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Groot scherm op het
Koningin Astridplein

Jetteinfo

Volg het WK voetbal in Jette

Midden juni start het 20ste WK
voetbal. Als u zin heeft om enkele wedstrijden op groot
scherm te volgen, kan u terecht
op de Spiegel. Er wordt een
groot scherm geïnstalleerd, waar
u zes wedstrijden zal kunnen volgen in een zinderende sfeer: de
wedstrijden van de Rode Duivels,
1 1/8ste finale, 1 halve finale en de
finale. Laat ons er samen een
groot voetbalfeest van maken.
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Woord
van de

Burgemeester
WK-koorts

“

De verkiezingskoorts van de
laatste maanden heeft plaats gemaakt voor de WK-koorts. Voor
het eerst sinds 2002 neemt onze
nationale ploeg deel aan de
wereldbeker, hetgeen heel wat
enthousiasme losweekt bij jong en oud. Laat ons
samen als één man achter onze ploeg staan, maar laat
ons er vooral een groot feest van maken. Op het
Koningin Astridplein wordt een groot scherm geplaatst
voor de wedstrijden van de Belgische ploeg, een
achtste finale, een halve finale en, natuurlijk, de finale.
Er kunnen tot 3.000 toeschouwers op het plein om
samen te genieten van de wedstrijd, in een unieke
sfeer. Het spreekt voor zich dat er ook de nodige veiligheidsvoorschriften in acht genomen moeten worden.
Ik reken op het gezond verstand van elke aanwezige,
zodat dit grote evenement in de beste omstandigheden kan verlopen.

Als u deze Jette Info doorloopt, zal u ongetwijfeld
opmerken hoeveel ‘groen’ er aanwezig is in de krant.
Naast het traditionele woord van de reinheidsombudsman, worden er ook enkele mooie leefmilieuprojecten
belicht. Naast een verslag van de ‘Opendeurdag van
het Leefmilieu’, met ondermeer de gemeentelijke
serres en de kinderboerderij, krijgt u ook meer info
over de actie ‘Jette in de bloemetjes’, waarbij de Jetse
gevels met bloemen versierd worden, maar ook over
de wijkcompost in de Woutersstraat of over de Magrittewijk die laureaat is voor het project Groene Wijken
2014. De wijkbewoners zorgen samen voor een aangename leefomgeving, met groene toetsen. Ook het gemeentebestuur doet hiervoor zijn duit in het zakje.
Denk maar aan de straatvegers, de laanbomen, de vele
groene plekjes en bloemenperken,… Maar het doet
deugd om dergelijke initiatieven te zien ontstaan van
bewoners met een hart voor
hun wijk. Op deze manier
bewijzen we dat de ‘samen’ in
‘samenleving’ een fundamentele rol speelt. Alvast een dikke
proficiat voor de mooie initiatieven.

”

Hervé Doyen,
uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Sluitingsdag tijdens de maand juni
Het Gemeentebestuur zal gesloten zijn op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) en op maandag 9 juni
(Pinkstermaandag). Op vrijdag 30 mei zijn enkel de
loketten open van 8.30u tot 12.30u.

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
SURF NAAR
WWW.JETTE.BE
HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en financiële dienst:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u
Uitgezonderd cel Menselijke
Ontwikkeling:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 12.30
don van 13 tot 16u

THEODOR 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Openbare Ruimte, Gemeentelijk patrimonium, Grondgebiedbeheer, Mobiliteit, Duurzame
Ontwikkeling:
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u
Uitgezonderd dienst Grondgebiedbeheer: gesloten op dinsdag

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06
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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

de

8 Schepen

ECOLO-GROEN

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Van op de banken van de gemeenteraad…
Gemeenteraad van 23 april 2014

H. Liebrechtlaan:
bomen vellen die bedreiging vormen
Op 23 april besliste de gemeenteraad de opdracht te geven
om twee esdoorns aan de overkant van huisnummer 378 aan
de Liebrechtlaan te vellen. De bomen hebben nogal wat dode
takken en hun wortels werden beschadigd tijdens de werken
aan de laan. Ze zijn dus niet langer stabiel en vormen een
gevaar voor de openbare veiligheid: het risico van omvervallen is te groot, net als het gevaar voor de voetgangers en de
gebruikers van het openbaar vervoer die op- of uitstappen
aan de bushalte Liebrecht. De twee esdoorns staan op een

terrein dat eigendom is van de gemeente zodat de dienst Beplantingen belast wordt met het vellen van de bomen en, tot het
zo ver is, moet zorgen voor de veiligheid van de weggebruikers.
De gemeentedienst Beplantingen is verantwoordelijk voor
het regelmatige onderhoud van een groot deel van de
groene ruimte in Jette, waaronder 4.000 laanbomen. Hierbij
wordt proactief te werk gegaan en wordt zowel het groene
karakter van de gemeente voor ogen gehouden als gewaakt
over de veiligheid van de bewoners.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op 26 juni 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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Hulp belastingaangifte

Gemeentebestuur en dienst belastingen
organiseren permanenties
Jaarlijks moet u uw belastingaangifte invullen. Een verplichte taak die velen als onaangenaam beschouwen en dan ook nodeloos uitstellen. Geraakt u niet wijs uit uw formulier?
Dan kan u terecht op de permanenties van het gemeentebestuur en de dienst belastingen.

D

e medewerkers van de belastingsdienst vullen uw belastingaangifte
in via Tax-on-web, hetgeen de procedure sneller en eenvoudiger
maakt. Zo bent u meteen zeker dat de aangifte correct ingevuld is.
U kan hulp krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte van 2 tot 27 juni
2014, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30u tot 13.30u en
op donderdag (enkel voor Jettenaren) van 13.30u tot 18.30u, Theodor 108 –
polyvalente zaal. U moet geen afspraak maken maar kan gewoon langskomen tijdens de voorziene openingsuren. Breng alle nuttige documenten
mee.

Hulp belastingaangifte
van 2 tot 27 juni 2014
Uitgezonderd op maandag 9 juni (Pinksteren)
ma/di/woe & vrijdag van 8.30u tot 13.30u
en op donderdag (enkel voor Jettenaren) van 13.30u tot 18.30u
Theodor 108
Polyvalente zaal - 1ste verdieping
Léon Theodorstraat 108

OCR sluit de deuren
Alternatieven voor informaticalessen

E

ind 2009 ging de gemeente Jette van
start met het pilootproject rond de Openbare Computer Ruimte, in samenwerking
met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 5 jaar
later is dit pilootproject beëindigd. Jettenaren die
op zoek zijn naar informaticalessen beschikken
echter over enkele alternatieven.
De Openbare Computer Ruimte bevond zich in
het bijgebouw van het Jetse Gemeentehuis. Er
werden informatica-opleidingen georganiseerd
tegen een voordelig tarief. Het voornaamste doelpubliek, de werkzoekenden, werd echter maar
met mondjesmaat bereikt. De geïnteresseerden
waren voornamelijk Jetse senioren. Deze komen
echter niet in de kou te staan. De beide Jetse bibliotheken op het Kardinaal Mercierplein bieden
het gebruik van computers aan, met internetverbinding. Er is eveneens een pc beschikbaar voor
slechtzienden. In de bib worden er tevens opleidingen gegeven, die de senioren helpen om hun
eerste stappen te zetten met hun pc, tablet,
smartphone,…
In de Nederlandstalige bib verzorgt het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) de infor-

maticalessen. Sinds jaar en dag is er een vaste
groep van 17 senioren die geëvolueerd zijn van
initiatie tot powerpointpresentaties. Het doel is
om in september op dinsdagnamiddag van start
te gaan met een nieuwe groep senioren. Zo zou
er gestart worden met een jaarcursus androidtablets en internet. Ideaal voor de senioren die het
gebruik van hun tablet en het internet onder de
knie willen krijgen. Geïnteresseerd? Neem dan
zeker contact op met het CVO.

In de Franstalige bib biedt het buurthuis l’Abordage initiatiesessies aan rond ondermeer tablets,
smartphones,… Deze sessies zijn bestemd voor
elk publiek, maar kan ook vooral onder de senioren op heel wat interesse rekenen.

Meer info:
Centrum voor Volwassenenonderwijs
02.269.55.46
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Een vakantie in het buitenland gepland?

Denk tijdig aan de kids-ID voor uw kinderen
De kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar
en is verplicht als u met uw kind(eren) op vakantie naar het buitenland vertrekt.
Stel de aanvraag ervan niet te lang uit, want het kan tot 3 weken duren
voor u de kaart effectief in handen krijgt.

H

ebt u binnenkort een vakantie gepland in
het buitenland? Weet dan dat u voor uw
kinderen verplicht over een kids-ID moet
beschikken. Deze nieuwe elektronische identiteitskaart voor kinderen zorgt voor een veiligere
en snelle identificatie in het buitenland. Voor landen waar de kids-ID niet erkend wordt, moet het

kind een reispaspoort hebben. Een kids-ID is drie
jaar geldig.
De kids-ID heeft het formaat van een bankkaart en bevat alle identiteitsgegevens en de foto
van uw kind, zichtbaar op de kaart aangebracht
en geregistreerd op de chip. De kaart kost 9,10
euro per kind in de gewone procedure (tot drie
weken wachttijd), de snelle procedure (4 dagen)
kost 122,90 euro en de hoogdringende procedure
(2 dagen) 188,30 euro. Wees er dus op tijd bij, dan
bespaart u zichzelf nodeloze kosten en onnodige
zorgen.

Extra toepassingen
Voor de kids-ID kunnen ook extra toepassingen
aangewend worden. Zo kan de kids-ID verbonden

worden met de toepassing Hallo Ouders, die toelaat
telefonisch contact op te nemen met de ouders
wanneer het kind in moeilijkheden verkeert. Om
deze optie te activeren kan u tot 7 telefoonnummers opgeven via de website www.halloouders.be.
Ten slotte beschikt de kids-ID nog over een bijkomende troef in deze cybertijden: dankzij de
chip en de geheime code kunnen kinderen vanaf
6 jaar de kaart gebruiken om zich op het internet
te identificeren.
Meer info:
Gemeentelijke dienst demografie
Wemmelsesteenweg 100
demografie@jette.irisnet.be
02.423.12.51

Jette à la carte
Wandelen langs het historisch en
stedenbouwkundig patrimonium
Houdt u ervan om tijdens uw vrije tijd de wandelschoenen aan te trekken? Bent u bovendien
geïnteresseerd in historisch en stedenbouwkundig erfgoed? Dan is de wandelbrochure
‘Jette à la carte’ ongetwijfeld iets voor u.

D

e Directie Monumenten en Landschappen publiceert wandelbrochures voor
elke Brusselse gemeente, met telkens
een of meerdere wandelingen langs het historisch
en stedenbouwkundig patrimonium. Binnenkort
ontvangt ook Jette haar langverwachte wandelbrochure ‘Jette à la carte’. De wandelkaart is
vanaf 23 juni gratis verkrijgbaar bij het gemeentebestuur.

Art-deco en plattelandskarakter
De wandelbrochure biedt aan de hand van 2
wandelingen een verrassend uitgebreid overzicht
van de meest bijzondere plekken in onze gemeente, met een woordje uitleg over de geschiedenis ervan. Enerzijds kan je de art deco
ontdekken, met ondermeer het befaamde Withuis. De art-decostijl, die een immens succes
kende tijdens de jaren 1920 en 1930, is goed vertegenwoordigd en bewaard gebleven in Jette.

Anderzijds wordt het voormalig plattelandskarakter
van onze gemeente belicht. Je ontdekt tijdens deze
wandeling het grote contrast tussen de verstedelijking van het zuiden van de gemeente en, boven de
spoorlijn, de rustgevende groene ruimten.
Deze praktische brochure is gratis beschikbaar
bij het gemeentebestuur. Heel wat andere Brusselse gemeenten, van Koekelberg tot Ukkel, beschikken eveneens over een dergelijke
wandelbrochure. Deze wandelkaarten zijn gratis
verkrijgbaar (1 exemplaar per persoon) aan het
onthaal van de Sint-Gorikshallen, Sint Goriksplein 1,
1000 Brussel en ook in het BIP, Koningsstraat 2,
1000 Brussel.

Wandelbrochure ‘Jette à la carte’
Vanaf 23 juni beschikbaar in het gemeentehuis
en in de Jetse bibliotheken of te downloaden op
onze website www.jette.be
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Criminaliteit politiezone Brussel-West
Dalende trend onmiskenbaar
De politiezone Brussel-West registreerde in 2013 een daling van 4,7% van de criminaliteit.
Over een periode van vijf jaar bekeken is de balans nog spectaculairder: -16,4%!

I

n de gemeenten Jette, Sint-Jans-Molenbeek,
Ganshoren, Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem, verenigd in de politiezone Brussel-West,
vonden vorig jaar 17.130 criminele feiten plaats.
Dat de regio hiermee op de goede weg is bewijst
de vergelijking met de cijfers van 2012 toen er
nog 17.974 inbreuken werden vastgesteld, zo’n
4,7% meer dus. De trend op langere termijn is
zelfs nog bemoedigender: in 2008 liepen diezelfde cijfers nog op tot 20.483. Dat betekent de
criminaliteit op vijf jaar tijd met 16,4% is gedaald.

een veel grotere aanwezigheid van gemeenschapswachten in het straatbeeld. Hun bijdrage aan de daling
van bijvoorbeeld sackjackings of diefstallen in auto’s
is niet te verwaarlozen. Ook op pickpockets oefenen
ze een ontradend effect uit. Anderzijds is het ook wel
zo dat mensen over het algemeen voorzichtiger zijn
en dat het moeilijker is om een auto in te breken.

De positieve balans van de criminaliteitscijfers
in 2013 betekent echter geenszins dat de politiemensen van Brussel-West op hun lauweren gaan
rusten. Met volgehouden inspanningen belooft de
top van de politiezone werk te maken van het veiligheidsplan voor de periode 2014-2017.

Diverse factoren
De redenen voor de forse daling van de criminaliteit zijn legio. Om te beginnen is er de toename
van het personeel. In 2002 telde de zone 637 mensen, terwijl dat er nu 857 zijn. Bovendien zijn ze niet
alleen talrijker, maar ook nog eens beter opgeleid.
Toch zijn er ook een aantal externe factoren de
neerwaartse spiraal van de criminaliteitscijfers
mee in de hand werken. Zo is er de laatste jaren

Vakantieplannen?
Politie houdt thuis oogje in het zeil
Uw woning achterlaten om zorgeloos van een welverdiende vakantie te genieten,
dat doet u best niet ondoordacht. Inbrekers kijken immers vol ongeduld uit naar de komende
zomermaanden om bij achteloze, brave burgers hun slag te slaan.
ding (veilig met vakantie)’ kan aanklikken, via de
website www.police-on-web.be of via een aanvraagformulier dat u kan bekomen in elk commissariaat.

Preventie
U kan ook altijd een beroep doen op de diefstalpreventieadviseur die u met plezier gratis tips
en advies geeft over hoe u uw woning het best
kan beveiligen tegen inbraak. U vindt de gegevens van deze adviseur onderaan dit artikel.

Enkele preventietips

W

il u dat de politiezone Brussel-West tijdens uw vakantie uw woning nauwlettend in de gaten houdt? Dat kan! Al
wat u te doen staat is hen tijdig (uiterlijk 15 dagen
voor u vertrekt) op de hoogte te brengen van uw
vakantieplannen en van de periode waarvoor u
vakantietoezicht wenst. Dat kan via www.lokalepolitie.be/5340 waar u de link ‘Afwezigheidsmel-

• Sluit de ramen en deuren van uw huis, garage
of tuinhuisje altijd af. Sluit ook roosters en hekken af met een slot.
• Bewaar sleutels buiten het zicht, neem ze mee
of geef ze in bewaring aan iemand die u vertrouwt.
• Trek niet de aandacht wanneer u vertrekt en
geef uw woning een bewoonde indruk.
• Laat geen ladders of tuingereedschap rondslin-

geren. Inbrekers kunnen hier gebruik van maken.
• Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te
nemen zaken: gsm, laptop,… Bewaar waardevolle zaken zoals juwelen, geld,…, in een kluis.
Registreer of markeer andere waardevolle goederen.
Prettige vakantie!
Meer info:
Woningtoezicht tijdens uw verlof
www.police-on-web.be –
www.lokalepolitie.be/5340 (Afwezigheidsmelding - veilig met vakantie) – aanvraagformulier
te verkrijgen op politiecommissariaat Jette
(Kardinaal Mercierplein 1)
Diefstalpreventieadviseurs
Politiezone: Prev.securit-veiligh@zpz5340.be
02.412.68.41
Preventiedienst : Salvatore Sillitto
inbraakpreventie@jette.irisnet.be – 02.423.11.50

Samenleving
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Primeur voor Brussels gewest
Jette herbergt eerste opvangcentrum
voor autistische volwassenen
Een zichtbaar geëmotioneerde voorzitter van vzw Coupole bruxelloise de l’autisme
mocht op 14 mei officieel het Jetse opvangcentrum voor autistische volwassenen,
bestaande uit twee sites, openen. Een primeur voor onze hoofdstad.

I

n het bijzijn van Brussels Minister Evelyne
Huytebroeck, belast met het Beleid inzake
Bijstand aan Personen met een Handicap, en
vertegenwoordigers van het College van Burgemeester en Schepenen, werden op 14 mei de twee
sites voor de opvang van zwaar autistische volwassenen officieel geopend. Beide gebouwen – een
dagcentrum en een nachtverblijf – liggen zo’n 150
meter van elkaar verwijderd in de Esseghemstraat.

Calvarietocht
De realisatie van dit opvangcentrum kwam er
niet zonder slag of stoot. Na om en bij 13 jaar van
voor- maar ook tegenspoed namen op 19 mei de
eerste vijf bewoners hun intrek in het centrum. In
totaal is er plaats voor 15 volwassen gehandicapten. De twee terreinen waar de gebouwen verrezen, worden door de gemeente Jette verhuurd
voor één symbolische euro per
jaar. Het totale project werd voor
70% gefinancierd door de
Franse Gemeenschapscommissie, de overige 30% komt van
talrijke privégiften. De twee gebouwen werden trouwens bekroond
als
“Voorbeeldgebouwen”
door
Leefmilieu Brussel en passen daarmee duidelijk
in het kader van duurzaam bouwen. Een van de
twee centra is bovendien volledig passiefbouw.

Grote nood
Concreet zal het centrum in Jette volwassenen
met een ernstige graad van autisme opvangen.
Dergelijke personen hebben een sterke behoefte
aan duidelijk gestructureerde activiteiten. Ze zullen er dag en nacht opgevangen worden door
professionelen die hen via gespecialiseerde begeleiding stap voor stap meer autonomie zullen
bijbrengen (zich wassen en aankleden, bood-

schappen doen, koken, het huis onderhouden,…).
Dat er nood is aan dergelijke plaatsen, blijkt uit
de grote interesse. Het centrum kreeg 80 aanvragen binnen. Volgens de voorzitter van vzw Cou-

pole bruxelloise de l'Autisme wachten er meer
dan 200 ernstig gehandicapten op een plaats in
Brussel.
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Parkeerzone ten noorden van het station

Uitbreiding van de blauwe zone
met de A. Baeckstraat
In overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de gemeente Jette beslist om de
parkeerzone ten noorden van het station uit te breiden met de A. Baeckstraat. Met deze
beslissing wil de gemeente de rotatie van de geparkeerde voertuigen garanderen.

D

eze blauwe zone voor gereglementeerd
parkeren geldt al verschillende jaren en
strekt zich tegenwoordig uit over volgende straten: Heilig Hartlaan (nr. 33-93), Wemmelsesteenweg (nr. 248 tot 264 + nr. 273 tot 279
+ nr. 281 tot 289), Dupréstraat (nr. 3 tot 141, en
niet de kant met even nummers zoals verkeerdelijk vermeld in het huis-aan-huisbericht), J. Lorgesquare en de volledige A. Baeckstraat. U kan
het plan van de zone raadplegen op www.jette.be
(Tot uw dienst – Mobiliteit en openbare ruimte –
Met de wagen – Parkeren – De blauwe zones).

blauwe schijf of in het bezit zijn van een bewonerskaart. De blauwe zone ten noorden van het
station is van kracht van maandag tot vrijdag, van
9 tot 18 uur, behalve feestdagen. Door gebruik te
maken van de blauwe schijf mag u twee uur (gratis) parkeren. Met een bewonerskaart is parkeren
onbeperkt toegelaten. Automobilisten die zich
niet houden aan deze maatregel riskeren een parkeerretributie van 25 euro per halve dag. Met de
gehandicaptenkaart mag u onbeperkt parkeren
in deze zone.
Meer info over de bewonerskaart:
Dienst Fibebo
02.423.13.16 – tax@jette.irisnet.be of op
www.jette.be (Tot uw dienst – Mobiliteit en
openbare ruimte – Met de wagen – Parkeren –
Parkeerkaarten en -abonnementen).

Indiensttreding
Sinds maandag 26 mei 2014, na een periode
van sensibilisering rond de maatregel, moeten de
eigenaars van de wagens die geparkeerd staan in
de A. Baeckstraat dus ook gebruik maken van hun

TaxiBus : vervoermiddel voor gehandicapten
Langer en efficiënter
De minibusjes van de MIVB en de taxi’s die aangepast zijn voor het vervoer van gehandicapten hebben de handen in elkaar geslagen. Het nieuwe systeem biedt de gehandicapten een
meer efficiënte en flexibele dienst aan, terwijl de prijs per traject 1,70 euro blijft.

H

et initiatief TaxiBus, dat de steun krijgt
van de Brusselse regering en diverse verenigingen voor gehandicapten, is niet
nieuw. De MIVB organiseert al meer dan 35 jaar
een minibusdienst voor gehandicapten die op
aanvraag eender waar kunnen opgehaald en afgezet worden.

Extra voordelen
Dankzij TaxiBus kunnen gehandicapten voortaan gebruik maken van aangepast transport van
maandag tot zaterdag, van 5 uur ‘s morgens tot 1
uur ‘s nachts. Alle TaxiBus-chauffeurs hebben een
specifieke opleiding genoten die toegespitst is op
de behandeling en het transport van gehandicapten. Wat de technische kant betreft moet een
nieuwe planningsoftware zorgen voor een betere
groepering van de opdrachten en een optimalisa-

tie van de dienst. Ook het reiscomfort zal binnenkort verbeteren dankzij de levering van 12 nieuwe
minibussen.

Praktisch
TaxiBus is een openbare vervoersdienst voor
personen die in het bezit zijn van een algemeen

attest erkenning van de handicap. Concreet reserveert de reiziger zijn rit ten laatste om 19u de
avond ervoor, met vermelding van start- en aankomstplaats en het gewenste vertrekuur. Een software plant de rit in en bepaalt of die zal gebeuren
met een minibus of een taxi, op basis van andere
aanvragen, de bestemming en het uur. Reizigers
kunnen tot een maand op voorhand meerdere ritten plannen en ze meteen reserveren. Deze reservering gebeurt momenteel per telefoon, maar zal
binnenkort ook mogelijk zijn via internet.
Meer info:
www.stib-mivb.be/taxibus.html?l=nl
TaxiBus
Van maandag tot zaterdag, van 5u tot 1u
Tarief per rit: 1,70 euro
Reservering: 02.515.23.65
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Expono: een petitie tegen GEN-halte Expo
Overbodig, duur en milieuonvriendelijk?
Het collectief Expono werd opgericht in 2012 na de aankondiging door de regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een GEN-halte te bouwen op de brug over de Tentoonstellingslaan in Ganshoren. Verschillende burger- en milieuverenigingen van de gemeenten
Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem zien dit plan niet zitten en sloegen de handen in
elkaar om hun standpunt duidelijk te maken.
De leden van het collectief Expono willen echter ook aantonen dat ze burgers zijn met verantwoordelijkheidszin die overtuigd zijn van de
dringende noodzaak om de mobiliteit in Brussel
te verbeteren, met name door de intelligente inplanting van het Gewestelijk Expressnet.

Noodzaak
Hun eerste argument is dat de GEN-halte Expo
op slechts 550 m ligt van het GEN-station van
Jette dat onlangs gerenoveerd werd en dat een
ideaal multimodaal punt vormt waar alle nodige
infrastructuur (parking, handelszaken, tram, bus,
directe verbindingen richting UZ Brussel,…) aanwezig is. Bovendien zijn de wijken rond de hypo-

thetische halte dunbevolkt en zijn er in de directe
omgeving geen kantoren, handelszaken of scholen gevestigd.

Kost
Het tweede argument slaat op het financiële
luik van het plan. De bouw van de halte Expo zou
betekenen dat de huidige brug dient vervangen
te worden door een bredere brug met vier perrons. Voeg daarbij de kosten voor de onteigening
van de wijken die langs de spoorlijn liggen en de
onderhouds- en werkingskosten, dan lopen de investeringen hoog op.

Milieu
Het laatste en misschien wel belangrijkste
argument is het milieuaspect. De brug waar de
GEN-halte Expo zou komen ligt in een beschermde natuurzone Natura 2000. De impact
van de halte op de fauna (vleermuizen) en de
flora (Moeras van Jette) zou desastreus zijn. En
dan spreken we nog niet over de impact voor de
buurtbewoners: geluidsoverlast, wildparkeren,
onteigeningen,…
Al deze argumenten maken het onderwerp uit
van een petitie opgesteld door het collectief Expono.
Meer informatie hierover vindt u op
www.expono.be.

NMBS transportplan 2014-2017
In haar nieuwe vervoersplan heeft de NMBS de
grote lijnen van haar spoorbeleid uitgetekend
voor de komende jaren.
Late treinen afgeschaft
Het vervoersplan voorziet met name wijzigingen aan de dienstregeling van de treinen. Deze
wijzigingen zullen vanaf december 2014 van
kracht zijn. De meest in het oog springende
maatregel hier is de afschaffing van haltes na
23u. Concreet zou dit betekenen dat de laatste
halte in het station van Jette die van de trein
met vertrekuur 22.40u in het Centraal Station
(aankomstuur in Jette: 22.51u) zou zijn.
Station van Jette gerenoveerd
De NMBS heeft ook haar plannen bekendgemaakt over de renovatie van verschillende Brusselse stations, waaronder die van Brussel-Noord,
Brussel-Zuid, Etterbeek en Jette. Concreet betekent dit dat, na de renovatie van de luifels en de
bouw van een nieuwe toegang onder de sporen
en een nieuwe fietsenstalling, de NMBS een volledige renovatie voorziet van het stationsgebouw zelf. De aanvangsdatum is nog niet bekend.

Wijzigingen bus 53
Brief verzonden naar MIVB

OPENBARE RUIMTE
Poplimontlaan en Tentoonstellingslaan
Heraanleg voetpaden en asfaltering
Het Gewest is momenteel bezig met de heraanleg
van de voetpaden en de asfaltering van de Poplimontlaan en de Tentoonstellingslaan.. Deze werken zullen minstens tot juni duren.

Openbare verlichting
Diverse vervangingen
In april is Sibelga in verschillende straten van de
gemeente begonnen met de vervanging van de
verlichting. In juni zouden deze werken een einde
moeten nemen met de vervanging van de verlichting in de Laarbeekwijk en de vervanging van de
straatlantaarns van het Huybrechtspark en het
Garcetpark.

Naar aanleiding van de wijziging van het traject van buslijn 53 en de inrichting van een
nieuwe eindhalte (H. Liebrechtlaan) door de
MIVB, vroeg de gemeente Jette de mening
van de buurtbewoners over deze aanpassingen. Meer dan 200 Jettenaren reageerden
op deze oproep en maakten hun opmerkingen over aan de gemeente. Zoals beloofd
werd de MIVB in een brief op de hoogte gebracht van deze reacties.
Op de website van de gemeente (www.jette.be)
vindt u een kopie van deze brief.

Leefomgeving
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Het woord van de ombudsman

Respecteer de glasbollen

Reinheidsombudsman
rvanlaethem@jette.irisnet.be

H

et is niet het meest aangename klusje:
het wegbrengen van het leeggoed dat
zich opstapelt op het terras, in de kelder
of in de keuken. Toch moet het af en toe, dus kunnen we het maar beter met het nodige respect en
een goed humeur doen. En als u twijfelt hoe u
glas moet sorteren, neem dan onderstaand kader
eens door.

Denk aan
de buurtbewoners
Glasbollen staan dikwijls
in de buurt van woonblokken en kunnen voor
de buurtbewoners bepaalde lasten met zich

meebrengen waar we niet altijd bij stilstaan. Geluidsoverlast bijvoorbeeld: bij het breken kan glas
veel lawaai maken. Daarom wordt er gevraagd om
glasbollen enkel te gebruiken van 7u tot 22u.
Maar de grootste overlast wordt veroorzaakt
door sluikstorten. Terreinen met glasbollen zijn
geen containerparken. Als de glasbol vol is, ga
dan op zoek naar een andere vlakbij. Glas, zakken
of lege kartonnen dozen achterlaten naast glasbollen wordt beschouwd als sluikstorten. We hadden het er vorige maand al over: de taks voor
dergelijke inbreuken wordt berekend per kubieke
meter en kan oplopen tot 242 euro voor de eerste
kubieke meter, zelfs als die niet volledig is.

Ondergrondse glasbollen
In overleg met het Gewest stapt de gemeente
Jette geleidelijk aan over op de installatie van ondergrondse glasbollen daar waar het kan (m.a.w.
als er geen water-, gas- of distributieleidingen
aanwezig zijn).
Ondergrondse glasbollen werken op exact dezelfde manier als de klassieke glasbollen, ze produceren alleen minder lawaai en zijn makkelijker
toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Ze zijn ook discreter en omgevingsvriendelijker. De eerste glasbollen van dit type in onze
gemeente werden vorig jaar geïnstalleerd, met

name op de hoek van de Vanderborghtstraat en
de Broustinlaan, en ook op de de Smet de Naeyerlaan. Ook op het Werrieplein werd er zopas een
geïnstalleerd (tussen de Woestelaan en de F. Lecharlierlaan), ter vervanging van de glasbol op
het kruispunt van de Carton de Wiartlaan en de
H. Longtinstraat. Op middellange en lange termijn, in functie van de planning van Net Brussel,
komen er ook ondergrondse glasbollen op de
hoek van de Ontmijnerslaan (ter vervanging van
die aan de ingang van het kerkhof), aan de ingang
van het Koning Boudewijnpark (op de hoek van de
Dupréstraat en de Wemmelsesteenweg), op de
centrale parking van de Lakenselaan (ter hoogte
van de Grondwetlaan) en op de G. De Greeflaan
(ter hoogte van de P. Verscheldenstraat, aan de
kant van de Jetse Haard).

In de kijker: glasbollen
Lampen, gebroken glas, glazen
flessen, confituurpotten of oude
spiegels, we twijfelen allemaal wel
eens of dat in de glasbol mag of
niet? Ziehier een overzicht om duidelijkheid te scheppen en vergissingen de wereld uit te helpen.

Enkel transparant glas
Enkel flessen, bokalen en flacons
in transparant glas mogen in de
glasbol gedeponeerd worden. Hoe
herken je ze? Heel eenvoudig: zelfs
als zijn ze gekleurd, je kan er dwars
doorheen kijken. De witte glasbollen
zijn voorbehouden voor ongekleurd
glas, bij de groene glasbollen kan je
dan weer terecht met je gekleurd
glas. Maak flessen, bokalen en fla-

cons goed leeg voor je ze weggooit.
Je hoeft ze niet te spoelen, maar
ontdoe ze van hun dop, deksel of
kroonkurk die je ofwel in de blauwe
zak kwijt kan als het gaat over metaal, ofwel in de witte zak als ze van
plastic zijn. Met kurken stoppen
moet je bij het containerpark of een
Proxy Chimik-inzamelpunt zijn. Met
flessen, bokalen en flacons kan je
ook altijd terecht op het containerpark. Vergeet ten slotte niet flessen
met waarborg terug te brengen
naar de winkel, ze zijn immers geld
waard.

Ander afval in glas of aanverwante materie
Hoort niet thuis in een glasbol:

spiegels, pyrex, porselein, faience,
vaatwerk of gebroken glas, kristal,
kruiken in zandsteen of gebakken
aarde en vlak glas. Dit afval, net als
flessen, bokalen en flacons in niettransparant glas, moet in de witte
zak (bij kleine hoeveelheden) of
naar het containerpark (bij grote
hoeveelheden). Enkel (klassieke)
gloeilampen en halogeenlampen
gaan in de witte zak. Spaarlampen,
tl-lampen en led-lampen moeten bij
een Proxy Chimik-inzamelpunt of
een containerpark binnengebracht
worden. Zorg ervoor dat je afval
met snijdende randen (gebroken
glas of bord, oud mes,…) goed verpakt voor je het in de witte zak gooit,
zodat niemand zich kan kwetsen.

Wat gebeurt er
met glasafval?
Glazen flessen, bokalen en flacons kunnen altijd opnieuw gerecycleerd worden. Na hun behandeling
in een recyclagecentrum voor glas
(sorteren, schoonmaken en vergruizen) worden ze gesmolten in de
glasfabriek en worden ze opnieuw
flessen, bokalen en flacons. Vlak
glas, dubbel glas (gelaagd of niet),
gewapend glas, voertuigenglas (gelaagd of niet), aquariumglas, serreglas en spiegels worden ook
gerecycleerd.

De plaatsen in Jette waar glasbollen staan vind je terug op de website van de gemeente
www.jette.be (Tot uw dienst – Reinheid en leefomgeving – Uw afval)
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Van 15 juni tot 15 september 2014

Wedstrijd Jette in de bloemetjes
Jette nog mooier maken door onze gemeente kleurrijke en fleurige tinten mee te geven.
Dat is het doel van de wedstrijd “Jette in de bloemetjes” waarbij de Jettenaren hun gevel
met prachtige bloemen versieren. Bovendien maakt u kans op een tuinaankoopbon
van 100 euro. Na het succes van de voorbije jaren wordt deze actie dit jaar herhaald,
van 15 juni tot 15 september.

H

uurder of eigenaar, particulier of handelaar, elke Jettenaar kan deelnemen aan de
wedstrijd “Jette in de bloemetjes” en op
deze manier onze leefomgeving kleurrijk in de bloemetjes zetten. Of men nu op het gelijkvloers woont
of op een verdieping, bloemen in de voortuintjes,
in de terrasbakken of aan het balkon zorgen telkens
voor kleur in de straat.
Niet alleen maakt u op deze manier uw woning,
straat, laan of wijk nog mooier, maar maakt u ook
kans op een aankoopbon van 100 euro voor het
tuincentrum van de beschutte werkplaats Nos Pilifs. De wedstrijd is ingedeeld in verschillende cate-

gorieën, waaronder een categorie specifiek bestemd voor de huurders van de Jetse Haard en de
Grote Prijs van de Jury, die het College van Burgemeester en Schepenen toekent aan een uitzonderlijke compositie die de aandacht van de jury trok.
Info en inschrijving Wedstrijd
“Jette in de bloemetjes 2014”
www.jette.be
Gemeentelijke dienst Leefmilieu
Ilse Desmet – Wemmelsesteenweg 100
02.422.31.01
idesmet@jette.irisnet.be

Een organisatie van de Jetse eco-ambassadeurs,
op initiatief van de Schepen van Leefmilieu

8 juni 2014

Heymbosch: rooiactie Japanse Duizendknoop
Om de uitzonderlijke plantengroei op de Heymboschsite te beschermen organiseert de
gemeente, in samenwerking met de buurtbewoners, op zondag 8 juni een grote rooiactie
van de Japanse Duizendknoop.

I

n het kader van Agenda 21 (actieplan voor
duurzame ontwikkeling) heeft de gemeente
Jette de Heymboschsite, een geklasseerd gebied van hoge biologische waarde, heraangelegd.
Deze heraanleg, die gebeurde met respect voor
de biodiversiteit en met gebruik van duurzame
materialen, is ondertussen achter de rug en de
site is opnieuw toegankelijk voor het publiek. In
een tweede fase zal er een pedagogisch parcours
aangelegd worden. Zo zullen tegen eind oktober
informatiepanelen geïnstalleerd worden met een
woordje uitleg over de opmerkzame fauna en
flora van de site, een diversiteit waar we absoluut
zorg voor moeten dragen.

bij andere bestrijdingsmethodes. De Japanse Duizendknoop is, in tegenstelling tot de Reuzenbereklauw , niet gevaarlijk. Gewapend met een paar
handschoenen kan de plant in alle veiligheid worden uitgetrokken. Als u van de gelegenheid wil
gebruik maken om met het hele gezin enkele uren
in de natuur door te brengen en wat verse lucht
op te snuiven: de tuinhandschoenen zullen alvast
klaarliggen. Draag bij voorkeur een lange broek

en gesloten schoenen, zo krijgt u zeker geen last
van netels of braamstruiken. Na de rooiactie krijgen
de moedige vrijwilligers een drankje aangeboden!
Zondag 8 juni 2014, vanaf 13u
Rooiactie op de Heymboschsite
Afspraak op de parking voor de speeltuin
op de H. Liebrechtlaan

Grote rooiactie
De Japanse Duizendknoop is een exoot die in
recordtempo groeit en andere planten belemmert
in hun ontwikkeling. De aanwezigheid van de
plant op de Heymboschsite vormt dus een bedreiging voor de unieke flora op deze helling. Door de
Japanse Duizendknoop manueel te verwijderen
wordt de uitzonderlijke vegetatie op de Heymboschsite behouden, wat niet het geval zou zijn

Een initiatief van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Jette en de schepenen van Duurzame ontwikkeling en Leefmilieu

12 |

Leefmilieu

Primeur voor Jette: collectief composteren!
Enkele maanden geleden startte in de A. Woutersstraat een project rond collectief composteren. Op 30 maart vond de officiële inhuldiging plaats van de site. Dit project krijgt de volledige steun van de gemeente Jette, dat het terrein ter beschikking stelde van de bewoners.
Als u meer inlichtingen wenst of de groep
“composteerders” wenst te vervoegen, neem dan
contact op met Sylvie Vanden Berghen op
0475.56.98.16 (na 17u) of per e-mail via compostjette@hotmail.com.

Collectief composteren
A. Woutersstraat 12
(naast het Wouterspaviljoen)

M

omenteel zijn zo’n 15 gezinnen mee in
het avontuur gestapt. Ze komen er op
regelmatige basis hun keukenafval
(fruit- en groenteresten, koffiefilters, theezakjes,
keukenrol,…) deponeren tijdens de permanenties.
Keukenafval vertegenwoordigt ongeveer 30%
van de witte vuilniszak. Door collectief te composteren verminderen de buurtbewoners dus niet alleen hun hoeveelheid restafval, maar
hergebruiken ze hun organisch afval ook nog
eens op een nuttige manier.

Recycleer gebruikte smeerolie
En win een VIParrangement voor de 24u van Spa
Gebruikte smeerolie is een afvalstof die schadelijk is voor het water, de bodem, de fauna en
de flora. Verbrand het goedje dus niet of deponeer het niet zomaar eender waar: gebruikte
smeerolie moet gerecycleerd worden! Tijdens de maand juni maak je bij Valorlub trouwens
kans op VIP-arrangement voor de 24u van Spa telkens je gebruikte smeerolie binnenbrengt.

B

reng je gebruikte smeerolie gratis binnen
(in zijn originele verpakking of in een proper recipiënt) bij het containerpark of het
dichtstbijzijnde Proxy Chimik-inzamelpunt. De ingezamelde olie wordt dan gerecycleerd tot
nieuwe olie of brandstof.

Waar gratis inleveren?

Grote inzamelactie

In Jette kan je op 23 juni, van 18u tot 18.15u,
met je gebruikte smeerolie terecht op het Proxy
Chimik-inzamelpunt op het plein voor de O.L.V.
van Lourdeskerk (C. Woestelaan). Je kan ze ook
binnenbrengen bij het gewestelijk Containerpark
Noord (Rupelstraat – 1000 Brussel), dat 7 dagen
op 7 open is.

Telkens je gedurende de maand juni gebruikte
smeerolie binnenbrengt bij een inzamelpunt krijg
je een krabbiljet met een unieke code. Vul die
code in op www.valorlub.be en ontdek onmiddellijk of je al dan niet een Win for Life kraslot hebt
gewonnen. Antwoord je daarnaast ook nog eens
correct op de wedstrijdvragen, dan maak je kans
op een VIP-arrangement voor 2 personen voor de
24u van Spa.

Meer info over deze actie :
www.valorlub.be
Meer info over de Proxy Chimik-inzamelpunten
vind je in Jette Info van volgende maand en op
www.jette.be (Tot uw dienst – Reinheid en leefmilieu – Uw afval – Klein chemisch afval).
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De rijkdom van het leefmilieu in onze
stadsomgeving herontdekt

O

p 11 mei 2014 vond de Opendeurdag
van het Leefmilieu plaats in en rond de
gemeentelijke serres. En hoewel de weergoden roet – of eerder regen – in het eten gooiden, kwamen er toch heel wat bezoekers af op het
evenement dat ons de rijkdom van het leefmilieu
in onze stadsomgeving liet (her)ontdekken.
Buiten de bloemenpracht in de serres stelden
ook heel wat natuurverenigingen hun werking
voor in de beplantingsdienst. Daarnaast kon het
publiek ook de nabijgelegen Kinderboerderij, de
bijentuin en het compostcentrum en de volkstuintjes ontdekken. Vooral de bewoners van de
kinderboerderij, van de indrukwekkende Schotse
Highlandkoe tot het vertederend geitje, konden op
heel wat belangstelling van de kleinsten rekenen.
De opendeurdag stond dit jaar in het teken van
“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.
Elke bezoeker ontving trouwens een zakje met
kervelzaadjes met de nodige uitleg om die te kweken, zodat men zelf aan de slag kon thuis.

Wijkcomité Magritte
Laureaat Groene Wijken 2014
De oproep van Inter-environnement Bruxelles om projecten in te dienen leverde dit jaar
bijna 15 initiatieven op rond moestuintjes op het balkon of de verfraaiing van een wijk.
Het Wijkcomité Magritte is één van de laureaten.

O

p zondag 11 mei trotseerden niet minder
dan 50 bewoners van de Magrittewijk
regen en wind om hun wijk op te fleuren
door de grond rond de laanbomen, tegen de gevels en op de balkons te bewerken en er te zaaien
en te planten. Hierbij werd niet alleen gefocust op

het esthetische aspect. De bewoners werden eerst
gesensibiliseerd omtrent biodiversiteit en het
leven van bijen in de stad. Na een cursus door
specialisten koos het wijkcomité voor inlandse
honingbloemen die de biodiversiteit respecteren.
Die kregen een plaats aan de voet van de bomen,
meteen een efficiënte manier om zwerfvuil te bestrijden. Het project loopt over een langere periode en de bewoners kregen een subsidie van
Leefmilieu Brussel voor de installatie van een collectief compostvat in de Esseghemstraat, een samenwerking met la Coupole de l’Autisme. Op die
manier kan de wijk zijn eigen compost aanwenden voor de bemesting van de plantenbakken en
om de bloemen extra voedingsstoffen te geven
zodat de bijen er naar hartenlust hun honing kunnen gaan zoeken. Er rest alleen nog de installatie

van bijenkorven. De gemeente Jette, in het bijzonder de diensten Beplantingen, Duurzame ontwikkeling en Openbare ruimte, hebben het
project van in het begin gesteund. Felicitaties aan
alle groene vingers, groot en klein!
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Samenleving

Leerlingen 6de leerjaar en handicap
Sensibilisering, vragen en ontmoetingen
Tijdens het tweede trimester hebben 6 Jetse
scholen deelgenomen aan animaties en ontmoetingen met vzw Passe-Muraille rond het thema
handicap. De leerlingen ontmoetten gehandicapten, discuteerden over stereotypen rond handicap en debatteerden over verschillende
onderwerpen rond het thema, meer bepaald naar
aanleiding van de film “The Intouchables”.
De verantwoordelijken en animatoren van vzw
Passe-Muraille gingen van maart tot juni 2014
langs bij 10 Jetse klassen van het 6de leerjaar van
de scholen Van Helmont, Dieleghem, Jacques
Brel, Aurore, Van Asbroeck en Champ des Tournesols. Deze organisatie streeft twee belangrijke
doelstellingen na: meer rechten bepleiten voor
gehandicapten en de toegankelijkheid voor hen
verhogen.

Van ontmoetingen tot een debat
Tijdens een eerste ontmoeting kregen de leerlingen de kans om te discussiëren met personen
met een handicap en probeerden ze te begrijpen
hoe het is om gehandicapt door het leven te
gaan, welke vormen van handicap er bestaan,
enz. Op dinsdag 6 mei trokken al deze klassen
naar Kinepolis voor de vertoning van “The Intouchables”. Voor de film hadden de leerlingen een
vragenlijst gekregen die ze na afloop moesten in-

Een initiatief van Schepen van Gelijke Kansen Claire Vandevivere, in samenwerking met vzw Passe-Muraille

vullen. Op basis van deze vragen en antwoorden
organiseerden de vzw en de dienst Gelijke Kansen
debatten in de klassen rond de 4 grote thema’s
die in de film aan bod komen: het verschil tussen
handicap en beperkte mobiliteit, de perceptie van
het fenomeen door de buitenwereld, de problemen rond toegankelijkheid en humor rond het

thema. Kan er met om het even wat gelachen
worden? Is het de rolstoel of zijn het de trappen
die een obstakel vormen? Welke voorzieningen
maken het leven van een gehandicapte gemakkelijker? Iedereen stelde vragen om op die manier
beter te begrijpen wat het is om gehandicapt te
zijn en de stereotypen er rond te doorbreken.

Vrijwilligers gezocht

Kom een handje toesteken bij
De Engelbewaarder
Het sociaal restaurant en ontmoetingsplaats
De Engelbewaarder is op zoek naar toegewijde
vrijwilligers die zowel zelfstandig als in groep kunnen werken. Het takenpakket bestaat voornamelijk uit het klaarmaken van maaltijden, tafels
dekken, boodschappen sorteren en stockeren,
schoonmaken,… En dat alles in een opgewekte en
gezellige sfeer.
De Engelbewaarder is op zoek naar vrijwilligers die deze taken op zich willen nemen
• van maandag tot vrijdag, gedurende 3 tot
4 uur per dag, één of meerdere dagen per
week (of één keer om de 2 weken)
• op zaterdag en/of zondag van 9 tot 15u
Bent u geïnteresseerd?
Contact:
lajosvida@skynet.be – 0498.21.51.08
Secrétinlaan 11-13
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29 juni 2014 : Recipro’city
Solidariteit, projecten, ontmoetingen en uitwisselingen
Recipro’city is een gratis evenement dat georganiseerd wordt door het platform
“Beter samen leven” en de gemeente Jette en dat diverse types duurzame uitwisselingen
die de sociale banden versterken, wil promoten.
Een rijk gevuld programma
Op zondag 29 juni nodigen de verenigingen
van het platform “Beter samen leven” u uit op het
gemeentehuis van Jette om van alles en nog wat
uit te wisselen en te delen via workshops en
diverse animaties voor groot en klein uit alle
uithoeken van de wereld. Ontdek hier de belangrijkste activiteiten van deze feestelijke namiddag.

Ruilbeurs
Uitwisseling van weetjes, zowel
intellectuele als emotionele. Verschillende mensen staan klaar om
heerlijke recepten of interessante
ideetjes voor hergebruik met u te
delen. Creëer spullen met stukjes stof of blikjes,
probeer grootmoeders recepten uit of vervaardig
je eigen schoonheidsproducten,…

Debatcafés
Niets vruchtbaarder dan een discussie om
ideeën uit te wisselen en nieuwe projecten het daglicht te laten zien. Al u wil deelnemen aan de debatten, teken dan om 14.30u present voor een
presentatie en een discussie rond het “project
duurzame wijk in Jette”. Om 15.30u komen de in-

woners van BLED (duurzame wijk in
Sint-Agatha-Berchem) getuigen
over hun ervaringen, de ideale gelegenheid voor Jettenaren om zich
ook eens de vraag te stellen wanneer er een Give Box (‘doorgeefkast’) komt in
Jette. Om 16.30u kan u kennismaken met “Incredible edible”, een initiatief dat komt overwaaien
uit Engeland en dat een verdeling van de voedselvoorraad bepleit via de aanleg van kleine
moestuintjes in de stad. Van zodra het fruit en de
groenten oogstrijp zijn, worden ze gratis uitgedeeld.

Welzijn
U krijgt de gelegenheid om uw
persoonlijk
welzijnsmandje
samen te stellen, deel te nemen
aan de oprichting van de welzijnsboom, de tentoonstelling van le Café des mamans
te ontdekken of aan te schuiven aan een wereldtafel vol lekkers.

Collectieve animaties
Naast de workshops over het uitwisselen van
weetjes zijn er tal van animaties voorzien voor

groot en klein. Zo is er een debat over het thema
‘respect’, een generatieoverschrijdende en interculturele fototentoonstelling getiteld “Wat ik leuk vind
in mijn wijk” en een workshop sprookjes met Kamishibai. Voor de allerkleinsten is er animatie met Castelli en staan er om 17u
jongleurs op het programma. En om
het feest helemaal compleet te maken
staat alle deelnemers om 15u en om
17u een grote verrassing te wachten.
Beter samen leven
Voor het evenement Recipro’city brengt het
platform volgende verenigingen bij elkaar: de
Medische Huizen Antenne Tournesol en Esseghem, Ploef!, L’Abordage, Sources d’harmonie,
le Café des mamans, Espace-femmes, Rouf, het
onthaalcentrum voor asielzoekers van het
Rode Kruis, vzw LaboLobo, het uitwisselingsnetwerk la Boussole, de eco-ambassadeurs,…

Recipro’city
29 juni 2014, van 14u tot 18u
Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100

De grote weggeefbeurs van Recipro’city
Geef overtollige voorwerpen een tweede leven!

H

ebt u spullen liggen die nog in goede staat
zijn maar die u niet langer gebruikt? Gooi
ze dan niet meteen bij het grofvuil of in de
vuilnisbak! Kom ze op vrijdag 27 juni, van 15 tot 17u,
afgeven op het gemeentehuis.

Solidaire geste
Komen in aanmerking: boeken (kinderboeken of
romans), kleren, speelgoed, decoratie, vaatwerk,
cd’s en dvd’s, juwelen, materiaal voor kinderverzorging, gereedschap, kleine huishoudapparaten,…, dat
alles proper en in
goede staat. Meubels,
televisies of grote
huishoudapparaten
kunnen op foto, met
de coördinaten van

de eigenaar, aangeboden worden. Alle
voorwerpen worden
bij afgifte geïnspecteerd en zullen meteen
geweigerd
worden als ze niet proper of in goede staat zijn.
Worden niet langer aanvaard: zware tv- en computerschermen, boeken voor volwassenen (behalve
romans), kleren van grootouders,… Alles wordt gratis weggegeven, de weggeefbeurs is geen commerciële of ruilbeurs.
Op zondag 29 juni, van
14 uur tot 17 uur, is iedereen, jong en oud, welkom
om één of meerdere voorwerpen gratis uit te kiezen

op de weggeefbeurs van Recipro’city. Op het einde
van de dag worden de overgebleven voorwerpen
geschonken aan Rouf of Oxfam Solidariteit.
Meer info:
Anne-Françoise Nicolay
coördinatrice van het platform “Beter samen
leven” – afnicolay@jette.irisnet.be
Grote weggeefbeurs Recipro’city
Zondag 29 juni, van 14 tot 17u
Afgifte van de voorwerpen:
vrijdag 27 juni van 15 tot 17u
Het gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Een initiatief van de Schepen van Duurzame Ontwikkeling
en van het platform Mieux vivre ensemble,
gecoördineerd door de gemeente Jette
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Gezondheid

Nieuwe Viasanoactie
Spelen is bewegen!
Bewegen is gezond. Onze rol als volwassene is ervoor te zorgen dat het kind graag beweegt.
Dit kan via het spel: al spelend zal het kind immers heel natuurlijk beginnen rennen,
springen, klauteren,…

S

inds 2009 is Jette aangesloten bij het Viasano-programma en zet de gemeente zich
in voor de gezondheid van haar bewoners
via allerlei gezondheidsacties. De nieuwe actie
draait rond lichaamsbeweging, meer bepaald
voor kinderen, en zal in juni en na de vakantie de
nodige aandacht krijgen in de Jetse gemeentescholen.

Bewegen
Een regelmatige lichaamsbeweging die aangepast is aan het kind zorgt voor sterkere fysieke
vaardigheden, een gezond lichaam en een algemeen welzijn. Bewegen is dus belangrijk voor de
ontwikkeling van het kind.

“

SPELEN VRAAGT ENERGIE,
CREATIVITEIT, DENKWERK EN
VERBEELDING. HET ONTWIKKELT
BOVENDIEN SOCIALE VAARDIGHEDEN
EN VORMT DE PERSOONLIJKHEID.

”

Spelen
De woorden ‘kinderen’ en ‘bewegen’ associëren we meteen met ‘spelen’. Voor kinderen is spelen even natuurlijk als eten en slapen. Spelen is
één van de kenmerken dat kinderen van volwassenen onderscheidt. Spelen vraagt energie, creativiteit, denkwerk en verbeelding. Het ontwikkelt
daarenboven sociale vaardigheden en vormt de
persoonlijkheid. Daarom is het spel een fantastische leerschool.

Weer of geen weer: speel buiten!
Kinderen bewegen graag. Vooral buiten kunnen ze zich helemaal uitleven. Vraag ze daarom
om in de tuin te spelen. Heb je geen tuin? Breng

ze naar één van de vele parken en speelpleinen
die Jette rijk is. Ontdek samen met het kind diverse leuke plaatsen in je gemeente waar het
naar hartenlust buiten kan springen, lopen, met
de bal spelen,… Op deze manier zal het kind
nieuwe fysieke competenties ontwikkelen zoals
uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid.
Op www.jette.be (Vrije tijd – Groene ruimtes en
speelpleinen) vind je een plan met de 9 (!) speelpleinen op Jets grondgebied. Je kan het plan ook
aanvragen via de Viasano-projectleider van de
gemeente Jette. Zijn coördinaten vind je naast dit
artikel. Nog veel spelplezier!

Meer info:
Dienst Menselijke ontwikkeling
Jérémy Capron
02.422.31.24
jcapron@jette.irisnet.be

Speelpleinen
Poelbosplein / 2 -> 16 jaar
Tussen Koning Boudewijnpark en Poelbosschool (Laarbeeklaan)
L. Olivierplein / 1 -> 6 jaar
L. Oliviergaarde
J. Deanplein / 2 -> 10 jaar
Tussen Burgemeester E. Demunterlaan en
kleine A. Magnanistraat
Liebrechtplein / 1 -> 12 jaar
Henri Liebrechtlaan
Jectaplein / 1 -> 8 jaar
Tussen Swartenbroucklaan en Jectagaarde
Jeugdpark / 3 speelpleinen
1 -> 6 jaar, 6 -> 12 jaar, 10 -> 16 jaar
Heilig Hartlaan
Garcetpark / 2 speelpleinen
2 -> 6 jaar, 10 -> 16 jaar
Kardinaal Mercierplein
Huybrechtspark / 3 -> 9 jaar
Charles Woestelaan
Dieleghembos / 2 -> 12 jaar
Bonaventurestraat

De Viasano-campagne “Spelen is bewegen!” is een initiatief van de Schepen van Gezondheid
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Ideaal loopweer voor Scholencross
Woensdag 21 mei was het weer zo ver voor de leerlingen van de Jetse gemeentescholen:
de jaarlijkse scholencross in het Jeugdpark. Om en bij de 800 zes- tot twaalfjarigen liepen
er naar goede gewoonte weer de ziel uit hun jonge lijf met de hoop op een podiumplaats.
strijd konden achteraf – samen met hun vriendjes
die vierde en vijfde eindigden – het podium beklimmen en een beker of een medaille in ontvangst nemen. En dat competitiviteit al zeer jong
begint, was duidelijk te zien aan de blije gezichten
op dat podium en hier en daar een ontgoochelde
blik ernaast…

D

e dagen voor de cross was de eerste zomerse hitte in het land, niet bepaald prestatiebevorderende weersomstandigheden.
Gelukkig was het die bewuste woensdagnamiddag
al heel wat afgekoeld en hield de zon zich verscholen achter de wolken, kortom: ideaal loopweer voor deze 29ste editie van de Jetse
scholencross.

Vreugde en ontgoocheling
Dit jaar stonden zowat 800 deelnemers aan de
start van deze jaarlijkse meeting. Luid toegejuicht
door een enthousiaste menigte traden ze aan in
de verschillende categorieën voor een afstand
van 500 (1ste en 2de leerjaar) of 1.000 meter (3de
tot 6de leerjaar). De 3 primussen van elke wed-

Nieuwe handelszaken te Jette
Belcom
Verkoop en reparatie telecomapparatuur
Leopold I-straat 521
Open van maandag tot zaterdag
van 10 tot 19u
02.428.24.88



Elke maand stellen we u in Jette Info de nieuwe handelszaken voor die recent hun deuren openden in Jette. Zo vestigde zich onlangs in de Leopold I-straat een zaak die gespecialiseerd in de
verkoop en de herstelling van telecomapparatuur. Misschien interessant voor wie zijn smartphone
of tablet wil laten herstellen of vervangen.
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette of bent u verhuisd en wil u dit kenbaar maken via
Jette Info?
Laat het ons dan weten via communicatie@jette.irisnet.be.
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Senioren

Jubilarissen of eeuweling?
Dat wordt gevierd!
Viert u binnenkort uw 50, 55, 60, 65, 70
jaar (of meer) huwelijk? Indien u dit
wenst, kan het gemeentebestuur u helpen om van dit feest iets bijzonders te
maken, door u tijdens een viering in de
bloemetjes te zetten.

Mr. en Mevr.

De Ridder-Sch

odts

Het volstaat om uw aanvraag zes weken
voor de datum van uw huwelijksverjaardag in te dienen bij de Ambtenaar van de
burgerlijke stand (02.423.12.05) of bij de
gemeentedienst burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette
tel.: 02.423.12.71).

Gouden
bruiloft


Mr. en Mevr. Van Nieuwenborgh-Wenseleir

Mr. en Mevr. De Ridder-Schodts

 Mr. en Mevr. Van Nieuwenborgh-Wenseleir

25 juni 2014: seniorenuitstap
naar Koksijde en Duinkerke
Op woensdag 25 juni trekken de Jetse senioren richting Noordzee. De eerste halte is
Koksijde en tegen de middag steken ze de Franse grens over om halt te houden in Duinkerke,
de derde grootste haven van Frankrijk.

R

ond 10 uur zal de bus halt houden in Koksijde waar, na een kop koffie, een bezoek
gepland is aan een opleidingscentrum
voor blindengeleide honden. Daarna gaat het
richting het Franse Duinkerke waar om 12.30 uur
een heerlijke lunch wacht. In de namiddag volgt
een twee uur durende rondrit die u laat kennis-

maken met een haven in volle expansie die gonst
van de bedrijvigheid. De vrije tijd die rest kan iedereen naar eigen goeddunken invullen. De terugreis naar Jette is voorzien om 18 uur. Het wordt in
ieder geval een dag boordevol boeiende activiteiten afgewisseld met de nodige relaxte momenten…

Seniorenuitstap Koksijde/Duinkerke
Woensdag 25 juni 2014
Prijs: 55 euro (bezoeken, bus en middagmaal inbegrepen)
Inschrijven kan vanaf 2 juni 2014 op de dienst
senioren (Wemmelsesteenweg 100 – bureau 042
– tussenverdieping)

Dagindeling:
7.30u: vertrek
10u:
aankomst Koksijde: koffie + bezoek
opleidingscentrum blindengeleide
honden
12u:
vertrek naar Duinkerke
12.30u: lunch
14u:
rondrit in de haven van Duinkerke
18u:
terugkeer naar Jette

Meer info:
Carmen Demeyer
tel: 02.423.12.67
cademeyer@jette.irisnet.be

Jette, een bruisende gemeente
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Het rommelmarktseizoen komt eraan!
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?
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.
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
Bewoners:
2 en 9 mei - 18u - 20u
Niet-bewoners:
16 mei - 18u - 20u en 17 mei - 9u - 12u
Judoclub - Wemmelsesteenweg 71

RSD Jette

Capartlaan

Brocante Vanderborght

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

28 juni 2014
in de Capartlaan.
Plaatsbesprekingen
0479.379.529 (na 19u)

Sint-Clara

Rommelmarkt Jaarmarkt

20 september 2014
in de Vanderborghtstraat (tussen de Broustinlaan en de Lakenselaan en tussen de Lakenselaan en de Prins Boudewijnstraat).
Plaatsbesprekingen
Vanaf midden augustus

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
29.05 van 18u tot 19.30u en op 31.05 van 10.30u
tot 12u
Residentie “Les mouettes”, Dikke Beuklaan 20
0496.378.340

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
Vanaf begin juli:
Joëlle Electeur – 02.427.63.35

Dieleghem
21 september 2014 (autoloze zondag)
op de Dieleghemsesteenweg, in de Decréestraat
en in de Volralstraat.
Plaatsbesprekingen
Vanaf begin juli:
02.479.35.65 of 0475.60.78.63
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Volg het WK voetbal in Jette
Groot scherm op het Koningin
Astridplein
Van 12 juni tot 13 juli vindt het WK voetbal plaats. Op het Koningin Astridplein wordt een groot
scherm geïnstalleerd, waar u zes wedstrijden zal kunnen volgen in een zinderende sfeer.
wedstrijden van de Rode Duivels, 1 1/8ste finale, 1
halve finale en de finale.

Groot voetbalfeest

M

idden juni start het 20ste WK
voetbal. Waar kan deze bijzondere editie beter georganiseerd
worden dan in Brazilië, het land
dat voetbal tot een kunstvorm
verhief en zelf al 5 keer de oppergaai meegraaide? Als u zin hebt om enkele wedstrijden op
groot scherm te volgen, kan u terecht op de Spiegel. Er worden zes wedstrijden uitgezonden: de

Voor de uitzending van de wedstrijden zal een
dj voor de nodige sfeer zorgen op het plein. Daarnaast zijn er ook foodtrucks voorzien met heel
wat lekkers. En natuurlijk zijn er de vele horecazaken op het plein.
Dit evenement zorgt er niet alleen voor dat de
sportliefhebbers samen kunnen genieten van het
grootste voetbaltoernooi ter wereld, maar ook dat
de handelszaken op en rond het plein een duwtje
in de rug krijgen. De toegang tot het plein is gratis,
maar om de veiligheid te verzekeren zullen er maximum 3.000 toeschouwers toegelaten worden. De
politie- en preventiediensten zullen aanwezig zijn
om de veiligheid te garanderen. Er zal trouwens
een bijzonder burgemeesterbesluit van kracht zijn
(zie www.jette.be). Zo zal iedereen aan de ingang
van het plein ter hoogte van de Jetselaan gefouilleerd worden door de politie en zal het bijvoorbeeld
verboden zijn om flessen of blikjes drank mee te
nemen op het plein.
Daarom ook meteen een oproep. Laat ons er

samen voor zorgen dat het een groot voetbalfeest wordt, met een spetterende sfeer maar ook
in alle veiligheid.
Groot scherm WK voetbal
Uitzending wedstrijden Rode Duivels
1 1/8ste finale, 1 halve finale en de finale
Koningin Astridplein (ingang langs de Jetselaan)
Gratis toegang
Programma
17 juni - 18u - België – Algerije
22 juni - 18u - België – Rusland
26 juni - 22u - België - Zuid-Korea
30 juni of 1 juli - 22u - 1/8ste finale
8 of 9 juli - 22u - halve finale
13 juli - 21u - finale

Een initiatief van de Schepen van Economisch Leven,
de vzw Sport te Jette en Go Jette

Aandacht voor de VEILIGHEID

E

en evenement dat mogelijk 3.000 personen zal lokken vraagt natuurlijk bijzondere veiligheidsmaatregelen. Concreet zal
het plein afgesloten worden vanaf 2 uur voor de
aftrap. De toegang gebeurt via de Jetselaan,
waar de politie de toeschouwers zal fouilleren.
Tijdens het evenement geldt een bijzonder
burgemeesterbesluit. Zo zullen personen die
onder invloed van alcohol of drugs zijn niet toegelaten worden tot het plein. Hetzelfde geldt voor
personen die de openbare orde verstoren of die
gewelddadig zijn. Het spreekt voor zich dat gevaarlijke objecten niet toegestaan zijn, net als
toeters, grote vlaggen,... Het zal eveneens verboden zijn om flessen of blikjes drank mee te nemen
op het plein. Op de site zijn er voldoende drankgelegenheden. De maximumcapaciteit van het
plein is 3.000 personen.

U vindt het volledige burgemeesterbesluit op
onze website www.jette.be.
Om de veiligheid en gezondheid van de toeschouwers te verzekeren, zullen de veiligheids- en
hulpdiensten ter plekke zijn.
Wie grote massa’s zegt, denkt ook aan pickpockets. Wees opmerkzaam, laat uw jas, gsm of por-

tefeuille niet rondslingeren. Denk er ook aan om
uw huis een bewoonde indruk te geven als u een
wedstrijd op groot scherm gaat volgen. Inbrekers
zullen tijdens deze periode misschien bijzonder
geïnspireerd zijn.

Parkeer- en
verkeersmaatregelen
Op en rond het Koningin Astridplein zullen op
de dagen van de uitzendingen bijzondere parkeer- en verkeersmaatregelen gelden. Zo zal
het plein autovrij moeten zijn vanaf 3u voor de
aftrap, met een verkeers- en parkeerverbod.
Op hetzelfde moment zal de Jetselaan gedeeltelijk afgesloten zijn, net als de Timmermansstraat.

Jette, een bruisende gemeente
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Ook GO JETTE is van de partij
Bekijk het WK door een duivelse bril

D

e vzw Sport te Jette en Go Jette zetten
mee hun schouders onder de organisatie
van het groot WK-scherm in Jette. Naar
aanleiding van het WK verkopen ze met een grote
‘Belgische’ bril een fantastisch gadget. Bovendien
steunt u er de Jetse sportclubs mee.
Met de bril, te koop voor 9,99 euro, dost u zich
meteen uit als overtuigde supporter van de nationale ploeg. Niet alleen beschikt u zo over een
sympathiek hebbeding, maar ook over een mooie

souvenir mochten onze voetballers een mooi resultaat boeken in Brazilië. En ook de lokale clubs
worden er beter van, want de opbrengst van deze
actie gaat naar de Jetse sportverenigingen.
De ‘Belgische’ bril zal verkocht worden via de
sportclubs en de partners van het evenement.
Meer info:
www.gojette.be

Een uitzonderlijke sportprestatie geleverd?
Laat het ons weten
Jette telt heel wat sporters. Voor de meesten onder hen staat het plezier centraal,
maar heel wat sportievelingen leveren ook bijzondere sportprestaties.
De Jetse kampioenen, promovendi, recordhouders,… worden op 23 juni in de spotlights
geplaatst tijdens de uitreiking van de Jetse sportverdiensten.

S

port is heilzaam, voor ons lichaam en voor
onze geest. In deze drukke tijden waar de
combinatie tussen het gezinsleven, het
werk of de school en vrije tijd vaak een moeilijke
constructie vormt, kan sport helpen om op een
gezonde manier wat stoom af te laten. Voor sommigen onder ons volstaat een korte wekelijkse
jogging of een uurtje tennis met de vrienden als
lichaamsbeweging. Er zijn echter ook heel wat
Jettenaren die sport op hoog niveau beoefenen
en fantastische resultaten behalen. Deze sporters, maar ook ploegen die zich onderscheiden
door hun fair play-gedrag of vrijwilligers die zich
reeds vele jaren inzetten voor hun favoriete
sportclub krijgen op maandag 23 juni de Jetse
sportverdiensten uitgereikt.

Denk je zelf in aanmerking te komen met jouw
prestaties als sportieveling of als sportclub? Geef
dan voor 13 juni een seintje aan de gemeentelijke
sportdienst via het formulier dat u op de gemeentelijke website vindt.

“

JAARLIJKS LEVEREN VERSCHILLENDE
JETTENAREN OPMERKELIJKE SPORTPRESTATIES. ZIJ WORDEN IN DE BLOEMETJES
GEZET TIJDENS DE UITREIKING VAN DE
JETSE SPORTVERDIENSTEN.

”

Enkele voorbeelden: ploegen die kampioen of
vicekampioen geworden zijn of stijgen naar een
hogere afdeling; bijzondere verjaardag van de
vereniging, lidmaatschap of vrijwilligerswerk, fair
play-prijs,…

Uitreiking Jetse sportverdiensten
Maandag 23 juni om 19u
Raadzaal
Kardinaal Mercierplein
Meer info:
www.jette.be of Gemeentelijke sportdienst
Wemmelsesteenweg 100
De uitreiking van de Jetse Sportverdiensten is een initiatief van de Schepen van Sport en de vzw Sport te Jette
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Samenleving

Nieuw onderdak voor Ritterklub
De sportieve verantwoordelijken van de voetbalclub Ritterklub hadden op 25 april alle reden
om een brede glimlach op hun gezicht te toveren. Dat was namelijk de dag van de inhuldiging
van het nieuwe gebouw van het Sportcentrum Heymbosch. Er resten nog enkele afwerkingen, maar binnenkort kunnen de deuren van het centrum opengaan.

N

a meer dan 30 jaar van inspanningen om
opnieuw een stek in Jette te vinden, konden de leden en het bestuur van de voetbalclub Ritterklub hun geluk niet op bij deze
langverwachte terugkeer.

Nieuwe verbeteringen

met zicht op de terreinen. Dankzij een overeenkomst met de gemeente Jette krijgt de Ritterklub
voorrang wat betreft het gebruik van het gerenoveerde terrein en het nieuwe gebouw. Bij de inhuldiging
waren
tal
van
politieke
verantwoordelijken aanwezig om samen met de

voetbalclub het glas te heffen op deze heuglijke
gebeurtenis. Dit is nog maar eens een initiatief
dat perfect kadert in het Jetse sportbeleid. De gemeente wil haar inwoners namelijk kwaliteitsvolle
infrastructuur bieden en sportbeoefening aanmoedigen, zeker bij jongeren.

De laatste twee jaar werd al een en ander gerenoveerd aan het Sportcentrum Heymbosch,
denk maar aan de vestiaires en het centrale synthetische veld. Maar in het kader van een renovatieproject in samenwerking met de gemeente
Jette, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en
het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn in het sportcomplex op de J.J.
Crocqlaan nog meer verbeteringen doorgevoerd.
Zo werd een van de grasvelden vervangen door
een terrein met synthetisch gras. Maar de echte
blikvanger van de tweede fase van de renovatiewerken is het wel het splinternieuwe gebouw. Het
biedt plaats aan vestiaires, sanitaire voorzieningen, bergruimtes en technische lokalen, een vergaderzaal, een keuken en cafetaria annex terras

Meer Greeters in Jette?
Het hangt van jou af!
Ben je geboeid door Jette? Heb je zin om je in te zetten voor je stad en je dorp?
Word Greeter en deel je liefde voor de stad!

G

reeters zijn vrijwilligers die anderen hun
stad willen leren kennen op een leuke en
originele manier, vanuit een invalshoek
van uitwisseling tussen inwoner en toerist en gebaseerd op nieuwsgierigheid en interactie. Een
bezoek moet een toeristische ervaring worden
waarbij de bezoeker de stad en haar sfeer aanvoelt, een ontmoeting waarbij hij en zijn gids hun
dada’s uitwisselen en grootse plannen maken, en
dat allemaal in de taal van de buitenlander en met
respect voor de voorkeur van beide partijen.

netwerk is op zoek naar nieuwe vrijwilligers om
hun ploeg uit te breiden. Heb je tijd en ben je fier
op je stad en gemeente en haar cultuur, haar onbekende plekjes, haar stedelijk dynamisme,…?
Word dan een Jetse Greeter!

Dit zijn de meest gezochte profielen:
• Jettenaren die beschikbaar zijn tijdens de
week en in het weekend
• Jettenaren die Spaans of Duits spreken
• Jettenaren die actief zijn in hun wijkleven

De Greeters zijn op zoek naar…
Wil je ook zo’n enthousiaste gids worden die
zijn dagelijks leven deelt met toeristen? Wil je
deze mensen verwelkomen en hen alles vertellen
over je gemeente, vanuit een originele invalshoek
(natuur, gastronomie,…)? Het Brussels Greeters-

Geïnteresseerd?
Laat dan je motivatie weten via de website van
de Greeters: www.brusselgreeters.be
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1 juni 2014

Straattheater Festival Voenk
Op zondag 1 juni 2014 kan u op en rond het Kardinaal Mercierplein genieten van de kunstjes
van de beste straatartiesten tijdens de eerste editie van het straattheaterfestival VOENK.
Theater en acrobatie
Iets voor vier is het de beurt aan Compagnie
Eau-delà Danse. Deze groep deelt het plezier om
te dansen en te bewegen. Het stuk ‘Tussen de
mazen van het net’ combineert verschillende disciplines en balanceert tussen improvisatie en
choreografie, tussen dans en een sprookje.
Iets na 16u is het dan tijd voor de hoofdact, met
Les Urbaindigènes. Verwacht je aan een spectaculair spektakel, dat het beste van acrobatie met
theater combineert. Om half zes wordt het festival
afgesloten door Compagnie du Grand Frisson. Ze
sluiten het straattheaterfestival af met een spectaculaire Street Show, waarbij acrobatie, jongleren,
humor en performance gecombineerd worden.

E

r staan maar liefst 10 spektakels op het
VOENK-programma, het ene al spectaculairder dan het andere. Tussen de circus-,
theater- en dansspektakels door vinden er tevens
allerlei animaties plaats, vooral gericht op de
jonge bezoekers.
Het startschot wordt om 11u gegeven in het
Garcetpark, met de theatervoorstelling Bzzz’t van
Uit de Veren. Deze theatervoorstelling voor het
hele gezin vindt normaal gezien maandelijks
plaats in het GC Essegem, maar speelt voor één
keer op verplaatsing en wordt om 14u hernomen.
’s Middags wordt er een picknick georganiseerd
in hetzelfde park.
Om 12u start in het park het eerste spektakel,
met Dominique Bayens die voor een clowneske
solo zal zorgen. Nadien neemt Circolito de fakkel
over op het Kardinaal Mercierplein, met de act
‘Da Stoelt!’. Het trio brengt samen met drie stoe-

len, een etalagepop en enkele Circolito-leerlingen
een circusvoorstelling voor heel de familie.

Spectaculaire circusshow
Om 13u is het de beurt aan Deux Sans Trois
met ‘Typo’. Op het ritme van een typemachine
ontwikkelt zich een authentieke voorstelling die
zich richt tot de verbeelding van het publiek. Met
een vleugje drama en een goede dosis humor.
Cirq’ulation Locale brengt dan weer een spectaculaire circusshow van de bovenste plank. Het afgelopen jaar speelden ze 600 shows in 20 landen.
Geniet van hun adembenemend spektakel.
De voorstelling ‘Ontmoetingen’ toont dan weer
hedendaagse dans door de vzw Créahm, die personen met een handicap expressiemogelijkheden
biedt. Om 15u palmt Compagnie Les Morveux het
plein in. Dit muzikaal duo ‘bespeelt’ groenten,
met monniken en bier als centraal thema.

Programma:
• 11u > 11u40 Bzzz’t in het Garcetpark
• 12u > 14u Picknick in het Garcetpark
• 12u > 12u20 Dominique Bayens op het plein
• 12u25 > 12u55 Circolito / Da Stoelt!
• 13u > 13u35 Deux Sans Trois
• 13u40 > 14u20 Cirq'ulation Locale
• 14u > 14u40 Bzzz’t in het Garcetpark
• 14u30 > 14u50 Créahm
• 15u > 15u40 Compagnie Les Morveux
• 15u50 > 16u10 Compagnie Eau-delà Danse
• 16u20 > 17u20 Les Urbaindigènes
• 17u30 > 18u15 Compagnie du Grand Frisson
Animaties
Knutselen met afgevoerde boeken - verteller foto-animatie – circusworkshops – circuskapsalon - ballonnenplooier - …

Straattheaterfestival VOENK
1 juni 2014
Van 11u tot 18u
Kardinaal Mercierplein en omgeving
Meer info:
02.423.13.67 - cultuur@jette.irisnet.be
Straattheaterfestival VOENK is een initiatief van de Schepen van Nederlandstalige Cultuur
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Van 7 tot 15 juni 2014

Expo Suzanne De Kegel in de Abdij
Mysterieuze doeken
Van 7 tot 15 juni kan u in de Abdij van Dielegem de mysterieuze doeken van
Suzanne De Kegel ontdekken. Al van jongsaf aan is ze geïntrigeerd door sfeervolle schilderijen.

S

uzanne De Kegel kreeg de passie voor het
schilderen mee met de paplepel. Zowel
haar vader als haar grootvader waren gebeten door de schildermicrobe en gaven deze
door aan Suzanne. In de keuken van haar grootvader hing een reproductie van David Friedrich
die een bijzondere sfeer uitademde en haar voorliefde voor mysterieuze werken voedde. Later zou
ze in het Jetse kunstatelier De Marck haar techniek kunnen bijschaven om zelf geheimzinnige
werken op doek te zetten.
In haar professioneel leven werkt ze als chemicus. Haar passie balanceert tussen wetenschappelijk verlangen en de begeerte naar
buitengewone kleuren. Haar mysterieuze doeken
ademen dit ook duidelijk uit.

Uit heimwee naar haar wortels vestigde de
schilderes zich terug in Jette, op een steenworp
van de Abdij van Dielegem. Een vreemde speling
van het lot zorgde ervoor dat ze nu langs de grote
poort iedereen welkom heet om haar werken te
ontdekken in dit prachtig kader.

Een organisatie van de Schepen van Franstalige Cultuur en
de Cercle des Collectionneurs de Jette

Expo Suzanne De Kegel
Mysterieuze doeken
Van 7 tot 15 juni 2014
In de Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 17u
Tijdens het weekend van 10u tot 12u en
van 14u tot 17u
Gesloten op maandag
Gratis toegang

Van 10 tot 20 juni 2014

Expo Pierre Wynant in het Gemeentehuis
De Jetse tekenaar en schilder Pierre Wynant is een trouwe deelnemer aan het Jetse artiestenparcours. Van 10 tot 20 juni kan u zijn werken ontdekken in het Jetse gemeentehuis.

W

at heeft de Jetse schilder Pierre Wynant gemeen met de wereldberoemde
Brusselse kok en bijna-naamgenoot
Pierre Wynants? Passie. Daar waar de ene de
beste gerechten op tafel trachtte te toveren, probeert de schilder met eenzelfde creativiteit en
gedrevenheid prachtige werken op papier te zetten. Met succes.
Sinds zijn prille jeugd heeft Pierre Wynant het
tekenen in zijn bloed. In zijn vrije tijd kon hij als
jonge knaap niet weerstaan aan een hoekje wit
papier om zijn potlood en verbeelding de vrije
loop te geven. Zijn passie voor het tekenen bleef
en tijdens zijn legerdienst studeerde hij reclametekenen per briefwisseling en begon hij met fototekenen. Later ging hij experimenteren met
olieverf, acryl en gouache, waar zijn voorkeur ook
vandaag nog steeds naar uitgaat. In zijn schilderijen zijn bloemen en zichten uit de Provence zijn
geliefkoosde onderwerpen. Kom wegdromen tijdens zijn tentoonstelling in het Gemeentehuis.

Expo Pierre Wynant
Van 10 tot 20 juni 2014
in het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur
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15 jaar René Magritte Museum
15 jaar geleden, op 6 juni 1999, opende het René Magritte Museum in de Esseghemstraat
haar deuren. Tijdens het weekend van 7 en 8 juni 2014 wordt deze verjaardag feestelijk
gevierd, met allerlei interessante en leuke activiteiten.

D

e beste plek om de wereldberoemde surrealistische schilder te ontdekken is natuurlijk het museum zelf, in de
Esseghemstraat. Bovendien loopt er een prachtige tentoonstelling, met de reconstructies van 27
verloren gewaande werken van de grootmeester.

Thematische rondleidingen
• Wie bent u, Rene Magritte?
Het leven van Magritte verklaard aan de hand
van 15 belangrijke data en 15 stukken uit de collectie van het museum. Een huis en een kunstenaar gezien van onder tot boven.
• ‘Ceci n’est pas un Magritte’
27 trouwe reconstructies doen de fantastische geschiedenis van de vernietigde kunstwerken van
Magritte herleven. Een heel verrassende belevenis!
• Salutations surréalistes (FR - zaterdag om 14u)
Een gekke postbode leest sappige, vergeten
brieven voor uit de brievenbus van Magritte.
Wanneer? Zaterdag en zondag: 10.30u/11u.
Zaterdag ook om 14u.
Prijs? Toegang tot het museum: 7,5 euro/6 euro
(Jettenaren halve prijs).

in sturen per ballon... een uitnodiging om je
ideeën te laten reizen tot ver buiten de grenzen!

Magritte in Brussel Stad
Op zondag 8 juni kan u om 14u deelnemen aan
de stadswandeling ‘Brussel, ten tijde van de surrealisten’. Deze tweetalige rondleiding vertrekt
aan het Koningsplein en duurt 1, 5u. Prijs: 6 euro.
VisitBrussels bracht met de Mini-kaart van het
surrealisme de Brusselse pleisterplaatsen van het
surrealisme in kaart. Tot grote vreugde van fans uit
de hele wereld! Meer info op www.visitbrussels.be
Op vrijdag 13 juni kan u om 19u in het Goudblommeke in Papier (Cellebroersstraat 55, 1000
Brussel) deelnemen aan de Franstalige lezing
door Dr. Litchic (gratis).
Voor alle activiteiten zijn de plaatsen beperkt.
Reserveren is aangewezen.
René Magritte Museum
Esseghemstraat 135 - 1090 Jette
Tel: 02.428.26.26
E-mail: info@magrittemuseum.be
www.magrittemuseum.be

Family happy hours – Fort Esseghem
Family happy hours – Fort Esseghem is een collectief spel voor jong en oud (vanaf 7 jaar). De
deelnemers werpen zich in een virtuele strijd om
kunstwerken van de ondergang te redden. Kies je
kamp en ontdek de tijdelijke tentoonstelling op
een leuke manier!
Prijs? 15 euro/gezin (2 volwassenen / 2 kinderen)
Wanneer? Zondag tussen 14u en 16u

Poëtische ballonnen

Genomineerd voor de Museumprijs 2014
Het René Magritte Museum is genomineerd
voor de Museumprijs 2014. Geef uw stem aan
dit bijzondere Jetse museum en win prachtige
prijzen zoals kunstboeken, museumtickets,
abonnementen,… Stemmen kan op de website
van Museumprijs (de Brusselse musea staan
op de 2de pagina).
www.museumprijs.be/publieksprijs-2014

Het hele weekend kunnen bezoekers vanuit de
tuin van Magritte poëtische gedachten de wolken

Korting voor de Jettenaren
Als Jettenaar is het een voorrecht om op een
boogscheut over een museum zoals het René
Magritte Museum te beschikken. Bezoekers
komen van heinde en ver om de leefwereld van
de wereldberoemde surrealistische schilder te
ontdekken. Het gemeentebestuur wil haar
bewoners stimuleren om het museum te bezoeken en biedt daarom een mooie korting aan
(4 euro i.p.v. 7,50 euro).
Download de kortingsbon op onze website
www.jette.be

KORTOM
Tijdens het weekend van 7 en 8 juni viert
het Jetse René Magritte Museum haar
15de verjaardag. U kan de wondere wereld van
de surrealistische schilder ontdekken in het
museum zelf, maar ook tijdens de thematische
rondleidingen, een bijzondere expo,
spelactiviteiten voor het hele gezin,…

Expo De verdwenen
Magrittes
René Magritte behoort tot de grootste kunstenaars aller tijden. Hij liet een rijke collectie
na van surrealistische topwerken, die in alle uithoeken van de wereld te bewonderen zijn.
Doorheen de jaren zijn er echter ook werken
verdwenen of vernietigd. Definitief verloren. Of
toch niet helemaal? Het René Magritte Museum ging op onderzoek en slaagde erin om 27
werken te reconstrueren. Zo krijgen de kunstliefhebbers voor het eerst sinds 1967 opnieuw
‘nieuwe’ Magrittes te zien.
Er zijn minstens 27 werken van René Magritte
verdwenen, door brand, bominslag tijdens
WOII, overschilderd,... 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. 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.
Expo De Verdwenen Magrittes
Reproductie 27 verloren gewaande werken
Nog tot 14 september 2014
René Magritte Museum - Esseghemstraat 135
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Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
De Jetse Academie Muziek – Woord – Dans zet de laatste rechte lijn in richting zomervakantie met maar liefst 9 openbare examens, een slotconcert en een kunsthappening.
Openbaar examen piano en zang jazz
Maandag 2 juni 2014 om 17u
Abdij van Dieleghem – Tiebackxstraat 14
Openbaar examen elektrische gitaar en ensemble
Dinsdag 3 juni 2014 om 17u
Atelier 340 – De Rivierendreef 340
Openbaar examen woord
Donderdag 5 juni 2014 om 17u30
Abdij van Dieleghem – Tiebackxstraat 14
Openbaar examen gitaar (lagere graad)
Vrijdag 6 juni 2014 om 17u
Abdij van Dieleghem – Tiebackxstraat 14
Openbaar examen gitaar
(middelbare en hogere graad)
Zaterdag 7 juni 2014 om 10u
Abdij van Dieleghem – Tiebackxstraat 14

Openbaar examen samenspel en instrumentaal
ensemble (deel 1)
Zaterdag 7 juni 2014 om 14u
Abdij van Dieleghem – Tiebackxstraat 14
Openbaar examen hobo
Zaterdag 7 juni 2014 om 17u
Abdij van Dieleghem – Tiebackxstraat 14
Openbaar examen samenspel en instrumentaal
ensemble (deel 2)
Zaterdag 7 juni 2014 om 17.30u
Abdij van Dieleghem – Tiebackxstraat 14

Kunsthappening 2014
Zaterdag 28 juni om 15u
Brussels Conservatorium
Regentschapsstraat 30, 1000 Brussel

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

Openbaar examen dans
Woensdag 11 juni om 13u
Jetse Academie – Wilgstraat 1
Slotconcert
Vrijdag 20 juni om 19u
Gemeentelijk feestzaal – Kardinaal Mercierplein 10

Van 18 juni tot 6 juli

Plazey presenteert waaier van activiteiten
Op woensdag ateliers en vertier voor kinderen en senioren, op vrijdag volkskeuken (in handen van JH Chicago) en concerten, op zaterdag film en op zondag concerten, visueel spektakel, workshops en lekker eten voor de hele familie. Dat is Plazey in een notendop. Afspraak in
het Elisabethpark van 18 juni tot 6 juli. Hier is alvast een greep uit het programma:
Concerten:
vrijdag 20.06
Folie Douce
Eriksson Delcroix

zondag 6.07
Worldshake ism Globe Aroma
Stikstof
Al Paone
Films:

vrijdag 27.06
Little Dots
Jacco Gardner
vrijdag 4.07
MannGold
Gruppo di Pawlowski
zondag 22.06
15 jaar Choux de Bruxelles met o.m.
Ik en den Theo, Mec Yek en Jaune Toujours
zondag 29.06
Les musiciens du quartier
(i.s.m. Matt 'n Marc & Zinnema)

zaterdag 21.06
BXL Nord (Globe Aroma)
Le sac de farine
zaterdag 28.06
5 blocs / 5 blokken (JES)
C'est arrivé près de chez vous
zaterdag 5 juli
Minute Quartier (D'Broej)
Il postino
Meer info
www.plazey.be
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10de editie Orgelfestival Jette
Nog drie zondagen vol mooie orgelmuziek
Midden mei ging de 10de editie van het Orgelfestival Jette van start. Vijf opeenvolgende
zondagen weerklinkt de mooiste orgelmuziek op het unieke orgel van de Sint-Pieterskerk.

R

uim honderd liefhebbers van klassieke
muziek kwamen op zondag 18 mei opdagen voor de start van het tiende orgelfestival. Stijn Hanssens, de vaste organist van de
Sint-Pieterskerk, mocht de spits afbijten en deed
dit met verve, met veel bezieling en de nodige virtuositeit.
Ook Benoît Mernier kwam langs tijdens de
maand mei. Tijdens de maand juni staan er nog
drie orgelconcerten op het programma.
Op 1 juni neemt Momoyo Kokubu plaats achter
het orgel. Deze organiste werd geboren in Japan
en gooide reeds als studente hoge ogen. Deze talentrijke muzikante verzorgt recitals in Europa en
Japan.
Op 8 juni is het de beurt aan Paul De Maeyer.
Deze muzikale duizendpoot staat bekend om zijn
bijzondere solo-improvisatieconcerten.
Op 15 juni sluit Joris Lejeune deze editie van
het Orgelfestival af. Deze internationaal gere-

nommeerde muzikant brengt werken van César
Franck, Charles-Marie Widor, Louis Vierne en
Franz Liszt.

Orgelfestival Jette
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

Roots Rock Cardinal
Internationale bands, van glamrock tot modmuziek
In juni staan er opnieuw twee optredens gepland in het kader van Roots Rock Cardinal.
Met Guida palmt een Italiaanse glamrockgroep het podium in, terwijl de jonge honden van
The Turning staan te trappelen van ongeduld om hun gitaren om te gorden.

D

e muziekliefhebbers worden de komende
maanden verwend in Jette. Jazz, wereldmuziek, zelfs orgelmuziek, om nog te
zwijgen over de zuiderse ritmes van Cuba del
Central als startschot van de jaarmarkt. Amateurs van de iets stevigere muziek zullen genieten
van het nieuwe programma van Roots Rock Cardinal. Tijdens de maand juni staan er met Guida
en The Turning opnieuw 2 internationale bands
op de affiche, van glamrock tot modmuziek.
Nadat op woensdag 28 mei de punkpioniers The
Lurkers en op vrijdag 30 mei de skagroep The Pressure Tenants op het podium stonden in de Excelsior,
is het nauwelijks een week later, op vrijdag 6 juni,
de beurt aan de Italiaanse glamrockgroep Giuda.
Haal Slade, The Sweet en The Faces voor de geest,
maar dan met een extra dosis zuiderse energie.
Noteer alvast ook 28 juni in uw muzikale
agenda, want dan komt The Turning langs op

Roots Rock Cardinal. Deze Londense band balanceert tussen modmuziek en The Arctic Monkeys.
Deze jonge garde staat bovendien op het punt om
internationaal door te breken.

Roots Rock Cardinal
30 mei 2014
The Pressure Tenants
06 juni 2014
Giuda
28 juni 2014
The Turning
Excelsior
Kardinaal Mercierplein
www.rootsrockcardinal.com
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20 juni 2014

Groot jazzfeest met Jazz Jette June
Op vrijdag 20 juni vindt de 25ste editie plaats van Jazz Jette June. Het startschot wordt
gegeven op het Kardinaal Mercierplein, waarna het jazzfeest verdergezet wordt in 14 cafés.
PROGRAMMA
Podium – Kardinaal Mercierplein
• Louisiana Dixie Band (Classic dixieland – 16u)
• Muziekacademie (17u)
• L’Ame des Poètes (Swing, Brel,… - 18.30u)
• Apollo Swing (Dansinitiatie Lindy hop –
19.30u)
• PDM Big Band (Swing jazz – 20u)

O

proep aan alle muziekliefhebbers: vink
alvast 20 juni aan in uw agenda. Op deze
vrijdag vindt het jaarlijkse jazzfeest
plaats in Jette. Jazz Jette June biedt dit jaar alweer een brede waaier van uiteenlopende – en
gratis – jazzconcerten.
Dixieland, Cubaanse jazz, swing, wereldjazz,
zigeunerjazz,… U ontdekt het allemaal tijdens de
feesteditie van Jazz Jette June. Op het podium
op het Mercierplein vinden vanaf 16u concerten
en een dansinitiatie plaats, met de Louisiana
Dixie Band, de Jetse muziekacademie, L’Ame des
Poètes, Apollo Swing en PDM Big Band. Om
21.30u start dan de muzikale kroegentocht langsheen de deelnemende cafés. U vindt ongetwijfeld
uw muzikale voorkeur onder de vele originele
groepen en muziekstijlen. Alle ingrediënten zijn
aanwezig voor een heerlijke jazzcocktail.

Kroegentocht (vanaf 21.30u)
• Tumbao Cubano (Cuban Jazz – Excelsior)
• The Cheating Hearts
(Rockabilly, boogie – Breughel)
• Roda de Choro (Choro – Welkom)
• Brussels Swing Boulevard
(Swing – Op den Hoek)
• Diab Quintet (Wereldjazz – De Profeet)
• Les Chroniques de l’inutile
(Contemporary jazz – Le Rayon Vert)
• Renaud Crols and Friends (Zigeunerjazz –
Aux 4 coins du Monde)
• K’Hawa Jazz Band (Funk jazz – Le Central)
• Jeremy Dumont Trio
(Jazzstandards – Gavilan)
• Les Anchoises
(Pop- en jazzklassiekers – Fana’s Café)
• Wild Boar & Bull Brass Band
(Hip hop brass band – Le Miroir)
• O’Tchalaï
(Zigeuner- en balkanjazz – Bo Douin Café)
• La Femme Belge
(Zigeunerjazz – New Belle Vue)
• Vévé and the Jam Pack
(Afro-caribische jazz – Café Terlinden)

25ste editie Jazz Jette June
Vrijdag 20 juni 2014
Kardinaal Mercierplein (vanaf 16u)
Muzikale kroegentocht (vanaf 21.30u)
Meer info:
www.jazzjettejune.be
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21 juni 2014: Jam’in Jette

Wereldmuziek op het Mercierplein
Jam’in Jette steekt dit jaar in een nieuw kleedje. De wereldmuziek blijft,
de locatie verandert. Het festival palmt op 21 juni het Kardinaal Mercierplein in.

H

et vernieuwde Mercierplein zal ondergedompeld worden in het
ritme van zeven wereldmuziekgroepen. De gekende sfeer van
Jam’in Jette verhuist mee met het festival. Zo wordt er naast de
bar en kantine opnieuw heel wat randanimatie voorzien. En bovendien blijft
de toegang gratis.
Het festival kadert dit jaar in het weekend van het Feest van de Muziek.
Een heel weekend lang, met Jazz Jette June op vrijdag en Jam’in Jette op
zaterdag, zal Jette kunnen genieten van swingende muziek.

Programma (in willekeurige volgorde)
Pitcho – van 21.45u tot 23u
rap, hiphop
Pitcho Womba Konga
is een rapper/acteur van
Congolese origine die in
1981 in België aankwam.
Ver weg van zijn roots
ging hij op zoek naar een
eigen
identiteit
en
merkte hij al vlug dat zijn
nieuwsgierigheid hem
richting hiphop dreef. Op
16-jarige leeftijd leverde hij zijn eerst songs af, geïnspireerd door legendarisch geworden groepen zoals Public Enemy, Kool Moe Dee, N.T.M, I.A.M en
Mc Solaar. Twee jaar later klom hij het podium op om er daarna nooit meer
af te komen…
Ba Cissoko – van 19.45 tot 21u
kora mandinka
In 1999 startte Ba samen zijn neven
Kourou en Sékou de groep Ba Cissoko.
Sindsdien stonden ze met hun muziek
met zowel hedendaagse als traditionele
invloeden op de grootste festivals en de
meest tot de verbeelding sprekende
podia overal ter wereld. De Mandinkatraditie overgoten met een hedendaags
sausje, met de kora – een typisch WestAfrikaans snaarinstrument – in een
hoofdrol.
Somadza – van 19u tot 19.45u en van 23u tot 23.45u
percussie uit Togo en Benin
Somadza is de dans- en muziekgroep rond percussionist, danser en choreograaf Kokouvi Sedjro. Het was zijn jongensdroom om de authenticiteit
van de Afrikaanse muziek en dans in leven te houden en uit te dragen over
de hele wereld. Samen met wat vrienden trok hij op reis om kennis te maken
met alle dansen en gezangen van de West-Afrikaanse stammen, meer bepaald in Togo en Benin.

Selva Style – van 16u tot 17u
reggae, salsa, afro-cubaans, flamenco, jazz manouche,…
Selva betekent niet alleen “jungle” in het Portugees, maar kan ook slaan
op een feest dat goed op gang begint te komen, zonder uit de hand te lopen.
Dat zegt genoeg…
Selva Style is een bonte verzameling muzikanten die een mix brengen van
reggae, salsa, afro-cubaanse muziek, flamenco, zigeunerjazz en andere zuiderse ritmes.
Obidaya – van 23.45u tot 1u
roots reggae
Obidaya is het resultaat
van vier gepassioneerde
zangers die hetzelfde doel
nastreven: authentieke en
originele roots reggae
maken. Door de jaren
heen creëerde Obidaya
een uniek en rijk muzikaal
universum. Ze bespelen
diverse thema’s en stemmingen, met als rode draad hun liefde voor de Engelse taal en hun spirituele en
culturele benadering, ingegeven door Rastafari’s boodschap van liefde en hoop.
Les taupes qui boivent du lait – van 21u tot 21.45u
klezmer-fanfare
Les taupes qui boivent
du lait is een feestelijke fanfare van klezmer- en OostEuropese muziek. De groep
bestaat uit professionele en
amateurmuzikanten die allemaal in Brussel wonen.
De fanfare is begonnen in
poppentheaters om daarna
te spelen op wijkfeesten, inhuldigingen, huwelijksfeesten, tot ze uiteindelijk belandden op festivals en
verschillende zalen in België en in het buitenland. In 2012 kwam hun eerste
album uit dat live opgenomen werd in Portugal.
Alimentation Générale – van 18u tot 19u
brassrock
Alimentation Générale is een brassrockgroep afkomstig uit Brussel en bestaande uit muzikanten van diverse origine (Belgische, Franse, Italiaanse,
Catalaanse) en met verschillende muzikale achtergronden. Rock op zijn best,
spetterende nummers, geweldige grooves, explosieve choreografieën en
koorpartijen!
Jam’in Jette
21 juni 2014
Van 16u tot 01u - Gratis toegang
Kardinaal Mercierplein
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Onderwijs

Brede school Essegem
Een jaar Bres in een notendop
Zingen, schrijven, hondenpoep tellen, kamperen in de bib,... Het tweede Bresjaar zit er bijna
op. Een kleine 800 kinderen uit 3 scholen (Sint-Michielsschool, Vande Borneschool en SintPieterscollege) genoten dit jaar weer van allerlei activiteiten en projecten.

K

inderen uit de derde kleuterklas konden
speelgoedkoffers uitlenen tijdens weekends, kinderen uit het derde leerjaar gingen kamperen in de bibliotheek, leerlingen uit het
vierde leerjaar werden pennenvrienden, die uit
het vijfde leerjaar zongen samen in een koor en
hun vriendjes uit het zesde leerjaar maakten een
krant. Verder kon iedereen genieten van proefateliers en kreeg elk kind in het begin van het
schooljaar de vrijetijdskalender mee in zijn/haar
boekentas. En ondertussen staken de leerkrachten van het eerste leerjaar de koppen al bij elkaar
om een geweldig extra project voor volgend
schooljaar te bedenken. Maar meer daarover een
volgende keer!

Hondenpoep
Ook de kleuters van de eerste kleuterklas beleefden dit jaar avonturen via de brede school.
Samen met hun ouders kaartten ze problemen en
belemmeringen aan op verschillende niveau’s. Uit
deze bijeenkomsten zijn 11 acties gegroeid waarbij
de kleintjes meehielpen om van hun school en
wijk een nog betere plek te maken. Zo gingen die
van de Vande Borneschool de hondenpoep in de
straat van hun school tellen. ‘Te veel kaka’s op
straat!’, ‘Wij willen minder kaka’s’, aldus de kinderen die 21 kaka’s telden op nog geen 100 meter
stoep. Ze schreven een brief naar de burgemees-

ter met de vraag hen te helpen. Enkele weken
later kregen ze een kindvriendelijke brief terug
waarin de burgemeester beloofde om te zorgen
voor extra controles en twee extra borden in de
straat van de school waarop duidelijk staat
gesignaleerd dat baasjes hun hondenpoep moeten opruimen. Opgeruimd staat netjes!

Prettige vakantie!
Al deze acties, projecten en ateliers waren niet
mogelijk geweest zonder enkele hele speciale actoren binnen Bres: de leerkrachten, de kinderen,
de ouders, de directies, de leden van de stuurgroep van Bres, de gemeente Jette en de ploeg
van GC Essegem. Zij maakten er ook dit jaar een

geslaagd Bresjaar van! Binnenkort kan iedereen
ten volle genieten van een deugddoende zomervakantie om er in september samen weer in te
vliegen!
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Van 13 juni tot 12 september

Sfeer op het Kardinaal Mercierplein
met Jette Stream
Na het succesvolle seizoen van vorig jaar, palmt Jette Stream deze zomer opnieuw het Kardinaal Mercierplein in. Op vrijdagavond kan u op het plein terecht om met vrienden de start
van het weekend te vieren met een muzikaal aperitief.

D

e ingrediënten voor het tweede seizoen
van Jette Stream blijven dezelfde met
net dat tikkeltje meer: sfeervolle muziek,
gezelligheid, animatie,… Maar ook foodtrucks,
een uitgebreide drankkaart, 4 speciale themaavonden, dj’s, live-optredens,… Kortom, alles is
aanwezig om in Jette gezellige vrijdagen te beleven en goedgemutst het weekend in te gaan.

Van exotische trompetten
tot groovy ritmes
Op vrijdag 13 juni wordt het startschot gegeven, met de Fanfare Don Fiasko, Bernard Dobbeleer en Doc Lock.

De 12 slagwerkers van de Fanfare Don Fiasko
brengen aanstekelijke ritmes, begeleid door oorlogskreten, exotische trompetten en enkele elektronische snufjes. Zwevend tussen Braziliaanse ritmes
– toepasselijk, op de vooravond van het WK – en
breakbeats, brengt dit nomadisch gezelschap het
publiek binnen de kortste keren aan het dansen.
Verwacht je aan urban grooves en feestelijke ritmes.
Ook Bernard Dobbeleer komt langs tijdens de
eerste avond. Deze dj vormt reeds meer dan 20
jaar een van de meest invloedrijke dj’s van het
land. Hij bracht verschillende generaties muziekcultuur bij met new-wave, rock, soul, funk, hiphop, house en deep-house, waarbij de groove
steeds centraal stond.

Doc Lock is eveneens van de partij. De muziek
van dj Doc Lock is soms experimenteel, maar
steeds bijzonder dansbaar. Ideaal om het weekend in te zetten.

“

ELKE ZOMERSE VRIJDAGAVOND PALMT
JETTE STREAM HET KARDINAAL MERCIERPLEIN IN. MET AANSTEKELIJKE MUZIEK EN
EEN GEZELLIGE SFEER VORMT HET DE
IDEALE START VOOR HET WEEKEND.

”

Op 20 juni kadert Jette Stream in de ‘Special
JJJ’. Hun bar en foodtrucks sluiten aan bij het
grote jazzfeest op het Kardinaal Mercierplein.
Een week later, op vrijdag 27 juni, vindt de ‘Resident Night’ plaats, met Cindy Freaks, Nixon Stéréo en Cube. Deze drie resident-dj’s zijn ervaren
rotten en brengen een aanstekelijke mix van electro house die iedereen aan het dansen zal krijgen.

PROGRAMMA JUNI JETTE STREAM
• 13 juni :
Opening Night
Don Fiasko - Bernard Dobbeleer- Doc Lock
• 20 juni:
Special JJJ
• 27 juni:
‘Resident Night’
Cindy Freaks - Nixon Stéréo - Cube

Jette Stream
Elke vrijdagavond van 17u tot 23u
Van 13 juni tot 12 september
Uitgezonderd 5 september (kermis )
en 19 september (weekend autoloze zondag)
Kardinaal Mercierplein
Gratis toegang
Meer info :
www.jettestream.be of
www.facebook.com/JetteStream
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Agenda

Straattheaterfestival

Event

Concerten

Straattheaterfestival
VOENK

Vanaf 13 juni
Jette Stream

20 juni 2014
Jazz Jette June

Op zondag 1 juni kan u op en rond het Kardinaal Mercierplein terecht voor de eerste editie
van het straattheaterfestival VOENK. Naast 10
spektakels - waarbij circus, theater en dans gecombineerd wordt - vinden er ook allerlei animaties plaats

Van 13 juni tot 12 september 2014 kan u op het
Kardinaal Mercierplein terecht voor de nieuwe
editie van Jette Stream. De ingrediënten voor
het tweede seizoen van Jette Stream blijven
dezelfde met net dat tikkeltje meer: sfeervolle
muziek, gezelligheid, animatie,… Maar ook
foodtrucks, een uitgebreide drankkaart, 4 speciale thema-avonden, dj’s, live-optredens,…

Oproep aan alle muziekliefhebbers: vink alvast
20 juni aan in uw agenda. Op deze zaterdag
vindt het jaarlijkse jazzfeest plaats in Jette.
Jazz Jette June biedt dit jaar alweer een brede
waaier van uiteenlopende – en gratis – jazzconcerten. Op het podium op het Mercierplein vinden vanaf 16u concerten en een dansinitiatie
plaats. Om 21.30u start dan de muzikale kroegentocht langsheen de deelnemende cafés.

Straattheaterfestival VOENK
1 juni 2014 van 11u tot 18u
Op en rond het Kardinaal Mercierplein

Festival

Jette Stream
Elke vrijdagavond van 17u tot 23u
Van 13 juni tot 12 september
Kardinaal Mercierplein - Gratis toegang

Jazz Jette June
20 juni 2014
Kardinaal Mercierplein (vanaf 16u)
Muzikale kroegentocht (vanaf 21.30u)

Solidariteit
22 juni 2014
Repair Café

21 juni 2014
Jam’in Jette
Het Kardinaal Mercierplein zal op 21 juni ondergedompeld worden in het ritme van zeven wereldmuziekgroepen. De gekende sfeer van
Jam’in Jette verhuist mee met het festival. Zo
wordt er naast de bar en kantine opnieuw heel
wat randanimatie voorzien. En bovendien blijft
de toegang gratis.
Jam’in Jette
21 juni 2014 van 16u tot 01u
Kardinaal Mercierplein - gratis toegang

Repair Café
Iedere 4de zondag van de maand,
uitgezonderd in juli en december
Rayon Vert
Van Huynegemstraat 30-32
Volgende datum: 22 juni 2014

Het Repair Café van Jette opent haar deuren
voor het grote publiek, en dat iedere 4de zondag van de maand (behalve in juli en december).Je kan er terecht voor allerlei kleine
herstellingen: naaiwerk, kleine elektronische
apparaten, computers, huishoudtoestellen,
fietsen, enz. En heb je niets om te repareren,
kom dan even een kijkje nemen, een babbeltje
slaan bij een koffie, of kom je diensten aanbieden als hersteller, receptionist(e), communicatieverantwoordelijke, barhulpje,...
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