: www.jette.be
KORTOM
De aanpassing van de maximumbedragen
van de overlastboetes en de uitbreiding van de
lijst van inbreuken die aanleiding kunnen geven
tot zo’n boete, vormen de belangrijkste wijzigingen in het algemeen politiereglement.
Ongeacht of de minimumleeftijd voor overlastboetes al dan niet verlaagd wordt, voorziet de
gemeente voor minderjarigen een aantal
alternatieve maatregelen waarbij de nadruk
ligt op het pedagogisch aspect.

Meer blauw
op het openbaar vervoer

Veiligheid

Sinds november beschikt Jette over nieuwe politieploegen. Hun taak: de aanwezigheid
verzekeren op het openbaar vervoer, in het bijzonder op bussen, metro’s en trams.

D

ankzij een financieel duwtje in de rug van
de federale regering, meer bepaald de Minister van Binnenlandse Zaken, is onze
politiezone Brussel-West versterkt met 55 politieagenten, mannen en vrouwen, om de patrouilles en de veiligheid te verhogen in de
gemeenten die deel uitmaken van de zone.
Concreet betekent dit dat de gemeente Jette vandaag kan rekenen op deze nieuwe ploegen die
dagelijks bus, tram of metro nemen om er de veiligheid te verzekeren. Ze zijn op het terrein van
6.30 uur ’s morgens tot middernacht en circuleren op het hele openbare vervoersnet op Jets
grondgebied. Misschien bent u ze al tegen het lijf
gelopen.

deling in 2013 kon verhogen door 1.015 patrouilles
in te zetten. Een efficiënt personeelsbeleid heeft
het mogelijk gemaakt om het aantal politiemensen op het terrein te verhogen, zonder uiteraard
de wijkagenten en de gemeenschapswachten die
dag in dag uit onze openbare ruimte doorkruisen,
uit het oog te verliezen.
Deze bewakings- en preventieopdracht, bovenop enkele arrestaties de laatste maanden, lijken
dus hun vruchten af te werpen: de criminaliteitscijfers in Jette zijn met 10% gedaald. De daling
van criminele feiten (diefstal, agressie, sacjacking) is één van de belangrijkste in het noordwesten van Brussel.

Het veiligheidsgevoel vergroten
De gemeente vindt het alleszins een goede
zaak, want Jette heeft een dicht openbaar vervoersnet waar dagelijks duizenden leerlingen gebruik van maken. De eerste getuigenissen
bevestigen alvast dat de verhoogde politieaanwezigheid het veiligheidsgevoel bij de reizigers vergroot. De cijfers bewijzen dat Jette, bovenop de
zonale interventiedienst, de visibiliteit van de af-

KORTOM
De politiezone Brussel-West is versterkt met
55 politieagenten, mannen en vrouwen, om de
patrouilles en de veiligheid te verhogen in de
gemeenten die deel uitmaken van de zone.
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25 mei 2014 : Verkiezingen
Nuttige informatie
Op 25 mei 2014 trekken we met z’n allen naar de stembus voor de ‘moeder aller verkiezingen’. De federale, gewestelijke en Europese verkiezingen vallen namelijk samen zodat over
alle bestuursniveaus, uitgezonderd het gemeentelijk niveau, beslist wordt.

V

olgende maand geven we meer details
over uw oproeping en de praktische regeling van de verkiezingen. Intussen
geven we u hieronder alvast antwoord op de
meest gestelde vragen.

Waar en wanneer kan ik gaan stemmen?
De stembureaus zijn open van 8u tot 16u (1 uur
langer dan normaal, aangezien er drie verkiezingen samenvallen). Uw stembureau vindt u op de
oproepingsbrief die u ten laatste op 11 mei in uw
bus zal ontvangen.

Wie kan er stemmen?
Om te stemmen moet u Belg zijn, in het bevolkingsregister ingeschreven zijn, 18 jaar zijn en
niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht.

Moet ik gaan stemmen?
Ja. In België geldt er stemplicht. Indien u niet
kan gaan stemmen (ziekte, vakantie,…), kan u er-

voor kiezen om niet te gaan stemmen of om een
volmacht te geven. U moet sowieso de nodige bewijsstukken bezorgen aan het gemeentebestuur.

Wanneer en hoe kan ik met volmacht
stemmen?
Bij ziekte, werkverplichtingen, gevangenisstraf,
verlof in het buitenland, als marktkramer of student, kan u bij volmacht stemmen of ontheven
worden van uw stemplicht. Hiervoor moet u het
nodige bewijs kunnen voorleggen (medisch attest, werkgeversattest,…). Het volmachtformulier
is te bekomen bij het gemeentebestuur en zal beschikbaar zijn op de gemeentelijke website. Opgelet! De persoon die u toewijst, moet voldoen
aan de stemvoorwaarden (zie hierboven).

Wat als ik met verlof ben in het
buitenland?

van de Burgemeester nodig. Om dit aan te vragen, moet u bewijsstukken kunnen voorleggen
(vliegticket, hotelreservatie) of een verklaring op
erewoord afleggen.

Meer info:
www.verkiezingen.fgov.be

Als u met verlof bent in het buitenland kan u
ook via volmacht stemmen. Hiervoor hebt u echter naast het volmachtformulier ook een attest

Biometrie doet haar intrede in Jette

Paspoorten en verblijfstitels met vingerafdrukken
Sinds midden maart levert het gemeentebestuur van Jette biometrische paspoorten
en verblijfstitels (A, B en C) af. Deze documenten bevatten ook uw vingerafdrukken,
een beveiliging die vervalsing van identiteitsdocumenten moet tegengaan.
Wat is biometrie ?

Lachen verboden!

B

Naast uw naam, voornaam, geboortedatum, foto
en handtekening, zijn vanaf nu ook uw vingerafdrukken (bij voorkeur van uw wijsvingers) nodig
voor het aanmaken van een paspoort of een verblijfstitel A, B of C. Al deze gegevens worden
geregistreerd in de chip van het identiteitsdocument. U moet er echter wel rekening mee houden
dat biometrie gehouden is aan strikt regels wat
betreft uw foto. Ziehier 4 zaken waar voortaan
moet op gelet worden:
1.
Een neutrale gezichtsuitdrukking: gesloten mond, geen glimlach.
2.
Het hoofd en de schouders recht houden, vlak voor de lens.
3.
Het gezicht voldoende vrij houden: de
voorkant van het gezicht, de oren en de kin moeten goed zichtbaar zijn.
4.
De ogen goed zichtbaar: geen weerspie-

iometrie heeft tot doel meetbare fysieke,
psychologische of gedragseigenschappen
van personen te bepalen om ze onomstotelijk te kunnen identificeren (de DNA-test, irisherkenning, vingerafdrukken, gelaatsherkenning
en stemherkenning). Europa koos twee types van
biometrische gegevens om paspoorten en visa afgegeven door de lidstaten te beveiligen: vingerafdrukken en gelaatsherkenning (via een pasfoto).
Dit betekent dat, op termijn, aan de grensovergang, de vingerafdrukken van de houder van een
biometrisch paspoort zullen vergeleken worden
met de vingerafdrukken die geregistreerd staan
in de chip van zijn paspoort. Deze maatregelen
zijn bedoeld om de strijd tegen identiteitsfraude
aan te binden en de veiligheid van de burgers te
verhogen door hen een quasi onvervalsbaar document te garanderen.

geling in de brilglazen, geen donkere brilglazen,
geen al te opvallend montuur of een montuur dat
de ogen gedeeltelijk bedekt.
Het moet bovendien gaan om een originele foto,
in goede staat, met een resolutie van minstens
400 dp en gedrukt op glanzend papier van hoogwaardige kwaliteit. De foto mag niet ouder zijn
dan 6 maanden en moet in kleur zijn, met een heldere achtergrond. Het gezicht moet er helemaal
op staan, in het midden van de foto, en de gelaatstrekken moeten goed zichtbaar zijn. Let ook
op de scherpte, het contrast en het licht (geen
onder- of overbelichting, geen rode ogen). Alle
details, geïllustreerd met voorbeelden, vindt u op
de website van de gemeente (www.jette.be – Tot
uw dienst – Aanvragen en formulieren – Paspoort).

Samenleving

8 mei 2014 : Café santé over ouderschap
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Is ouder zijn kinderspel?

Wat betekent het om ouder te zijn? Wat verwacht u als grootmoeder? Wat is een gezin? Hoe
alleen een kind opvoeden? Als deze vragen u bezighouden dan zal u zeker geïnteresseerd
zijn om op 8 mei deel te nemen aan een Café santé (Fr) rond het thema ouderschap.
Alle spelers samenbrengen

D

e notie ‘gezin’ is de laatste jaren aanzienlijk geëvolueerd. Het gezin zoals we het
kennen van vroeger krijgt concurrentie
van eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, multiculturele gezinnen, homogezinnen,
adoptiegezinnen,… De rol van de ouders, de grootouders, opvoeders en andere personen die beroepsmatig met kinderen bezig zijn, is door de
jaren heen veel veranderd. Daarom willen de gemeentelijke dienst Menselijke ontwikkeling en
asbl Question alle spelers samenbrengen om op
een gezellige manier te discussiëren over het ouderschap.

woord proberen te geven. Gedurende een hele
voormiddag zullen ouders en beroepspersonen
gevraagd worden om na te denken over de uitdagingen van het ouderschap en na te gaan wie of
wat de beslissingen en de keuzes van ouders bepalen of beïnvloeden. Dit zal gebeuren aan de
hand van diverse animaties: spelletjes, debatten,
foto’s,… Allemaal hulpmiddelen die het de deelne-

mers mogelijk maken zich uit te drukken en hun
ervaringen uit te wisselen in een gemoedelijke
sfeer, zoals op café, bij een drankje en wat zoetigheden.
Bent u ouder of grootouder of professioneel
met kinderen bezig? Uw mening is belangrijk!
Bent u geïnteresseerd in de ervaring van anderen? Schrijf u in bij de dienst Menselijke ontwikkeling.
Inschrijven verplicht
Anne-Françoise Nicolay
02.422.31.23 – afnicolay@jette.irisnet.be
Donderdag 8 mei 2014, van 9 tot 12u
Café santé over ouderschap
Iedereen is welkom
Het Café santé over ouderschap is een initiatief
van het platform “Mieux vivre ensemble” en
wordt georganiseerd door asbl Question Santé.

Het ouderschap, wat is dat?
Is het ouderschap zo eenvoudig als de maatschappij laat uitschijnen? Op die vraag zullen de
deelnemers van Café santé op 8 mei een ant-

Sans Souci : project bundelt de krachten
Het psychiatrisch ziekenhuis Sans Souci organiseert op 14 mei 2014 de vierde editie van de
jogging van de geestelijke gezondheid. Een mooi initiatief dat alsmaar meer weerklank vindt
en elk jaar meer en meer patiënten, personeelsleden en sympathisanten op de been brengt.

H

et was Marie-Line Fromont, verpleegster
in de Kliniek Sans Souci, die in 2011 het
idee van een jogging lanceerde. Ze stelde
geïnteresseerde patiënten en personeelsleden
voor deel te nemen aan een jogging van 4 of 8
km in het Poelbosdomein. Vier jaar later bekleedt
het evenement een centrale plaats in het leven in
het ziekenhuis en kent het een groeiend succes
met alsmaar meer deelnemers.

tot een goed einde te brengen: technische ploeg,
administratief personeel, maar ook het keukenpersoneel en de schoonmaakploeg, iedereen
springt bij op het vlak van organisatie, omkadering, bewegwijzering, bevoorrading, aanmoediging, veiligheid, enz. Een teamgeest waar
administratief directrice Laurence Fétu volledig
achter staat en die aangemoedigd wordt door de
Franse Gemeenschapscommissie. Zelfs de affiche
van het evenement is een collectieve realisatie.

stellingen deel aan de jogging Sans Souci en groeit
het deelnemersaantal elk jaar. Vorig jaar waren ze
met 105. Benieuwd hoeveel er op 14 mei de uitdaging durven aangaan om 4 of 8 km te lopen.

Algemene mobilisatie
Ter voorbereiding van de jogging nemen geïnteresseerde patiënten en personeelsleden elk jaar
deel aan het trainingsprogramma “Start to run”,
waardoor ze hun loopprestaties geleidelijk opbouwen door lopen te combineren met wandelen,
stretchen, lenigheidoefeningen en een aangename sfeer. Na afloop van het programma zijn ze
klaar om het parcours van 4 of 8 km van de jaarlijkse jogging te lopen. Maar niet alleen joggers
nemen deel aan deze dag. Binnen het ziekenhuis
draagt iedereen zijn steentje bij om dit teamwerk

Buiten de muren van het ziekenhuis
Dankzij dit evenement krijgen sommige patiënten
opnieuw de sportmicrobe te pakken en nemen anderen dan weer organisatorische verantwoordelijkheden op zich. Zo ontdekt iedereen het plezier om
deel uit te maken van een teamgebeuren. Er
ontstaat een ongelooflijke dynamiek die het kader
van het ziekenhuis overstijgt: “De jogging zorgt
voor een opening naar buiten toe, en dat is precies
waar psychiatrie om draait”, menen de organisatoren. Sinds 2012 nemen zelfs andere Brusselse in-

4de jogging van de geestelijke gezondheid
14 mei 2014 om 14u
Clinique Sans Souci
Tentoonstellingslaan 218 – 02.478.04.33
Inschrijvingen
jogging@sans-souci.be
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Op zoek naar een opleiding?

Syntra Brussel kan je helpen
Syntra Brussel is een Brussels Nederlandstalig opleidingscentrum voor ondernemers en ondernemers in spe. Droom je van een eigen zaak? Heb je ondernemerszin? Zoek je een opleiding of bijscholing? Syntra Brussel biedt een brede waaier aan opleidingen. Van journalist,
kapper, schoonheidsspecialist, elektricien, modeontwerper, boekhouder tot juweelontwerper...

H

et opleidingscentrum maakt geen onderscheid op vlak van taal,
sekse, religie, afkomst of op andere vlakken. Jongeren en volwassenen tussen 15 jaar en 65+, die het Nederlands machtig zijn en een
beroepsopleiding willen volgen, zijn welkom. Jong of oud, schoolplichtig,
werkzoekend, werknemer of zelfstandig,… Er zijn verschillende opleidingsvormen voorzien voor de verschillende doelgroepen: leertijd, voltijdse opleidingen, dagopleidingen, avond- en zaterdagopleidingen en bijscholingen.
Syntra Brussel ontwikkelt ook opleidingen op maat voor KMO’s in verschillende vakgebieden.
Syntra Brussel
Campus Tour&Taxis
Havenlaan 86c, bus 209
1000 Brussel
Tel : 02.421.17.70 - info@syntrabrussel.be
www.syntra.be

Werkaanbiedingen
La Coupole Bruxelloise de l’Autisme
Het Franstalige La Coupole Bruxelloise de l’Autisme opent in mei een dagcentrum voor volwassenen met een ernstige graad van autisme. Daarvoor is het centrum op zoek naar...
Opvoeders niveau A1 en A2

Boekhoudkundig en administratief verantwoordelijke

Taken en verantwoordelijkheden:
Opvangen van de bewoners en organiseren van aangepaste activiteiten;
Vastleggen van doelstellingen en individuele programma’s voor de opvang
van de bewoners via methodes, educatieve strategieën en pedagogisch verantwoorde en intern overeengekomen tools;
Observeren en evalueren van gedragingen en competenties en voorstellen
van oplossingen;
Waken over het welzijn en de levenskwaliteit van de gehandicapte persoon;
Uurrooster: Meerdere voltijdse (37u/week) en deeltijdse contracten – variabele uurroosters inclusief nacht- en weekenddienst.
Gezocht profiel:
Diploma gespecialiseerd opvoeder, onderwijs van het korte type
of Bekwaamheidscertificaat opvoeder, hoger secundair onderwijs
Datum indiensttreding: 5 mei 2014

Taken en verantwoordelijkheden:
Voor de opening:
Voorbereiden van het boekhoudkundige, financiële en administratieve werk;
Voorstellen en vastleggen van boekhoudkundige en administratieve procedures voor toekomstige centra en voor de vzw in het algemeen; ...
Na de opening:
Dagelijkse boekhouding van de centra;
Actief deelnemen aan interne en externe vergadering, in functie van de job;
Financieel beheer van de vzw en de 2 centra; ...
Gezocht profiel:
Houder van diploma graduaat of bachelor Boekhouden;
Ervaring van minstens 5 jaar als verantwoordelijke boekhouden en/of financieel beheer in een organisatie van het type KMO
Datum indiensttreding: april 2014

Hoe solliciteren?
Wenst deel uit te maken van een dynamische ploeg en de uitdaging om mee te werken aan een innoverend project aan te gaan? Beantwoordt uw profiel
aan bovenvermelde beschrijving? Stuur dan uw cv en motivatiebrief naar Benoît Tackoen, hoofdopvoeder, enkel per e-mail naar
recrutement.coupole@gmail.com. Vermeld de functie in het onderwerp van uw e-mail.

Sociaal

Het OCMW
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Ten dienste van een steeds breder publiek

Wat is het OCMW? Wat is de taak van het OCMW en tot welk publiek richt het zich?
Vragen waarop u meestal het volgende antwoord krijgt: “Het OCMW houdt zich bezig met
armen, mensen zonder inkomen, zonder werk…”. Klopt dit? Niet helemaal…

W

at wel klopt is dat het OCMW een onthaalplaats is voor een kansarm publiek. De belangrijkste taak ervan is nu
eenmaal hulp verlenen aan individuen die niet
over de nodige middelen beschikken om een
menswaardig bestaan te leiden. Als geen enkele
oplossing nog een uitweg biedt, vormt het OCMW
in dergelijke gevallen de laatste uitweg waar uitkeringsgerechtigden de nodige steun kunnen bekomen om hun leven opnieuw op de rails te
krijgen.

Breder publiek
Tegenwoordig biedt het OCMW tal van diensten aan een veel breder publiek dat niet noodzakelijk hulpbehoevend is en soms zelfs behoort

tot de middenklasse. Door het gebrek aan informatie, maar ook door het negatieve imago dat
nog altijd rond het OCMW hangt, aarzelen velen
nog te dikwijls om bij deze instelling aan te kloppen voor informatie, hulp of gewoon een luisterend oor.
Het spreekwoord ‘beter voorkomen dan genezen’ indachtig, zijn alle sociale actoren het er
nochtans over eens dat mensen moeten aangemoedigd worden om informatie in te winnen en
hulp te zoeken bij specialisten om hun problemen
aan te pakken en niet te wachten tot ze in een negatieve spiraal terechtkomen.
Uiteraard zijn, naast het OCMW, nog tal van
verenigingen actief in de sociale sector (huisvestingsproblematiek, hulp bij huistaken, ouder-

schapssteun, budgetbeheer,…), maar is het soms
moeilijk om door de bomen het bos te zien en het
juiste aanspreekpunt te vinden.
Dat is nu net waar het OCMW een rol kan spelen als open sociaal huis: het verstrekken van algemene
hulp
en
informatie,
mensen
doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten, ze
geruststellen en luisteren naar hun plannen of
problemen allerhande.

Sociaal huis
Toch loopt deze onthaalfunctie op het terrein
niet van een leien dakje. De sociale diensten zitten dikwijls tot over hun oren in het werk, zodat
hen de tijd ontbreekt om dergelijke vragen op een
efficiënte manier te behandelen. Daarom heeft
het OCMW van Jette een aanspreekpunt in het
leven geroepen waar mensen terecht kunnen met
hun algemene vragen. Sinds kort is een sociaal
assistente in dienst die het concept ‘sociaal huis’
concreet moet maken. Voor elke vraag van algemene aard kan u op afspraak bij haar terecht.
Als u met vragen zit van administratieve of juridische aard in het kader van sociale hulp, uw
energiefactuur, problemen i.v.m. uw gezondheid
of handicap, het beheer van uw maandelijks budget,…, aarzel dan niet om begeleiding te vragen
aan het OCMW. En wacht vooral niet tot het te
laat is!
sociaal.huis@publilink.be

Het OCMW van Jette
Sint-Pieterskerkstraat 47
02.422.46.11
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Aanpassingen MIVB-aanbod

Sneller met de bus naar het UZ Brussel
De MIVB voorziet het Brussels Gewest van openbaar vervoer, met een uitgebreid bus-, tramen metronetwerk. Bovendien wordt het aanbod voortdurend uitgebreid en aangepast,
naargelang de behoeften van de gebruikers. In Jette werden er tijdens de maand maart
aanpassingen doorgevoerd voor de bus 53, tram 62 en voor de frequentie van 5 lijnen.
In april volgt nog een aanpassing voor tram 62.
Bus 53:
Snellere verbinding met UZ Brussel
De MIVB wijzigde onlangs het traject van buslijn 53. Vanaf de halte Bonaventure rijdt de bus
rechtstreeks naar het UZ Brussel om daarna opnieuw de Dieleghem- en Liebrechtwijk aan te
doen en door te rijden tot de nieuwe eindhalte op
de Liebrechtlaan.
Deze wijziging is bedoeld om de reistijd in te
korten voor de patiënten, bezoekers en personeelsleden van het ziekenhuis en de hele VUBcampus. De maatregel gaat gepaard met een
verhoging van de frequentie van de buslijn en de
renovatie door de MIVB van het voetpad aan de
ingang van het Dieleghembos.
Het nieuwe parcours wordt momenteel uitgetest gedurende een periode van 6 maanden en de
MIVB voorziet daarna een evaluatie.

gelijk te maken tussen Evere en Jette, via Laken.
Vanaf 22 april wordt de lijn op weekdagen ook
verlengd tot Eurocontrol, in Evere.

Lijnen 19, 49, 53, 84 en 88:
Verhoogde frequentie
Tenslotte werd de frequentie voor de verschillende lijnen 19, 49, 53, 84 en 88 opgedreven. Het
eerste vertrek van de tram 19 wordt vervroegd in
beide richtingen, in verhouding met de aanslui-

ting met de metrolijnen 2 en 6 in Simonis. Wat betreft de bussen, wordt het piekuur voor de lijn 49
tijdens de week ’s avonds verlengd, terwijl de frequentie voor de lijnen 53, 84 en 88 verhoogd
wordt. Voor de bus 53 gaat de frequentie van 15
naar 12 minuten tijdens weekdagen, voor de bus
84 van 15 naar 12 minuten op zaterdagnamiddag
en voor de bus 88 van 20 naar 15 minuten op zaterdag.

Tram 62:
Verlengd tot kerkhof
Op 10 maart werd ook het traject van tram 62
verlengd. De lijn werd verlengd tot het kerkhof
van Jette om een rechtstreekse aansluiting mo-

AAN DE OPENBARE RUIMTE
Couteauxstraat
Drainering
Midden maart is Hydrobru gestart met de vervanging van de aansluitingen en de vernieuwing
van de collector in de Couteauxstraat. Het verkeer zal tijdelijk verboden zijn in de zone waar
de werken plaatsvinden. De totale duurtijd van
de werf wordt geschat op 80 werkdagen.

Poplimontlaan en
Wereldtentoonstellingslaan
Heraanleg voetpaden en asfaltering
Het Gewest is van start gegaan met de heraanleg van de voetpaden en de asfaltering van de

Poplimontlaan en de Wereldtentoonstellingslaan. Deze werken zullen minstens tot juni
duren.

Openbare verlichting
Diverse vervangingen
Tijdens de maand april zal Sibelga overgaan tot
de vervanging van de verlichting in de De
Boeckstraat, de Berréstraat, de Steppéstraat, de
Mayellestraat en op het Grotplein. Ook de
straatlantaarns langs het Huybrechtspark en
het Garcetpark zullen vervangen worden en er
komt nieuwe verlichting in de ondergrondse
doorgang van het station van Jette.

Abdij van Dieleghemstraat en
Liebrechtlaan
Drainering
Hydrobru voert draineringswerken uit in de
Liebrechtlaan en in de Abdij van Dieleghemlaan.
Deze werken gaan door tot eind maart 2014.

Woestelaan
Fase 3
De gewestelijke renovatiewerken aan de Woestelaan gaan onverminderd verder. De eerste
faste is momenteel afgerond en fase 3 is gestart.

Solidariteit
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Nieuws van de recentste Marokkaanse missie
Live vanuit Sidi Bibi en Belfaa

Naar aanleiding van de laatste Jetse missie in Marokko, afgelopen maart, heeft de gemeentelijke internationale samenwerking behoorlijk van zich doen spreken in de Marokkaanse gemeenten. Op het programma: een vorming over mensenrechten, bemoedigende bezoeken op
het terrein, gemotiveerde monitrices en een nieuw partnerschapsproject voor 2014-2016.
Het jeugdhuis van Sidi Bibi

E

én van de doelstellingen van de missie van
maart was de Marokkaanse partnergemeenten de akkoorden voor het vervolg
van het partnerschap te doen tekenen. Wat betreft Sidi Bibi hoeft het niet te verbazen dat de
dingen enigszins vastlopen op het niveau van de
administratie. Maar de jongeren en de organisaties op het terrein daarentegen zijn enthousiaster
dan ooit om het partnerschap nieuw leven in te
blazen. Het grote project van 2014 is de oprichting van een gloednieuw jeugdhuis. Van zodra
een beheerraad benoemd is, kunnen de jongeren
diverse projecten aanbrengen, zoals culturele activiteiten en animatie, maar ook samenwerken
met verenigingen voor de ontwikkeling van sociale projecten rond onderwijs, vorming en integratie en onthaal van migranten.

Belfaa, een geëngageerde gemeente!
Parallel aan het partnerschap met Sidi Bibi,
heeft de gemeente Jette zich in een totaal
nieuwe samenwerking gestort, met name met de
buurgemeente Belfaa. De ontmoetingen met de
functionarissen en de ambtenaren waren in ieder
geval verrijkend en hebben al geleid tot de ontwikkeling van verschillende werkpistes. De gemeente is zeer geëngageerd op het vlak van
menselijke ontwikkeling en promoot dan ook
volop de participatieve democratie door het op
punt stellen van een functioneringssysteem waarbij politiek, administratie en burgers nauw samenwerken. Vastbesloten om haar verenigingsnetwerk en sociale dienstverlening uit te bouwen,
is de Marokkaanse gemeente van plan om werk
te maken van goed onderwijs, duurzame ontwikkeling en de verbetering van de vrouwenrechten.
Het programma strookt in ieder geval voor 100%
met de doelstellingen van het partnerschap en
kon dus meteen rekenen op het enthousiasme
van de gemeente Jette.

Succesvolle vormingen
Naast de ondertekening van de akkoorden was
het belangrijkste evenement van de laatste missie een vorming voor jongeren over mensenrechten. Bijna 80 jongeren volgden, gespreid over
twee weekends, vormingen die rijk gestoffeerd
waren met debatten en ontmoetingen, met name
met drie jonge Senegalezen en een Malinees die
allemaal pas naar Marokko waren geëmigreerd.
De vormingen werden georganiseerd met de
steun van het Gewestelijk Centrum van de Mensenrechten en kregen weerklank tot in Agadir.
Een welverdiend succes gezien het hoge niveau
van de voorgestelde activiteiten en het engagement van de deelnemers. Toch was er nog een
vorming die bijgedragen heeft tot het welslagen
van deze missie: de vorming van de monitrices.
De ontwikkeling van de voorschoolse opvangcentra, waarvan sommige uitgerust werden door de
gemeente Jette in het kader van het partnerschap, is een aangename verrassing, net als het
enthousiasme van de monitrices die er werken.
Door te getuigen van een volgehouden engagement bewijst de jonge generatie elke dag opnieuw dat zij de motor van de verandering
belichaamt en de olie vormt van een goeddraaiend partnerschap dat soms de neiging vertoont om te blijven haperen.

Trommelen
voor een betere
wereld
Op vrijdag 21 maart kon je kort voor het
middaguur djembés horen weerklinken in
Jette. Enkele Jetse scholen namen deel aan
de actie "Tamboers voor de vrede ", die ijvert
voor een betere wereld.
Door het slechte weer verhuisden de jonge
trommelaars van het voorplein van het Gemeentehuis naar de Van Asbroeckschool, maar
dit temperde hun enthousiasme allerminst.
Via de actie “Tamboers voor de vrede” laten
de kinderen zich horen voor meer vrede en
voor een aangenamere samenleving. De
actie vindt tegelijkertijd over de hele wereld
plaats, waarbij duizenden kinderen samen
trommelen voor een betere wereld.
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Het woord van de ombudsman

Rattenbestrijding in Jette
campagne vindt plaats in de lente, voor de voortplantingsperiode, de tweede voor de winter. Deze
operaties worden op touw gezet in samenspraak
met het bedrijf Vivaqua dat het rioleringsnet beheert en een privéfirma ingehuurd door de gemeente. Ze vormen geen gevaar voor de
bewoners of huisdieren: het afbreekbare lokaas
wordt in de riolen geplaatst, bevestigd aan twee
metaaldraden. Het vergif, waarvan de samenstelling regelmatig gewijzigd wordt om immunisatie
tegen te gaan, roeit de ratten uit.

Reinheidsombudsman
rvanlaethem@jette.irisnet.be

Z

oals elk jaar rond dezelfde periode vindt
tijdens de week van 28 april een rattenbestrijdingscampagne plaats in Jette.
Maar acties zoals deze zijn slechts efficiënt als ze
samengaan met volgehouden inspanningen van
alle Jettenaren op het vlak van netheid.

Zonder gevaar
Jaarlijks worden er twee campagnes georganiseerd in alle straten van de gemeente. De eerste

Wat kan u doen?
Als u bij u thuis ratten wil bestrijden, kan u gratis
gifzakjes bekomen bij de gemeentelijke dienst
Openbare ruimte. Thuisgebruik (in een kelder of
riolering) van rattenvergif vraagt echter bijzondere
voorzichtigheid, aangezien dit bijvoorbeeld gemakkelijker toegankelijk is voor uw huisdieren. Als u in
een flatgebouw woont, kan u de syndicus of de
mede-eigenaars vragen voor een rattenbestrijding.

Beter voorkomen…
De beste manier om ratten te bestrijden blijft preventie. U kan bijvoorbeeld een rooster op de verluchtingsgaten van uw woning plaatsen om te
vermijden dat ratten hun weg naar binnen vinden.
Bewaar voedsel ook in afgesloten dozen en let op
de netheid binnenshuis. Hetzelfde geldt uiteraard
voor de omgeving van uw woning: afval in de
straat, voedsel bedoeld voor zwerfkatten of vuilniszakken die te lang op het voetpad blijven rondslingeren, het trekt allemaal ratten aan. Waken
over de netheid van de openbare ruimte en de regels respecteren volstaan om actief deel te nemen
aan de strijd tegen een toename van de populatie
van ratten en andere schadelijke dieren.
Meer info:
Dienst Openbare Ruimte
Léon Theodorstraat 108 – 1090 Jette
02.423.13.17
rvanlaethem@jette.irisnet.be

Grofvuil in de kijker

Nu het stilaan tijd wordt voor de grote lenteschoonmaak vraagt u zich misschien af hoe u
best van uw oude meubels, kapotte huishoudapparaten, enz., afgeraakt.
Daar bestaan twee mogelijkheden voor: ofwel brengt u ze naar het gewestelijk containerpark
of u belt naar de speciale ophaaldienst van Net Brussel.

G

rof huisvuil is afval dat niet
in zakken kan opgehaald
worden omwille van de
aard, het gewicht of de afmetingen
ervan en dat niet valt onder bouwafval. Oude meubelen of apparaten die
nog in goede staat
zijn kunnen eventueel hergebruikt
worden door een
particulier of
een organisatie die actief is in de
sociale economie. Misschien kan u
ze dus beter
tweedehands verkopen of wegschenken in plaats van ze

weg te gooien. Als ze dan toch in
slechte staat zijn, hebt u twee mogelijkheden om ervan af te geraken.

Gewestelijke
containerparken
U kan met uw grofvuil (elektrische
huishoudapparaten, meubelen, multimedia, lampen en verlichting,…) terecht in één van de twee
gewestelijke containerparken. Voor
huishoudens is deze
dienst gedeeltelijk
gratis: tot 3m3 per bezoek per dag. Voor
elke bijkomende m2
betaalt u een forfait
van 121 euro exclusief
btw.
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.

respect voor het milieu. Hout dient
bijvoorbeeld voor de aanmaak van
samengesteld hout, spaanplaten of
multiplex. Niet recycleerbare grondstoffen worden dan weer gebruikt als
brandstof om energie te produceren.

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 om een afspraak te maken. Elk jaar heeft u
recht op een gratis ophaling van
3m³ grofvuil. Voor elke bijkomende
m³ betaalt u vervolgens 27,23 euro.

Wat gebeurt er met
uw grofvuil?
Het meeste afval dat Net Brussel
verzamelt, wordt gesorteerd voor recyclage of energievalorisatie, met

Vind alle informatie over afvalophaling en -sorteren
op onze website www.jette.be

Containerparken
Containerpark Noord
Rupelstraat in 1000 Brussel
Containerpark Zuid
Britse Tweedelegerlaan
in 1190 Vorst
Zo & ma, van 14.30u tot 20u,
di & wo, van 9 tot 20u en
van do tot za, van 9 tot 16u

Leefomgeving
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26 april 2014: Gouden Bezemactie
Grote lenteschoonmaak in uw wijk

Op 26 april 2014 vindt de 8ste editie plaats van de Gouden Bezemactie. In verschillende Jetse
wijken slaan de bewoners en de gemeentelijke straatvegers de handen in mekaar om een
grote lenteschoonmaak te houden in hun wijk.

W

ie houdt er niet van een aangename
leefomgeving die er netjes bijligt? Het
is waarschijnlijk de droom van elke Jettenaar. Om deze droom realiteit te laten worden,
zet de gemeente Jette zich dagelijks in op verschillende vlakken: straatvegers, beplantingen,
hondentoiletten,… Maar ook de bewoners spelen
een belangrijke rol, door geen afval op straat te
gooien of door hun bijdrage te leveren voor
een propere straat. Via sensibiliseringsacties tracht de gemeente de Jettenaren bewust te maken van

hun rol binnen hun leefomgeving.
Op 26 april 2014 vindt de 8ste editie plaats van
de Gouden Bezemactie. Deze grote reinheidsactie
vormt een (h)echte samenwerking tussen het
Jets netwerk van de Wijkcomités, de
bassadeurs, de straatvegers
ecoamen de
omwonenden.
De actie vormt ook de ideale gelegenheid om contact te hebben met
de straatvegers die uw wijk schoon
houden. Gezien het groeiend aantal
deelnemers, brengen de vrijwilligers best hun eigen bezem mee,
hoewel de gemeente ook materiaal
voorziet.
Tegen de middag wordt er aan het
CTC (Dupréstraat 113-115) om 12 uur een
drink aangeboden aan alle deelnemers.
Tijdens deze drink wordt een gouden
bezem aangeboden aan de grootste
groep deelnemers. De overige deelnemers krijgen een verrassing en een diploma.

Meer info:
Gemeentebestuur Jette
Wemmelsesteenweg 100
Coralie Meeus – Milieuadviseur
02.422.31.03 – cmeeus@jette.irisnet.be

Iedereen op post!

8ste Gouden Bezemactie
Afspraak om 9.30u in uw wijk

10 mei 2014

Clean up Day

Voor wie zich tijdens de Gouden Bezemactie niet kan vrijmaken,
is er goed nieuw: op zaterdag 10 mei 2014 krijgt u een herkansing op
de Clean up Day. Uiteraard is iedereen die maar niet genoeg kan krijgen
van opruimacties ook welkom.

Capart
Afspraak hoek Capartlaan-Bonavanturestraat
Esseghem
Afspraak speelplein Esseghem
Magritte
Afspraak om 10u rotonde Pannenhuis
Vanderborght
Afspraak Vanderborghtstraat 149
Florair / Verschelden
Afspraak voor Florair II (G. De Greeflaan)

Let’s clean up Europe!

Dieleghemwijk
Afspraak parking SILLY
(Dieleghemsesteenweg 33)

D

Tuinen van Jette
Afspraak J.-L. Thysplein

e ‘Clean up Day’ werkt volgens exact hetzelfde principe als
de Jetse Gouden Bezemactie, alleen betreft het hier een actie
op Europese schaal in het kader van de Europese Week van
de Afvalvermindering. Hoe gaat alles in zijn werk? Ofwel registreert
u zelf een clean-up locatie (park, wijk,…) via www.leefmilieubrussel.be
(klikken op de banner ‘Let’s clean up Europe’ rechts op de pagina),
ofwel neemt u op 10 mei deel aan een clean-up in uw buurt die door
iemand anders georganiseerd wordt. Een overzicht van de clean-up
acties in Brussel vindt up op dezelfde webpagina van Leefmilieu
Brussel.

Jacques Brel
Afspraak J. Loossensstraat 5
Wemmelsesteenweg
Afspraak hoek Wilgstraat-Wemmelsesteenweg
Dupréstraat
Afspraak voor het CTC
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Dcuurzame ontwikkeling

Binnenluchtvervuiling

Hoogtepunten van de infoavond
Gezien het succes van de infoavond rond zuiverende planten die de gemeente in februari
organiseerde, komen we graag nog eens terug op het onderwerp.
Binnenlucht alsmaar meer vervuild

W

e spenderen gemiddeld 95% van onze
tijd binnen, thuis, op het werk, in de
auto, op het openbaar vervoer,… In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt,
is de binnenlucht vaak van minder goede kwaliteit
dan de buitenlucht, wat een negatief effect kan
hebben op onze gezondheid. Zonder verluchting
stapelen de vervuilende stoffen zich op. De belangrijkste bronnen van binnenluchtvervuiling
zijn talrijk: verf, isolatiemateriaal uit kunststof,
huishoudproducten, vochtigheid, afval van klusjes, uitgeademde lucht,…

Wat kunnen we concreet doen?
De eerste maatregel die we kunnen nemen is
voldoende verluchten, met name twee keer per
dag gedurende 5 minuten. Zo wordt de lucht ververst en blijft het warmteverlies beperkt. In kleine
lokalen die door verschillende personen gedeeld

worden (klaslokalen, bureaus,…), volstaat het om
op meer geregelde basis te verluchten. Tracht
parfums te vermijden, ze verspreiden namelijk
toxische chemische stoffen. Niets is efficiënter
dan verluchten om geurtjes uit te schakelen.
Een tweede tip gaat over de keuze van chemische producten. Door te kiezen voor een onderhoudsproduct met een ecolabel of voor leemverf
vermindert u aanzienlijk de vervuiling in uw interieur. Kijk ook uit met meubels vervaardigd uit vezelplaten (zoals MDF): ze bevatten soms
aanzienlijke hoeveelheden lijm en chemische derivaten. Gevoelige personen kiezen dus best voor
massief hout.
Laatste tip: planten. Verschillende planten verminderen de concentratie van bepaalde vervuilende stoffen zoals formaldehyde, benzeen of
xyleen. Bovendien bevorderen ze de zuurstoftoevoer en verhogen ze de vochtigheidsgraad van de
lucht. Het is echter niet aan te raden om planten

in de slaapkamer te plaatsen. Denk bijvoorbeeld
aan Spathiphyllum, Dracaena “Janet Craig” of
Dracaena “Marginata”.
Meer info:
cmeeus@jette.irisnet.be

Met uw was volle gas naar de strijkwinkel
De titel van dit stukje mag u best letterlijk nemen: medewerkers van het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA) van Jette rijden sinds kort op aardgas om bij privépersonen en
bedrijven langs te gaan om de was op te halen en die naar de strijkwinkel te brengen.
Van een duurzame dienstverlening gesproken.

D

e divisie Dienstencheques van het Jetse
PWA houdt er sinds jaar en dag een duurzaam energiebeleid op na. Zo werken de
strijkateliers al van bij het begin op groene energie. Toen de kwestie van de aankoop van een bestelwagen op de agenda kwam, was de zaak dan
ook snel beklonken: het moest en zou een energievriendelijke auto worden. Uiteindelijk werd het
een exemplaar op aardgas of CNG (Compressed
Natural Gas), de samengeperste variant van het
aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik.

Goedkoper, milieuvriendelijker
en veiliger
Aardgas is zowel qua brandstof als in onderhoud overtuigend goedkoper dan de traditionele
brandstoffen. Bovendien is het vandaag ook de
milieuvriendelijkste fossiele brandstof: CNG stoot
minder CO2 uit en 95 % minder fijn stof dan benzine en diesel. Ook qua veiligheid scoort aardgas
goed. In tegenstelling tot LPG (Liquified Petro-

leum Gas) wordt het namelijk opgeslagen als gas
en lost bij een lek onmiddellijk op in de lucht.
Daarom mogen aardgasauto’s bijvoorbeeld ook
gewoon parkeren in ondergrondse garages.

Strijkwinkel
Het PWA van Jette gebruikt de bestelwagen op
aardgas om de was op te halen, vooral bij bedrijven, en die naar één van de strijkwinkels te brengen. Maar ook particulieren kunnen gebruik
maken van de diensten van de strijkwinkel.

Door de getrouwheidskaart, waarbij de 13de
dienstencheque terugbetaald wordt, kennen de
strijkwinkels van het PWA trouwens heel wat succes. U brengt uw was bij de strijkwinkel, en 2
dagen later kan u hem al komen ophalen. Netjes
geplooid en gestreken. Hebt u het moeilijk om uw
was zelf binnen te brengen? Geen probleem, één
telefoontje naar 02.421.65.00 volstaat om een
medewerker van het PWA langs te sturen met de
bestelwagen… op aardgas.
PWA Jette
Léon Theodorstraat 204
1090 Jette
Tel.: 02.421.65.00
info@ale-pwa-jette.be - www.ale-pwa-jette.be
Strijkwinkels
Jetselaan 218 - 02.420.11.95
Leopold II-laan 262 - 02.411.09.51
Liebrechtlaan 76 (in de Mercuregalerij) 02.476.17.00

Leefmilieu

11 mei 2014
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Opendeurdag van het Leefmilieu
Dit jaar openen de gemeentelijke serres (Laarbeeklaan 120) hun deuren voor het publiek
op 11 mei 2014. De Opendeurdag van het Leefmilieu staat dit jaar in het teken van
“De kracht van de aromatische planten”. Buiten de serres zijn er heel wat natuurverenigingen
die er hun stand opstellen. Daarnaast kan het publiek ook kennismaken met de
nabijgelegen Kinderboerderij, de bijentuin en het compostcentrum.

D

e gemeente Jette organiseert tweejaarlijks een opendeurdag van het leefmilieu.
Tijdens deze gelegenheid kan u het
groene karakter ontdekken die onze gemeente zo
aangenaam maakt. Naast de gemeentelijke
serres kan u ook langslopen bij de Kinderboerderij of de bijentuin, de moestuinen en het compostcentrum leren kennen. Naast workshops,
conferenties en infostands, kunnen de bezoekers
ook kennis maken met verscheidene natuurverenigingen zoals Natagora, Natuurpunt, Les Jardins
de Pomone, ‘t Velt Brussel en de Eco-ambassadeurs. Elke bezoeker ontvangt een zakje met kervelzaadjes met de nodige uitleg om die te kweken.
Dit jaar is het thema van de opendeurdag
“De kracht van de aromatische planten”.

Deze aromatische planten zijn onmisbaar en
origineel in de dagelijkse keuken om onze schotels te parfumeren. Ze zijn bovendien eenvoudig
te kweken in plantenbakken op het balkon of in
de moestuin.
Info:
Gemeentelijke dienst leefmilieu
Ilse Desmet – 02.422.31.01 of 02.478.22.99 –
idesmet@jette.irisnet.be
Opendeurdag van het Leefmilieu
11 mei 2014 – 10u tot 18u
Laarbeeklaan 120
Gemeentelijke serres
De Kinderboerderij
‘t Hoekje Grond
Bijentuin

“

.DIT JAAR STAAT DE OPENDEURDAG
VAN HET LEEFMILIEU IN HET TEKEN VAN
“DE KRACHT VAN DE AROMATISCHE
PLANTEN”

”

KORTOM
De Opendeurdagen van het Leefmilieu
laten u de gemeentelijke serres ontdekken,
de Kinderboerderij, de bijentuin,
de moestuinen en het compostcentrum.
Naast workshops, conferenties en infostands,
kan u ook kennis maken met verscheidene
natuurverenigingen zoals
Natagora, Natuurpunt,
Les Jardins de Pomone, ‘t Velt Brussel
en de Eco-ambassadeurs

Ontdek ook de Kinderboerderij
De Opendeurdag van het Leefmilieu is de ideale gelegenheid om de serres te ontdekken, de bijentuin, moestuinen en het compostcentrum. Maar ook
de Kinderboerderij gooit haar deuren open. Op 11 mei 2014 kan u deze wereld ontdekken die normaal voorbehouden in voor de kinderen. Een bezoekje
dat veel emoties en sensaties belooft, voor jong en oud. De dieren zullen alvast van de partij zijn, net als hun kleintje(s) die rond deze tijd van het jaar
het levenslicht zien. Maar u kan evengoed deelnemen aan één van de vele leuke activiteiten.
Info:
Kinderboerderij - 02.479.80.53
De opendeurdag van de Kinderboerderij
11 mei 2014 van 10u tot 18u
Kleine Sint-Annastraat 172

16 |

Mobiliteit

De files kunnen je rug op?

Test de fiets met Bike Experience
Elke lente is Bike Experience van de partij. Het doel? Meer Brusselaars op de fiets krijgen!
Doe mee en fiets van 5 tot 16 mei 2014 naar het werk. Bikers krijgen vooraf een opleiding en
een Coach voor onderweg. Deze ervaren fietser begeleidt de eerste drie dagen van de Experience het woon-werktraject en geeft advies op maat.
Coach?

F

iets je geregeld in Brussel en zou je graag
een Biker begeleiden? Dan is Bike Experience op zoek naar jou. Bike Experience
organiseert een opleiding en brengt je in contact
met jouw Biker. Op 3 of 4 mei maak je kennis bij
een glas en daarna begeleid je jouw Biker op zijn
of haar woon-werktraject, de eerste drie dagen
van Bike Experience van 5 tot 16 mei 2014.

je dan in voor Bike Experience. Als je geen fiets
hebt, kan je er bij de organisatie een lenen. Bike
Experience brengt je in contact met je Coach. Noteer alvast de opleiding van een halve dag in het
weekend van 3 en 4 mei. Je leert er fietsen in de
stad en ontmoet er ook je Coach bij een glas. Tijdens Bike Experience van 5 tot 16 mei 2014 ga je
dan elke dag naar het werk fietsen met op de eerste drie dagen een begeleiding onderweg door je
Coach.

Biker?
Kan je al fietsen, maar wil je leren om je vlotjes
te verplaatsen in het Brusselse verkeer? Schrijf

27 april 2014
Motorzegening op het
Kardinaal Mercierplein
De lente is al een hele tijd in het land en vele
motorbestuurders hebben ongetwijfeld
reeds hun ros van stal gehaald. Als motorbestuurder is een goede engelbewaarder
echter een zegen. De plaatselijke pastoor
helpt de motorrijders om onder een goed
gesternte de baan op te gaan. Op 27 april
2014 vindt de motorzegening plaats op het
Kardinaal Mercierplein, voor de Sint-Pieterskerk. Ook de politie maakt van de gelegenheid gebruik om haar motoren te laten
zegenen.
Motorzegening
27 april 2014 om 9.45u
op het Kardinaal Mercierplein
Voor de Sint-Pieterskerk

Meer info:
www.bikeexperience.be

Je fiets verloren of gestolen?
Vind hem terug bij het depot voor
gevonden fietsen

I

s jouw fiets verloren of gestolen? Misschien
werd hij al teruggevonden! Vaak wordt je fiets
teruggevonden in de buurt van waar je hem
verloor. De website www.gevondenfietsen.be
helpt je jouw fiets terug te vinden. Door één keer
te zoeken, zoek je meteen in alle provincies en zie
je snel of jouw fiets er ook tussen zit.
Jaarlijks halen de politiediensten en gemeenten
tienduizenden onbeheerde fietsen op. Slechts enkele ervan kunnen onmiddellijk terugbezorgd
worden aan de eigenaar omdat men op het kader
het rijksregisternummer van de eigenaar terugvindt. Om ervoor te zorgen dat deze fietsen toch
bij hun eigenaar terechtkomen, kun je op deze
site zoeken in de gevonden fietsen.
Vind je je fiets hier nog niet meteen? Probeer dan
later nog eens, of schrijf je in voor de e-mailmeldingen en de site brengt je op de hoogte zodra
een fiets met de door jou opgegeven criteria
wordt gevonden.

Zoekcriteria
Er worden verschillende zoekcriteria aangeboden om je te helpen je fiets gemakkelijk terug te
vinden. Houd er wel rekening mee dat zaken als
fietsbellen, mandjes of houdertjes bij diefstal of

verlies vaak worden verwijderd. Het is dan ook
niet noodzakelijk om alle zoekcriteria in te vullen.
Vaak wordt je fiets teruggevonden in de buurt
van waar je hem verloor. Daarom moet je telkens
de gemeente invullen waar je de fiets verloor. En
wat als je fiets elders werd teruggevonden? Geen
probleem, je vindt op de website foto’s van alle
teruggevonden fietsen die voldoen aan jouw omschrijving, gerangschikt volgens hun afstand tot
de gemeente die je hebt aangeduid.
Zodra een fiets teruggevonden is, heb je maar
drie maanden de tijd om hierop aanspraak te
maken. Fietsen die na drie maanden niet herkend
en teruggegeven zijn, worden automatisch eigendom van de gemeente.

Meer info:
Brussels depot voor gevonden fietsen
Leuvensesteenweg 659 - 1030 Brussel
02.219.92.69 - depot@cyclo.org www.gevondenfietsen.be
Permanentie ma-vr 14u-18u

Een fietsbox in uw straat?

Mobiliteit

Dat kan!
Enkele Jetse straten zijn reeds uitgerust met een fietsbox, waar de bewoners
hun tweewieler in kwijt kunnen. Wenst u ook een fietsbox in uw straat? Dat kan!

B

ent u geïnteresseerd in een plaats in een fietsbox, laat het ons dan
weten en contacteer vóór 30 mei de gemeentelijke dienst Mobiliteit.
Na onderzoek van de kandidaturen zal de gemeente nieuwe fietsboxen bestellen en de plaatsen toewijzen aan de personen die er het meeste
nood aan hebben.

02.422.31.08 – phcaudron@jette.irisnet.be

Ter herinnering hier nog even de voorwaarden die aan de huur van aan plaats
in een fietsbox verbonden zijn:
• De huurprijs bedraagt 50 euro per jaar.
• In ruil voor een waarborg van 50 euro krijgt u een sleutel van de fietsbox.
• Per gezin zijn maximum 2 plaatsen voor een volwassenenfiets voorzien.
(Opgelet: per fietsbox is er slechts plaats voor 5 fietsen in totaal.
Wacht dus niet te lang om uw aanvraag in te dienen.)
• De gebruikers moeten een overeenkomst tekenen waarbij ze zich engageren de bepalingen van de overeenkomst te respecteren.
Geïnteresseerd?
Contacteer dan vóór 30 mei 2014
Philippe Caudron – Dienst Mobiliteit –
Gemeentebestuur Jette – Wemmelsesteenweg 100 – 1090 Jette
of via e-mail naar phcaudron@jette.irisnet.be.
Info en inlichtingen
Philippe Caudron - phcaudron@jette.irisnet.be

Laat uw fiets graveren
30 april 2014

J

aarlijks worden er heel wat fietsen gestolen. U kan uw tweewieler echter tegen
diefstal beschermen. Natuurlijk door deze
steeds slotvast achter te laten, maar ook door
deze te laten graveren. In geval van diefstal kan
uw fiets opgespoord worden als hij gegraveerd is.
Op woensdag 30 april 2014 kan u van 16u tot
19u terecht op de parking van het preventiehuis, om uw fiets gratis te laten graveren.
Vergeet
uw identiteitskaart niet, want het
gaat om het rijksregisternummer dat in het fietskader
gegraveerd
wordt.

Operatie fietsen graveren
Woensdag 30 april 2014 van 16u tot 19u
Op de parking van de preventiedienst
Vandenschrieckstraat 77
Graveertijd:
3/4 minuten
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Senioren

Senioren en cultuur slaan handen in elkaar

Het lijkt misschien nog veraf, maar een trip naar Londen om er een concert mee te pikken
in de prestigieuze Royal Albert Hall, dat vraagt enige organisatie,
zodat we nu al een oproep lanceren om te reserveren.

28 september 2014
Cultuuruitstap Londen - The Armed Man

WO I
Britten mogen dit jaar dan al massaal naar ons
land afzakken om het begin van de Eerste Wereldoorlog te herdenken, de Jetse senioren maken
de omgekeerde beweging en trekken op 28 september naar Londen voor een concert in het
kader van diezelfde herdenking. Deze uitstap
annex concert is een gezamenlijke initiatief van
de gemeentelijke diensten senioren en cultuur

600-koppig koor
Iets voor 9 uur ’s morgens vertrekt de Eurostar
in Brussel-Zuid richting Londen. Het concert zelf,
een organisatie van Sing UK, vindt plaats in de wereldvermaarde Royal Albert Hall en start om 3 uur
’s namiddags. 600 zangers uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België en Frankrijk, begeleid door
het Philharmonia Orchestra o.l.v. Malcolm Goldring,
brengen er het stuk ‘The Armed Man’ van Karl Jenkins. De 5de symphonie van Beethoven wordt als
interval gebracht. Het wordt alvast een waardige
manier om de 100ste verjaardag van het begin van
de Eerste Wereldoorlog te herdenken.

Cultuuruitstap Londen – The Armed Man
Zondag 28 september 2014
Samenkomst om 8u
Brussel-Zuid
Vertrek Eurostar: 8.52u
Prijs: 130 euro (ticket Eurostar en toegansticket
concert inbegrepen)
Reservering bij de dienst Senioren
Wemmelsesteenweg 100
(verdieping ET – bureau 046)
02.423.12.67
cademeyer@jette.irisnet.be

Les amis de Dieleghem

Een dynamische Jetse seniorenclub
Beginnen de eenzame momenten zich op te stapelen? Zoekt u een gelegenheid om u te amuseren en te ontspannen? De Franstalige seniorenclub “Les amis de Dieleghem” zal u met
open armen ontvangen!

I

n deze seniorenclub heerst een gemoedelijke sfeer en u vindt er altijd
een luisterend oor voor uw problemen of een tegenspeler om u samen
mee te amuseren bij het kaarten, scrabbelen, of een spelletje Rummikub
of Jacquet.
Les amis de Dieleghem komen elke donderdagnamiddag samen, van 13.30u
tot 18u, in het Wouterspaviljoen. Een deelname in de kosten van 3 euro wordt
gevraagd. Hiervoor krijgt u om 16u een stukje taart met een koffie of een
thee. De seniorenclub organiseert ook elk jaar twee diners, waarvan de helft
van de kosten gedragen worden door de leden die elk jaar een bijdrage van
8 euro betalen.
Hebt u nog voorstellen? Les amis de Dieleghem staan open voor elke
constructieve suggestie die hun club ten goede kan komen. Waar wacht u
nog op?

Les amis de Dieleghem
Wouterspaviljoen - A. Woutersstraat 12
Elke donderdagnamiddag, van 13.30u tot 18u
Meer info en inschrijvingen: 02.478.45.40 – 0475.603.603

Jette, een bruisende gemeente

3 mei 2014 : V-Day Jette
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Herdenking einde Tweede Wereldoorlog

Op 3 mei 2014 wordt op het Koningin Astridplein het einde van de Tweede Wereldoorlog
herdacht tijdens V-Day Jette. Naast een tentoonstelling van Amerikaanse jeeps
en een herdenking aan het Dodengedenkteken, vindt er ook een wandelconcert plaats
van de Harmonie van de Politie.

O

p 8 mei 1945 kwam er met de overgave
van het Duitse leger een einde aan de
Tweede Wereldoorlog, een verschrikkelijk wereldconflict waarbij tussen de 40 en 60 miljoen doden vielen. Sindsdien wordt deze dag
jaarlijks herdacht met de gedachte "Nooit meer
oorlog". Om te vermijden dat de geschiedenis
zich herhaalt, is het belangrijk om deze miljoenen
slachtoffers en de verschrikkingen die vooraf gingen aan de bevrijding niet te vergeten. Daarom
wordt V-Day Jette georganiseerd op 3 mei 2014.

Vanaf 10u kan u op het Koningin Astridplein terecht voor een tentoonstelling van militaire voertuigen, waarbij ook een kanon aanschouwd kan
worden. Om 15u vindt er een herdenking plaats
aan het Dodengedenkteken op de Secrétinlaan,
tegenover het kerkhof van Jette. Om 16u ten
slotte, start het wandelconcert van de harmonie
van de politie.
V-Day is een organisatie van de Nationale Strijdersbond van België – Afdeling Jette en de Schepen van Oudstrijders

Gallo-Romeinse villa in het Boudewijnpark
Grondplan gevisualiseerd

Eind jaren ’60 werd de Jetse Gallo-Romeinse villa opgegraven. Na afloop werden de muren
opnieuw ingegraven in de groene zone van het Jetse Boudewijnpark. Nu werd het grondplan
uitgezet, zodat de voorbijgangers zich een beeld kunnen vormen van dit bijzondere gebouw.

I

n 1859 publiceerde Louis Galesloot, een pionier van de Brusselse archeologie, een boek
over de provincie Brabant tijdens de Romeinse periode waarin hij gewag maakte van een
Gallo-Romeinse villa in de omgeving van het
Jetse Laarbeekbos. Het is pas in 1963 dat het gebouw door leden van de ‘Geschied- en Heemkundige Kring van het Graafschap Jette’ kon
gelokaliseerd worden in de Bosstraat. Tussen
1967 en 1971 werd het hoofdgebouw opgegraven
door de voormalige Nationale Dienst voor Opgravingen onder leiding van André Matthys en dit in
zeer nauwe samenwerking met het Graafschap
Jette. Objecten die tijdens deze opgravingen bovengehaald werden, zoals muntstukken en een
riemgesp, bevinden zich in de Abdij van Dielegem.

© Graafschap Jette

De site verwilderde echter in de loop der jaren
en van het grondplan was niets meer herkenbaar.
Omdat men het grondplan van de villa wou visualiseren, beslisten Leefmilieu Brussel en het Departement Archeologisch Patrimonium van de
Directie voor Monumenten en Landschappen om
een reeks sonderingen uit te voeren om zo de

worden uitgezet. Op vraag van Leefmilieu Brussel
visualiseerde een aannemer de funderingen met
blauwe steen. Op de plaatsen waar de muren verdwenen waren of niet onderzocht konden worden
werd het tracé aangeduid met een grindlaagje.
Tussen de muurtjes is het de bedoeling om een
grasperk aan te leggen. Om de bezoeker van het
Koning Boudewijnpark op de hoogte te brengen
van de aanwezigheid van deze Gallo-Romeinse
hoeve worden momenteel door de archeologen
verklarende panelen uitgewerkt die op de site zullen worden geplaatst door de mensen van Leefmilieu Brussel. Ook zullen enkele pijltjes de weg
naar de site aanduiden.
© Graafschap Jette

exacte locatie te kunnen aanduiden. Dit archeologische werk gebeurde in nauwe samenwerking
met de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis tijdens de maand februari 2014. De archeoloog Stéphane Van Bellingen, die eerder ook al de
opgravingen op het Kardinaal Mercierplein leidde,
stond mee in voor deze werken en de visualisatie
van het grondplan.
©GOB – KMKG

Blauwe steen en grindlaag
Dankzij de sonderingen kon het grondplan van
het hoofdgebouw aangevuld worden en opnieuw

Meer info over deze Romeinse villa op onze
website www.jette.be
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Economisch leven

Pop-Up Store Ambachten strijkt neer in Jette
Vorig jaar vond de eerste Pop-Up Store Artisans, een initiatief van het gewestelijk
handelsagentschap Atrium, plaats in Sint-Gillis. Vanaf 15 april 2014 is Jette aan de beurt.
Het pand waar vroeger de meubelzaak Momentum gevestigd was, staat de volgende
maanden volledig in het teken van ambacht en design.

P

op-up stores verschilt eigenlijk in niets
van klassieke commerciële verkooppunten, behalve dat het bestaan ervan beperkt is in de tijd. Ze duiken plots op (“pop up”)
en verdwijnen na enkele dagen, weken of maanden. Zo zal het ook de pop-up in Jette vergaan:
de winkel opent op 15 april 2014, maar sluit op 30
juni onverbiddelijk de deuren.

Meer info:
www.popupartisans.be
Pop-Up Store Artisans 1090
Van 15 april tot 30 juni 2014
Jetsesteenweg 594

Geselecteerde ontwerpers/designers:

Ambacht en design

Sibylline
Pop-Up Store Artisans 1090 zal zijn intrek
nemen in het enorme pand aan de Jetsesteenweg

Gisel B
waar vroeger Momentum gevestigd was en waar
Kylna Art Gallery, gespecialiseerd in keramiek,
sinds kort actief is. Het gewestelijk handelsagentschap Atrium sloot een overeenkomst met deze
handelszaak voor de huur van een deel van de
handelsoppervlakte voor het project Pop-Up
Store Artisans. Vanaf 15 april zullen 16 creatievelingen, zorgvuldig uitgekozen door een deskundige jury, de pop-up store gedurende twee en een
halve maand in een beurtrol openhouden. De geselecteerde artiesten en ontwerpers zullen er niet
alleen hun creaties (juwelen, accessoires, decoratieartikelen, kledij,...) kunnen tentoonstellen en
verkopen, de locatie is ruim genoeg om er ook
workshops te organiseren.

À quatre mains
Nele Content
Pink Création
JAD Jewel
BeLLe de Jour
Pilpousse & Cie
Camarade Popov
Annah
Antropik
Design & Sculpture
La forge de Mousty
Las Piñatas
Juggle Angels

Pop-Up Store Artisans 1090 is een initiatief van
Atrium i.s.m. Kylna Art Gallery

Mr. GUGU & Miss GO

Stempelwedstrijd Shopping Jette

Winnares gaat naar huis met prachtige wagen

O

p vrijdagavond 14 maart waren de Jetse handelaars een gelukkige
klant rijker. Christiane R. uit Jette won namelijk de hoofdprijs van
de traditionele stempelwedstrijd van Shopping Jette en mocht
plaatsnemen achter het stuur van de nachtblauwe wagen.
De vereniging “Shopping Jette”, waar zowat 170 Jetse handelaars deel van
uitmaken, organiseerde tijdens de eindejaarsperiode opnieuw haar befaamde stempelwedstrijd. Bij elke aankoop bij een deelnemende handelszaak, ontvingen de klanten een stempel. Elke volle kaart gaf hen een extra
kans op een van de vele aankoopbonnen bij de deelnemende Jetse handelaars.
Deze wedstrijd leverde tientallen winnaars op, die op 14 maart uitgenodigd
werden in de brasserie Le Central. Ze wisten dat ze tot de gelukkigen hoorden, maar hun prijs kon gaan van een mooie aankoopbon tot de spectaculaire hoofdprijs. De mooie auto stond de winnares op te wachten op het
Laneauplein. Ietwat overdonderd, maar overgelukkig kon de gelukkige de
sleutels in ontvangst nemen.
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Het rommelmarktseizoen komt eraan!
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Wat voor de ene rommel is, is voor de andere een leuk hebbeding. Of wat voor de ene
waardeloos is, is voor de andere waardevol. Tijdens het rommelmarktseizoen kan u heel
wat koopjes op de kop tikken, van vintagespullen tot snuisterijen.
Wat is er leuker dan tussen de kraampjes te flaneren, op zoek naar een leuk koopje?
Van eind april tot eind september kan u in Jette terecht voor verschillende rommelmarkten.
Hopelijk is de zon dan nog steeds van de partij. Wij geven u alvast een overzicht van het
Jetse rommelmarktseizoen.
Lenoir

RSD Jette

Rommelmarkt Jaarmarkt

27 april 2014
in de F. Lenoirstraat (tussen de Léon Theodorstraat en de de Smet de Naeyerlaan).
Volzet

In juni
Gemeentelijk Stadion, Tentoonstellingslaan 257.
Plaatsbesprekingen
0486.93.28.50 (na 17u)

01 september 2014
in de Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertus- en
Werriestraat en op de Wemmelsesteenweg.

Dopéré
21 september 2014 (autoloze zondag)
in de Dopéré-, Legrelle-, Bogemans- en Brunardstraat en op de Wemmelsesteenweg (tussen de
S. Legrelle- en de Dopéréstraat).
Plaatsbesprekingen
begin juli.

Esseghem
3 mei 2014
in de Esseghem-, Dapperheids- en Verzetstraat.
Inschrijvingen
3 en 24 april 2014 tussen 18u en 20 l’Abordage - J. Lahayestraat 169
Info: Ceco – 02.538.56.49 – ceco@scarlet.be

Dieleghem
Vergeten Hoek
24 mei 2014
in de Faes-, Declercq- en Longtinstraat
en de Lecharlier-, de Levis Mirepoix- en Odon
Warlandlaan.
Plaatsbesprekingen
op 17 en 24 april en op 8 en 20 mei tussen 16u
en 18.30u – Verelst – Woestelaan 130.

Galerie Mercure
24 mei 2014
in de Galerie Mercure.
Plaatsbesprekingen
Dagbladhandel Lina Presse – 02.478.52.20

Rommelmarkt van ’t Hart
31 mei 2014
op de speelplaats van de school Champ des
Tournesols, in de Van Bortonnestraat en het
Garcetpark en op het Mercierplein.
Plaatsbesprekingen
02.426.49.17 – (tijdens de schooluren)

Wemmelsesteenweg
14 juni 2014
op de Wemmelsesteenweg.
Plaatsbesprekingen
midden mei.

Sint-Clara
22 juni 2014
in de De Heynlaan (tussen het Tircherplein en
de Tonnetgaarde) en de Van Rolleghemstraat
(tussen de De Heynlaan en de Ottengaarde).
Plaatsbesprekingen
midden juni.

21 september 2014 (autoloze zondag)
op de Dieleghemsesteenweg, in de Decréestraat
en in de Volralstraat.
Plaatsbesprekingen
begin juli.

Paaskermis
Capartlaan
28 juni 2014
in de Capartlaan.
Plaatsbesprekingen
begin juni.

Van 30 april tot en met 11 mei 2014
Van 30 april tot en met 11 mei 2014 kunnen de
Jettenaren gedurende 10 dagen terecht op
het Kardinaal Mercierplein voor dolle kermispret. Jong en oud kan zich uitleven op zowat
20 attracties.
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Sport en jeugd

Daar komt het tennisseizoen weer aan!

In het Jetse Jeugdpark kunnen tennisliefhebbers hun favoriete hobby in een mooie,
groene omgeving uitoefenen. Van 5 april tot 5 oktober kunnen de tennissers samen
met hun vrienden een balletje slaan voor het plezier.

W

at is er zaliger dan uw favoriete sport
te kunnen beoefenen in openlucht, en
dan nog liefst onder een zalig lente- of
zomerzonnetje? Van begin april tot begin oktober
2014 zullen de opslagen en de back- en forehands
weer een half jaar lang door de lucht van het
mooie Jeugdpark klieven.

Gravel of synthetisch
De tennisterreinen van het Jeugdpark zijn er
in twee versies: synthetisch of gravel. De 2 synthetische terreinen zijn 7 dagen op 7 open, net
als de 4 gravelterreinen.

Abonnementskaarten
Om op deze terreinen te tennissen, zijn er twee
opties: ofwel opteert u voor een betaling per uur,
ofwel opteert u voor een abonnementskaart. Als
u zich een abonnementskaart wil aanschaffen,
verschilt de prijs naargelang u voor een kaart van
5u of 10u kiest en of u opteert voor gravel of een
synthetisch veld. De prijs varieert ook naargelang
u een Jetse jongere bent, een Jetse volwassene
of niet in de gemeente woont.
U kan eveneens ter plaatse betalen, aan het
personeel van het Jeugdpark, tijdens het seizoen
2014, van 13u tot 19u.

Minigolf: pret voor het hele gezin
Sinds Wauters en Waes onderling moesten uitmaken wie de beste minigolfer was,
heeft deze ‘sport’ opnieuw heel wat aan populariteit gewonnen. Samen met het hele gezin
of onder vrienden is een partijtje minigolf steeds gezellig en ontspannend. In het Jeugdpark
kan u traditioneel terecht om uw golfballetjes richting holes te mikken.
Het seizoen start op 5 april en loopt tot 5 oktober 2014. Tijdens de schoolvakanties is de minigolf dagelijks open van 13u tot 18u. Tijdens de
andere periodes, kan u er terecht op woensdag
en tijdens het weekend, eveneens van 13u tot 18u.

Minigolf Jette
In het Jeugdpark
(Heilig-Hartlaan, ter hoogte van de spoorwegbrug)
Openingsdagen en –uren
Van 5 april tot 5 oktober 2014
Bij droog weer - Tijdens de schoolvakanties:
Dagelijks van 13u tot 18u
Buiten de schoolvakanties:
Woensdag en weekends van 13u tot 18u

Inlichtingen:
Gemeentelijke Sportdienst
02.423.12.97.

Animators(trices) gezocht voor
Kids’ Holidays Jette!

I

n het kader van de activiteiten voor kinderen tussen 3 en 12 jaar op de
vakantiespeelpleinen in het Poelbosdomein, is de gemeente op zoek naar
animators(trices) om de kinderen op te vangen gedurende de zomervakantie. De gemeente biedt een interessante vergoeding, een dagelijkse maaltijd (soep en sandwich) en een vieruurtje. De animators(trices) kunnen
bovendien terecht in een prachtig groen kader, op twee stappen van het
Koning Boudewijnpark.
Als je ouder bent dan 17 jaar, ervaring hebt als monitor of een monitorbrevet hebt, aarzel dan niet om je kandidaat te stellen. De ideale gelegenheid
voor een interessante vakantiejob met een goede verdienste. De uurlonen
gaan van 10 euro/uur voor een niet-gebrevetteerde animator tot 13 euro/uur
voor een animator/leerkracht.

Als je geïnteresseerd bent of je wenst bijkomende inlichtingen,
neem dan contact op met de gemeentelijke dienst Jeugd en Sport
tel: 02.423.12.93.
Meer informatie
op onze gemeentelijke website www.jette.be, doorklikken op Vrije tijd,
Jeugd en Kids’ Holidays.

Rechtzetting
In het vorig nummer van Jette Info verscheen een fout bedrag voor het vakantiespeelplein Kids’ Holidays. Voor de paasvakantie betaalt u per week 41
euro (Jettenaren) of 85 euro (niet-Jettenaren).
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Tweede deel in de serie
“Verhalen over Brussel”
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Demarbaix en De Marck zetten
sportpersoonlijkheden in de kijker
Bijna dag op dag een jaar na de voorstelling van hun boek over de Brusselse metrostations
vierden de twee Jetse productieve auteurs en vrienden De Marck (Marc Daniels) en
Demarbaix (Eric Demarbaix) vorige maand de publicatie van het tweede deel in de serie
“Verhalen over Brussel via…”. In het kielzog van grote Brusselse sportpersoonlijkheden
nemen ze de lezer mee op een wandeling door de tijd en langs de straten van de hoofdstad.

W

ist u dat Paul Anspach, familie van
Jules Anspach (burgemeester van
Brussel van 1863 tot 1879), in het begin
e
van de 20 eeuw een gerenommeerd schermer
was? Dat de Grote Zavel destijds het decor
vormde voor grote kaatskampioenschappen?
Of dat Pierre De Bondt, ook bekend als de laatste
paardenbeenhouwer van Jette, Europees
kampioen powerliften is geweest, een sport die
verwant is met gewichtheffen? Als deze weetjes
u nieuwsgierig gemaakt hebben, dan moet u beslist “Verhalen over Brussel via zijn sportpersoonlijkheden” lezen.

Een winning team
Demarbaix en De Marck zijn qua samenwerking
niet aan hun proefstuk toe. Terwijl de eerste constant pendelt tussen conferenties, geleide bezoeken en radio-uitzendingen (n.v.d.r.: Eric Demarbaix
verzorgt elke woensdag de rubriek Quartier Libre
van het programma Melting Pot op BX FM 104.3),
springt de tweede kwistig om met pen en penseel
in tal van projecten, van stripverhalen tot tentoonstellingen. Maar de eeuwige vrienden vonden toch
de tijd om voor dit tweede gezamenlijke werk de
koppen bij elkaar te steken. Van Paul Van Himst
tot Vincent Vanasch en van Brussel-Stad tot SintPieters-Woluwe, nemen ze u mee op een ontdekkingstocht vol anekdotes en verhalen over
sportpersoonlijkheden die hun carrière begonnen
en groot werden in Brusselse sportclubs, maar
ook langs plaatsen die van Brussel een hoofdstad
maken waar sport een centrale plaats inneemt.
“Toen we bezig waren met “Verhalen over Brussel
via zijn metrostations” hadden we contact met het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat geïnteresseerd was in een serie over het onderwerp “Verhalen over Brussel…”. We dachten meteen aan
sportpersoonlijkheden en hebben al ideeën in ons
hoofd voor toekomstige edities”, legt de voorzitter van de Cercle d’Histoire de Bruxelles, Eric Demarbaix, uit.

In woord en beeld
Voor dit tweede deel hebben de auteurs hetzelfde procédé gevolgd: tekst en beeld wisselen
elkaar af en in de tekeningen en portretten is hier
en daar een surrealistische knipoog te ontwaren.
“De anekdotes leverden genoeg materiaal op voor
de illustraties, maar af en toe heb ik er een of andere kleine allusie aan toegevoegd. Op de dubbele
pagina over Paul Van Himst, heb ik bijvoorbeeld
op een subtiele manier de hoofden van de toeschouwers vervangen door koffiebonen, een referentie naar de koffiebranderij, het familiebedrijf
van de ex-kampioen”, vertelt tekenaar De Marck,
de geestelijke vader van stripfiguren Stam en
Pilou en, samen met Benoît Gosselin, medeauteur
van “De Rode Duivels… van Sporting Brugske-Op”.
In een andere tekening poseert Jacky Ickx voor de
Grote Markt die helemaal bedekt is met zand, een
knipoog naar zijn Brusselse roots en zijn overwinning in Parijs-Dakar, met als copiloot de Franse acteur Claude Brasseur aan wie de autocoureur
mooie herinneringen heeft. Een getraind oog zal
het trouwens ook niet ontgaan dat in de tekening
van onze nationale trots Vincent Kompany zich de
letters B en X aftekenen in de wolken op de achtergrond. Aan u om op zoek te gaan naar meer
spitsvondigheden!

Sportieve topprestaties
Of het nu gaat over atletiek, voetbal, wielrennen of vechtsport, u herbeleeft niet alleen alle
topprestaties van beroemde sportpersoonlijkheden van vroeger (Eddy Merckx, Ivo Van Damme,

Georges Grün,…) en nu (de familie Borlée, Nicolas
Colsaerts, Guillaume Gillet,…), maar u ontdekt ook
enkele talenten van morgen (Anne Zagré). Ondertussen komt u meer te weten over de grote stadions van de hoofdstad (Sportpaleis van
Schaarbeek, het Eeuwfeest Stadion, het stadion
van Union) en kan u zich verdiepen in de geschiedenis van de Brusselse voetbalclubs. Tot slot zal u
misschien verrast opkijken van het aantal vliegvelden die het Brussels grondgebied ooit rijk was…
Maar dat hoeft niet te verbazen: “Aan het begin
van de 20ste eeuw was de luchtvaart in volle bloei
en beschouwde men elke vooruitgang op dat vlak
als een sportieve topprestatie. Verschillende van
die prestaties speelden zich trouwens bij ons af,
met name in Haren, Evere, Etterbeek, Sint-AgathaBerchem of Sint-Pieters-Woluwe”, weet de historicus te vertellen.
In dit album “Verhalen over Brussel via zijn
sportpersoonlijkheden”, volgen kleine en grote
verhalen zich op, tot plezier van klein en groot, gepassioneerd door sport of door Brussel.

Verhalen over Brussel
via zijn sportpersoonlijkheden
Tekst: Demarbaix
Illustraties: De Marck
Uitgeverij 108° – 13 euro
Beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels
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Nieuwe editie Jeugdboekenweek

Leerlingen in de ban van adembenemende vertellers

D

e tweede helft van maart vond de nieuwe
editie van de Jeugdboekenweek plaats.
De Nederlandstalige bibliotheek van
Jette nam ook deel, met verschillende vertellers
die de leerlingen in de ban hielden met hun adembenemende verhalen.
Thema van deze editie van de jeugdboekenweek was 'Gevaar'. Lezen is gevaarlijk. Wie leest,
kijkt niet om zich heen. Wie leest, kijkt in zijn hoofd.
Wie leest, laat zich het hoofd op hol brengen.

Over vampieren in je bed. Over akelige krokodillen, kinderlokkers en ander onheil in grote en
kleine hoeken. De Jeugdboekenweek betreed je
op eigen risico!
De Jetse bib organiseerde opnieuw heel wat
leuke activiteiten in het kader van de Jeugdboekenweek: kleuterateliers, verzorgd door de studenten lerarenopleiding van de Erasmushogeschool
Brussel, en vertelsessies voor alle leerlingen van
de lagere school.

Van het eerste leerjaar tot het tweede jaar secundair onderwijs, konden de leerlingen genieten
van professionele vertellers. Veerle Ernalsteen,
Wim Collin, Hilde Rogge, Joe Baele, Marijke Goossens, Don Fabulist en Do van Ranst kwamen allen
langs om op hun eigen wijze de jonge leerlingen
de mooiste verhalen voor te schotelen. Via de
jeugdboekenweek krijgen de leerlingen de smaak
te pakken en leren ze dat boeken meer zijn dan
verplichte leeskost maar ook hun verbeelding
kunnen prikkelen.

Lezen voor de straat: vrijwilligers gezocht
Tijdens het weekend van het Artiestenparcours in Jette op 26 en 27 april 2014 lanceren de
Franstalige en Nederlandstalige bibliotheek van Jette de ludieke literaire actie
‘Lezen voor de straat – Lire la rue’.

D

e bedoeling is om toevallige
voorbijgangers tijdens dat
weekend op een aantal
vaste plekken op straat een kort
verhaal als cadeautje aan te bieden.
Deze actie gebeurt in samenwerking met de Stichting Lire le Monde,
die iedereen wil laten delen in het
leesplezier.
De bib is dan ook op zoek naar
vrijwilligers om een kortverhaal, een

verhaalfragment, …, voor te lezen
op straat. Ziet u het zelf niet zitten
om voor te lezen, maar kent u leuke
teksten die voor deze actie geschikt
zijn, laat het de bib zeker weten.

Meer info
www.jette.bibliotheek.be
of 02.427.76.07

Cultuur
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Télé Bruxelles en Molenbeek2014 lanceren
MolenNews
Reportagewedstrijd over Culturele Hoofdstad

Bent u ouder dan 18 en gepassioneerd door journalistiek of film? Wilt u een minder bekend
facet van Molenbeek delen met anderen? Schrijf u dan in voor de wedstrijd MolenNews en
maak een originele reportage van 2 minuten over een actueel sociaal, cultureel of maatschappelijk thema dat kadert binnen ‘Culturele Hoofdstad 2014’.

N

a Luik en La Louvière, is Sint-Jans-Molenbeek de eerste Brusselse
gemeente die de titel van Culturele Hoofdstad toebedeeld krijgt.
Deze titel wordt om de twee jaar toegekend door de Federatie Wallonië-Brussel en de Franse Gemeenschapscommissie en stelt een jaar lang
de culturele vitaliteit van een stad in de kijker.

MolenNews: actie!
In het kader van Molenbeek2014 lanceert Télé Bruxelles, in samenwerking
met de culturele hoofdstad, een oproep aan iedereen die via beeld een andere kijk op de gemeente wil overbrengen. Molenbekenaar of niet, iedereen
mag deelnemen en een 2 minuten durende videoreportage in het Frans, over
Molenbeek, insturen. De inschrijving voor de wedstrijd is gratis en kan via
het formulier dat beschikbaar is op aanvraag op het e-mailadres admin@
molenbeek2014.be. Inschrijven kan individueel of in groep, iedere persoon

of ploeg mag meerdere reportages insturen. Alle reportages moeten binnen
zijn op 30 juni 2014. Hou alvast uw
smartphone, camera, fototoestel,…
in de aanslag!
Het gedetailleerde wedstrijdreglement vindt u op
www.telebruxelles.net
Meer info op Molenbeek2014 :
www.molenbeek2014.be

17 mei 2014 : Festival Wheelchairity
Misschien is het nog wat voorbarig om van een vaste waarde in de Jetse festivalscene te
spreken, maar Wheelchairity is alvast goed op weg. Op 17 mei 2014 vindt namelijk al de
derde editie van dit sympathieke benefietfestival-met-een-boodschap plaats.
Gouden Pluim

W

heelchairity is een initiatief van een
groepje vrienden die zich enkele jaren
geleden geconfronteerd zagen met de
problemen waarmee rolstoelgebruikers te kampen krijgen, toen één van hen zelf in een rolstoel
belandde. Met dit festival willen ze de taboes rond
rolstoelgebruikers doorbreken en geld inzamelen
voor projecten die personen met een beperking
centraal stellen. De organisatie van Wheelchairity
kreeg trouwens onlangs de Groene Pluim, een
prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan een Jetse
organisatie of persoon die zich het afgelopen jaar
op cultureel, sociaal of ecologisch vlak heeft laten
opmerken.

Muziek in de hoofdrol
Wheelchairity mag dan een nobel initiatief zijn,
toch zal op 17 mei 2014 muziek de hoofdrol spelen
op het Poelbosdomein. De line-up ziet er alvast
veelbelovend uit: De Medeklinkers, The Fortunate
Few, One Trick Po, Japan 4, Koda, Stikstof, Fùgù
Mango, DJ Guy Spot en DJ Swa.

Daarnaast zijn er ook animatie en randactiviteiten waarbij de rolstoel zoveel mogelijk een centrale plaats krijgt toebedeeld. Zo kon je er tijdens
voorgaande edities terecht voor rolstoelhockey,
rolstoeldansen, een rolstoelparcours,… En naar
goede festivaltraditie vind je er uiteraard ook de
nodige eet- en drankstandjes.

Meer info :
www.wheelchairity.be
Festival Wheelchairity
17 mei 2014, vanaf 13u
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110
Gratis toegang
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Jetse Academie Muziek – Woord – Dans

In april is de Jetse Academie Muziek – Woord – Dans alom tegenwoordig op het Jetse Artiestenparcours d’artistes. Zowel op de opening op vrijdagavond als het hele weekend lang
geven de leerlingen het beste van zichzelf. Op zondagavond sluiten de jongens en meisjes
van de slagwerkklas het parcours af met een denderend percussieconcert.

Openingsconcert
Artiestenparcours d’artistes
door leerlingen Jazz & Lichte Muziek
Vrijdag 25 april 2014 om 19u
GC Essegem – Leopold I-straat 329

Artiestenparcours d’artistes:
blazersconcert
Zaterdag 26 april 2014 om 14u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

Artiestenparcours d’artistes:
pianoconcert en liedrecital
Zondag 27 april 2014 om 11u
(pianoconcert) en om 16u (liedrecital)
Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14

Artiestenparcours d’artistes:
percussieconcert
Zondag 27 april 2014 om 17u
De Clouterie
Wemmelsesteenweg 229

Academix
Zondag 4 mei 2014
Flagey, Heilig-Kruisplein, 1050 Elsene

Jetse Academie
Muziek – Woord – Dans
Wilgstraat 1 - 1090 Jette
Tel.: 02.426.72.94 - Fax: 02.426.25.84
secretariaat@jetseacademie.be
www.jetseacademie.be

Cultuur
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Vijf zondagen lang de mooiste orgelmuziek
10de editie Orgelfestival Jette

Op 18 mei 2014 gaat de 10de editie van het Orgelfestival Jette van start. Vijf opeenvolgende
zondagen zal de mooiste orgelmuziek weerklinken op het unieke orgel van de Sint-Pieterskerk.
Stijn Hanssens

Bijzonder orgel

O

Zoals bekend beschikt de Sint-Pieterskerk van
Jette over een uitermate waardevol orgel. Dit bijzonder instrument werd in 1898 gebouwd door de
beroemde firma ‘Van Bever’ en beschikt over
twee klavieren, een pedaal, 32 registers (klankkleuren die de organist kan mengen) en ongeveer
1800 pijpen. Zoals in die tijd gebruikelijk, is het
orgel volledig gebouwd in een Romantische stijl
wat het uitermate geschikt maakt voor de uitvoering van 19de en vroeg-20ste eeuwse orgelmuziek.
Daarbij komt dat de akoestiek en het instrument
perfect op elkaar zijn afgestemd. Vanaf midden
mei kan u vijf zondagen lang genieten van de
unieke klank van het orgel in de Sint-Pieterskerk.

p zondag 18 mei geeft Stijn Hanssens de
aftrap voor het nieuwe orgelseizoen.
Deze ‘Meester in de Muziek’, met orgel
als specialiteit, treedt regelmatig op in binnen- en
buitenland. Als organist is hij actief in verschillende kerken en verleent hij regelmatig zijn medewerking aan concerten als begeleider of als
solist. Om zich te verdiepen in de verschillende
stijlen van het orgelspel volgde hij tevens diverse
meestercursussen in binnen- en buitenland. Midden mei kan u zijn talent ontdekken in de Jetse
Sint-Pieterskerk.
Stijn Hanssens brengt creaties van Alexandre
Guilmant, Maarten Van Ingelgem en CharlesMarie Widor.

Orgelfestival Jette

Benoît Mernier

18 mei 2014 Stijn Hanssens

Een week later, op zondag 25 mei, neemt Benoît Mernier plaats achter het orgel. Deze organist-componist creëerde reeds opera’s en
pianoconcerto’s die ook in het buitenland opgevoerd werden. Voor het Jetse orgelfestival keert
hij terug naar zijn eerste liefde en zal hij zelf zijn
geliefd instrument bespelen.

25 mei 2014 Benoît Mernier
01 juni 2014 Momoyo Kokubu
08 juni 2014 Paul De Maeyer
15 juni 2014 Joris Lejeune
Telkens om 16u in de Sint-Pieterskerk,
Kardinaal Mercierplein

Klassiek in de Abdij
Opera op een sprankelende manier en
een virtuoze pianorecital
6 april 2014: VIVA!opera

V

IVA!opera is een unieke manier om operamuziek te beleven en zal zowel de absolute liefhebber als een onervaren
publiek aanspreken. Opera op een frisse en sprankelende manier gebracht. Drie internationaal gerenommeerde operasolisten, de bariton Nabil
Suliman, de sopraan Anne Maistriau en de tenor
Stefan Cifolelli, zingen op een gedreven, ongedwongen manier, pittige aria’s uit opera’s van enkele van de grootste operacomponisten zoals

Mozart, Verdi en Rossini. De schoonheid van de
menselijke stem is onpeilbaar en blijft verbazen.
De befaamde pianiste Veronika Iltchenko zorgt
voor de pianobegeleiding.

dien concerteert hij - zowel solo als met grote orkesten - op vooraanstaande podia over de hele
wereld.

4 mei 2014: Liebrecht Vanbeckevoort
Tijdens
zijn
recital
brengt Liebrecht Vanbeckevoort een krachtige maar
tegelijk ingetogen Beethoven in combinatie met de
virtuositeit van Liszt en
Prokofiev - een lust voor
oog en oor! Liebrecht Vanbeckevoort is al enkele jaren voortrekker van een
nieuwe generatie Belgische pianisten. In 2007
werd hij laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd; hij is meteen de enige Belgische pianist in
20 jaar die dit kunstje voor elkaar kreeg. Sinds-

Klassiek in de Abdij
VIVA!opera
Zondag 6 april 2014 om 11u
Liebrecht Vanbeckevoort
Zondag 4 mei 2014 om 11u
Telkens met kinderopvang en aperitief
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Tickets:
10 euro / 5 euro - 12, + 65, Jetse Academie.
Reserveren is aangeraden.
Info: cultuur@jette.irisnet.be - 02.423.13.73
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Jette, een bruisende gemeente

1 juni 2014

Straattheaterfestival VOENK
Straattheater is waarschijnlijk de oudste en misschien wel de puurste vorm van theater.
De artiesten palmen de openbare ruimte in en trachten het – vaak argeloze publiek – in de
ban te houden met hun spektakel.

O

p zondag 1 juni 2014 kan u op het Kardinaal Mercierplein zelf genieten
van de kunstjes van de beste straatartiesten tijdens de eerste editie
van het straattheaterfestival VOENK.
De details over het programma behouden we voor het volgend nummer van
Jette Info, maar onderstaand gedichtje roept alvast mooi de sfeer op van
het festival.

Een man van tweehonderd pond
roept met een toeter aan zijn mond
Treed binnen! Treed binnen!
Dan kan het spel beginnen.
Buiten naast de tent
zien wij een grapjas van een vent
Een bord, een appel en een peer
die gooit hij op en vangt hij weer
Mik en mak het clownenpaar
dat zit elkander in het haar
zij draaien als tollen
terwijl hun ogen rollen
maar opgepast en niet gestoord
daar danst de ballerina op de koord
Zij is het schoonst van allen
als zij maar niet zal vallen

Straattheaterfestival VOENK
Met circusacts, theater, workshops,…
zondag 1 juni 2014 van 11u tot 19u
Kardinaal Mercierplein

En nu rijdt rustig en bedaard
Helena binnen met een baard
Zij buigt voor het publiek
en trappelt voort op muziek
Hoe blaast en trommelt het
orkest

Het is vandaag wel op zijn best
want acrobaat plezant
staat in nog niet geziene stand
maar zwijg en zeg nu even niets
daar rijdt een ventje op zijn fiets
Hij houdt - maar zie ik het wel
juist? Een van de wielen in zijn vuist
daar komt de directeur al aan
Hij vraagt "publiek is u voldaan?"
ik denk: "mij ging het veel te vlug
vast en zeker, kom ik nog eens
terug!”
Wordt vervolgd tijdens VOENK op
1 juni 2014 op het Kardinaal Mercierplein.
(gebaseerd op Eén emmertje.
Boek van Piet Worm uit 1944)

Cultuur
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26 en 27 april 2014
de
9 editie
Artiestenparcours d’Artistes

H

ebt u een voorliefde voor
kunst en cultuur? Houdt u van
inspirerende ontmoetingen?
Dan moet u 26 en 27 april
2014 zeker vrijhouden in uw
agenda. De 9de editie van het
Artiestenparcours d’Artistes laat u naar goede
gewoonte het werk ontdekken van vele tientallen
kunstenaars, gecombineerd met een ruim aanbod
aan animaties.
Het artiestenparcours is stilaan een traditie geworden in Jette. Kunstenaars komen van heinde
en verre om deel te nemen aan het kunstenparcours, maar ook voor vele lokale artiesten is dit de
kans om hun werken te delen met de buitenwereld.
Elke kunstenaar is welkom, ongeacht de kunstvorm of zijn ‘talent’. Zo is het artiestenparcours
evenzeer een sociaal als een cultureel project.

I Kiki Bragard

De ingrediënten van het Artiestenparcours
d’Artistes blijven grotendeels dezelfde als de
voorbije, succesvolle jaren: meer dan 300 deelnemende kunstenaars, uiteenlopende kunstvormen, een culinair parcours, optredens,…
De brochure, die bij de deelnemende kunstenaars
opgepikt kan worden, geeft een duidelijk overzicht van alle deelnemers en de animaties.
U vindt de brochure en een overzicht van de deelnemers ook op de gemeentelijke website. Zo kan
elke bezoeker zijn eigen parcours uitstippelen en
op ontdekkingstocht vertrekken.

I Argent-Or et gemmes

Het Artiestenparcours d’Artistes is een organisatie van de Schepenen van Nederlandstalige en
Franstalige cultuur, in samenwerking met het Gemeenschapscentrum Essegem en het Centre Culturel de Jette.

Artiestenparcours d’Artistes
26 en 27 april 2014
Van 11u tot 19u
Verdeeld over heel Jette
Meer info: www.jette.irisnet.be/nl/apa

I Pascal Jenard

I Ecole Joie de Vivre

Cuvée ‘14
Tentoonstelling Kunstatelier DE MARCK

N

aar goede gewoonte wordt het parcours
reeds vooraf ingeleid door een tentoonstelling in de Abdij van Dielegem. Dit jaar
valt deze eer te beurt aan het Kunstatelier d’Art
De Marck. Dit vrije kunstatelier richt zich op iedereen die de schilderkunst onder de knie wil krijgen. De leermeester van dienst is oudgediende
Marc Daniëls (De Marck). Tijdens de lessen, die
plaatsvinden in het Wouterspaviljoen. kunnen de
deelnemers kiezen uit allerlei technieken: olieverf, acryl, gouache, mixed media,…

Naar aanleiding van het Artiestenparcours
d’Artistes stellen de leerlingen van het kunstatelier hun werk voor in de Abdij van Dielegem.
Hun Cuvée ’14 als het ware. Zo kan u het werk
ontdekken van J. Hannecart - M-J Gueli - K.
Hennes - E. Mahieu - M. Cammaerts - P. Michiels A. Goffard - C. Vanvelthem - A. Van Roy - N. BasrEddine - B. Martin - J. Vandam - S. Declercq - C.
Terwinghe - M. Colin - E. Scheers - A. Bulens - JM. Strymeers - N. Cardinal en S. De Kegel.
Deze expo vindt plaats van 12 tot 27 april 2014, in
de Abdij van Dielegem.

Expo APA – Kunstatelier De Marck
van 12 tot 27 april 2014
Vernissage op 11 april 2014 om 20u
Openingsuren:
di-vrij: 10u-12u & 14u-17u; za&zon: 10u-18u;
Gesloten op maandag
Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14
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APA: weekend vol verrassende ANIMATIE
Het weekend van het artiestenparcours bestaat uit
meer dan enkel kunstenaars die hun werk voorstellen. Het evenement
vormt eveneens een bruisend weekend, boordevol
animatie. Bovendien
wordt ook de innerlijke
mens verwend, tijdens het
culinair parcours.

D

e aftrap van het Artiestenparcours wordt traditioneel
gegeven in het Gemeenschapscentrum Essegem, tijdens
een grote openingsavond. Op vrijdagavond heten leerlingen van
zowel de Nederlandstalige als de
Franstalige muziekacademie de bezoekers welkom op een jazzy toon.
Het feestelijk weekend wordt dan
weer afgesloten met het slotfeest in
Le Rayon Vert.
Op zes plaatsen langsheen het
culinair parcours kan u genieten van
heerlijke hapjes en degustaties. Benieuwd naar Assyrische specialiteiten, de beste koffie of ‘patatart’?
Ontdek het langs de culinaire stopplaatsen.
Verder kan u het hele weekend
lang genieten van aangename animatie, van filmvoorstellingen tot mozaïekworkshops. Daarnaast tonen
ook de leerlingen van de muziekacademies wat ze in hun mars hebben.
U merkt het, u zal zich geen seconde vervelen tijdens het artiestenparcours.

Programma animaties
Grote openingsavond
Vrijdag 25 april om 19u
Met jazzoptredens
GC Essegem
Leopold I-straat 329

Reuzenoptocht
Centre de Vie
Zaterdag 26 april
Om 12u aankomst op het Kardinaal
Mercierplein
13.30u rondo op het Kardinaal Mercierplein
14u vertrek van de stoet richting
Centre de Vie

Pianoconcert
Zaterdag 26 april 2014
om 14u

“Un riche, trois pauvres”
van Luis Calaferte
Zaterdag 26 april om 18.30u

Wemmelsesteenweg 82

CTC
Dupréstraat 113-115

Pannenhuisstraat 29

Slotfeest
Zondag 27 april 2014
om 19.30u
Le Rayon Vert
Van Huynegemstraat 30-32

Blazersconcert
Zaterdag 26 april 2014
om 14u

Optreden “The Rolling Dice”
Zaterdag 26 april om 19u

Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

Ploef!
Bonaventurestraat 100

Het hele weekend

Geleid bezoek Mozaïekparcours
Zaterdag en zondag om 14u

Filmvoorstelling
“Diaspora et renaissance
Assyrienne”
Zaterdag 26 april om 20u

Artistes au 136
Vanderborghtstraat 136

Mozaïekworkshops

Vertrek GC Essegem
Leopold I-straat 329

Geleid bezoek expo
“De Verdwenen Magrittes”
Zaterdag en zondag om 10u,
12u, 14u en 16u
Maximum 10 deelnemers
René Magritte Museum
Esseghemstraat 135

“Musée haut, musée bas”
van Jean-Michel Ribes
Zaterdag 26 april om 14u
Rayon Vert
Van Huynegemstraat 30-32

Optreden Duo Anonymus
Zaterdag 26 april om 15u
Atelier Curcuma
Pannenhuisstraat 29

Rhythm Junk Drum
Zaterdag 26 april 2014
om 15.30u
Mercierplein

Jazzoptreden
Zaterdag 26 april 2014
om 16u
Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10

Optreden Bold Bridges
Zaterdag 26 april 2014
om 17u
Pannenhuisstraat 29

Assyrisch Instituut België
Lenoirstraat 73

Theatervoorstelling
“Claque”
Benoît Verhaert
Zaterdag 26 april om 20u
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 147

Pianoconcert
Zondag 27 april om 11u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

“Pigeon vole”
van Georges Berdot
Zondag 27 april 2014
om 12u

Teken een gedicht of werk
op de muur
Bio Sens
Lakenselaan 13

Literatuur – Claude Danze
Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100

Psychomotoriekparcours
Van Helmontschool
de Lévis Mirepoixlaan 129

Filmvoorstelling Yvan
Goldschmidt
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 147

Lezen voor de straat
Openbare voorleessesies

Tuin van het Centre Culturel
de Smet de Naeyerlaan 145

Meer info in de Jetse bib
Kardinaal Mercierplein

Viooloptreden
Zondag 27 april 2014
om 14u

Fresco
Gaëtan Tarantino

Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10

Recital “Schwanengesang”
Zondag 27 april 2014
om 16u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

Percussieconcert
Zondag 27 april 2014
om 17u
De Clouterie
Wemmelsesteenweg 229

Optreden Amir Sahraie
Zondag 27 april 2014
om 15u
Atelier Curcuma

Site Esseghem
Jules Lahayestraat 282

Poëzieperformance en –
workshop
Philip Meersman
Mohrfeldstraat 65

Creatieve workshops
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 147

Cultuur
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APA: Een eigenzinnig PARCOURS

O

p 26 en 27 april kan u tijdens het
Jetse Artiestenparcours opnieuw heel
wat kunstenaars (her)ontdekken. U
kan op basis van de brochure een selectie
maken van artiesten wiens werk u wil leren
kennen of u kan zich laten verrassen tijdens uw
wandeling langsheen het parcours. Naar jaarlijkse traditie bieden we u ook een eigenzinnig
parcours, waarbij het – vaak eigenzinnig – werk
van de kunstenaars onze aandacht trekt.

I Half Algo

rende wereld, als een universum waar steeds
weer nieuwe details de aandacht trekken.
We zetten onze tocht verder richting Lenoirstraat 73, waar we het Belgisch Assyrisch Instituut aantreffen. 10 kunstenaars stellen er
hun foto’s, schilderijen en juwelen voor. Ook de
kunstenares die het werk voor de affiche van
deze editie leverde, Sabine Paternostre, stelt
er tentoon. Maar u kan er ook het werk van de
fotografe Leyla Ors leren kennen. Haar bevreemdende foto’s houden het midden tussen
abstracte landschappen en intieme portretten.
Een fascinerende evenwichtsoefening.

I Sylvain Vandaudenard

14u) langsheen het mozaïekparcours dat de bewoners van de Magrittewijk aangelegd hebben
op de voetpaden. Jean-Christophe Duperron
van Art Mosaico hielp de initiatiefnemers bij
dit mooi project. Als u zelf een mozaïekworkshop wil volgen, kan u bij hem terecht op de
Vanderborghtstraat 136. U kan er ook, ondermeer, genieten van de fotografie van Half Algo.
Deze fotograaf combineert zwart-witfotografie
met kleurenfoto’s, maar telkens geven ze blijk
van een groot meesterschap.

I Dan Bonnet

Onze tocht start in La Clouterie, verscholen
tussen de Wemmelsesteenweg en de Sint-Pieterskerkstraat. Daar ontdekken we ondermeer
tussen het werk van 10 andere kunstenaars de
schilderijen en tekeningen van Dan Bonnet.
Zijn werk ademt een bijzondere, industriële
sfeer uit die mooi past bij de oude spijkerfabriek waar het tentoongesteld wordt.

I Art Mosaico

I Koffiedegustatie

I Michel Czerwinski

Sommige kunstenaars stellen in hun atelier
tentoon, anderen in een galerie-voor-1-dag.
Verscheidene publieke plaatsen openen zo hun
deuren om artiesten te ontvangen. Zo ook
School Brel in de Esseghemstraat. U ontdekt
er naast de juwelen van het gezelschap Argent-Or et Gemmes ook de abstracte werken
van 5 schilders, wiens oeuvre mooi samengaat.
Vooral het werk van Michel Czerwinski trekt
onze aandacht. In zijn abstracte schilderijen
creëert hij een persoonlijke atmosfeer die de
toeschouwer onderdompelt in een intrige-

Intussen hebben we nood aan wat energie,
zodat we de Lenoirstraat aflopen tot aan de
Woestelaan. In La Closerie des Vignes kunnen
we bijzondere koffie proeven en genieten van
de speciale degustatie “De rumroute”.
Nu de innerlijke mens wat versterkt is, wandelen we verder de Leopold I-straat af, tot aan
het gemeenschapscentrum. Hier wacht ons
een rondleiding (op zaterdag en zondag om
I Leyla Ors

Op weg naar Art Mosaico komen we langs op
de Woestelaan. Ter hoogte van het nummer
157 kunnen we genieten van het werk van Sylvain Vandaudenard. Deze beeldhouwer neemt,
ondanks zijn jonge leeftijd, al enkele jaren deel
aan het artiestenparcours. Hij wendt zijn onmiskenbaar talent aan om verweven beelden
te maken die een grote intimiteit uitstralen.
Zo komen we aan het einde van ons eigen(zinnig) parcours. Een parcours dat ons talrijke talentrijke artiesten liet ontdekken en dat ons
onze gemeente vanuit een andere, aangename
invalshoek leerde kennen.

32 |

Cultuur

Expo De verdwenen Magrittes

Te bewonderen in het René Magritte Museum
In het Jetse René Magritte Museum start de unieke tentoonstelling van 27 vernielde werken
van René Magritte. De werken van deze wereldberoemde surrealistische schilder werden
na jarenlang onderzoek gereconstrueerd. Voor het eerst in een halve eeuw krijgt het publiek
zo ‘nieuwe’ Magrittes te zien.
Unieke sensatie

E

r zijn minstens 27 werken van René Magritte verdwenen, door brand, bominslag
tijdens WOII, overschilderd,… Nochtans
hadden deze werken vaak een grote waarde,
zodat het zonde was dat ze niet meer te bewonderen waren. Het René Magritte Museum broedde
op het idee om deze verdwenen werken te reconstrueren. Jarenlang werden foto’s bestudeerd, de compositie, stijl en kleuren. Op basis
van deze doorgedreven studie werd er telkens
één exemplaar van de werken gemaakt. De werken zijn niet gesigneerd en niet bestemd voor de
verkoop. Het enig doel is wetenschappelijk en didactisch. Met de tentoonstelling ‘De verdwenen
Magrittes’, die de 27 werken voorstelt, kan het publiek een tot nog toe onbekend onderdeel ontdekken van het oeuvre van de artiest. Een unieke
sensatie voor de kunstliefhebbers.

Tentoonstelling ‘De verdwenen Magrittes’”
Nog tot 14 september 2014
Het René Magritte Museum
Esseghemstraat 135
Van woensdag tot zondag van 10u tot 18u
Meer info :
02.428.26.26
info@magrittemuseum.be
www.magrittemuseum.be

Expo Atelier 340 Muzeum

Gypsy Queens en Chiens de la casse
Het Atelier 340 Muzeum presenteert een selectie beelden van twee fotografen die allebei
in contact zijn gekomen met mensen die men doorgaans slechts moeilijk kan ontmoeten.
Sébastien Cuvelier en Jean-Manuel Simoes ontmoetten respectievelijke welstellende
rom-zigeuners en Parijse jongerenbendes.

S

amen met zijn vriendin en vertaalster
doorkruiste Sébastien Cuvelier (Lux)
meerdere keren Roemenië voor een tocht
van niet minder dan 6.000 kilometer die hen in
de vier uithoeken van het land bracht. De wereld
waarmee hij in contact kwam was er een van verbazende gemeenschappen welstellende romzigeuners die op een extravagante manier te
koop liepen met hun succes en pronkzucht.

Gedurende verschillende jaren frequenteerde
Jean-Michel Simoes (Fr) in de Parijse voorsteden
de zogenaamde gevoelige wijken die geregeld de
krantenkoppen halen. Met 'Chiens de la Casse'
confronteert hij ons onomwonden met de jongerenbendes die hij er tegen het lijf liep.

Meer info :
www.atelier340muzeum.be
02.424.24.12

Expo Gypsy Queens – Sébastien Cuvelier /
Chiens de la casse – Jean-Manuel Simoes
Expositie van 30 maart tot 25 mei 2014
Vernissage op 29 mars 2014, om 11u
Atelier 340 Muzeum
Rivierendreef 340

Cultuur

PLOEF ! verwelkomt de lente en het APA
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PLOEF ! mag dan in de maand april op halve kracht
draaien vanwege de nakende paasvakantie, toch legt het
zijn steentje bij aan de animatie rond het Artiestenparcours d’Artistes. Maar ook de intrede van de lente vraagt
voor een passend feest om eens heerlijk ouderwets uit
de bol te gaan…
Lentefeest
Met dj Syl
Zaterdag 5 april vanaf 20.30u
Optreden “The Rolling Dice”
In het kader van het Artiestenparcours d’Artistes
Zaterdag 26 april om 19u
Ploef ! Plus On Est de Fous…
Bonaventurestraat 100
1090 Jette
02.476.98.07
ploefplus@gmail.com

Van 8 tot 20 april 2014 : BIFFF
Laat u verrassen door horror of fantasy

Het Brussels Internationaal Festival van de Fantastische Film, kortweg BIFFF, is reeds jaren
een vaste afspraak voor de fans van horror, sciencefiction, fantasy en thrillers.
Met een hallucinant programma van meer dan 130 films en boordevol randanimatie belooft
ook de 32ste editie, van 8 tot 20 april, een onvergetelijk evenement te worden.

S

inds kort is het prachtige Paleis voor
Schone Kunsten de uitvalsbasis voor het
BIFFF. De cijfers van deze editie ogen opnieuw indrukwekkend: 130 films, 28 langspeelfilmdebuten, 9 wereldpremières, 5 Belgische
(co)producties,… Het BIFFF biedt een volledige
staalkaart van wat genrecinema te bieden heeft.
Mindscape, Killers, Rigor Mortis, Open Grave, Oculus,… De titels zeggen u misschien niet veel, maar
laten de liefhebbers nu al watertanden. Waag u
zelf ook eens aan een film uit hun rijk aanbod, ver
van de platgetreden commerciële paden, en wie
weet wordt u wel verrast door een adembenemende thriller of een fantasyverhaal?
Naast de vele fantastische films, biedt het
BIFFF ook heel wat randevenementen: body painting- en make-upcompetities, het Vampierenbal,
Cosplay Contest, ARTBIFFF-tentoonstelling,
straattheateranimatie,…

Meer info:
www.bifff.net
Brussels Internationaal Festival
van de Fantastische Film
Van 8 tot 20 april 2014
Paleis voor Schone Kunsten
Brussel
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Rayon Vert
Muziek, gezelschapspelen of een muziekquiz.
U beleeft het allemaal in Le Rayon Vert!
Concert

Artiestenparcours

Manon Ache

Yarn Bombing

4 april 2014 om 20u

26 en 27 april 2014

Fris, bruisend, gedurfd. Alleen aan haar piano
brengt de Schaarbeekse Manon Ache kleine
levensverhalen op muziek. Ze deelt haar gemoedsgesteldheid, haar emotie, haar melancholie en haar woede met het publiek.
Ze spiegelt zich aan vertolkers als Anne Sylvestre, Barbara, Brel of Renaud, maar ook
aan recentere namen zoals Lynda Lemay of
Pierre Lapointe. Voor haar eerste EP “la douleur embellit l’écrevisse” heeft ze zich weten
te omringen door talentvolle Belgische artiesten zoals John Janssens (Samir Barris) of
Matthew Irons (Puggy).

Het Brusselse collectief Yarn Bombing beoefent een kunstvorm met dezelfde naam:
street art die bomen, muren, palen en andere
accessoires of straatmeubilair versiert, personaliseert en mooier maakt met kleurrijke
breiwerken. Ontdek hun verrassende en
kleurrijke creaties in Le Rayon Vert gedurende het Artiestenparcours van Jette.

lachten en dromen.
Toegang : 10 EUR / 8 EUR (studenten, werklozen, gepensioneerde)

Muziekquiz (volzet !)

dj JP is terug
3 mai 2014 à 19h
Voor de 11de editie van dit zesmaandelijks evenement draagt dj Papy tijdelijk de fakkel over
aan Jean-Pierre de Muyter die voor de gelegenheid uw grijze hersencellen aan het werk
zal zetten. Duik in uw platenverzameling,
vorm een ploeg en kom meeraden naar titels
en uitvoerders. De bar zal open zijn en in de
keuken wachten u hotdogs en chili con carne.

Gratis
Toegang : 8 EUR / 6 EUR
(studenten, werklozen, gepensioneerde)

Concert

Jules & Jo
Spelavond

Toegang : 25 EUR/ploeg (4 tot 6 spelers)

2 mei 2014 om 20u

18 april 2014 om 20u
Elke derde vrijdag van de maand nodigen
Le Rayon Vert en spelletjeswinkel Sajou u uit
op de traditionele gezelschapsspellenavond.
Zoveel mogelijk spellen om vrij uit te kiezen en
specialisten die je wegwijs maken in het aanbod en toelichting geven bij de spelregels. Op
het programma: makkelijk toegankelijke gezelschapsspellen allerhande, grote klassiekers,
vergeten pareltjes en de laatste nieuwigheden.
En aan de bar: een hapje en een drankje.

Toegang : 4 EUR (kinderen -12 jaar: 2,50 euro)

Rayon Vert
Van Huynegemstraat 32
Info en reserveringen :
02.420.21.26
lerayonvert@skynet.be
www.lerayonvert.be

Hun naam laat het niet meteen vermoeden,
maar Jules & Jo is een trio bestaande uit
Matthias Billard, Julie Legait en Alex Aymi.
Een Frans-Belgisch-Spaans trio dat de warme
klanken van de trekzak combineert met gitaar, charango (kleine gitaar), stem, percussie
en contrabas. Als moderne troubadours van
het Franse cabaret-chanson, erfgenamen van
Molière en Rabelais, maar ook van Jacques
Tati of Roberto Begnini, hebben de leden van
Jules & Jo maar één doel: het publiek doen

Cultuur

GC Essegem Jette
Yoga

Kinderyoga tweedaagse
Donderdag 10 april en vrijdag 11 april
van 9u tot 16u
Traditionele yogahoudingen worden gecombineerd met spelletjes, liedjes en verhalen, afgewisseld met creatieve activiteiten. De
kinderen zijn op een plezierige manier met
hun lichaam en geest bezig.

Uit de veren – ontbijttheater
voor kinderen & hun ouders

Herneming voorstelling
De Toverfluit
door Theater Droommolen
Zondag 11 mei om 10.30u
Er is veel te beleven als je in het magische
bos van De Toverfluit stapt. Een jonge,
knappe prins is op zoek naar een prinses in
nood. Op zijn pad wordt hij vergezeld door
Papageno, de kleurrijke vogelvanger die zorgt
voor de vrolijke noot. Betoverde dieren, een
betoverende fluit. Maar pas op voor de donkere koningin van de Nacht, want voor haar
moet het licht altijd uit! Theater Droommolen
bewerkt Mozarts meest populaire opera tot
een grappig en spannend sprookje.
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Spaarpas

Paspartoe.
Je sleutel tot Brussel
De Paspartoe is een spaarpas: met je Paspartoe kan je punten sparen wanneer je deelneemt aan een activiteit bij een
Paspartoe-aanbieder. Scan je Paspartoe bij
elke activiteit aan een Paspartoezuil of aan
een Paspartoebalie. Maar de Paspartoe is ook
een voordelenpas. Je ontvangt een welkomstpakket met startvoordelen en een cultuurbon. Je gespaarde punten kan je
omruilen tegen een mooi voordeel. Dat kan al
vanaf 5 punten.
Met je Paspartoe-pas kan je ook terecht in GC
Essegem!

Prijs: 25 euro
Lesgever:
Margunn Faes
Eerste les in GC Essegem, nadien in Fietsatelier Van de Mooter, Léon Theodorstraat 136

Artiestenparcours d’artistes:

Openingsreceptie
Vrijdagavond 25 april om 19u
Eén weekend per jaar geven enkele honderden kunstenaars een weekend lang het beste
van zichzelf in hun atelier, bij vrienden of in
één van de vele tentoonstellingsruimtes die
Jette rijk is. Zowel doorwinterde als jonge,
beloftevolle artiesten nemen deel aan dit project. Op feestelijke wijze openen we het parcours hier in Essegem met een receptie. Kom
langs en proef van lokaal talent!

Artiestenparcours d’artistes
Zaterdag 26 april van 11 tot 19u
en zondag 27 april van 11 tot 18u
Info: www.artiestenparcoursdartistes.be

Meer informatie?
Voor meer informatie kan je terecht op
www.paspartoebrussel.be of mail je naar

Voor kinderen van 6 tot 10 jaar
Duur: 50 minuten
Voorstelling: 4 (-12j) / 6 euro
Ontbijt + voorstelling: 7 (-12j) / 9,5 euro
Paspartoe welkom!
Ontbijt vanaf 8.30u, theater om 10.30u

Gemeenschapscentrum
Essegem
Leopold I-straat 329
Tel.: 02.427.80.39
E-mail: essegem@vgc.be
Meer info:
www.essegem.be
Facebook: GC Essegem
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Evenement

Expo

Expo

Artiestenparcours d’Artistes

Atelier 340 Muzeum
Gypsy Queens en
Chiens de la casse

Expo Mobil 2040

Op 26 en 27 april 2014 vindt de 9de editie
van het Artiestenparcours d’Artistes plaats.
De ingrediënten van het Artiestenparcours
d’Artistes blijven grotendeels dezelfde als de
voorbije, succesvolle jaren: meer dan 300
deelnemende kunstenaars, uiteenlopende
kunstvormen, een culinair parcours, optredens,…
Artiestenparcours d’Artistes
26 en 27 april 2014
Van 11u tot 19u
Verdeeld over heel Jette
Meer info: www.jette.irisnet.be/nl/apa

Expo

Tentoonstelling ‘De verdwenen Magrittes’
Nog tot 14 september 2014
Het René Magritte Museum
Esseghemstraat 135
Van woensdag tot zondag van 10u tot 18u
Meer info:
02.428.26.26- info@magrittemuseum.be
www.magrittemuseum.be

Het Atelier 340 Muzeum presenteert een selectie beelden van twee fotografen die allebei
in contact zijn gekomen met mensen die men
doorgaans slechts moeilijk kan ontmoeten. Sébastien Cuvelier en Jean-Manuel Simoes ontmoetten
respectievelijke
welstellende
rom-zigeuners en Parijse jongerenbendes.
Expo Gypsy Queens - Sébastien Cuvelier
Chiens de la casse - Jean-Manuel Simoes
Nog tot 25 mei 2014
Atelier 340 Muzeum - Rivierendreef 340

Tentoonstelling
‘De verdwenen Magrittes’
De komende maanden kan u in het René Magritte Museum genieten van de presigieuze
tentoonstelling ‘De verdwenen Magrittes’.
Op basis van een doorgedreven studie werden
er 27 verdwenen werken van René Magritte
gereconstrueerd. De werken zijn niet gesigneerd en niet bestemd voor de verkoop. Het
enig doel is wetenschappelijk en didactisch.
Met de tentoonstelling ‘De verdwenen Magrittes’,
die de 27 werken voorstelt, kan het publiek een
tot nog toe onbekend onderdeel ontdekken van
het oeuvre van de artiest. Een unieke sensatie
voor de kunstliefhebbers.zeggen alles.

Op het Kardinaal Mercierplein kan u tot 15 april
de expo Mobil 2040 van Mobiel Brussel ontdekken. Deze constructie van zowat 40 meter
sensibiliseert de bezoekers en voorbijgangers
over de mobiliteit in Brussel. De expo Mobil
2040 toont foto’s in groot formaat en projecteert video’s van Brussel in 2040 om ons te
laten nadenken over de duurzame mobiliteit
van morgen.
Expo Mobil 2040
Verlengd tot 15 april
Kardinaal Mercierplein

Expo

Cuvée ‘14
Naar aanleiding van het Artiestenparcours
d’Artistes stellen de leerlingen van het kunstatelier De Marck hun werk voor in de Abdij
van Dielegem.
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