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Jam’in Jette

Masseer alvast jouw kuiten en
trek jouw beste dansschoenen
aan, want Jam’in Jette is terug.
Op zaterdag 14 mei kan je in
het Jetse Jeugdpark weer gratis genieten van wereldmuziek,
gezellige activiteiten en een
zinderende sfeer.
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Echo van de administratie

Een bruisende start
van de lente

“

Het festival Jam’in Jette, de
opendeurdag van het Leefmilieu, de schoonmaakoperaties,
de wedstrijd ‘Jette in de bloemetjes’, het Feest van de Buren,
Voenk, Recipro’city, Wheelchairity, Jette Stream, de
rommelmarkten,... De lijst met evenementen is te lang
om op te sommen. De Jettenaren mogen zich aan een
goedgevulde maand mei verwachten. In mei zal Jette
bruisen.
Deze diverse activiteiten, rond het leefmilieu, sociale integratie en cultuur, worden door de gemeente
gelanceerd of gesteund, maar het is dankzij de inzet
van honderden omwonenden, vrijwilligers en verenigingen dat Jette een actieve, dynamische en warme
gemeente is. Dergelijke initiatieven creëren banden,
openen de geesten, bieden ontspanning. Dank aan alle
betrokken gemeentelijke medewerkers en aan alle
geëngageerde Jettenaren.
Van een andere orde, maar met een minstens even
grote impact is het project in het zuiden van onze ge-

meente. De komst was aangekondigd, hoewel sommigen twijfelden. Nu is het definitief. Op maandag 9 mei
zal het Gewest de eerste spade steken voor de ondergrondse parking onder het Koningin Astridplein, goed
voor 199 parkeerplaatsen. Op termijn zullen we over
een gloednieuw plein beschikken, bevrijd van auto’s,
multifunctioneel en gezellig. Maar daarvoor moeten
we, laat ons eerlijk zijn, deze omvangrijke werken
doorstaan, in het hart van onze gemeente.
Wees ervan overtuigd, beste Jettaren, dat het Gewest en de gemeente alles in het werk gesteld hebben
om de omvang van de werken zoveel mogelijk te beperken, zowel in tijd als ruimte. Dit is ondermeer mogelijk dankzij de gebruikte technieken en ik maak dan
ook van de gelegenheid gebruik om het professionalisme van de aannemer te benadrukken. Alle handelszaken en de markt blijven steeds bereikbaar. Aarzel
dus niet om er uw boodschappen te doen en de handelaars een duwtje in de rug te geven!
De gemeentelijke autoriteiten zullen zich verder inzetten om de omwonenden, handelaars en marktkramers te begeleiden.
In dit kader heeft de gemeente besloten om te anticiperen op het gewestelijk parkeerplan, via de invoering van zones gereglementeerd parkeren in het
zuiden van de gemeente vanaf 1 augustus. Dit moet de
bewoners helpen om tijdens de werken een parkeerplaats te vinden en moet voor een betere parkeerrotatie zorgen in dit commercieel centrum. U vindt in
deze Jette Info reeds de grote lijnen van de nieuwe regeling en zal verdere details ontdekken in meer specifieke communicatie de komende maanden.
Er staat heel wat te gebeuren tijdens de maand
mei. Laat ons ons amuseren,
ontspannen, ontmoeten, tijd
nemen voor onszelf… en de
anderen.
Hervé Doyen, uw Burgemeester
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Hervé DOYEN
Burgemeester
LBJETTE

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

Bernard VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN

Benoît GOSSELIN

Claire VANDEVIVERE

3de Schepen

4de Schepen

LBJETTE

LBJETTE

• 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

Paul LEROY
5de Schepen
LBJETTE

Brigitte GOORIS
6de Schepen
MR-OPEN VLD

Jean-Louis PIROTTIN
7de Schepen
LBJETTE

Nathalie DE SWAEF
ECOLO-GROEN

Brigitte DE PAUW
Voorzitster OCMW
LBJETTE

• Economisch leven en Handel
• Animatie
• Gezinnen en het Jonge
kind, Franstalige jeugd
• Gezondheid - Stedenbouw

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

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

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

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.34

• Franstalige cultuur (inclusief
academie en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire activiteiten
• Werkgelegenheid
• Leegstaande gebouwen en
terreinen
• Erediensten

Paul-Marie EMPAIN : Gemeentesecretaris

ste

8 Schepen

> ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.09

> jlpirottin@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Rouwregister

U

hebt massaal het rouwregister getekend dat de
gemeente had geopend naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart. Boodschappen in het Nederlands,
Frans, Arabisch of Spaans die veel steun betuigen aan de
slachtoffers en hun families, maar ook sterke getuigenissen van solidariteit, liefde en hoop. Ziehier enkele voorbeelden die deze gemoedstoestand perfect weergeven:

“Eendracht maak macht. Laat ons samen sterk blijven om
dit te overwinnen. I love Brussels. Innige deelneming aan
de families.”
“Waarom onschuldige levens verwoesten? Hier kan geen
enkele god het mee eens zijn.”
“Met heel mijn hart bij de slachtoffers en hun familie.
Maar veroordeel niet de vreedzame moslims. Ook zij zijn
slachtoffers, hier en elders, en vragen – net zoals wij – respect, liefde en vrede.”

OCMW

Sociale Huisvestingsmaatschappij Jetse
Haard
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

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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Samenleving

Projectoproep van het OCMW
Steun en onthaal voor nieuwkomers
Het OCMW van Jette lanceert een projectoproep voor de Jetse sociale organisaties en betrokkenen op het terrein, met het oog op de opvang en het onthaal van personen van
vreemde afkomst die recent in onze gemeente aankwamen.

B

elgië biedt een opvang voor die mannen,
vrouwen en families die volgens wettelijke
voorschriften zoals asiel of gezinshereniging in ons land terechtkomen. Deze realiteit is
bijzonder actueel, met de migratiegolven waarmee Europa geconfronteerd wordt. Het eerste
contact van de nieuwkomers met een nieuwe omgeving is niet gemakkelijk en kan bepaalde moeilijkheden met zich meebrengen. Verschillende
aspecten spelen hierin een rol: de taalbarrière,
socio-culturele gewoonten, de complexiteit van
de administratieve rompslomp, de zoektocht naar
een woning en een job,...

Door het openbare en administratieve karakter
van het OCMW blijkt echter dat sociale organisaties op het terrein eveneens een grote rol spelen
en een onmisbare schakel vormen in de solidariteit in onze samenleving. Via haar projectoproep
wil het Jetse OCMW een project ondersteunen
dat gericht is op het onthaal van de nieuwkomers
en op integratieondersteuning. Het doel is om de
opvangomstandigheden te verbeteren, de oriëntering en de inschakeling in onze samenleving, via
positieve banden tussen autochtonen, allochtonen, instellingen en verenigingen.

Deelnemen aan de samenleving
Begeleiding
Het OCMW van Jette begeleidt de personen
die hier wettelijk verblijven maar die niet over voldoende middelen beschikken om waardig te
leven. Deze steun kan zich vertalen in een financiële steun of in een ruimere sociale begeleiding.

De voorgestelde projecten moeten de nieuwkomers helpen om de werking van de samenleving beter te kennen en te begrijpen, net als hun
rechten en plichten, maar ook om hun taalkennis
op te vijzelen of om hun socio-professionele capaciteiten te laten ontwikkelen. Het geselec-

teerde project kan rekenen op een financiële
steun van 15.000 ¤, bestemd om de werkings- en
personeelkosten te dekken. De kandidaturen kunnen ingediend worden tussen 1 mei en 31 juli.
Meer info: www.ocmwjette.be
Een initiatief van Brigitte De Pauw, OCMW-voorzitster

Erkende psychologen
Vanaf dit jaar zal het rusthuis van het OCMW
van Jette een lijst opstellen van erkende psychologen om in het rusthuis prestaties te verrichten bij de bewoners, op basis van een
medisch voorschrift.
Indien u hiervoor belangstelling toont of indien
u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met het Rusthuis: aboy@jette.irisnet.be –
02.422.47.09.

Echo van de administratie
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Campagne All Genders Welcome in Jette
Seksuele identiteit op de werkvloer
Het Pride Festival, dat plaatsvindt tijdens
de eerste twee weken van mei, geeft ie
dereen de kans om met zijn seksuele ge
aardheid en eigenheid naar buiten te
treden. Ook het gemeentebestuur van
Jette deelt die filosofie en nam zelfs on
langs deel aan de campagne ‘Alle Gen
ders Welcome’, waarvan de affiches te
zien zijn in verschillende gemeentege
bouwen.

Personeel sensibiliseren
Discriminatie en geweld tegen homo’s, lesbiennes, bi- en transseksuelen zijn jammer genoeg dagelijkse realiteit en het is meestal op straat en in
openbare ruimten dat dergelijke vergrijpen zich
voordoen. De campagne ‘Alle Genders Welcome’
wil de strijd aanbinden tegen dergelijke praktijken
door een sterke boodschap uit te dragen: iedereen heeft altijd en overal het recht om vrij te
leven en uit te komen voor zijn eigenheid en seksuele geaardheid. Deze campagne wordt georganiseerd door het Rainbowhouse Brussels en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en richt zich tot
overheidsinstellingen die aangespoord worden
hun personeel te sensibiliseren rond seksuele geaardheid en geslacht.

Zonder masker
Samen met Elsene, Schaarbeek, Brussel-Stad,
Vorst en Watermaal-Bosvoorde, stort ook Jette
zich in het avontuur. Concreet doet het gemeentebestuur een oproep voor vrijwilligers onder
haar personeel om de campagne op touw te zetten. Het resultaat van maanden brainstormen en
creatief bezig zijn, is eindelijk klaar: 4 affiches die
vrijwilligers laten zien in verschillende relatievormen. Ze moeten duidelijk maken dat iedereen het
recht heeft om vrij te leven en met collega’s over
hun privéleven te spreken, zonder iets verborgen

te moeten houden. Want niet laten zien wie je
echt bent, impliceert dat je een deel van je identiteit niet prijsgeeft. De affiches zijn te zien in de
gemeentegebouwen en dragen slogans als ‘Zij, Zij
+ Hij, Zij + Zij,…, Dat maakt niet uit!’ en ‘In Jette
kiezen we voor een toekomst zonder masker’.
Het gemeentebestuur van Jette engageert
zich voor diversiteit en herinnert haar werknemers er aan dat een ideale werkvloer een werkvloer is waar iedereen mag uitkomen voor zijn
seksuele geaardheid.

Van 23 mei tot 24 juni

Hulp belastingaangifte
Het gemeentebestuur en de FOD Finan
ciën organiseren elk voorjaar permanen
ties om u te helpen bij het invullen van
uw belastingaangifte. Deze dienstverle
ning, die telkens op heel wat bijval kan
rekenen, start dit jaar op 23 mei.

B

ezorgt uw belastingaangifte u ook elk jaar
hoofdbrekens? Dan kan u terecht op de
permanenties van het gemeentebestuur
en de dienst belastingen. De 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 23
mei tot 24 juni 2016, elke weekdag van 8.30u tot
13.30u, in de Léon Theodorstraat 108. U moet dus
geen afspraak maken, maar hou er wel rekening

mee dat er maximum 150 personen per dag geholpen kunnen worden. Vergeet niet de nodige
documenten mee te brengen voor het invullen
van uw aangifte.

Hulp belastingaangifte
Van 23 mei tot 24 juni 2016
Van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 13.30u
Theodor 108
Polyvalente zaal – 1ste verdieping
Theodorstraat 108
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Sensibilisering

Operatie prestigeherstel Woestelaan
Oproep om gebouwen en voortuintjes op te knappen
De Woestelaan mag dan wel een grondige facelift hebben gekregen, toch heeft de verkeersader zijn glorie van weleer nog niet helemaal teruggevonden. Na de openbare infrastructuur
verdient met name het onroerend patrimonium hier en daar wat extra aandacht.
Van gemeente- naar gewestweg
De kentering komt er in de tweede helft van de
jaren ’70: de middenklasse trekt massaal weg, de
gebouwen verloederen en met de openbare
ruimte gaat het van kwaad naar erger, te meer
omdat de gemeente – de Woestelaan is tot eind
jaren ’90 een gemeenteweg – niet de financiële
middelen heeft voor de renovatie ervan. Die komt
er pas na de overdracht van de laan naar het
Brussels Gewest en jaren van vergaderingen, discussies en overlegrondes.

D

e aanleg van de Charles Woestelaan kaderde oorspronkelijk in de dichte verstedelijking in het zuiden van de gemeente
die halverwege de 19de eeuw werd ingezet met de
aanleg van de spoorlijn tussen Brussel en Gent.
In het interbellum ging art deco als architectuurstijl al vlug de plak zwaaien langs de statige laan.
Tot diep in de jaren ’70 bleef de Woestelaan een
prestigieuze verkeersas met een kwaliteitsvolle
openbare ruimte en een rijk en goed onderhouden architecturaal erfgoed.

Warme oproep
Maar na de facelift van openbare ruimte is nu
ook het onroerend erfgoed aan een opwaardering
toe. Het gaat hier niet zozeer om renovaties, maar
eerder om onderhouds- en opknapbeurten die iedere eigenaar als ‘goede huisvader’ op regelmatige
basis zou moeten uitvoeren. En hiervoor doet de gemeente Jette een warme oproep aan de eigenaars
van gebouwen en bouwvrije zones die geheel of gedeeltelijk verwaarloosd zijn om de nodige stappen
te ondernemen om aan deze situatie een einde te
maken. De cel Verwaarloosde gebouwen en terrei-

nen van de gemeente zal de eigenaars in kwestie
hiertoe aanzetten en eventueel sancties nemen als
aan hun oproep geen gevolg gegeven wordt.
Financiële hulp
Uiteraard zullen naast het wegwerken van
kleine onvolmaaktheden (onkruid, losliggende
klinkers, kapotte tuinmuurtjes of traliewerk, loshangende brievenbus,…) sommige werken meer
inspanningen en financiële middelen vergen.
Daarom is het aangewezen om uit te kijken of u
als eigenaar voor bepaalde interventies niet kan
rekenen op een subsidie of een andere financiële
tegemoetkoming. Op de website van de Stadswinkel (www.curbain.be) vindt u een overzicht van de
verschillende gewestelijke premies (renovatiepremie, premie voor gevelverfraaiing,…).
Laten we het roemrijke verleden van de Woestelaan nieuw leven inblazen zodat de recente renovatie van de openbare ruimte eindelijk tot haar
recht komt en de leefomgeving voor de bewoners
en de bezoekers er nog aangenamer op wordt.
Een initiatief van de Schepen van Leegstaande gebouwen en terreinen Jean-Louis Pirottin

Voorkom inbraken via enkele eenvoudige tips
Eind mei vindt de nieuwe inbraakpreven
tiecampagne ‘Operatie Rozet’ plaats in
Jette. De gemeenschapswachten gaan in
verschillende Jetse wijken van deur tot
deur om de Jettenaren te sensibiliseren
rond inbraakpreventie.

T

huiskomen en ontdekken dat men het
slachtoffer is geworden van een inbraak
vormt een nachtmerrie. Via enkele doelgerichte tips kan men zijn woning beveiligen tegen
inbraak. Via de preventieactie ‘Operatie Rozet’
helpt de preventiedienst de Jettenaren inbraak te
voorkomen, aan de hand van een checklist.

Veilig slot
De gemeenschapswachten, herkenbaar aan
hun uniform, zullen samen met de bewoners nagaan of hun voordeur voldoende beveiligd is, aan
de hand van 3 stappen. Als het slot niet uitsteekt,
een veiligheidslot is of vastgemaakt is van binnen
uit en als er geen ruimte is tussen de deur en de

deurlijst (die kan gebruikt worden om een werktuig tussen te steken), dan beschikt u over een
veilig slot. Een dergelijk veilig slot maakt het voor
inbrekers heel wat moeilijker om in te breken
langs uw voordeur.
Verder zijn er nog enkele eenvoudige raadgevingen die u kunnen helpen uw woning te beveiligen.
Deze kunnen overlopen worden met een checklist,
die je op de website kan ontdekken en die de bewoners uit de betrokken zone in de bus zullen.

Alvast enkele tips:
• Sluit steeds uw voordeur, zelfs indien u maar enkele momenten weg bent.

• Laat geen reservesleutels achter in uw brievenbus of onder uw deurmat.
• Vermeld uw naam of adres niet op uw sleutelbos.
• Controleer altijd wie er aan de voordeur belt
vooraleer u open doet
• Om uw woning te beveiligen, kan u surfen naar
www.besafe.be.
Meer info:
Preventiedienst - Cel Inbraakpreventie
inbraakpreventie@jette.irisnet.be – 02.423.11.56
Vandenschrieckstraat 77
Inbraakpreventie ‘Operatie Rozet’
Van 23 tot 27 mei 2016
Operatie Rozet is een actie op initiatief van de Schepen van Preventie Benoît Gosselin

Preventietruck groot succes
De federale preventietruck nam op 10 april
plaats op de Jetse zondagsmarkt. 6 preventieraadgevers gaven de bewoners specifieke tips
om hun woning te beveiligen. Meer dan 250
bezoekers kwamen langs in de truck. Hopelijk
worden de raadgevingen opgevolgd en helpen
ze om het aantal inbraken te laten dalen.

Leefomgeving

|7

Koningin Astridplein
Start aanleg ondergrondse parking
Op 9 mei gaat de aanleg van de ondergrondse parking op het Koningin Astridplein van start.
De omwonenden kregen het project voorgesteld op de infovergadering van 20 april.
U kan hieronder zelf ook de details van dit groot bouwproject ontdekken.

D

e ondergrondse parking kadert binnen de
aanleg van de nieuwe tramlijn 9, die het
noorden van Jette met Simonis zal verbinden, langs het Spiegelplein. Deze parking zal
199 plaatsen tellen, verdeeld over 6 halve niveaus
(split-level). Enerzijds zal deze parking ervoor zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in het
commerciële centrum dat het Koningin Astridplein is. Dit zal een extra troef vormen voor de
handelszaken op en rond het plein. Anderzijds
kan het plein door de ondergrondse parking volledig autovrij gemaakt worden. Hierdoor zal de
Spiegel omgetoverd worden tot een ruim, sfeervol en multifunctioneel plein.
Hoewel de Gemeente Jette natuurlijk betrokken partij is en zich ook voluit inzet om de belangen van de omwonenden en handelaars te
verdedigen, is de aanleg van de ondergrondse
parking een project van Brussel Mobiliteit, die als
bouwheer fungeert. De werken worden uitgevoerd door de nv Jan De Nul, die in het verleden
reeds gelijkaardige grote projecten tot een goed
einde bracht.

Impact beperken
De parking wordt aangelegd volgens de
‘stross’-methode, van boven naar beneden. Hierdoor zullen de werken, na het uitgraven, voorna-

melijk ondergronds plaatsvinden en kan het Koningin Astridplein reeds vervroegd opengesteld
worden in november 2016. Voor de wanden wordt
er geopteerd voor ‘soilmix’, dat vandalismeresistent is en gegarandeerde waterdichting biedt. Bovendien zorgt dit voor minder hinder tijdens de
uitvoering van de werken.
De aanleg van de ondergrondse parking wordt
opgedeeld in 4 fases. Naargelang de fase, zal er
een impact zijn op het verkeer op de Jetselaan
en op het Koningin Astridplein. Het verkeer blijft
echter steeds mogelijk, al dan niet in 1 richting,
uitgezonderd tijdens de tweede fase, van 11 tot 31

juli. De handelszaken blijven steeds toegankelijk
tijdens de volledige duur van de werken en het
volledige plein en de omgeving blijven steeds
open voor voetgangers. Het einde van de aanleg
van de parking is voorzien voor december 2017.
Naast de aanleg van deze ondergrondse parking, zal ook het Koningin Astridplein heraangelegd worden. Deze werken zullen volgens de
huidige planning van start gaan in september 2017.
Meer info:
www.tram9.brussels –
ombudsmantram9@gmail.com
0800.94.001 (9u-12u)

OPENBARE RUIMTE
Graafschap Jettelaan
Omnisportcomplex
In de Graafschap Jettelaan gaan de werken voor
de bouw van het nieuwe omnisportcomplex verder. De laan is voor onbepaalde duur afgesloten
voor het verkeer. De toegang tot de garages en
het rusthuis is wel verzekerd, maar de parkings
worden ingenomen door werfcontainers. Het Florairgebouw blijft bereikbaar voor voetgangers en
het verkeer op de Heilig Hartlaan ondervindt
geen hinder van de werken. Het einde van de werf
is voorzien voor eind augustus 2016.

Loossensstraat en Delathouwerstraat
Heraanleg
In samenspraak met Sibelga en Telenet startte de
gemeente Jette in februari met de volledige heraanleg, van gevel tot gevel, van de Loossensstraat
en de Delathouwerstraat. De werken zullen tot
juni duren. Het verkeer in de wijk zal aangepast
worden en naargelang de vordering van de werken zal er een gefaseerd parkeerverbod gelden.

Tram 9
Laarbeeklaan en Dikke Beuklaan,
Koningin Astridplein
De werken in het kader van de nieuwe tramlijn 9
gaan verder op de Laarbeeklaan en op en rond
het Koningin Astridplein. Voor meer info over de
omleidingen kan u terecht op www.tram9.brussels.
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Het Spiegelplein stelt voor…
Om de handelaars op en rond het Koningin Astridplein in deze tijden van werken een duwtje
in de rug te geven, zet Jette Info elke maand een bepaalde activiteit in de kijker. Dit keer
stellen we u twee kleppers van formaat uit de parfum- en verzorgingssector voor.

Yves Rocher, een vleugje
Bretagne in Jette

D

e bakermat van Yves Rocher ligt in La
Gacilly, in het hart van het Franse Bretagne, waar de stichter in 1959 zijn eerste
schoonheidsproducten fabriceerde op basis van
planten. En hoewel het merk ondertussen de hele
wereld veroverde, concentreren de meeste bedrijfsactiviteiten van Yves Rocher zich nog altijd
in dit Bretoense plaatsje.
De Jetse vestiging van deze cosmeticareus huist
sinds 1988 op de gelijkvloerse verdieping van een
van de twee statige, recent gerenoveerde gebouwen op de hoek van de Jetsesteenweg en het Koningin Astridplein. Nivar Afsar werkt er sinds 1999
als zelfstandig franchisenemer van het merk. Tegenwoordig runt ze een ploeg van negen mensen.
“Allemaal gediplomeerde schoonheidsspecialistes”,
merkt ze op. “Want Yves Rocher is veel meer dan
een cosmeticazaak. Op de eerste verdieping hebben
we vier volledig ingerichte cabines waar vrouwen –
maar ook mannen – terecht kunnen voor allerhande
types van gezichts- en lichaamsverzorging: reiniging van de huid, ontharing, pedicure, manicure,

ICI PARIS XL... à Jette

D

e parfumerieketen ICI PARIS XL viert over
twee jaar zijn 50ste verjaardag en heette eigenlijk oorspronkelijk ‘Ici Paris’. De XL kwam
er pas later bij en verwijst naar ‘Ixelles’, de Franse
naam van de Brusselse gemeente waar de allereerste
winkel gevestigd was. En, toeval of niet, in diezelfde
winkel zette Patricia Bary, de zaakvoerster van de
Jetse vestiging op het Koningin Astridplein, haar al-

maquillage, relaxerende massage, enzovoort.” Dit
brengt ons meteen bij één van de aspecten waarin
Yves Rocher verschilt van de traditionele parfumerie die zich enkel toespitst op de verkoop van producten. Maar ook daar zien we een verschil: naast
het huismerk vind je bij Yves Rocher geen andere
cosmeticamerken. Toch neemt dit niet weg dat het
aanbod enorm is: een groot gamma parfums, maquillage, verzorgingsproducten en afgeleiden, en
dat voor alle leeftijden en huidtypes en tegen budgetvriendelijke prijzen. Eén topper aanduiden bin-

nen het immense gamma vindt de zaakvoerster
moeilijk, daarom gaat ze voor twee: de oogontschminker en de eau de toilette ‘Evidence’. “Vooral
‘Evidence’ is een echte hit”, aldus Nivar Afsar. “Het
is een eau de toilette die elke vrouw kan bekoren en
geschikt is voor elk huidtype. En vergeet niet dat
Yves Rocher voor zijn klanten altijd wel een cadeautje in petto heeft”, geeft ze nog snel even mee.
Koningin Astridplein 63
Open van ma > za van 10u tot 18.30u,
gesloten op zo

lereerste stappen in de parfumwereld. “Ik begon er
42 jaar geleden als verkoopster en leerde er zelfs mijn
man kennen, die daar toen de rekken aanvulde. Later
werden we allebei zaakvoerder van een ICI PARIS XLwinkel, hij eerst in de Louizagalerij en later in Anderlecht, ik hier in Jette.” Ondertussen is de keten
uitgegroeid tot een echte beautyspecialist met zo’n
119 winkels in België alleen al. Iemand die er van in het
begin bij was moet vast een verklaring hebben voor
dat succes. “In het begin werden de klanten gelokt

met grote kortingen”, legt de Jetse filiaalhoudster uit.
“Het was zelfs zo dat de Franse parfums hier goedkoper waren dan in Frankrijk. Ook vandaag hanteert
ICI PARIS XL nog altijd heel concurrentiële prijzen.”
De sympathieke Patricia Bary staat ondertussen al sinds 1984 aan het hoofd van deze Jetse
vestiging. “Samen met mijn medezaakvoerster en
8 verkoopsters vormen we een hecht team”, legt
ze uit. “En die goede sfeer onder de collega’s
straalt ook af op de klanten. Ik hoor geregeld opmerkingen dat het er hier best leuk aan toe gaat.”
ICI PARIS XL biedt een ruim gamma aan geuren,
cosmetica en huidverzorging, voor vrouwen en
mannen en voor alle budgetten, want daar staat het
merk om bekend. De merken variëren van grote
namen zoals Chanel en Dior tot recentere succesverhalen zoals Hugo Boss en Armani. Wat de geuren betreft constateert Patricia Bary een revival van
het echte parfum die, in tegenstelling tot een eau
de toilette, een hogere concentratie aan geurstoffen
bevat. “Ze zijn duurder, maar de geur houdt langer”,
besluit de experte ter zake.
Koningin Astridplein 20
Open van ma > za van 9.45u tot 18.15u,
gesloten op zo
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Invoering zones gereglementeerd parkeren
Op 1 augustus 2016 worden in het zuiden van Jette, onder de spoorlijn, integraal zones gereglementeerd parkeren ingevoerd. De grote meerderheid van de straten wordt blauwe zone en
daarnaast worden er ook zones betalend parkeren ingevoerd.

E

en vlotte mobiliteit en een efficiënte parkeerpolitiek staan al jaren hoog op de
agenda van het gemeentebestuur en van
de mandatarissen.
Het doel van deze nieuwe parkeerregeling is om
enerzijds om bewoners de kans te bieden om in de
buurt van hun woning te parkeren en anderzijds om
voor rotatie te zorgen in de buurt van de handelscentra. Het vormt een extra troef voor de Jetse
handelszaken als de klanten gemakkelijk een parkeerplaats vinden in de nabijheid van hun winkel.

de blauwe parkeerschijf, en zonder tijdslimiet voor
de bewoners met een bewonerskaart of voor personen met een abonnement.
De groene zones (betalend) worden ingevoerd
(of behouden) in de commerciële centra (Astrid,
Theodor, Mercier en Werrie). De groene parkeerzone is betalend van 9u tot 12u en van 14u tot 18u
(twee halve dagen), uitgezonderd op zondag. U kan
per halve dag een kwartier gratis parkeren (niet
verlengbaar) als u een parkeerticket neemt. Bewoners of personen met een abonnement kunnen er
gratis parkeren met hun bewonerskaart.

Blauw en groen
Welke zones worden er ingevoerd en wat betekenen de kleurindicaties? De meeste straten worden blauwe zone. In deze zones kan men op
weekdagen tussen 9u en 13u en tussen 13u en 18u
(twee halve dagen) maximum 2 uur parkeren, met

Sensibiliseringscampagne
Vanaf 1 augustus 2016 zal in het zuiden van
Jette dus volledig gereglementeerd parkeren gelden. De sensibilisering rond deze nieuwe regeling
start op 1 juli en loopt tot 30 augustus. Vanaf

maandag 1 september zullen foutparkeerders beboet worden. Bestuurders die geen geldige parkeerschijf, bewonerskaart of parkeerticket leggen,
zullen dus een boete van 25 ¤ ontvangen.

Blauwe parkeerschijf, bewonerskaart of
abonnement
Op welke manier kan u na 1 augustus 2016 parkeren in het zuiden van Jette? Er zijn vier mogelijkheden.
Bewonerskaart
Als bewoner kan u zich een bewonerskaart aanschaffen. Hiermee kan u ongelimiteerd parkeren in
uw sector. Het zuiden van Jette wordt opgedeeld
in 6 sectoren, die telkens uit verschillende straten
bestaan.
Vraag uw bewonerskaart aan via het elektronisch
loket Irisbox op de gemeentelijke website
www.jette.be. Geen internet? Kom dan persoonlijk
langs met uw identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van uw wagen of het attest van uw werkgever in het geval van een bedrijfswagen, bij de
dienst FibeBo, Wemmelsesteenweg 100, van
maandag tot vrijdag van 8.30u tot 14u of op donderdag van 13u tot 19u.
Parkeerschijf
Bent u geen bewoner of wilt u in een andere sector
parkeren? Dan kan u in de blauwe zones gebruikmaken van de parkeerschijf voor maximum 2 uur.
Parkeerabonnement
Wenst u langer te parkeren, omdat u bijvoorbeeld
een werknemer bent bij een bedrijf in de buurt?
Dan kan u zich een parkeerabonnement aanschaffen, waarmee u in alle blauwe en betalende parkeerzones kan parkeren. U kan voor een
abonnement opteren van 1 maand of voor meerdere maanden. Een maandabonnement kost 18,57 ¤,
een 6 maandabonnement kost u 109,27 ¤.
Parkeerticket
In de zones betalend parkeren ten slotte, betaalt u
via een parkeerticket voor de duur dat u parkeert,
tenzij u over een bewonerskaart of abonnement
beschikt.

Aanvraag bewonerskaarten en parkeerabonnement vanaf begin juni.
Meer info in de volgende Jette Info
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De gemeentelijke tuinmannen
Een dynamische ploeg!
Jette is een groene en fleurige ge
meente, een imago om terecht fier op te
zijn en die het resultaat is van de dage
lijkse inspanningen van de gemeentelijke
tuinmannen, die zorgen voor het onder
houd van een oppervlakte van 50 ha op
Jets grondgebied.

D

e tuinmannen van de gemeente zijn niet
alleen verantwoordelijk voor de gemeentelijke parken en de bomen langs de straten, maar ook voor het onderhoud van de
speelpleinen, de bermen, de rotondes en centrale
bermen van de wegen, de pleintjes en de openbare tuinen. Ze zijn de hele dag druk in de weer
met planten, knippen, scheren, wieden, snoeien,
omheiningen repareren en bloemencomposities
ineen steken voor de openbare ruimte, speelplaatsen van scholen en gemeentelijke crèches.
En dat is nog niet alles! De tuinmannen staan niet
alleen in voor het onderhoud van de groene ruim-

ten, maar ook van de gemeentelijke voetbalterreinen, de hondentoiletten en de boomgaard van
de dienst Beplantingen. En ten slotte kweken ze
in de gemeentelijke serres elk jaar ook nog eens
45.000 planten om de pleintjes, rotondes en
Jetse parken mee op te fleuren.

Zoals u ziet hebben de tuinmannen de handen
meer dan vol om van Jette dag na dag een aangename gemeente te maken. U mag ze dus gerust groeten of bedanken als u ze op straat
tegenkomt.

Hond aan de lijn of niet?
Jawel, het is verplicht!
Sommige hondenbaasjes betwijfelen het
of trekken het zich gewoon niet aan,
maar het is wel degelijk verplicht om je
hond aan de lijn te houden. Er bestaan
wel bepaalde afgebakende plaatsen, bij
voorbeeld in het Koning Boudewijnpark,
waar de dieren vrij kunnen rondlopen.

Meer info:
www.jette.be (Reinheid en Leefmilieu)
of Milieuraadgeefster: 02.422.31.03
cmeeus@jette.irisnet.be
Met de steun van de Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere
en van de Schepen van Openbare reinheid Geoffrey Lepers

A

an een hond mag je dan wel veel plezier
beleven, toch vraagt de viervoeter op tijd
en stond de nodige zorgen. Zo moet je
hem geregeld uitlaten en moet je af en toe langsgaan bij de dierenarts om te zien of hij nog altijd
fit en gezond is…

Proxy Chimik in Jette: mei 2016
Een hond in de stad
Wie in de stad een hond wil houden, moet zich
houden aan enkele dagelijkse gewoonten. Zo zijn
hondenbaasjes verplicht om hun hond aan de lijn
te houden, hem zijn behoefte te laten doen op
daartoe voorzien plaatsen of altijd een zakje bij
de hand te hebben om in geval van nood de hondenpoep op te ruimen. Deze basisregels zorgen
ervoor dat de honden de andere gebruikers van
de openbare ruimte geen overlast bezorgen.
Daarom heeft de gemeente Jette een jaar gele-

• Kardinaal Mercierplein (politiecommissariaat), van 17u tot 17.45u – 9 mei 2016
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk), van 18u
tot 18.45u – 23 mei 2016
den het ‘Charter van de beschaafde hond’ van de
eco-ambassadeurs gelanceerd. Je kan dit charter
online tekenen op de website van de gemeente.
Want meer nog dan een verplichting, is je hond
aan de lijn houden en hem zijn behoefte laten
doen in een hondentoilet, vooral een kwestie van
hoffelijkheid!

• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), van 14u tot
14.45u – 14 mei 2016
• Gemeentelijke Dienst beplantingen (Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99), enkel voor inwoners van Jette – elke dinsdag, donderdag
en zaterdag, van 9u en 12u

Leefmilieu
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Fase 3 van het Boudewijnpark
Heraanleg paden en omgeving
Na de zeer geslaagde heraanleg van fases 1 en 2 van het Boudewijnpark, zijn momenteel
werken in fase 3 aan de gang, meer bepaald rond de Chalet van Laarbeek. Deze werken moeten de toegankelijkheid verbeteren en de ingang van het park opwaarderen.

H

et Koning Boudewijnpark is een 110 ha
grote groene oase die zich uitstrekt over
de Molenbeekvallei, van de Heilig Hartlaan in het oosten van Jette tot aan het Laarbeekbos in het westen. Samen met drie
aangrenzende bossen (Dielegembos, Poelbos en
Laarbeekbos) staat het park onder gewestelijk
beheer en vormt het één van de groene longen
van de Brusselse agglomeratie.

Richtschema
Het domein wordt onderverdeeld in drie verschillende delen die elk overeenstemmen met één
van de drie fases van de aanlegwerken van het
park. Zo werd het eerste deel in 1981 opengesteld
voor het publiek, het tweede in 1983 en het derde
in 1989. Sindsdien zijn er al heel wat werken uitgevoerd om de site op te waarderen en stelde
Leefmilieu Brussel in 2011 een richtschema op
voor een globale investering van 4 à 5 miljoen
euro, verdeeld over een periode van 5 jaar. Deze
investeringen viseren voornamelijk drie doelstellingen: een betere toegankelijkheid van het park,
een grotere diversiteit qua speelpleininfrastructuur en meer oog voor de landschapskwaliteit.

Toegankelijkheid
Bij de heraanleg van de ingang van het park
aan de Heilig Hartlaan en de E. Toussaintstraat
zijn zowel de wandel- als de fietspaden grondig
onder handen genomen. Zo vloeien fases 1 en 2
van het park tegenwoordig naadloos in elkaar
over en zijn ze toegankelijk voor voetgangers,
fietsers en personen met een beperkte mobiliteit.
Momenteel is de heraanleg van fase 3 aan de
gang. Ook hier is het de bedoeling om de staat
van de wandel- en voetpaden te verbeteren, meer
bepaald langs de Groene Wandeling.

Speelbos
In 2011 werd de heraanleg van de bestaande
speeltuinen gecombineerd met de inplanting van
een nieuw avonturenspeelplein – zeg maar speelbos – waar kinderen van 8 tot 12 jaar naar hartenlust kunnen ravotten. Verder werd een nieuw
speelplein aangelegd ter hoogte van de Chalet
van Laarbeek en werd de omgeving opgewaardeerd door de installatie van houten sculpturen.
Ook de open plek voor de Chalet van Laarbeek
wordt heraangelegd. Er rond komt een betonnen
weg die de ingang van het park verbindt met het
speelplein en de chalet. Ook de parking krijgt een

opknapbeurt zodat de ingang van het park meer
tot zijn recht komt.

Landschapsarchitectuur en biodiversiteit
De werken voor de heraanleg van het park vormen ook een uitdaging vanuit landschappelijk en biologisch standpunt. Zo is het bovengronds halen
van de Molenbeek een schoolvoorbeeld van de verbetering van de landschapskwaliteit die meteen ook
de biodiversiteit ten goede is gekomen. De visualisering met blauwe steen van de funderingen van de
Gallo-Romeinse villa heeft dan weer het esthetische
aspect van het park opgewaardeerd. De bomen die
moesten sneuvelen voor de huidige werken, zullen
gecompenseerd worden door nieuwe aanplantingen. Het project voorziet ook in de creatie van drassige zones om de biodiversiteit en het beheer van
het afstromend water te bevorderen.
De werken zouden tegen de zomervakantie
moeten afgerond zijn zodat de Jettenaren tegen
dan ten volle moeten kunnen genieten van deze
natuurlijke parel van 110 ha die speciaal voor de
gebruikers ervan volledig heraangelegd zal zijn.
Meer info: 02.775.76.80 (van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 17u)
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Zaterdag 28 mei 2016

Grote opruimactie Schapenweg
De Schapenweg, aan de rand van het Laar
beekbos, vormt de toegangsweg tot een
uniek stukje natuur in onze gemeente. Al
te vaak trekt deze weg echter ook sluik
storters aan. Tijdens de grote opruimactie
kunnen we er samen voor zorgen dat de
Schapenweg er piekfijn bijligt.

O

p de Dikke Beuklaan, naast de brandweerkazerne, leidt de Schapenweg naar
de volkstuintjes en naar het Laarbeekbos. Een onverwacht groen plekje tussen de
drukke laan en de autosnelweg. Door de afgelegen ligging lokt de Schapenweg echter niet alleen
natuurliefhebbers. Sluikstorters zorgen er regelmatig voor dat deze plek bezoedeld wordt. Het
gemeentebestuur zet zich dagelijks in om deze
plek netjes te houden, ook via preventieve maatregelen zoals een hefboom of een camera. Een
grondige lenteschoonmaak zal de Schapenweg
echter deugd doen. Zin om zelf de handen uit de
mouwen te steken? Kom dan zeker langs op zaterdag 28 mei 2016 op de grote opruimactie van
de Schapenweg.
De actie wordt afgesloten met een bezoek aan
de volkstuintjes en de vrijwilligers ontvangen een

zakje moestuinzaden om heerlijke groenten te
kweken in hun tuin of op hun balkon.
Info:
cmeeus@jette.irisnet.be
02.422.31.03
Een initiatief van de Schapenweg in samenwerking met de ecoambassadeurs van Jette, Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere en Schepen van Reinheid Geoffrey Lepers, met de steun
van het UZ-VUB

Succesvolle jubileumeditie
Gouden Bezem Actie
287 Jettenaren geven hun wijk
een schoonmaakbeurt
De Gouden Bezem Actie vormt een jaar
lijkse traditie in Jette. Bij het begin van
de lente worden de bezems bovenge
haald om de wijken een grondige
schoonmaakbeurt te geven. Op 16 april
vond de 10de editie plaats en met 287 deel
nemers werd het een succeseditie!

H

eel wat bewoners staken de armen uit de
mouwen om hun leefomgeving op de
fleuren. Ze werden hiervoor bijgestaan
door de straatvegers, die deze taak het hele jaar
lang op hun schouders nemen. De grootste groep
was de ploeg ‘Mercier‘, met 75 deelnemers, waaronder leerlingen van de Arabische taalschool.
Aangezien ze reeds meerdere keren de ‘Gouden
Bezem’ in de wacht sleepten, beslisten ze om de

tweede grootste groep te laten bekronen. De
ploeg ‘Jacques Brel’ is dus de winnaar van de 10de
Gouden Bezem. Een dikke proficiat aan alle deelnemers!
Een initiatief van Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere en
Schepen van Reinheid Geoffrey Lepers

Grote opruimactie Schapenweg
Zaterdag 28 mei 2016
• Van 13u tot 15.30u: opruimen van de site
• Van 15.30u tot 16u: geleid bezoek aan de
volkstuintjes
• 16u: drink
Afspraak aan de chalet, op het einde van de
Schapenweg (weg naast de brandweerkazerne)

26 mei 2016
Lezing ‘Een (moes)tuin
zonder pesticiden’ (FR)
Door de tragische gebeurtenissen van 22
maart werd de lezing ‘Een (moes)tuin zonder
pesticiden’ uitgesteld. Maar uitstel is geen afstel en daarom vindt de lezing, gegeven door
specialisten van de vereniging ‘Les jardins de
Pomone’, nu plaats op 26 mei. Met deze activiteit wil de gemeente iedereen aansporen om
over te schakelen op natuurlijke en doeltreffende oplossingen en alternatieven die goed
zijn voor het milieu en uw gezondheid.
De lezing is eentalig Frans, maar achteraf kan
u uw vragen ook in het Nederlands stellen.
Lezing ‘Een (moes)tuin zonder pesticiden’
26 mei 2016 om 19u
Gemeentelijke dienst Beplantingen
Laarbeeklaan 120
Gratis toegang, inschrijven verplicht
Meer info: cmeeus@jette.irisnet.be –
02.422.31.03
Een initiatief van de Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere

Leefmilieu
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8 mei 2016

Opendeurdag van het Leefmilieu
Zoals vorige maand al aangekondigd vindt in mei het tweejaarlijkse Leefmilieufeest plaats in
Jette. Het thema van deze opendeurdag is dit keer ‘fruit’, met name fruit van de boomgaard.

V

an 10 tot 18 uur zullen de bezoekers kunnen pendelen tussen de gemeentelijke
serres, de boomgaard, de Kinderboerderij, de moestuintjes van ’t Hoekje Grond en de bijentuin. Uiteraard zullen ook heel wat
verenigingen hun opwachting maken op deze
opendeurdag (zie hiernaast).

Oude variëteiten
Wie wat meer uitleg wil over de soorten fruitbomen (appelen, peren, perziken, pruimen, kersen, braambessen en druiven), zal kunnen
deelnemen aan een van de geleide wandelingen.
De boomgaard van de Beplantingsdienst telt namelijk heel wat oude en speciale fruitvariëteiten.
Zo vind je er een 8-tal appelrassen, enkele pruimenrassen en één perzikras met het RGF-label.
RGF staat voor ‘Ressources Génétiques Fruitières’, een project dat verschillende oude fruitrassen verzamelde op basis van hun resistentie
tegen diverse ziekten.

Molenbeekvallei
Niet alleen in de boomgaard, maar ook in de
wijde omgeving van de gemeentelijke Beplantingsdienst staan er geleide wandelingen op het
programma. Meer bepaald in de Molenbeekvallei
organiseert vzw Coördinatie Zenne om 11 uur een
wandeling onder de deskundige leiding van gids
Martine Van De Vijver. Vooraf inschrijven is wel
verplicht
(via
ddo@jette.irisnet.be,
02.422.31.01(03) of 02.478.22.99).

Animatie en gratis attentie
Maar de Opendeurdag van het Leefmilieu blijft
natuurlijk een feest, zeker voor de kinderen. Zo
organiseert de Kinderboerderij een ludiek spel
met levensgroot fruit waarbij de kinderen spelenderwijs iets kunnen opsteken rond het thema van
het feest. Daarnaast zullen tal van animaties her
en der verspreid liggen op en rond de gemeentelijke serres. Ten slotte worden de bezoekers ook
bij deze editie na afloop niet met lege handen
naar huis gestuurd: ieder gezin krijgt een aardbeienplantje, vergezeld van een woordje uitleg
over hoe je op je balkon of in je tuin binnenkort
je eigen aardbeien kan oogsten.
Opendeurdag van het Leefmilieu
8 mei 2016, van 10u tot 18u
Laarbeeklaan 120 (Opgelet: gewijzigde verkeerssituatie n.a.v. de werken ron Tram 9. Meer
info: www.tram9.brussels)

Infostands, animatie en workshops
Dit zijn de organisaties en verenigingen rond
natuurbescherming die op deze hoogdag
voor het leefmilieu een plekje krijgen:
Eco-ambassadeurs: informatie over de activiteiten, voorstelling van het ‘Handvest van de
eco-ambassadeur’ voor nieuwe leden, mogelijkheid om zich in te schrijven voor ‘Jette in de
bloemetjes’ en de fotowedstrijd over het
groene netwerk (zie p. 15), info over de petitie
tegen vliegtuighinder, coördinatie van de inschrijvingen voor de actie ‘Plant een fruitboom’
Natuurwinkel Au p’tit bionheur: workshop
over geneeskundige planten en animatie rond
kruidentheeën
Vzw Natuurpunt: uitleg over boomgaarden en
over het boomgaardproject in het Laarbeekbos
Vzw Natagora Avès: infostand over het belang
van gierzwaluwen in de stad (nestkastjes, nest-

modellen, mogelijke broedplaatsen,…) met ludiek luik (gezelschapspel) dat het gemeentelijk
project voor het ophangen van nestkastjes zal
toelichten + mogelijkheid om zich op te geven
als kandidaat voor het project (zie p. 14)
Vzw Jeunes et Nature: stand rond het thema
van de biodiversiteit in Jette, met spelletjes en
autonome activiteiten
Vzw Coördinatie Zenne – Coordination Senne:
2 geleide wandelingen in de vallei van Molenbeek (een Nederlandstalige wandeling om 11u
en een Franstalige om 14u)
De Nederlandstalige en Franstalige bibliotheken: promotie voor de zadenbib en voor de lezingen en workshops die er in de loop van het
jaar zullen georganiseerd worden, voorstelling
van boeken en knutselpakketten voor kinderen
rond het thema van de biodiversiteit
Een initiatief van Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere
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Duurzame ontwikkeling

11 mei 2016

Jette Met viert éénjarig bestaan
Op 11 mei blaast de duurzame markt Jette Met haar eerste kaarsje uit. Daarom organiseert de
gemeente Jette, samen met de marktkramers en enkele partners, die namiddag een heus feest.

E

lf mei luidt meteen ook een nieuw tijdperk
in wat betreft het duurzame karakter van
Jette Met. Vanaf dan wordt de markt volledig afvalvrij en zullen er niet langer plastic zakjes uitgedeeld worden. Het feestprogramma zelf
ziet er heel divers uit en staat – een duurzame
markt waardig – ook volledig in het teken van de
duurzaamheid. Oordeel zelf:

 15.30u – 17.30u
Kookworkshop fermentatie
(i.s.m. Velt Brussel)
Ontdekkingsreis door het fermentatielandschap van groenten (melkzuurgisting). We kennen
allemaal zuurkool en ook kimchi klinkt ons niet
vreemd in de oren. Maar is dit nu lekker? Probeer
het alvast zelf uit op deze workshop en ga aan de
slag met worteltjes, Chinese kool en bietjes en ervaar de weldaad van gefermenteerde groenten.
Vergeet niet snijplank, snijmes en enkele inmaakbokalen mee te brengen, want achteraf mag je de
groentjes meenemen om thuis te genieten van je
probeersels. Deze workshop is gratis, maar inschrijven is wel verplicht (via ibongaerts@jette.irisnet.be of 02.422.31.13). Maximum 15 deelnemers.

 15u – 18u (doorlopend)
Customize je (eigen) boodschappentas (i.s.m. Rouf)
Geef je boodschappentas een persoonlijk tintje
of maak op deze gratis workshop je eigen boodschappentas uit gerecupereerde stoffen en andere materialen.
Naar aanleiding van de verjaardag van Jette
Met schenkt ROUF de eerste 50 bezoekers van
de markt een leuke herbruikbare zak om vochtige groenten, vlees,…, in op te bergen.

 15.30u – 18u
Bijenteelt in de stad + proeven van
honing (i.s.m. SRABE)
 15u – 17u (doorlopend)
Jette Met getekend door kinderen
(i.s.m. Centre d’Entraide)
De kinderen van de Jetse huiswerkschool zullen de Jetse markt met krijt uitbeelden op het
Kardinaal Mercierplein.

 17u: toespraken

 15u – 19u (doorlopend)
biobar, tapasbar en tombola
Biobar georganiseerd door de producenten OLife (fruitcocktails, groentesappen en frisdranken) en Bonthé des plantes (theedranken).
Tapasbar georganiseerd door ‘Ons Julienne’
(koude en warme tapas op basis van producten
van de markt). Aan alle kramen zullen ook proevertjes aangeboden worden.
Tombola met als hoofdprijs een mand met producten van de markt. De formulieren zijn te verkrijgen bij de producenten op de dag zelf.
Prijsuitreiking rond 18u.

 15u – 19u
muzikale omlijsting
• Jetse academie (om 15u):
gitaar – viool – accordeon
• Fanfakids (van 16u tot 17u)
• Doedelzakensemble Finisterra (van 18u tot 19u)
1 jaar Jette Met
11 mei 2016, van 15u tot 19u
Kardinaal Mercierplein (bij slecht weer verhuizen sommige activiteiten naar de Nederlandstalige en Franstalige bibliotheken)

Red de gierzwaluw
Vraag een gratis gevelnestkastje aan
De gierzwaluw is een trekvogel die her
kenbaar is aan zijn grote vleugels, zijn
snelle vlucht en typische snerpende roep.
Deze vogels blijven slechts 3 maanden per
jaar in België, van eind april tot eind juli.
Tijdens deze periode paren, broeden en
brengen ze hun jongen groot.

E

en gierzwaluw wordt soms verward met
de gewone zwaluw. In tegenstelling tot andere vogels, leeft hij onophoudelijk in de
lucht. De gierzwaluw is bedreigd door het verdwijnen van de broedplekken. Door de renovatie van
gevels en daken verdwijnen de holtes en scheuren die perfect geschikt zijn voor deze vogels.

Nestkastje
Ook de gemeente Jette wil de gierzwaluw beschermen en lanceert daarom een oproep aan de

de milieuadviseur (cmeeus@jette.irisnet.be –
02.422.31.03) of downloaden op de website van
de gemeente (www.jette.be).

Dinsdag 31 mei 2016:
Infoavond gierzwaluwen

Jettenaren om deze vogels te helpen door zich
op te geven als kandidaat om een nestkastje een
hun gevel te installeren. Martine Wauters, een
specialiste in gierzwaluwen, zal de woningen selecteren die het meest geschikt zijn om gierzwaluwen te herbergen (oriëntatie, gevel,…).
Vervolgens zorgt de gemeente voor de levering
en de installatie van het nestkastje.
Het meldingsformulier om in aanmerking te
komen voor een nestkastje kan u aanvragen bij

Wenst u meer te weten over de gierzwaluw en
het nestkastenproject? Schrijf u dan in voor
de infoavond met Martine Wauters en ontdek
hoe u deze opmerkelijke vogel kan helpen.
Dinsdag 31 mei 2016 om 19u
Jan Verdoodtzaal – Nederlandstalige bibliotheek
(2de verdieping) – Kardinaal Mercierplein 6 Gratis, inschrijven gewenst
Meer info:
Milieuadviseur
cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03
Een initiatief van de Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere,
met de steun van Aves-Natagora (Werkgroep gierzwaluwen)

Duurzame ontwikkeling
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Van 15 juni tot 15 september 2016

Wedstrijd Jette in de bloemetjes
De zomers in Jette zijn al jaren prachtig
en kleurrijk, ondermeer dankzij de inzet
en de passie van de Jettenaren die hun
kans wagen in de wedstrijd ‘Jette in de
bloemetjes’.

Z

in om je voortuintje, balkon of vensterbank eens in de bloemetjes te zetten?
Vind je een aangename leefomgeving belangrijk en wil je daar je steentje toe bijdragen
door je gevel wat extra kleur te geven? Of heb je
gewoon groene vingers en vind je het fijn om je
huis of appartement een fleurige toets te geven?
Het zijn stuk voor stuk goede redenen om ook dit
jaar (of waarom niet voor de eerste keer?) deel
te nemen aan ‘Jette in de bloemetjes’.

Prijzenpot
Een extra motivatie om je geluk te beproeven
bij deze editie van ‘Jette in de bloemetjes’ zijn de
mooie cadeaubons van 100 euro die er aan vasthangen. Wie meedingt naar zo’n fraaie bon en
nog in de prijzen valt ook, mag rekenen op een

beloning die in het teken staat van ontspanning
en verwennerij. Inschrijven voor de wedstrijd kan
tot 15 juni.

Categorieën
De wedstrijd is naar goede gewoonte ingedeeld in verschillende categorieën, waaronder
een 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 2016’
Gemeentelijke dienst Leefmilieu
Ilse Desmet
Wemmelsesteenweg 100
02.422.31.01 - idesmet@jette.irisnet.be
www.jette.be

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

Van 1 mei tot 15 september 2015

Fotowedstrijd ‘Het groene netwerk’
In de loop van dit jaar komt er een nieuw
actieplan rond het groene netwerk in
Jette. Dit is het ideale moment om de ba
lans op te maken van de acties die in de
periode 20102015 plaatsvonden en om
een fotowedstrijd te organiseren in het
kader van het nieuwe plan.

• 2de categorie: de natuur in de openbare ruimte;
• 3de categorie: de natuur in de tuin;
• 4de categorie: de wilde natuur in de parken en
de bossen;
• 5de categorie: mijn moestuin.

Niet-professionelen
De fotowedstrijd loopt van 1 mei tot 15 september en richt zich tot alle Jettenaren die geen professioneel fotograaf zijn. Na de uiterste
inzenddatum is het de eer aan de eco-ambassadeurs, die de wedstrijd mee organiseren, om in
elke categorie een winnaar aan te duiden. Het
deelnemingsformulier voor de wedstrijd is te bekomen bij de milieuadviseur of op www.jette.be.

H

et aantal groene ruimten behouden of
eventueel uitbreiden, ze met elkaar verbinden en de biodiversiteit van de fauna
en de flora in stand houden en ontwikkelen: dat is
in een notendop de uitdaging van het groene netwerk. Om het nieuwe actieplan van dit groene netwerk, dat gepland is voor later dit jaar, wat extra
onder de aandacht te brengen, organiseert de gemeente Jette een fotowedstrijd rond het thema.

5 categorieën
De bedoeling van de fotowedstrijd is uiteraard
het groene netwerk in Jette van zijn mooiste kant

laten zien. De wedstrijd wordt onderverdeeld in
vijf categorieën:
• 1ste categorie: wilde dieren in de stad (zoogdieren, vogels, insecten, amfibieën, vissen,…);

Meer info: Coralie Meeus
milieuadviseur
02.422.31.03 – cmeeus@jette.irisnet.be
Een initiatief van Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere en
de Jetse eco-ambassadeurs
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Jette, een bruisende gemeente

Rommelmarktseizoen
Gezellig snuisteren op zoek naar unieke koopjes
Eind april ging het nieuw rommelmarkt
seizoen van start. Tussen eind april en
eind september kan u 14 zondagen lang
op zoek gaan naar unieke koopjes of
leuke hebbedingetjes. Zin om zelf spulle
tjes te verkopen op de rommelmarkt?
Schrijf u dan in voor een rommelmarkt in
uw wijk.

Wouters
zondag 1 mei 2016
Woutersstraat
De inschrijvingen zijn afgesloten.

Esseghem
Zaterdag 7 mei 2016
Esseghemwijk
Inschrijvingen: vzw ‘L’Abordage’, J. Lahayestraat
169, 28 april en 4 mei, van 18u tot 20u
Info: ceco@scarlet.be – 0471.430.239 (vanaf 6
april woensdag en vrijdag, tussen 16u-18u)

Jacques Brel
Zaterdag 7 mei 2016
Augustijnernonnenstraat en Loossensstraat
Inschrijvingen en info:
0472.97.44.48 – 0478.58.09.97 – 0488.98.33.67.

Vergeten Hoek
Zaterdag 21 mei 2016
Wijk Vergeten Hoek
Inschrijvingen: 28 april en 12 mei. Van 16u tot
18.30u. La Closerie des Vignes, hoek Woestelaan
en Léopold I-straat.
Info: brocante@geonat.be - 0470.23.55.74

Inschrijvingen:
02.426.49.17 (tijdens de kantooruren)

Werriestraat en op de Wemmelsesteenweg.
Inschrijvingen : vanaf midden juni

RSD Jette

Vanderborght

Begin juni
Gemeentelijk Stadion, Tentoonstellingslaan 257

Zaterdag 1 oktober 2016
In de Vanderborghtstraat (tussen de Broustinlaan en de Lakenselaan en tussen de Lakenselaan en de Prins Boudewijnstraat).
Plaatsbesprekingen:
vanaf midden augustus - Nadia - 0477.74.91.42
of per mail: mireille.de-looze@hotmail.com

Wemmelsesteenweg
Zaterdag 4 juni
Op de Wemmelsesteenweg.

Sint-Clara
Zondag 26 juni 2016
In de De Heynlaan (tussen het Tircherplein en
de Tonnetgaarde) en de Van Rolleghemstraat
(tussen de De Heynlaan en de Ottengaarde).
Info: 0496.37.83.40

Capartlaan

Zondag 18 september 2016
In de L. Dopéré-, S. 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

Zaterdag 25 juni 2016
In de Capartlaan.

Dieleghem

Tournesols
Zaterdag 28 mei 2016
Op de speelplaats van school Tournesols, in de
Van Bortonnestraat, in het Garcetpark en op het
Kardinaal Mercierplein

Dopéré

Rommelmarkt Jaarmarkt
Maandag 29 augustus 2016
In de Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertus- en

Zondag 18 september 2016
Op de Dieleghemsesteenweg, in de Decréestraat
en in de Volralstraat.
Plaatsbesprekingen:
02.479.35.65 of 0475.60.78.63

Jette, een bruisende gemeente
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7 mei 2016

Herdenking VDay in Jette
De gemeente herdenkt elk jaar de beide
wereldoorlogen en brengt hulde aan de
slachtoffers van deze vreselijke conflic
ten. De optocht langs verschillende Jetse
straten vormt meteen ook een signaal
dat de helden die stierven voor onze vrij
heid niet vergeten zijn.

defilé in stoet een parcours af in het zuid-oosten
van Jette om hulde te brengen aan de Jettenaren
die gestreden hebben voor onze vrijheid. Onderweg houden ze halte aan de herdenkingsmonumenten in de scholen Brel en Van Helmont.
Het defilé eindigt rond 16 uur met een herdenking aan het Dodengedenkteken op de Secrétinlaan, tegenover het kerkhof van Jette.

O

Haal uw driekleur boven

p zaterdag 7 mei viert Jette ‘Victory
Day’, de dag dat het nazisme verslagen
werd. Naast een tentoonstelling van
Amerikaanse jeeps en een herdenking aan het
Dodengedenkteken wordt er ook een defilé georganiseerd door de straten van de gemeente, met
leden van de Nationale Strijdersbond van België,
gemeentelijke mandatarissen en het Rode Kruis.
De militaire voertuigen leggen samen met het

Geef wat kleur aan deze herdenking en hang
op 7 mei de Belgische vlag buiten. Zelfs als u niet
op het parcours woont kan u dankzij dit symbolisch gebaar de slachtoffers van de beide wereldoorlogen herdenken en hen hulde brengen. Door
de recente gebeurtenissen krijgt onze Belgische
driekleur bovendien een extra symboliek.
Een initatief van NSB België en Schepen van Oudstrijders Geoffrey Lepers

Zin in Brusselse natuur?

Carry Goossens scoort
op lentefeest senioren

Theoretische lessen
• Telkens om van 19.30u tot 22u in zaal Ploef!, Bonaventurestraat 100.
• Dinsdag 10 mei: Molenbeekvallei – geschiedenis
van een landschap
• Dinsdag 17 mei: Biodiversiteit in en rond de
boomgaard in Jette
• Dinsdag 24 mei: Intro in natuurbeheer
• Dinsdag 31 mei: Een diervriendelijke tuin. Naar
meer diversiteit in jouw tuin.
• Dinsdag 7 juni: Natuurpunt: lokale werking en
aansluitend natje en droogje

Uitstappen

Voor wie graag een portie topnatuur
lust, organiseert Natuurpunt Brussel bin
nenkort 5 theoretische lessen en 4 bele
vingsactiviteiten in natuurgebieden in de
noordwestrand van de hoofdstad. De na
tuurvereniging brengt je naar de mooi
ste plekjes van Brussel, toont je onze
strafste planten en beesten en laat je
proeven van natuurbeleving aan je ach
terdeur.

Vertrek op verschillende locaties en uren, naargelang de activiteit.
• Zaterdag 14 mei: Vroege vogelwandeling met
ontbijt
• Zondag 22 mei: Florawandeling in Laarbeekbos
• Zaterdag 28 mei: Natuurbeheer in de praktijk,
handen uit de mouwen in de boomgaard
• Zondag 12 juni: Wandeling: 'Een visie voor de
Molenbeekvallei’ met aansluitend boomgaardfeest
Info en inschrijvingen:
Hans Marijns
0473.73.03.10
www.natuurpunt.be/zin-brusselse-natuur, let op:
het aantal plaatsen is beperkt tot 20 deelnemers.

De populaire acteur Carry Goossens maakte
een meer dan geslaagde doortocht op het lentefeest van de Jetse senioren. Met afwisselend
humor en muziek palmde hij de aanwezigen
zonder moeite vanaf het eerste moment in.
Pecos Bill – een bizarre cowboy uit het Wilde
Westen – vormde de rode draad doorheen het
woordgedeelte van de show die verder bestond
uit pareltjes uit het countrygenre, vakkundig
begeleid door het legendarische The Bobby
Setter Trio. En Carry Goossens zelf kon het publiek moeiteloos overtuigen van zijn talent als
komiek én als zanger. De Jetse senioren genoten
zichtbaar en de tweemaal drie kwartier – met
tussendoor koffie en gebak – vlogen voorbij.
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22 mei 2016: Eurêka!
Ten voordele van de Charcot Stichting
Zin om een aangename namiddag samen
met het gezin door te brengen en met
een ook een goed doel te steunen? Kom
dan op zondag 22 mei naar het Jeugd
park voor Eurêka, een sportief evene
ment ten voordele van de Charcot
Stichting.

D

e Charcot Stichting steunt wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen multiple sclerose, een ziekte die het centrale
zenuwstelsel aantast. Om fondsen in te zamelen
en meer ruchtbaarheid te geven aan haar activiteiten, organiseert de stichting een feestelijke namiddag in het Jeugdpark. Op het programma: tal
van activiteiten voor groot en klein: tekenwedstrijden, reuzenspelen, yogademonstraties, foodtrucks, enz.

Ballonnen oplaten
Op het einde van de namiddag, om 16u, kan iedereen bij wijze van apotheose een ballon oplaten. Elke ballon krijgt een kaartje dat de eigenaar

kan terugsturen naar de Charcot Stichting. De
ballon die het verst neerkomt, geeft recht op een
prijs. De opbrengst van Eurêka gaat naar de Charcot Stichting die hiermee de strijd tegen multiple
sclerose mee helpt financieren. Kom een ontspannende namiddag beleven en laat een ballon
op voor het goede doel!

Recht in de ogen
Fototentoonstelling
Amnesty International
Van 1 tot 15 juni is de fototentoonstelling
van Amnesty International ‘Recht in de
ogen’ te gast in Jette. Deze tentoonstelling
bestaat uit foto’s van gerenommeerde
Belgische fotografen. De bedoeling van de
expo is het publiek te sensibiliseren rond
mensenrechten, de schending ervan en de
personen overal ter wereld die deze rech
ten dag na dag verdedigen.

F

otografen zijn heel belangrijk voor organisaties als Amnesty International. Ze zijn
niet alleen bevoorrechte getuigen van
schendingen van de mensenrechten overal ter
wereld, maar ook van de verdediging ervan. Dit
laatste aspect vormt de rode draad doorheen
deze tentoonstelling: de menselijke waardigheid
in situaties vol conflict, ontreddering en gevaar.
Deze expo bevat werk van bekende Belgische
fotografen zoals Colin Delfosse, Johanna De Tessières, Tim Dirven, Thierry Falise, Cédric Gerbehaye, Roger Job, Pascal Mannaerts, Christophe
Smets, Bruno Stevens, Dieter Telemans, John
Vink, Teun Voeten en Gaël Turine.

Tentoonstelling ‘Recht in de ogen’
Van 1 tot 15 juni
Vernissage op donderdag 2 juni om 18u
Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur
Een organisatie van Amnesty International, met de steun van
Schepen van Noord-Zuidrelaties Nathalie De Swaef

Meer info:
www.fondation-charcot.org – 02.426.49.30
Eurêka
Zondag 22 mei 2016, vanaf 14u
Jeugdpark
Graafschap Jettelaan

Zet je in voor
OxfamSolidariteit
Oxfam Shop Belgica zoekt
vrijwilligers
Zin om mee te werken aan een rechtvaardiger
en eerlijker wereld? Word dan vrijwilliger bij
Oxfam om de tweedehandswinkels te bemannen en bij te dragen aan de financiering van
projecten overal ter wereld. Dat kan gaan van
de kassa beheren of de administratie doen, tot
artikelen sorteren en etiketteren of de klanten
verder helpen. De ploeg van Oxfam Shop Belgica is op zoek naar vrijwilligers.
Meer info: www.oxfamsol.be
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met
de coördinatrice tweedehands Brussel:
Birgit Vanhoutte - bva@oxfamsol.be 02.413.00.55 of 0473.51.26.88

Samenleving
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Steun l’Arbre de Vie
Kinderen uit gezinnen in moeilijkheden
Het Jetse centrum voor noodopvang en sociale integratie L’Arbre de Vie bestaat sinds 1998.
Het vangt kinderen op van 2 maanden tot 4 jaar uit gezinnen in moeilijkheden waarvan de
moeder ten einde raad is, geen inkomen heeft of nergens anders terecht kan.

L

Doe een gift

’Arbre de Vie is erkend, maar wordt niet
gesubsidieerd door het ONE. De vzw bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilligers en beschikt over twee afdelingen, een in Jette en een
in Schaarbeek. Deze opvanghuizen zorgen voor
kinderen van 2 maanden tot 4 jaar waarvan de
ouders in een project voor sociale re-integratie
zitten: een alfabetiseringscursus, een taalcursus,
een bijscholing met het oog op een job, enz. Ook
ouders die ten einde raad of geïsoleerd zijn of in
een regularisatieprocedure zitten, kunnen een
beroep doen op l’Arbre de Vie.

Voldoet u niet aan voornoemde voorwaarden,
maar wil u l’Arbre de Vie toch helpen? Dan kan u
ook een gift doen via het rekeningnummer BE23
3631 3852 1191. Wie meer dan 40 ¤ geeft, geniet
van een fiscaal voordeel, op voorwaarde dat de
overschrijving gebeurt op het nummer van Caritas (BE14 3100 7989 8683) met de verplichte vermelding ‘Arbre de Vie – project 110’.
Vorig jaar werden 40 kinderen van 19 nationaliteiten opgevangen in de Jetse afdeling van l’Arbre de Vie. De wachtlijst is jammer genoeg lang,
maar elk steuntje in de rug is welkom!
Meer info: www.arbredevie.be

Word vrijwilliger
De gemeenten mogen dan wel de infrastructuurkosten en het salaris van de twee directrices
voor hun rekening nemen, de overige werkingskosten worden verzekerd door vrijwilligerswerk
of giften van organisaties en privé-personen. Wie
jonger is dan 65 en een diploma heeft in de soci-

ale sector (verpleger, sociaal assistent, kleuterleider, kinderverzorger, gezinshulp, leerkracht, ergotherapeut, animator, opvoeder,…) kan vrijwilliger
worden bij de vzw.

L’Arbre de Vie vzw
Centrum voor noodopvang en sociale integratie
Wemmelsesteenweg 229 d
02.428.21.24 – latifa@arbredevie.be

20 mei 2016

Inhuldiging eerste zadenbib in Jette
De uitwisseling van zaden tussen land
bouwers en tuinders is een eeuwenoude
praktijk die wat in onbruik is geraakt. De
standaardisering van de gebruikte plan
tensoorten vormt een ernstige bedrei
ging voor de biodiversiteit. Om
hiertegen de strijd aan te binden heeft
de gemeente Jette een systeem van uit
wisseling van zaden ontwikkeld.

Programma
Van 16u tot 18u: Animaties en sensibiliseringsstands (voor kinderen en volwassenen)
• Workshop gezond en duurzaam koken
• Workshop muziekinstrumenten maken met
groenten
• Documentaire ‘De wereld volgens Monsanto’
• Stands met tuinderverenigingen (Les jardins de Pomone en Velt)
• Stand van de eco-ambassadeurs
• Stand van SRABE over honingrijke planten
Om 18u: officiële inhuldiging van de zadenbib, in aanwezigheid van Brussels Minister
van Leefmilieu Céline Fremault
Om 18.30u: drink

Natuurlijke zaden
Het principe van de zadenbib is eenvoudig. Iedereen kan gratis zaden ontlenen in de bibliotheek. Het systeem is gebaseerd op onderling
vertrouwen. De enige voorwaarde is dat je probeert zelf zaden te oogsten om deze daarna aan
de bib te schenken, zodat er samen een collectie
van natuurlijke, biodiverse zaden (zonder F1 of hybriden) zaden samengesteld kan worden.

Bibliotheken
De zadenbib werd ondergebracht in de Nederlandstalige bibliotheek en is een samenwerking met

de Franstalige bibliotheek. Ze zal ingehuldigd worden op vrijdag 20 mei. Dit project kwam tot stand
in het kader van de lokale Agenda 21, met de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Meer info:
ddo@jette.irisnet.be – jette@bibliotheek.be

Inhuldiging Zadenbib
Vrijdag 20 mei 2016 vanaf 16u
Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis toegang
Een initiatief van Schepen van Duurzame ontwikkeling Nathalie
De Swaef en Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere, met de
steun van Leefmilieu Brussel
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Yoga op maandag in Jette
Een gezond lichaam in een gezonde geest
Naast een gevoel van welzijn heeft yoga
nog tal van andere positieve effecten op
het fysieke aspect van het lichaam. Zin
om yoga te volgen? Schrijf u dan in voor
de sessies van Hatha Yoga van Pascale
Campion, elke maandag in Jette. Start
van de lessen: 2 mei!

P

ascale Campion volgde een cursus naturopathie, is geïnteresseerd in traditionele geneeskunde en doet aan Shiatsu. Naast
haar activiteiten als therapeut, geeft ze ook dansen yogalessen, twee disciplines die haar bovendien
enorm helpen bij haar persoonlijke ontwikkeling.

Hatha Yoga
‘Yoga’ is Sanskriet voor ‘verenigen’, ‘verbinden’
en heeft betrekking op de moeilijke spirituele weg
die leidt tot een innerlijk gevoel van eenheid en
verwezenlijking. Het gaat niet zozeer om de fysieke inspanning, maar eerder om de beleving van
een ervaring via het lichaam en de bewustwording
van wat er zich in het innerlijke afspeelt. Zin om
het zelf te ervaren? Dan kan je terecht op de Jetse
Royal Judo Club waar Pascale Campion elke

maandag, van 19.30u tot 20.30u, een sessie Hatha
Yoga geeft. Bij Hatha Yoga worden intense maar
eenvoudige houdingen telkens een tijdje (van 30
seconden tot enkele minuten) aangehouden zodat
ze effect hebben op het innerlijke. Dankzij lichamelijke oefeningen (asana) en ademhalingsoefeningen
(prnayama) leert u zich geleidelijk aan concentreren op het hier en nu en op uw lichamelijke gewaarwording. Maar yoga zorgt ook voor tal van
interessante fysieke neveneffecten: versterking van
de spieren, versoepeling van de gewrichten, verbetering van de houding en van het lymfe- en bloedvatenstelsel en het energetisch vermogen,…

Breng uw geest tot rust en maak komaf met
uw fysieke kwaaltjes dankzij regelmatige oefeningen. De sessies starten op 2 mei en de eerste probeersessie is gratis!
Vanaf 2 mei 2016
Hatha Yoga met Pascale Campion
Elke maandag, van 19.30 tot 20.30u (uitgezonderd schoolvakanties)
Royal Judo Club van Jette
Wemmelsesteenweg 71
Prijs: 13 ¤/sessie – 100 ¤/10 sessies
Info en inschrijvingen: 0497.466.816

Uitreiking sportverdiensten
Laat ons uw mooie resultaten weten
U hebt – al dan niet in ploegverband –
een uitzonderlijke sportprestatie neerge
zet? Uw club viert dit jaar een speciale
verjaardag? Laat het ons weten en neem
op 28 juni deel aan de uitreiking van de
Jetse sportverdiensten.

H

eel wat Jettenaren beoefenen sport op
hoog niveau en behalen fantastische resultaten. Deze sporters – kampioenen,
promovendi, recordhouders,... – maar ook ploegen
die zich onderscheiden door hun fair-playgedrag
of vrijwilligers die zich reeds vele jaren inzetten
voor hun favoriete sportclub krijgen op dinsdag
28 juni de Jetse sportverdiensten uitgereikt.

dan voor 16 juni een seintje aan de gemeentelijke
sportdienst via het formulier dat u op de gemeentelijke website vindt. Enkele voorbeelden: ploegen
die kampioen of vice-kampioen geworden zijn of
stijgen naar een hogere afdeling, bijzondere verjaardag van de vereniging, lidmaatschap of vrijwilligerswerk, fair-playprijs,...

Uitreiking Jetse sportverdiensten
Dinsdag 28 juni om 19u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein
Inschrijvingen tot 16 juni
Meer info:
02.423.12.50
www.jette.be

Schrijf u in!
Denk je zelf in aanmerking te komen met jouw
prestaties als sportieveling of als sportclub? Geef

De uitreiking van de Jetse Sportverdiensten is een initiatief van
de Schepen van Sport Benoît Gosselin en de vzw Sport te Jette,
voorgezeten door Gianni Marin

Sport
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Nieuwe reeks

Samen lopen voor een betere conditie
Begin maart ging in Jette het initiatief ‘Je
cours pour ma forme’ (‘Ik loop voor mijn
conditie’) van start. De eerste reeks
kende een groot succes en begin juni
start de nieuwe sessie van 3 maanden.
Geïnteresseerd om wekelijks de loop
schoenen aan te trekken? Schrijf je dan
online in.

J

e wil dringend iets aan jouw conditie
doen? Je wil graag wat gezonder gaan
leven? Je bent ouder dan 12 jaar? Dan is
het programma ‘Ik loop voor mijn conditie’ iets
voor jou. Het doel is om Jettenaren te stimuleren
om samen te joggen en zo aan hun conditie te
werken. Met gemiddeld zowat 30 joggers, kende
de vorige reeks alvast een mooi succes.

Begeleider
In Jette start op donderdag 2 juni de nieuwe
sessie. Vanaf dan zal er een trimester lang wekelijks samen gelopen worden op donderdag, om
19u, onder leiding van een professionele begelei-

Met de steun van Schepen van Sport Benoît Gosselin

der. Na 12 weken zal u in staat zijn om het vooropgesteld doel uit te lopen.
Inschrijvingen: www.jette.be
Meer info over het project:
www.jecourspourmaforme.com

Loopprogramma ‘Ik loop voor mijn conditie’
Vanaf donderdag 2 juni 2016
Elke donderdag om 19u
Afspraak: Boudewijnpark – J. Lorgesquare

25 mei 2016

Kom de leerlingen aanmoedigen tijdens
de Jetse scholencross
Tablets, smartphones, computer, playsta
tion,... De jeugd zit al te vaak stil. We
trachten de jongeren mee te geven dat
beweging belangrijk, gezond én plezant
is. De jaarlijkse Jetse scholencross vormt
hier een belangrijk onderdeel van.

T

ijdens de Jetse scholencross op woensdag
25 mei verdedigen de leerlingen van de
Jetse lagere scholen de kleuren van hun
school en proberen ze het hoogste schavotje in
te nemen. Verdeeld volgens leeftijdscategorie,
strijden de jongens en meisjes voor de sportieve
voldoening en voor de eer van hun school. Ze
worden daarbij luid aangemoedigd door hun klasgenootjes, vriendjes en familieleden. Ook u bent
van harte welkom om deze jonge sportievelingen
te komen steunen.
Jette zet zich voluit in om haar bewoners te
laten sporten. Hierbij gaat er bijzondere aandacht

Een organisatie van de Schepen van Sport Benoît Gosselin en de vzw Sport te Jette, voorgezeten door Gianni Marin,
met de steun van de preventieploeg

uit naar de jongeren, ondermeer via de sportcheques, de kwalitatieve sportinfrastructuur, de
sportvelden,... De grote scholencross voor de leerlingen van de Jetse lagere scholen, met honderden deelnemers, past in deze sportieve politiek.

Jetse scholencross
Woensdag 25 mei
Vanaf 14.30u
In het Jeugdpark
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STAGES
Creatief
IBO De Puzzel
IBO De Puzzel maakt zich klaar om
een leuke vakantie met uw kinderen te beleven! Het wordt een vakantie vol speelplezier, activiteiten
en uitstappen.
• Magritte
Wemmelsesteenweg 229B2
Van 7u tot 18.30u
Enkel voor kleuters

Van 1 juli tot en met 15 juli en van 1
augustus tot en met 26 augustus
Prijs: 10 ¤ per dag (5 ¤ sociaal tarief)
Reservering:
depuzzelmagritte@sint-goedele.be
• Leopold
Leopold I-straat 307
Van 7u tot 18.30u
Voor kinderen van de lagere school
en hun broers en zussen

Van 1 juli tot en met 15 juli en van 1

Zomervakantie
Nog op zoek naar een stage voor uw zoontje of dochtertje tijdens de zomer
vakantie? Jette telt alvast enkele organisaties die uw oogappels zeker een ac
tieve en/of creatieve vakantietijd kunnen bezorgen.

augustus tot en met 26 augustus
Prijs: 10 ¤ per dag (5 ¤ sociaal tarief)
Reservering:
depuzzelleopold@sint-goedele.be
Meer info:
IBO De Puzzel
02.427.09.44

Creatief
GC Essegem
• Speelweek

Afrika: Droppie

VOLZET
Van 4 tot 8 juli
• Fietsweek
nog VRIJE PLAATSEN
Van 4 tot 8 juli, van 9u tot 17u
Voor kinderen van 9 tot 12 jaar uit
het Nederlandstalig onderwijs

Zit iedereen stevig in het zadel?
We gaan met onze tweewieler de
baan op. We leren fietsen in groep
en doen andere leuke activiteiten:
pimp your bike, fietszadels

maken,... Goed kunnen fietsen is
belangrijk.
Heb je geen eigen fiets? Neem dan
contact op met Essegem: essegem@vgc.be of 02.427.80.39.
Prijs: 75 ¤ - 65 ¤ (voor 2de kind)
10 ¤ (Paspartoe aan reductieprijs)
• Speelweek De Puitprins
VOLZET
Van 29 tot 31 augustus
• Speelweek Natuur 3-daagse
nog VRIJE PLAATSEN
Van 29 tot 31 augustus,
van 9u tot 17u
Voor kinderen van 7 jaar uit het
Nederlandstalig onderwijs

We trekken het Jetse groen in en
laten ons betoveren door de zotste
waarnemingen. Neem een zaag of
schop in de hand en maak ruimte
voor natuur. Een duurzame en milieuvriendelijke 3-daagse vol plezier.
Prijs: 35 ¤ - 30 ¤ (voor 2de kind)
10 ¤ (Paspartoe aan reductieprijs)
Meer info:
GC Essegem
Leopold I-straat 329
www.essegem.be

Open lucht
De Kinderboerderij van
Jette
Voor kinderen van 7 tot 9 jaar heeft
de Kinderboerderij gedurende twee
weken van de maand juli nog enkele
stageplaatsen vrij. Aarzel dus niet
langer en laat je kinderen de wereld
van de boerderij, de dieren en de
natuur ontdekken via gevarieerde
en creatieve activiteiten. Voor augustus is alles volzet!

Van 4 tot 8 juli 2016 en van 11 tot
15 juli
Van 9 tot 16u (opvang ’s morgens
vanaf 8u: 1,5 ¤ - opvang ’s avonds
tot 17.30u: 2 ¤)
Prijs: 80 ¤ + 7 ¤ lidgeld (1 maal per
jaar en per gezin)
Info en inschrijvingen:
www.kinderboerderijjette.be
De Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172

Multidisciplinair
Kids’ Holidays Jette
Tijdens de zomervakantie organiseert de gemeentelijke dienst
Jeugd en Sport jaarlijks het vakantiespeelplein Kids’ Holidays voor
kinderen van 3 tot 12 jaar.
In het groene kader van het Poelbosdomein worden de kinderen opgevangen door gebrevetteerde of
ervaren animatoren en nemen ze
deel aan activiteiten die aangepast
zijn aan hun leeftijd: creatieve
workshops, sport, zwemmen, minigolf, culturele uitstapjes,…

Van 4 juli tot 19 augustus (behalve
op 21 en 22 juli en 15 augustus)
Prijs per dag: 18 ¤ (9 ¤ voor Jettenaren)
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110
Van 7 tot 17.30u (soep en broodje
inbegrepen – picknick meebrengen)
Info en inschrijvingen (in de loop
van de maand mei): 02.423.12.47 –
www.jette.be

Creatief
Academie Jette
De Jetse Academie organiseert
een vijfdaagse voor iedereen die
wil proeven van theater. Kinderen
vanaf 9, jongeren vanaf 12 én volwassenen vanaf 18 jaar zijn welkom
voor onbegrensde fantasie en
speelplezier. Barbara De Jonge en
Leen De Graeve, beiden theaterleerkracht aan de academie, leiden
deze stage in goede banen. De
stage vindt plaats in GC Essegem
(Leopold I-straat 329)

Van 22 tot 26 augustus (toonmoment op 26 augustus om 15u)
Van 9.30u tot 16.30u (opvang ’s
morgens vanaf 8.30u en ’s avonds
tot 17u)
Prijs: 55 ¤ (10 ¤ omnio)
Inschrijvingen: www.essegem.be
Info: www.jetseacademie.be of
02.426.72.94
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22 mei 2016: Recipro’city
Afspraak in Jette voor een dag vol uitwisselingen
Recipro’city, dat is een gratis markt, ethisch koken, een resem workshops en…
een ‘seismisch’ concert. Dit gezinsfestival staat in het teken van ruilsystemen die de sociale
banden versterken. Kom kennis maken met het enthousiasme en de knowhow van
verenigingen die actief zijn in tal van domeinen die werken rond welzijn.

R

ecipro’city staat garant voor aangename
momenten op tal van creatieve workshops
over kennisuitwisseling (zingen, schilderen, knutselen, stripverhalen inkleuren,…) en creatief, duurzaam en ethisch koken. Flaneer ook eens
op de gratis markt en sluit je dag in schoonheid af
met een concert van de Brusselse groep Sysmo.

Gratis markt – van 14u tot 18u
Leg alvast zaken opzij die je niet langer gebruikt
en die makkelijk transporteerbaar en in goede
staat zijn (speelgoed, kleren, kleine huishoudapparaten,…). Je kan ze op vrijdag 20 mei, van 16u
tot 20u, afgeven bij Espace Femmes (Kardinaal
Mercierplein 29). De dag zelf zullen ze dan uitgestald en kunnen geïnteresseerden ze meenemen
om ze een tweede leven te geven.

Creatieve workshops
over kennisuitwisseling
Voor de kleinsten: Les petits Gloutons nodigen artiesten van 1 tot 3 jaar uit om met hun vingers gedrenkt in eetbare verf een doek te schilderen. Op
de stripverhalenworkshop kunnen kinderen ouder
dan 5 jaar een reeks tekeningen inkleuren en tot
leven brengen door het verhaal te vertellen.
Zich uitdrukken: Gitaar spelen, tekenen, pins ontwerpen, het zijn allemaal manieren om je ideeën,
je verlangens, je creativiteit uit te drukken. Leer
ook andere generaties kennen via het zingen en
diverse expressiespelletjes.
Huisgemaakt: Je kan tal van dingen zelf fabriceren!
Kokette dames kunnen hun eigen schoonheidsproducten leren maken, snoepers hun huisgemaakte
choco en nieuwsgierigen zaadbommen uit klei om
voor leven en biodiversiteit te zorgen.
Knutselen: Geoefende of beginnende knutselaars
zullen zeker geïnteresseerd zijn in de workshops
waar je leert gerecupereerde voorwerpen customizen en fietsen repareren.
Goed om weten!: Waarom zijn de vrouwen van
Espace Femmes, net als de gemeente trouwens,
tegen het vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde
Staten en Europa? Waarom drinken we beter water
van de kraan? JetteSEL is een LETS. Maar wat is

een LETS (Local Exchange Trading System)? Allemaal vragen waarop je een antwoord krijgt!

Kookhoek
Smaakpapillen en hongerige magen zijn ook uitgenodigd: wereldkeuken, lokale en seizoenskeuken, fruitbrochetten, smoothies en thee! Nog iets?

Seismisch concert!
Sysmo is een motor. Een groep percussionisten,
onder leiding van een orkestmeester, improviseert een nieuwe, krachtige, seismische muziekvorm. Ervaar deze originele vibratie, laat je
verleiden en meevoeren en voelen hoe je lichaam
niet stil kan blijven staan. Vertrouwde, feestelijke,
expres niet-traditionele ritmes op basis van codes
en ingrediënten uit de elektronische muziek, met
één enkel doel: iedereen aan het dansen krijgen.
They Play Sysmic Music. We Dance.
Meer info : dienst Menselijke ontwikkeling –
lgouverneur@jette.irisnet.be – 02.422.31.24

Uurrooster
14 tot 18
• Gratis markt
• Kookhoek
• Water in onze waterleiding en JetteSEL
• Zaadbom

14u
• Les petits gloutons
• Huisgemaakte choco
• Expressiespelletjes
• Onderhoud en herstel je eigen fiets
• Animatie rond vrijhandelsakkoord

15u
• Les petits gloutons
• Zeg het met woorden – pins ontwerpen
• Tokkel erop los – workshop gitaar
• Gerecupereerde voorwerpen customizen
• Teken mij een gezicht

16u
• Schoonheidsproducten
• Zaadbom
• Animatie rond vrijhandelsakkoord
• Gerecupereerde voorwerpen customizen

17u:
• MAchorale – intergenerationeel koor
• Onderhoud en herstel je eigen fiets
• Stripverhalenworkshop
Sysmo in concert: vanaf 18u
Een initiatief van het platform Beter samen leven in partnerschap met de gemeente Jette
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22 mei 2016 : Ongewone ontdekkingen

Jette volgens… de Greeters
Inschrijven voor de wandelingen
Wie wil deelnemen aan de thematische wandelingen met de Greeters, moet zich vooral inschrijven via www.brusselsgreeters.be/1090.
Elke wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en de
groepen zijn beperkt tot 6 personen.
• Ontmoet Jan: De muzikale wereld van Jette
Start om 14.30u (FR/NL/EN)
• Ontmoet Annabelle:
Ceci n’est pas une promenade
Start om 14.30u (NL)
• Ontmoet Luc: Voetganger zijn in Jette
Start om 14.30u (FR/NL)
• Ontmoet Thomas: Mijn groene dorp
Start om 11u (FR/NL/EN/ESP)

Zin om Jette van een andere kant te leren
kennen? Om de dada’s, favoriete plekjes
en hobby’s van gepassioneerde Greeters
te ontdekken? Neem dan deel aan een
wandeling met de Greeters ter gelegen
heid van ‘Jette volgens…’.

O

f ze nu van Jette, Molenbeek of Elsene
zijn, Greeters zijn Brusselaars die gepassioneerd zijn door hun stad, hun wijk,
hun gemeente, en die met wie dat wil leuke adresjes uitwisselen tijdens een wandeling. Een toeris-

tische ervaring die draait rond ruilen, delen en
ontdekken.

Wil je ook ambassadeur worden van jouw
gemeente? Schrijf je dan in op www.bruxellesgreeters.be/devenir-greeter.php

Thematische wandelingen

Een organisatie van de Brusselse Greeters, met de steun van
Schepen van Toerisme Geoffrey Lepers

Op zondag 22 mei nodigen de Greeters iedereen uit om kennis te maken met hun activiteiten
en om samen Jette in de bloemetjes te zetten. Tijdens ‘Jette volgens…’ kan je een dag lang deelnemen aan vier thematische wandelingen (zie
kader) in het gezelschap van gepassioneerde
Greeters en samen Jette door hun bril bekijken.
Afspraak op zondag 22 mei om 11u op het Brusselaarsplein. Ongewone ontdekkingen verzekerd!

Jette volgens…
Zondag 22 mei 2016, van 11u tot 17u
Start van de wandelingen om 11u en 14.30u
Brusselaarsplein (P. Timmermansstraat 65)
Meer info: 02.551.54.89

27 mei 2016

Feesten met de buren!
De Dag van de Buren valt dit jaar op vrij
dag 27 mei. Het is de ideale gelegenheid
om de mensen die in je buurt wonen wat
beter te leren kennen. Een aperitiefje,
een etentje, een barbecue, een drink,…
Alle formules zijn goed om te feesten
onder buren!

D

e bedoeling van dit jaarlijkse evenement
is niet alleen de banden tussen de buren
te versterken, maar ook ervoor te zorgen
dat iedereen zich thuis voelt in zijn omgeving,
zich sociaal opstelt en actief deelneemt aan het
buurtleven. Daar bovenop bevordert de solidariteit tussen buren het terugdringen van uitsluiting

de kinderen organiseren, een makkelijk toegankelijke plaats voor het feest uitkiezen, alleenstaande personen uitnodigen, enzovoort.
Nog geen aankondiging voor de Dag van de
Buren gezien in jouw buurt? Neem dan zelf het
initiatief en nodig iedereen in het gebouw of in de
straat uit!
Meer info en publiciteitsmateriaal:
www.dagvandeburen.be

en isolement. Denk er dus aan op de Dag van de
Buren een activiteit te organiseren waar iedereen
zijn eigen inbreng in heeft. Zo kan je vragen dat
iedereen een schotel meebrengt, activiteiten voor

Jetse wijken aan het feest!
Dit zijn de Jetse wijken die een activiteit organiseren ter gelegenheid van de Dag van de Buren:
Werrie - Dupré - Tuinen van Jette - Magritte
- O.L.V. van Lourdes - Expowijk

Jette, een bruisende gemeente
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Toonmomenten Jetse academie

D

e open-academiedag van 1 mei is een
mooie gelegenheid voor de leerlingen
van de academie om te laten horen en
zien wat ze dit jaar weer allemaal geleerd hebben.
Wat doen leerlingen eigenlijk tijdens die lessen in
de academie? De leerling musiceert, speelt theater of danst en de leraar geeft feedback om zo de
leerling voort te stuwen. Zo eenvoudig is het.
In mei en juni komen er echter ook externe professionele musici, dansers en woordkunstenaars
naar de academie om feedback te geven aan de
leerlingen. De ‘openbare examens’ zo werden
deze soms wel kille en angstaanjagende momenten vroeger genoemd. Tegenwoordig gaat het er
allemaal gemoedelijker aan toe. Er wordt gezorgd
voor een leerrijke dialoog tussen leerlingen, leraars en juryleden. Marathonzittingen zijn verleden tijd. De leraars streven ernaar om hun klas
op een zo interessant en aangenaam mogelijke
manier voor te stellen. Wees maar zeker dat heel
wat – ook piepjonge – leerlingen voor kippenvelmomenten zorgen!
De kinderen en jongeren van de woordafdeling
zoeken voor hun toonmoment een wel heel bijzondere plaats op. Zij trekken naar Cité Culture
in de modelwijk in Laken. De pop/jazz- en dansklassen profiteren mee van die mooie locatie. Op
zaterdag 4 juni is er een avond vol Braziliaanse
muziek. Daarvoor slaan de pop/jazz-klassen de

handen in elkaar met het cello-ensemble van de
academie. Op zondag, net voor het woordoptreden, is er ook het jaarlijkse grote optreden van de
dansklassen.
Open-academiedag
1 mei, van 10.30u tot 17u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

Toonmomenten*
• Woensdag 18/5, 19u, Cello
• Donderdag 19/5, 18u, Hobo,
18u30, koperblaasinstrumenten
• Vrijdag 20/5, 18u, Blokfluit
• Maandag 23/5, 17u, Pop/jazz
• Woensdag 25/5, 19u30, Slagwerk (Clouterie, Wemmelsesteenweg 229, Jette)
• Vrijdag 27/5, 17u, Orgel (Sint-Pieterskerk
Jette)
• Maandag 30/5, 17u, Gitaar
• Woensdag 1/6, 15u, Piano
• Donderdag 2/6, 17u,
Instrumentaal ensemble en samenspel
• Zaterdag 4/6, 19u, Zang, koor, vocaal ensemble
• Woensdag 8/6, 17u, Viool, 18u, Saxofoon
• Donderdag 9/6, 18u, Woord (Jan Verdoodtzaal, Nederlandstalige bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 6)
*Alle toonmomenten vinden plaats in de
Abdij van Dielegem, Jean Tiebackxstraat 14,
tenzij anders vermeld.
Optredens in Cité Culture (modelwijk Laken)
• Zaterdag 4 juni, 19u30: Braziliaans concert
door pop/jazzklassen en cello-ensemble
• Zondag 5 juni, 11u: Dansoptreden
15u: Woordoptreden

Elke laatste zaterdag van de maand
Nieuw! Babbel in de bib

S

amen met Hallo Cultuur Essegem en het
Huis van het Nederlands organiseert de
bibliotheek van Jette vanaf eind april
2016 iedere laatste zaterdag van de maand een
conversatiegroep Nederlands.
Ontdek samen met lotgenoten die ook het Nederlands onder de knie willen krijgen, wat er allemaal in de bib aanwezig is en praat erover in kleine
groepjes en met vaste begeleiders. Er wordt tijd gemaakt om samen iets te lezen, foto’s te bekijken in
een boek of een aflevering van een Vlaamse serie
mee te pikken. Babbel in de bib is er voor iedereen
die een basiskennis van het Nederlands heeft.
Babbel in de bib
30 april, 28 mei en 25 juni 2016, telkens van 14u
tot 16u
Nederlandstalige bibliotheek Jette
Kardinaal Mercierplein 6 - Gratis
Inschrijven via www.jette.bibliotheek.be,
02.427.76.07 of in de bib
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Wheelchairity
Wheelchairity, het Jetse inclusieve mu
ziekfestival voor jong en oud, is jarig! Op
7 mei blaast het evenement vijf kaarsjes
uit dat wordt gevierd met muziek en ani
matie een verjaardagseditie waardig.
Maar het festival brengt meer dan alleen
maar muziek. Het brengt mensen met en
zonder fysieke beperking samen.

Goede doelen
De opbrengst van het festival gaat voor een deel
naar de vzw Onafhankelijk Leven. Dankzij deze vereniging kunnen personen met een handicap gebruik maken van persoonlijke assistenten en
beslissen ze zelf wie hen waar en wanneer assisteert. Zo zijn ze niet langer afhankelijk van de goodwill van familie, vrienden of welzijnsorganisaties, en
houden ze de vrijheid hun eigen weg te bepalen.
Anderzijds dient de opbrengst ook om Jette,
en bij uitbreiding Brussel, toegankelijker te
maken. Wheelchairity werkt samen met On
Wheels app om de toegankelijkheid van Brussel
in kaart te brengen. Waar er tekortkomingen zijn,
wil Wheelchairity handelszaken gratis voorzien
van op maat gemaakte oprijplaten.

Muziek en dj-sets
Het festival opent om 13 uur en brengt volgende
muzikale acts: Fugitives, Soldier Six, Abudhabi vzw,
Escape Escape en Baltimore. ’s Avonds zorgen onder
meer Studio Brussel dj’s Lefto en Mensch, Erger Je
Niet voor de alom gekende sfeer van het festival.

Meer info: www.wheelchairity.be - facebook @wheelchairity op twitter en instagram
Wheelchairity
Zaterdag 7 mei 2016, vanaf 13u
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110 - Gratis toegang

Vanaf 15 mei 2016

12de Orgelfestival Jette
Voor de twaalfde keer al organiseert Mu
sica Cultura Jette een orgelfestival op het
unieke Van Beverorgel in de Jetse Sint
Pieterskerk. Van 15 mei tot 12 juni kan u
wekelijks op zondagnamiddag om 16 uur
genieten van een prachtig orgelconcert.

door Stijn Hanssens die een overzicht van 19de,
20ste en zelfs 21ste-eeuwse orgelmuziek uit België
zal brengen. Op 22 mei is het de beurt aan Joost
Termont die naast muziek uit de Romantiek ook
eigen werk zal vertolken. Thomas Deserranno
neemt op 29 mei achter de klavieren plaats en
speelt een afwisselend programma met muziek
uit alle windstreken. Aurélien Fillion tekent op 5
juni present met een programma gewijd aan de
grote Franse orgeltraditie. Voor het slotconcert
van 12 juni tekent Joris Verdin, orgeldocent aan
het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.

H

et jaarlijks orgelfestival in Jette is aan
zijn 12de editie toe en is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde waarvan
de uitstraling de gemeentegrenzen ver overstijgt.
Vijf verschillende organisten zullen er dit jaar het
beste van zichzelf geven op het historisch bijzonder waardevolle orgel.

Restauratie
Het Van Bever-orgel in de Sint-Pieterskerk dateert van 1898 en wordt momenteel in opeenvolgende restauratiefases opnieuw in topconditie
gebracht. Een investering die de moeite meer dan
waard is, gezien het unieke karakter van het

orgel. Wie zelf de kwaliteiten van het instrument
wil ontdekken, krijgt hier tijdens dit festival zeker
de gelegenheid toe.

5 unieke concerten
Het openingsconcert op 15 mei wordt verzorgd

12de editie Orgelfestival Jette
Van 15 mei tot 12 juni 2016
Elke zondag om 16u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
Toegang: 5 euro
Abonnement: 15 euro

Jette, een bruisende gemeente

| 27

16 mei 2016

Straatkunstenfestival Voenk
Interactief spektakel, absurde humor
en visuele verrassingen
Zin in een ongewone namiddag vol adembenemende, hilarische of surrealistische animatie
voor jong en oud? Dan moet je op 16 mei 2016 zeker naar het Kardinaal Mercierplein afzakken voor de nieuwe editie van het straatkunstenfestival Voenk.

O

p het programma staan The Balcony
Players, Collectif à sens unique, RasOTerrA, Jetse Academie, Karel Casier,
Compagnie Frieda en Cie Krak! Ze brengen
voorstellingen boordevol interactie, absurde
humor, visuele verrassingen en swingende muziek.
Daarnaast is er nog allerlei animatie. Zo kunnen de kinderen zich een gek kapsel laten aanmeten of zich laten grimeren, kan men
knutselen met oude boeken of dansen op wereldmuziek. Kortom, de ideale cocktail om met
het hele gezin te genieten.
Meer info www.jette.be.
Straatkunstenfestival Voenk
16 mei 2016
Van 13u tot 18u
Op en rond het Kardinaal Mercierplein
Gratis toegang
Een initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte Gooris, in samenwerking met GC Essegem en de Nederlandstalige bibliotheek

Programma Voenk 2016
Cie Krak!
‘Viva Victor’  13u

erin om hun volume te verdubbelen zonder
zwaarder te worden. Kan jij weerstaan aan het
‘walvisme’, de kunst van de absurditeit, het anticonformisme en de fantasie?

Collectif à sens unique
‘Evenwichtsacrobatie’  16.40u
Karel Casier
‘REDtheCAT’  13.55u en 15.45u
Met grote spoed en loeiende sirenes komt de
brandweerman het plein opgestormd. Eén man,
één missie: het redden van de kat! De reddingsactie is voor hem peanuts , maar blijkt een avontuur te worden vol slapstick, gestunt(el) op grote
hoogte en een poeslief moment.

Bij evenwichtsacrobatie komen zowel voorzichtige acrobatentoeren als wilde bewegingen kijken. Vlagen van raffinement, een slappe koord,
trucs met handen en voeten, een Chinese mast,
verwarring, een groene lach,… Een grappig circusspektakel waarbij vijf individuen elkaar dragen
zolang ze elkaar verdragen.

Jetse Academie
Dansvoorstelling  14.40u
Lot Jansen begeleidt de leerlingen van de Jetse
Academie in een verrassende dansvoorstelling.
Een spelbord, een dambord, een vlak... De pionnen komen tot leven. Zwieren, rollen, verstarren.
Samen spelen, winnen, verliezen. Dans en spel
versmelten.

The Balconyplayers
Wereldmuziek  17.30u

Victor is jarig en krijgt van het publiek een cadeau
dat uiteindelijk zijn leven zal veranderen. ‘Viva
Victor’ is een clownerievoorstelling vol visuele en
absurde humor met veel publieksinteractie rond,
op en in een caravan.

De Balcony Players brengen uptempo Joodse
klezmer, wervelende gypsy- en balkanmuziek en
zomerse Braziliaanse beats. Ze nemen jullie
graag mee op reis rond de wereld. Je zal niet stil
blijven zitten...

Compagnie Frieda
‘Østerklan/k’  13.30u en 15.30u

Animations
doorlopend van 13 tot 17u

De muzikale installatie ØSTERKLAN/K bezingt de
zoektocht naar liefde en warmte. Een voorstelling
waarin u kennis maakt met de wereld van absurde, griezelige, hartverwarmende, bijzondere
wezens. Hoewel je ze alle geluk gunt, is hun onvermijdelijke ongeluk erg grappig.

RasOTerrA
‘La Baleine volante’  14.50u
Van op een omgebouwde fiets en voor de neus
van het publiek stelt La Compagnie RasOTerrA de
regels, hun eigen lichaam en de zwaartekracht op
de proef. Ze geven walvissen vleugels en slagen

• Gekke kapsels en tattoo’s
• Ballonnenclown
• Grime
• Knutselen met afgevoerde boeken
• Wereldmuziek en dans (16u>17.30u)
• Circustechnieken
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René Magritte Museum
Oproep voor getuigen
Het René Magritte Museum in Jette
vormt een intiem en verrassend eerbe
toon aan een van de grootste kunste
naars van de afgelopen eeuw. Het
museum verzamelt herinneringen aan
het leven in Jette tijdens de jaren 1930 tot
1955 en is hiervoor op zoek naar getui
gen.

H

eeft u herinneringen aan gebeurtenissen
in Jette tussen 1930 en 1955? Wilt u deze
getuigenissen delen met het Jetse Magritte Museum? Spreek dan zeker eens af met de
medewerkers van het museum, om er in alle gezelligheid over te praten. U mag dit bericht gerust
rondbazuinen! Hoe meer getuigenissen, hoe
meer vreugde.

Wereldberoemde surrealistische schilder
Het René Magritte Museum bevindt zich in het
huis waar de Belgische surrealist vierentwintig
jaar werkte. De kunstenaar woonde op de benedenverdieping van dit huis gedurende zijn meest
vruchtbare surrealistische periode, van 1930 tot
1954. Hij verliet het op 55-jarige leeftijd toen hij
internationale beroemdheid verwierf. Het huis
werd aangekocht en gerestaureerd in de jaren
'90 door een gepassioneerde kunstliefhebber.

Het museum is sinds 1999 open voor het publiek
en toont het gereconstrueerde appartement van
Magritte en een biografische tentoonstelling die
aan de wereldberoemde surrealistische schilder
gewijd is.

Meer info:
René Magritte Museum
Lotte Beckwé
02.428.26.26
Esseghemstraat 135

#100Masters
100 topstukken van de Brusselse musea in de kijker
Laat je je verleiden door René Magritte
of val je als een blok voor Salvador Dali?
Onze hoofdstad telt heel wat fantasti
sche kunstwerken van grote meesters.
Van midden mei tot eind augustus kan u
100 topstukken ontdekken tijdens het ar
tistieke evenement 100masters.brussels.

J

e wist ongetwijfeld reeds dat Jette over
een museum beschikt dat gewijd is aan
René Magritte, de grootste surrealistische
schilder aller tijden. Maar wist je ook dat vele
Brusselse musea over fantastische verzamelingen beschikken? Je vindt ongetwijfeld een collec-

tiestuk dat jouw hart steelt. Van 18 mei tot 27 augustus stellen 41 Brusselse musea gedurende 100
dagen 100 topstukken in de kijker. Via familieparcours, rondleidingen, workshops en tal van andere activiteiten (her-)ontdekt het publiek de
pracht van het Belgische erfgoed in Brussel.
Vanaf midden mei kan je op de website
www.100masters.brussels op zoek naar jouw favoriet Brussels topstuk en je laten onderdompelen in de diversiteit en rijkdom van de Brusselse
musea.
#100Masters
Van 18 mei tot 27
augustuswww.100masters.brussels

Cultuur
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Van 5 tot 15 mei 2016

Expo Agnieszka Rozek
‘In het hart der kleuren’
Agnieszka Rozek is geen onbekende in
Jette. Zo is ze een vaste deelneemster aan
het artiestenparcours. In mei kan u de
schilderijen van deze Poolse kunstenares
ontdekken in de Abdij van Dielegem.

A

gnieszka Rozek ziet het levenslicht in
Polen, waar ze reeds op jonge leeftijd start
met schilderen. In 1990 vestigt ze zich in
België en zet ze haar passie verder. Ze behaalt haar
diploma aan de Academie van Schone Kunsten en
gooit zich op haar carrière met verschillende tentoonstellingen en artistieke projecten.

Explosie van kleuren
Haar schilderijen, veelal met olieverf, onderscheiden zich door de explosie van kleuren. Daarom wordt haar tentoonstelling in de Abdij van
Dielegem toepasselijk ‘In het hart der kleuren’ gedoopt. Haar werken vormen herinneringen aan
momenten die ze wil vastleggen. De thema’s zijn
divers: portretten, landschappen, naakten. De
kleur vormt de bindende factor tussen deze schilderijen, in een stijl die dicht aanleunt bij de fauvisten en de Duitse expressionisten.
Expo Agnieszka Rozek
‘In het hart der kleuren’
Van 5 tot 15 mei 2016
Abdij van Dielegem
Dagelijks van 14u tot 17.30u, gesloten op maandag
Vernissage op woensdag 4 mei om 20u

Een organisatie van de Jetse Verzamelaarskring, met de steun van Schepen Benoît Gosselin

Van 18 tot 30 mei

Expo Jean Michel Poelman ‘JMP’
Zin om originele, kleurrijke, abstracte
werken te ontdekken? Dan kan u van 18
tot 30 mei in het Gemeentehuis genieten
van de schilderijen van Jean Michel Poel
man ‘JMP’.

D

e Jetse kunstenaar ‘JMP’ is reeds lang
gepassioneerd door kunst en schilderen
in het bijzonder. Doorheen de jaren ontwikkelde hij een persoonlijke stijl en blijft hij erg
productief. De abstracte schilderijen bruisen door
het kleurgebruik en laten de toeschouwer een

vrije interpretatie toe. De titels van de werken
lichten alvast een tipje van de sluier op: ‘De 5de dimensie’, ‘Dichter bij de sterren’, ‘Zwarte zon’.
Kom de schilderijen van ‘JMP’ zelf ontdekken
en laat u onderdompelen in de levendige wereld
van zijn werken.
Expo Jean Michel Poelman ‘JMP’
Van 18 tot 30 mei 2016
Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg
Tijdens de openingsuren
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PLOEF Plus On Est de Fous…
De meimaand volgens PLOEF!
PikniK

Surrealisme
Zondag 1 mei 2016
11u: themabezoek ‘Het valt (niet) in de smaak…’,
de kunst van het versieren bij de surrealisten.
Plaats: René Magritte Museum. Reservatie ter
plaatse de dag zelf. Plaatsen beperkt tot 12 personen, duur bezoek: 30 min.
14u: schrijfatelier met Stéphanie Scultore
16u: concert Sylvie Nawasadio + Diba Soul

Varia

Finissage
Woensdag 4 mei 2016
18.30u: ouverture, aperitief
Tendre Repas met liefde en zorg bereid door Marcelle. Het wordt een gerecht met de allure van
een tango, een gerecht dat je omver zal blazen.
Gedurfde smaken en onwaarschijnlijke ritmes die
zullen verrassen. Fruitige zachtheid of uitdagende
pittigheid vermengd met woorden die je naar de
grens van het denkbeeldige zullen voeren. Daar
waar sluiers en satijn de geneugten van verboden
plezier tegelijk bedekken en onthullen. Delicatessen op een toastje, zoute koekjes belegd met
scherpe smaken. Het wordt een avond om van te
smullen. Opgelet: enkel na reservatie. Menu’s
voor 30 ¤, 50 ¤ voor de champagneversie.

14u: presentatie van de huidige synthese van het
project CO-acte, dat werkt rond welzijn voor iedereen, vandaag en morgen. Dit project vertrekt van
het internationaal platform Together (Spiral-methodologie) en wil in november in Braine l’Alleud
de projectvoorstellen presenteren aan de beleidsmakers en andere actoren uit de samenleving om
te evolueren naar een samenleving met meer respect, vertrouwen en burgerinspraak.
Ploef! stelde voor om de Spiral-methodologie te
combineren met de Reflect Action-methodologie.
De resultaten zijn zeer hoopgevend! Kom ontdekken hoe we beetje bij beetje proberen te werken
met meer visibiliteit rond diverse initiatieven.
16u: jazzconcert: Daniele Martini (saxofoon) en
Piergiorgio Pirro (piano) spelen Duke Ellington en
Billy Straighorn
Toegang: vrije bijdrage

Varia
20u: lezing door François Binon
22u: soirée dansant onder het thema ‘verleiding’.
Dj Syl heeft een leuke playlist klaargestoomd met
in het begin hier en daar wat tangodeuntjes.
Toegang: vrije bijdrage

PikniK

Herinneringen aan vroeger,
dromen over morgen
Zondag 8 mei 2016

JetteSEL + Vernissage
Zondag 15 mei
14u: JetteSEL
16u: vernissage ‘Droit dans les yeux’: fototentoonstelling van groep 19 van Amnesty International (zie ook pagina 18)
Deze tentoonstelling bestaat uit 50 persfoto’s (allemaal van Belgische fotografen, waaronder Gaël
Turine) die een beeld geven van diverse problemen in de hedendaagse wereld.
Toegang: vrije bijdrage

Varia

Zebrapad
Zondag 22 mei
13u: Zebrapad-ontmoeting. Gelieve je komst te
melden via info@zebrapad.org. Meer info:
www.zebrapad.org
14u: Recipro’city op het Kardinaal Mercierplein

PikniK

Ploef! goes duurzaam
Zondag 29 mei 2016
13u: Ploef! en buren zijn onlangs erkend als een
nieuw duurzaam wijkproject. Daarom nodigen we
iedereen uit om dat te vieren in Spaanse herbergstijl. De eerste projecten zijn wijkmoestuin en
een blog van de Bonaventurewijk. Wil je er alles
over te weten komen? Kom dan af en breng iets
mee om te knabbelen!
16u: muzikaal en visueel sprookje door Olivier Jost

PLOEF!
Plus On Est de Fous…
Bonaventurestraat 100
ploefplus@gmail.com
www.ploef.eu
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14 mei 2016

Jam’in Jette in het Jetse Jeugdpark

Masseer alvast jouw kuiten en trek jouw
beste dansschoenen aan, want Jam’in
Jette is terug. Op zaterdag 14 mei kan je
in het Jetse Jeugdpark weer gratis genie
ten van wereldmuziek, gezellige activitei
ten en een zinderende sfeer.

Mix van muziekstijlen
Het programma van Jam’in Jette editie 2016
is weer bijzonder veelbelovend. Van Walko tot
Black Flower, van Kanazoé Orkestra tot onze
Jetse trots Akro. Maar liefst 10 bands zullen het
podium beklimmen, goed voor een brede waaier
aan muziekstijlen, uit alle windrichtingen. Afrobeat, roots reggae, world fusion, hip-hop,... Het
komt allemaal aan bod op dit unieke festival dat
bekend staat voor haar gemoedelijke sfeer.
Naar goede gewoonte vervolledigen heel wat
randactiviteiten de affiche van Jam’in Jette. Zo
ontdek je in het Solidair Dorp verschillende NGO’s
rond duurzame thema’s en kunnen de kleintjes
zich uitleven in het Kinderdorp of genieten van de
circusactiviteiten.
Jam’in Jette vormt een unieke organisatie
waar het beste van de wereld de revue passeert.
Kom op 14 mei dus zeker eens een kijkje nemen
in het Jeugdpark.
Meer info: www.jaminjette.be

Jam’in Jette
14 mei 2016
Van 11u tot 02u
Met Walko – Akro – Bko Quintet – Terrakota –
Mo’Kalamity & The Wizards – Black Flower –
Matthieu Thonon – Tchala’s Band – Bernard Orchestar – Kanazoé Orkestra
Jeugdpark
Gratis

Jam’in Jette, dat is...
• een groot gratis muzikaal feest
• 10 concerten
• een circusruimte
• een groot kinderdorp
• een solidair dorp
• 2 bars met lokale producten
• restaurants met wereldkeuken
• de hele dag animatie

Warm’in Jette op vrijdagavond
Jam’in Jette krijgt dit jaar een opwarmer:
Warm’in Jette. Op vrijdag 13 mei vinden er op
dezelfde locatie in het Jeudpark verschillende
dj-sessies plaats. De ideale gelegenheid om
samen gezellig te kletsen, een glaasje te drinken en de vastgeroeste spieren los te dansen.
Warm’in Jette
13 mei 2016, van 18u tot 1u
Jeudpark Jette
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Rayon Vert
Meimaand: 100% verwenmaand…
Gezin

Verhalen en massages
Zondag 8 mei 2016 om 14.30u
Er waren eens een volwassene en een kind die
samen beslisten om de tijd te stoppen om zo beter
te kunnen genieten van elk moment. In het gezellige
salon nieuwe stijl van Le Rayon Vert kunnen kinderen luisteren naar betoverende verhalen over de natuur, tekenen en leuke en ludieke trucjes aanleren.
De volwassenen van hun kant krijgen de tijd om
even op adem te komen, te luisteren en… te genieten van een deugddoende massage. Een heerlijk en
exclusief ontspanningsmoment voor groot en klein!
Toegang : 30 ¤ per duo volwassenen/kind

Fais-le Jezelf

Zuurdesembrood
Zondag 15 mei 2016 om 18u
Op algemeen verzoek komt Hélène Gavilan, die op
een boogscheut van Le Rayon Vert een artisanale
bakkerij uitbaat, een workshop voorstellen waar de

geur van vers brood alomtegenwoordig zal zijn. Zij
volgde een opleiding rond duurzame voeding en
komt uitleggen hoe je het zuurdesem moet bewerken tot het ideale deeg die je vervolgens in de oven
van de bakkerij in de buurt laat bakken. Deze
workshop is voor jong en oud en is toegankelijk
voor personen met beperkte mobiliteit.
Toegang : 8 EUR

Concert

Karim Baggily solo
Zaterdag 21 mei 2016 om 20u
Een creatieve osmose tussen de flamencogitaar,
de Arabische luit (ud) en videoprojectie, dat is kort
samengevat het nieuwe avontuur dat Karim Baggili voor ons in petto heeft. In harmonie met zijn
alom bekende atypische muzikale universum, integreert deze Belgische gitarist met Jordaans-Joegoslavische roots met brio zijn passie voor video
in zijn nieuwe composities. Zijn laatste album
‘More or less solo’ kadert in het nieuwe, meer intimistische kader van de vernieuwde Le Rayon Vert.

Toegang: 15/12 ¤ (studenten, werkzoekenden,
gepensioneerden)
Reserveren verplicht

Ciné-concert

City Lights van Charlie Chaplin
Zaterdag 4 juni 2016 om 20u
François Chamaraux, begeleider van stomme
films in de Brusselse Cinematek, grasduint pianogewijs in de wereld van Charlie Chaplins ‘City
Lights’. Een wereld waar de zwerver koning is…
Deze première voor Le Rayon Vert wordt een ervaring om samen – jong en oud – te beleven
Toegang : 8/6 ¤ (studenten, werkzoekenden, gepensioneerden)

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

Van 6 tot 30 mei 2016

Expo Joan Cursach in Atelier Curcuma
Van 6 tot 30 mei kan u in Atelier Curcuma
de werken van Joan Cursach ontdekken.
Deze Spaanse schilder stelt er zijn reeks
‘Cartografias’ (Kaarten) voor en andere
personages.

A

telier Curcuma vormt een unieke plek in
Jette. Tinou, de energieke drijvende kracht
achter deze culturele ontmoetingsplaats,
heeft van het Atelier een stek gemaakt waar iedereen zich thuis voelt. In de maand mei nodigt ze
Joan Cursach uit. Deze geboren Spanjaard woont
momenteel in Jette, waar hij gepassioneerd verder
bouwt aan zijn intussen indrukwekkend oeuvre. Als
schilder laat hij zich niet vastpinnen op één stijl of
één thema, hoewel je wel steeds duidelijk zijn hand
herkent in zijn werken.

Getormenteerde personages
Voor zijn expo in Atelier Curcuma selecteerde

hij werken waar de personages centraal staan,
met expressieve gezichten, vaak getormenteerd,
in een bevreemdende omgeving. Het creëert werken met een grote spanning, die de toeschouwers
interpelleren en beroeren. Joan Cursach stelde in
het verleden reeds tentoon in ondermeer Spanje
en Marokko. Nu kan je zijn schilderijen dus ook
ontdekken in de knusse omgeving van Atelier
Curcuma.
Op de vernissage kan je tevens genieten van
een optreden van Sowphie, die haar nieuwe single
‘Into the fire’ voorstelt.
Expo Joan Cursach
Van 6 tot 30 mei 2016
Atelier Curcuma
Pannenhuisstraat 29
Elke zaterdag en zondag van mei van 14u tot
20u of op afspraak (0472.498.348)
Vernissage op vrijdag 6 mei vanaf 19u
Gratis toegang
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Jette Stream
Van 20 mei tot 9 september kan u weer wekelijks genieten van de unieke cocktail van Jette
Stream, vol sfeer en muziek. Het ideaal aperitief voor het weekend.

Vind je het ook fantastisch om samen
met vrienden een drukke werkweek af te
sluiten met een drankje op een sfeervol
plein? Of op vrijdagavond het weekend
in te zetten met swingende muziek? Kom
dan zeker langs op de nieuwe editie van
Jette Stream, elke vrijdagavond van 20
mei tot 9 september op het Kardinaal
Mercierplein.

J

ette Stream is ondertussen een vast begrip geworden in Jette. Tijdens de zomer
wordt het Kardinaal Mercierplein ingepalmd voor een avond vol sfeervolle muziek, gezelligheid, animatie,... Daarnaast zijn er ook
thema-avonden, dj’s, live-optredens, originele
snacks, een uitgebreide drankkaart,... Alle ingrediënten zijn aanwezig om het weekend op een geslaagde manier in te zetten.
Meer info: www.jettestream.be
of www.facebook.com/JetteStream
Jette Stream
Elke vrijdagavond van 17u tot 23u
Van 20 mei tot 9 september 2016
Kardinaal Mercierplein
Gratis toegang
Met de steun van de Schepen van Animatie Paul Leroy

Programma
Jette Stream 2016

15 juli – Electro – Hiphop

Mei

22 juli – Punk – Rock

20 mei – Open/80’s

Gabbalovers  Deeligent Soul  QuBE

Simon Le Saint  Bernard Dobbeleer

29 juli – Lounge – Deep House

27 mei – Rock

Nancy Burello & Lune  OneSet All

St James + DJ set
DOC CLD

Coït  DOC CLD  Cindy Freaks

Augustus
Juni

5 augustus – Covers & Contest

3 juni – Soul/Hiphop

Acoustic Line  Winner Band Contest
Outsider Band Contest  Lune

Clay & Friends  DOC CLD  QuBe

10 juni – Flash Forward
(Techno/House)
Fabrice LIG
Spirit Catcher (Jean)  Cindy Freaks

12 augustus – Hiphop – Pop
Akro & Guests  DJ Xmen
DOC CLD

19 augustus – 90’s

17 juni – Special ‘Back in the Dayz’
(Hiphop)

Olivier Gosseries  Cindy Freaks  QuBe

Jean Jass & Caba  DJ Xmen

DJ Holy Bowbow
DJ Benja  DJ Dragan  DJ Oint

24 juni – ‘Jazz Jette June’

26 augustus – Special ‘Jam’in Jette’

Podium Jazz  DJM

September
Juli

2 september – Special ‘Viewz Magazine’

1 juli – Special ‘Café d’Anvers’ (Electro)

Haring  Luul
Hi Cool Kid

Bollen & Fichtner  Smos
Cindy Freaks

8 juli – Bal Modern Sound System
Patrick Balzat & Guests  Lune

9 september – Closing chill out
Sven Van Hees  Mayaku
Cindy Freaks
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Topeditie Artiestenparcours

H

et Jetse Artiestenparcours, dat is de
Iraanse muzikant die wondermooie
tonen uit zijn sitar haalt, begeleid door
de regendruppels op het dak van de galerie. Dat
is de gepassioneerde schilder die uitlegt hoe hij
heiligen een glimlach op het gelaat toverde. Dat
zijn prachtige portretten die roerloos maar sprekend de toeschouwers voorbij zien defileren.
Kortom, het parcours biedt telkens weer unieke
momenten, ontdekkingen en ontmoetingen.
De 11de editie van het Artiestenparcours, tijdens het weekend van 23 en 24 april, zal herinnerd worden als een topeditie. Ondanks het
wisselvallige weer maakten honderden bezoekers
hun ronde langs hun favoriete kunstenaars. Het
aanbod was bijzonder divers. Van artisanaal werk
tot abstracte schilderijen, van natuurfotografie
tot graffiti,... Het parcours bood voor iedereen
wat wils. Het rechtstreekse contact met de kunstenaars vormde het speciale ingrediënt van de
heerlijke culturele cocktail die het Artiestenparcours is.
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Mezzogiorno Concerts
Middagconcertreeks met sfeervolle optredens

O

p 12 mei start in Jette een nieuwe
concertreeks: Mezzogiorno Concerts.
Kwalitatieve ensembles brengen sfeervolle optredens, in de tuin van Het Gemeentehuis
of in de polyvalente zaal op de Léon Theodorstraat. Wat maakt deze concertreeks zo bijzonder? De optredens vinden ’s middags plaats en
richten zich dus op een heel specifiek publiek.
Cultuurliefhebbers met rust, met een dag verlof
of werknemers uit Jette op zoek naar een originele invulling van hun middagpauze. Zo vormt
deze gratis concertreeks een mooie aanvulling
van het reeds rijke muzikale aanbod in Jette.

Duo Nebraska
De aftrap voor de Mezzogiorno Concerts wordt
op 12 mei gegeven door Duo Nebraska. Amandine
de Mey – Keltische harp en dwarsfluit – wordt bij-

Na de zomervakantie gaat Mezzogiorno
Concerts verder op 15 september met Silentrio en
op 10 november met Valeria Birg & Lubov Barsky.
Meer info:
culture@jette.irisnet.be
02.423.12.65 – www.jette.be

gestaan door Corentin Mathieu – akoestische en
elektrische gitaar en harmonica. Ze laten zich
beïnvloeden door allerlei stijlen, van klassiek over
jazz tot wereldmuziek. Tijdens hun optreden word
je meegenomen op een dromerige reis.

GC Essegem Jette
Kookworkshop

Feest

Lekker Vreeemd

Feest van de Opvoeding

Maandag 2 mei, van 12u tot 15u

Woensdag 18 mei, van 12u tot 16u

Nederlands oefenen, terwijl je kookt? Dat kan in
de workshop Lekker Vreemd. Samen proeven
we gerechten uit de hele wereld. Ondertussen
praten we over leuke onderwerpen. Kook je niet
zo goed? Geen probleem! Je leert zeker iets
nieuws. Ken je een lekker gerecht? Laat het
weten, dan maken we dat samen.
Prijs: 3 ¤
Info & inschrijven:
grietkin.vanwymeersch@vgc.be

A&M Hellinckxstraat 45 in Ganshoren (Solidariteit voor het Gezin Ganshoren)
Een gratis feest voor iedereen ter gelegenheid
van de Week van de Opvoeding. Met veel activiteiten en plezier: knutselen, voorlezen, schminken, springkasteel, yoghurtbuffet en
babymassage.
Gratis toegang

Mezzogiorno Concerts
Duo Nebraska
12 mei 2016 om 12u
Tuin van Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Bij slecht weer:
polyvalente zaal – Léon Theodorstraat 108
Gratis toegang – Reserveren is aangeraden
Met aangeboden aperitief
Een organisatie van de Schepen van Biculturele Activiteiten
Jean-Louis Pirottin

Programma

Feest

60 jaar OKRA
Dinsdag 10 mei vanaf 13u30
OKRA wordt 60 jaar en OKRA Jette viert mee.
Een wervelende show met accordeonduo ‘De
Melando's’ ter gelegenheid van 60 jaar OKRA.
Iedereen is welkom!
Prijs: 5 ¤ (koffie & gebak inbegrepen)
Inschrijven:
Jeannette Verthé: 02.427.60.34
of via www.essegem.be

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

De Jettenaren aan het woord
Jette is een warme en gezellige gemeente waar de mensen mekaar kennen en ontmoeten, onder meer dankzij de vele activiteiten die er georganiseerd worden. Sommige bewoners dragen actief bij tot deze
dynamiek en zetten zich in om van onze gemeente een plek te maken
waar men ervaringen deelt en samen leeft. Daarom laten we in deze rubriek elke maand een bijzondere Jettenaar aan het woord, over Jette.

christophe Boot
Alles voor het welzijn
Na een carrière van 20 jaar als opvoeder in Molenbeek ging Christophe Boot onlangs aan de slag
bij Mot Passant, een boekhandel die één van zijn
vrienden begin dit jaar opende in Jette. Zijn leven
draait voornamelijk rond het vinden van een
geestelijk evenwicht, iets waar hij dagelijks aan
werkt via Aikido, Qigong of stoelmassage, complementaire disciplines die zorgen voor een globale benadering van het menselijk lichaam. Hij
geeft les aan kinderen, is zelf een trotse leerling
van de grote Aikido-meester Louis Van Thiegem
en werkt aan het geestelijk welzijn van de Jettenaren via zijn lessen Qigong en zijn eigen vzw
Sambodha.

Vraag en antwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
Mijn vrouw en ik zijn een twintigtal jaar geleden
naar Jette gekomen, maar ik heb ook school gelopen in het Athénée Royal hier. Het is trouwens
daar dat we mekaar hebben leren kennen. Ondertussen zijn we twee keer verhuisd, maar altijd binnen dezelfde wijk.
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
Mijn jaren in het atheneum niet meegerekend,
was dat onze kennismaking met de sympathieke
zondagsmarkt, vlak nadat we verhuisd waren. We
waren meteen verkocht! Ook de jaarmarkt is telkens weer impressionant.
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
Ik hou wel van de dorpsmentaliteit die er heerst.
Jette is een grote gemeente waar iedereen elkaar
kent. Dat merken we heel goed in de boekhandel,
waar mond-tot-mondreclame heel goed werkt. Of
toen we onze vzw oprichtten en dankzij Indirah
van Ploef meteen een lokaal voor onze activiteiten vonden.
- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
Het Boudewijnpark, vooral het niet-aangelegde
deel. Een oase van groen in de stad!
- Wat kan er nog verbeterd worden in onze
gemeente?

De parkeergelegenheid… Dat is in andere gemeenten ook wel zo waarschijnlijk, maar het is
echt niet makkelijk om ’s avonds vlakbij je woning
een parkeerplaats te vinden. Nu ik in Jette werk,
maak ik wat minder gebruik van de auto, maar
het gebeurt dat ik 20 minuten moet rondrijden
voor ik een parkeerplaats vind.
- Op welke manier zet u zich in voor het
Jetse leven?
Ik geef Qigong aan kinderen in de school Aurore
en aan volwassenen in het Centre culturel. De filosofie achter deze discipline is ‘lichaam en geest
tot rust en met elkaar in harmonie brengen’… Dat
is wat ik probeer in mijn lessen: dat mensen zich
goed voelen. Dat is trouwens ook de bedoeling
van mijn vzw Sambodha waarmee we onder andere activiteiten rond welzijn organiseren voor
kinderen. Zo stonden op het programma van een
stage vorige zomer een dromenvanger maken
met ganzenveren die we in het park hadden ver-

Vijf vragen voor
een Jettenaar…
1. Wie tekende de koepel van het Centre
Armillaire? Schuiten.
2. Wie is de bekendste leerling die ooit
aan de Jetse academie studeerde?
Stromae.
3. Waarvoor is de Sint-Pieterskerk bekend? Geen idee.
4. Wat is de oppervlakte van Jette:
5 km2 – 10 km2 – 15 km2? 10?
5. Waar kunnen jonge Jettenaren de wereld van de natuur en de dieren ontdekken in Jette?
De Kinderboerderij van Jette

Antwoorden
1. Correct – 2. Correct – 3. Voor zijn orgel
4,5 km2 – 5. Correct

In enkele woorden

zameld, mediteren, Qigong, een schattenjacht,
enzovoort. Kortom, allemaal activiteiten die je op
traditionele sportstages niet aantreft. Dit gezegd
zijnde, het zal niemand verbazen dat ik in boekhandel Mot Passant verantwoordelijk ben voor de
afdeling ‘welzijn/persoonlijke ontwikkeling/levensfilosofie’!
- Met wie moeten we deze reeks ‘De Jettenaren
aan het woord’ voortzetten?
Jean-Pierre Wouters, de verantwoordelijke van de
gevechtsportzaal op de Wemmelsesteenweg.
Meer info:
www.motpassant.be – asblsambodha@gmail.com

