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Seizoen 2016 -2017

Jetteinfo

Klassiek in de Abdij

Het programma 2016-2017 van
Klassiek in de Abdij ziet er alweer erg veelbelovend uit. De
concertreeks biedt opnieuw de
kans om topmuzikanten te ontdekken in een unieke omgeving. Op 4 september gaat het
nieuwe seizoen van start.
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Echo van de administratie

“

Brexit, overstromingen, herhaaldelijke stakingen, een uitgeregende lente, aanslagen,… Men
zou haast gaan denken dat alles
vierkant loopt.
Maar het is vooral het moment voor elkeen van ons
om even stil te staan, om na te denken, de zaken in het
juiste perspectief te plaatsen en ons vragen te stellen bij
onze individuele en collectieve capaciteit om concreet
te reageren op het verloop van de gebeurtenissen.

De vakantie is hiervoor een uitgelezen moment. Een
rustmoment, na een jaar hard werken, na een schooljaar, na de examens.
De tijd ook om zichzelf terug te vinden en om de
banden aan te halen met de kinderen, de ouders, de
vrienden.
Tijd ook om te lezen, om zich te bekwamen, om de
zaken aan te pakken die we gedurende het jaar links
lieten liggen.
Tijd om te herademen, om te genieten van lange
nachten, van een middagdutje. Maar ook van eenvoudige zaken zoals rustig de boodschappen doen, een
maaltijd te bereiden, te wandelen, te reizen.
De tijd om even te stoppen, om de riem wat te lossen
en te genieten van de teruggewonnen innerlijke rust.
Dit alles wens ik jullie toe in deze onrustige, woelige
tijden. Of we nu vertrekken of niet, of we nu ver reizen
of dichtbij blijven. Wat van belang is hetgeen we met
deze rustperiode aanvangen,
om er zoveel mogelijk persoonlijk profijt uit te halen.
Ik wens jullie een fantastische
vakantie toe,
Hervé Doyen, uw Burgemeester

Zomeruurrooster Gemeentebestuur

”

Tijdens de maanden juli en augustus gelden er andere openingsuren voor de gemeentediensten. Dit uurrooster
geldt zowel voor de diensten in het Gemeentehuis (Wemmelsesteenweg 100) als voor de diensten Leefomgeving
(Léon Theodorstraat 108).
Alle diensten zijn tijdens de maanden juli en augustus bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 8.30u tot 14u.
Het gemeentebestuur is tijdens de maanden juli en augustus dus niet open op donderdagnamiddag en -avond.
Openingsuren Gemeentebestuur tijdens juli en augustus
Alle diensten: van maandag tot vrijdag, van 8.30u tot 14u

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
SURF NAAR
WWW.JETTE.BE

Zomeruurrooster (juli & aug)

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en Financiële dienst en
andere diensten:
maandag tot vrijdag
van 8.30u tot 14u

THEODOR 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Openbare Ruimte, Gemeentelijk patrimonium, Grondgebiedbeheer, Mobiliteit, Duurzame
Ontwikkeling:
maandag tot vrijdag
van 8.30u tot 14u

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Hervé DOYEN
Burgemeester
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

Paul-Marie EMPAIN

8ste Schepen

Gemeentesecretaris

• 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

> 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

ECOLO-GROEN

> ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.09

> jlpirottin@jette.irisnet.be
02.423.12.03

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

Brigitte DE PAUW
Voorzitster OCMW
LBJETTE

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

• Algemene leiding gemeentelijke diensten
• Hoofd van het gemeentepersoneel en bevoegd voor
het dagelijks personeelsbeheer
• Voorbereiding en opstellen
verslagen College van Burgemeester en Schepenen
en Gemeenteraad
> pmempain@jette.irisnet.be
02.423.12.26

Sociaal Woningbureau
Jette

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

Voorzitter :
Laurent Vanden Broeck
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
> Tel: 02.421.70.90

Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00
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Van op de banken van de gemeenteraad…
Gemeenteraad van 25 mei 2016
Conventie Brulabo
verlengd met 20 jaar

zen,…) en met de inspectie van horecagelegenheden. De vereniging speelt over het algemeen kort
op de bal en staat in direct contact met het gemeentepersoneel op het terrein. Dat is ook de
reden waarom de gemeente Jette deze goede samenwerking verder zet en bijgevolg een verlenging met 20 jaar goedkeurde. De enige
voorwaarde voor de verlengde conventie is dat
Brulabo zich engageert om voor december 2018
te verhuizen en de lokalen die ze momenteel betrekt, te verlaten. Dankzij deze verhuizing zou het
lyceum Emile Jacqmain (gelegen in Brussel-Stad)
kunnen uitbreiden en meer leerlingen ontvangen.
Een niet onbelangrijk gegeven gezien de demografische druk en de nood aan extra onderwijsplaatsen in Brussel.

Op de zitting van mei stemde de Jetse
gemeenteraad over de hernieuwing
van de overeenkomst tussen de ge
meente en Brulabo, het vroegere Brus
sels Intercommunaal Laboratorium
voor Scheikunde en Bacteriologie, en
dat voor een periode van 20 jaar.

B

rulabo is een vereniging die bestaat uit de
19 gemeenten van het Brussels Gewest,
aangevuld met de gemeente Wemmel. Ze
is belast met de controle en de hygiëne op het gebied van eetwaren, water en het opsporen van
schadelijke zwammen in woningen. Op gemeentelijk vlak is Brulabo actief in de bestrijding van
de huiszwam en voert ze permanent controles uit

op de kwaliteit van het zwembadwater en de douchefaciliteiten in gemeentelijke rusthuizen en bepaalde privé-instellingen. Brulabo is ook belast
met de controle op de eetwaren binnen gemeentelijke instellingen (crèches, scholen, rusthui-

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 28
september.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraadszitting op https://publi.irisnet.be.

Vanaf 8 augustus 2016

Nieuwe inschrijvingsprocedure voor
Franstalige gemeentelijke kinderopvang
Om de aanvragen te centraliseren
heeft de gemeente de inschrijvings
procedure voor Jetse gemeentelijke
kinderopvang herzien. Vanaf 8 augus
tus 2016 kan u enkel terecht bij de crè
che Reine Fabiola om u in te schrijven
op een wachtlijst van een gemeente
lijke crèche of peutertuin.

B

ent u 3 maanden zwanger en zoekt u opvang voor uw baby tot zijn/haar 3 jaar? Is
uw kind tussen 9 en 12 maanden en zoekt
u een plaats in een peutertuin voor opvang vanaf
18 maanden? Hou er dan rekening mee dat vanaf
8 augustus alle inschrijvingen voor gemeentelijke
kinderopvang gecentraliseerd worden in de crèche Reine Fabiola.

Permanenties: maandag en donderdag
Om u in te schrijven op een wachtlijst voor gemeentelijke kinderopvang moet u zich vanaf 8 augustus wenden tot de crèche Reine Fabiola,

maanden zwanger bent, en dat ten laatste voor
het verstrijken van de 6de maand zwangerschap.
Na uw inschrijving kan u inlichtingen over de
wachtlijst enkel telefonisch bekomen op maandag
van 10.30u tot 11.30u en op donderdag van 15u tot
16u, en dat op het nummer 02.427.58.77.
Meer info:
www.jette.be (‘Tot uw dienst’ – ‘Kinderen’)
Firmin Lecharlierlaan 86, en dat op maandagmorgen van 9u tot 10.30u of op donderdagnamiddag van 16u tot 17.30u. Voor een geldige
inschrijving moet u de dag zelf, of anders zo vlug
mogelijk, volgende documenten kunnen voorleggen:
• een kopie van de identiteitskaart van beide ouders (recto en verso)
• een attest van gezinssamenstelling
• attesten betreffende de activiteit van de ouders (job of onderwijs met volledig leerplan)
Voor een plaats in een crèche voor opvang tot 3
jaar moet u eveneens een doktersattest voorleggen waarop vermeld staat dat u minstens 3

Vanaf 8 augustus 2016:
nieuwe procedure
Inschrijving voor gemeentelijke kinderopvang
Crèche Reine Fabiola
Firmin Lecharlierlaan 86
• op maandagmorgen van 9u tot 10.30u
• op donderdagnamiddag van 16u tot 17.30u
Inlichtingen over de wachtlijst
na de inschrijving
Enkel telefonisch: 02.427.58.77
• op maandag van 10.30u tot 11.30u
• op donderdag van 15u tot 16u
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Label 3* ecodynamische onderneming
Jette geeft het goede voorbeeld
Sinds verschillende jaren levert het
Jetse gemeentebestuur heel wat in
spanningen op ecologisch vlak. Deze
inspanningen worden nu beloond,
aangezien het Gemeentehuis van
Jette zonet haar derde ster ontving
als ecodynamische onderneming. Dit
label wordt uitgereikt door Leefmi
lieu Brussel aan ondernemingen en
organisaties die rekening houden met
het leefmilieu in hun dagelijks be
stuur.

H

et gemeentebestuur bekwam het label
Ecodynamische onderneming in 2009 en
ontving deze maand een derde ster voor
haar actieplan 2016-2018. Jette is de enige Brusselse gemeente die drie sterren telt. Een mooie
primeur! De Jetse kandidatuur werd geanalyseerd door een jury van experts, die ondermeer
op bezoek kwamen in het Gemeentehuis om de
kwaliteit van het leefmilieubeleid binnen het gebouw te evalueren.

Het label Ecodynamische onderneming wordt
om de 3 jaar vernieuwd. Het Gemeentehuis ontving 1 ster in 2009, 2 sterren in 2012 en 3 sterren
in 2016. Het gemeentebestuur is dus stap per
stap geëvolueerd tot de hoogste beloning.

Acties voor het leefmilieu
Dit label beloont het ambitieus actieplan van
Jette: niet minder dan 110 acties zullen de komende 3 jaren het levenslicht zien. De acties zijn
verdeeld in 3 categorieën: besparing, goede gewoontes en creativiteit. Enkele voorbeelden van
reeds gerealiseerde ecodynamische acties: het
installeren van zonnepanelen op het dak van het
Gemeentehuis; papier-, inkt- en gsmrecyclage;
het voorzien van fietsen voor het personeel; een
boekengivebox in de hall van het onthaal; dematerialisatie; twee bijenkorven op het dak van het
Gemeentehuis;... Voor de komende jaren voorziet
het actieplan nog verscheidene acties: isolatie
van het platdak van het bijgebouw van het Gemeentehuis, installatie van een groendak, de aankoop van een elektrisch voertuig, installatie van
een insectenhotel in de tuin van het Gemeente-

Overstromingen van 23 juni 2016
Op 23 juni 2016 zette een zwaar on
weer delen van Jette blank. De getrof
fen
bewoners
moeten
hun
verzekering contacteren voor een
vergoeding van de schade.

S

inds 1 maart 2007 vergoeden de verzekeringsmaatschappijen de meeste ‘gewone’
schadegevallen (via de brandverzekering):
woonhuizen en hun inboedel die beschadigd zijn
door overstromingen, aardbevingen, opstuwing
of overstroming van riolen, terreinverschuivingen
en -verzakkingen (eenvoudige risico’s).

Gemeentelijke premie
Weet dat de gemeente een ‘overstromingsstudiepremie’ voorziet. Deze premie komt voor 80%
tussenbeide (met een maximum van 400 euro) in
de kosten voor het bestuderen van de meest adequate oplossing om in het geval van een overstroming de terugstuwing van water uit de riolering
te voorkomen.
Deze studie moet uitgevoerd worden door een
instelling die erkend is voor haar expertise in ver-

band met rioleringen (Hydrobru, Vivaqua,…) en
omvat drie fases: de analyse van het probleem,
de analyse van de kostenraming en het nazicht
van de gerealiseerde werken.
Weet ook dat het verboden en afgeraden is om
te parkeren onder bruggen. De gebeurtenissen
van 23 juni hebben aangetoond waarom.
Meer info: www.jette.be

huis, zuiverende planten om de luchtkwaliteit in
de bureaus te verbeteren, sensibilisering van de
leerlingen rond openbare reinheid en biodiversiteit (schoolmoestuin, animatie over de bomen,...)
Jette is trots om haar derde ster Ecodynamische onderneming binnengehaald te hebben. Met
haar acties voor het leefmilieu geeft ze het goede
voorbeeld aan de bewoners.
Een initiatief van de Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere

Aanwervings en
bevorderingsexamen
directeurs
Het Gemeentebestuur van Jette organiseert
een aanwervings- en bevorderingsexamen directeur Vlaamse Gemeenschap en directeur
Franse Gemeenschap.
Kandidaten moeten
• ofwel een A5-niveau uitoefenen sinds 8 jaar
en een managementfunctie uitoefenen sinds
minstens 4 jaar in een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een gelijkwaardige graad in een andere openbaar bestuur.
• ofwel houder zijn van een door de Belgische
Gemeenschappen erkende Master en 8 jaar
ervaring tellen in een leidinggevende functie
in de afgelopen 15 jaar van zijn professionele
loopbaan.
Ontdek de functiebeschrijving online op
www.jette.be, waar u ook het formulier kan invullen om uw kandidatuur te stellen voor het
aanwervings- en bevorderingsexamen. De uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 29 juli 2016.
Meer info: www.jette.be

6|

Samenleving

Taxicheques, Minder Mobielen Centrale, Avira
Mobiliteitsoplossingen voor ouderen en minder mobielen
Het mobiliteitsprobleem is één van de
grootste uitdagingen in een stad als
Brussel. Personen met een beperking
ondervinden daarbovenop nog eens
extra moeilijkheden om zich te ver
plaatsen. Toch zijn er een aantal initia
tieven die hieraan proberen te
verhelpen.

O

problemen dankzij vrijwillige chauffeurs. Voor 10
euro per jaar kan je lid worden van de centrale.
Daarnaast betaal je per rit een onkostenvergoeding van gemiddeld 0,30 ¤/km. Het Jetse OCMW
treedt op als tussenpersoon tussen de vrijwilligers en de centrale.

Avira

p gemeentelijk vlak kunnen ouderen of
personen met een beperkte mobiliteit bij
het OCMW taxicheques aanvragen.
Daarnaast kunnen deze doelgroepen ook een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale of
Avira, een initiatief van een particuliere autodeelvereniging.

waaruit blijkt dat je het openbaar vervoer niet
langer kan gebruiken? Dan kan je bij het OCMW
aankloppen voor taxicheques. Het aantal cheques
is wel afhankelijk van het gezinsinkomen.

Taxicheques

Minder Mobielen Centrale

Ben je 75-plus of heb je een erkende handicap?
Geniet je bij je ziekenfonds een voorkeurtarief en
kan je bovendien een medisch attest voorleggen

De Minder Mobielen Centrale is een initiatief
van Taxistop en biedt vervoersmogelijkheden aan
personen met een laag inkomen en mobiliteits-

Avira is een systeem waarbij organisaties of
bepaalde voorzieningen hun aangepaste voertuigen delen met de buurt. Op die manier kunnen
minder mobiele personen op een eenvoudige manier een rolstoelvriendelijk voertuig ontlenen.
Maar ook buurtbewoners die af en toe een
(tweede) wagen nodig hebben, kunnen zich aansluiten bij de groep.
Meer info:
www.ocmwjette.be
(Maatschappelijk Welzijn – Mobiliteit)
www.mindermobielencentrale.be
www.autodelen.net/avira-project

Broeierig warme Pat Rouille-dag
Zo’n 1.500 leerlingen uit 67 vijfde leer
jaren leefden zich op 23 juni uit op Pat
Rouille, het project van de politiezone
BrusselWest dat het jonge volkje wil
informeren en sensibiliseren. Het
werd voor beide kampen een dag die
hen nog lang zal bijblijven.

H

et Kardinaal Mercierplein, het Garcetpark en de parking achter het station
vormden voor het tweede jaar op rij het
decor van deze feestelijke afsluiter van het
schooljaar. Medewerkers van de politiezone en tal
van externe partners (De Lijn, MIVB, Net Brussel,
brandweer, Rode Kruis, Child Focus,…) stelden
alles in het werk om het de kinderen naar hun zin
te maken.
Met animatie waarbij de klemtoon op actie en
informatie lag, zijn ze daar voor de volle 100 procent in geslaagd. Rond de middag dreigde een
plensbui roet in het eten te gooien, maar al gauw
klaarde de hemel op en werd het zelfs broeierig
heet. Zo heet zelfs dat de politie besliste het waterkanon in te zetten, tot groot jolijt van de aanwezigen.
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Een fietsbox in uw straat?
Het kan!
Enkele Jetse straten zijn reeds uitgerust
met een fietsbox waar de bewoners hun
tweewieler in kwijt kunnen. Wenst u ook
een fietsbox in uw straat? Dat kan!

B

ent u geïnteresseerd in een plaats in een
fietsbox, laat het ons dan weten en contacteer voor 15 juli 2016 de gemeentelijke
dienst Mobiliteit. Na onderzoek van de kandidaturen zal de gemeente nieuwe fietsboxen bestellen en de plaatsen toewijzen aan de personen die
er het meeste nood aan hebben.
Ter herinnering hier nog even de voorwaarden
die aan de huur van aan plaats in een fietsbox
verbonden zijn:
• De huurprijs bedraagt 50 ¤ per jaar.
• In ruil voor een waarborg van 50 ¤ krijgt u een
sleutel van de fietsbox.
• Per gezin zijn maximum 2 plaatsen voor een volwassenenfiets voorzien. (Opgelet: per fietsbox is
er slechts plaats voor 5 fietsen in totaal. Wacht
dus niet te lang om uw aanvraag in te dienen.)
• De gebruikers moeten een overeenkomst tekenen waarbij ze zich engageren de bepalingen
van de overeenkomst te respecteren.

Geïnteresseerd?
Contacteer dan voor 15 juli 2016,
Goossens Pierre - Dienst Mobiliteit
Gemeentebestuur Jette
Wemmelsesteenweg 100 – 1090 Jette
of via e-mail naar mobilité@jette.irisnet.be.

Meer info en inlichtingen:
Dienst Mobiliteit
02.422.31.07
mobilité@jette.irisnet.be
Een initiatief van Schepen van Mobiliteit Nathalie De Swaef

Bike Experience 2016
Nieuw: permanente coaching en onlineplatform
Vlot leren fietsen in Brussel onder be
geleiding van een coach: dat is het on
dertussen vertrouwde concept van
Bike Experience. Vanaf dit jaar kan je
trouwens het hele jaar door genieten
van deze gratis begeleiding op maat.
Nieuw is ook een onlineontmoetings
platform voor Bikers en Coaches.

mogelijkheid om onder begeleiding van een ervaren fietser op de fiets te stappen.
Ben je integendeel een ervaren fietser en heb
je zin om een fietser in wording te begeleiden?
Dan is de rol van Coach bij Bike Experience je op
het lijf geschreven!

Permanent en online

B

ike Experience werd in 2010 gelanceerd
en is een Brusselse campagne van Brussel Mobiliteit en Pro Velo om mensen in
het zadel te krijgen en het fietsgebruik in de stad
aan te moedigen. Ervaren, geroutineerde fietsers
(coaches) fungeren als persoonlijke instructeur
voor potentiële fietsers (Bikers) en begeleiden
hen tot driemaal toe op een van hun dagelijkse
trajecten.

Biker zkt Coach zkt Biker
Kan je fietsen maar ben je bang om je alleen in
het Brusselse verkeer te wagen? Bij Bike Experience krijg je een opleiding die je de uitdagingen
van fietsen in Brussel helpt te beheersen en de

Nieuw aan deze zevende editie van Bike Experience is dat de campagne het hele jaar door loopt.
Een tweede nieuwigheid is de lancering van het onlineplatform www.bikeexperience.brussels. Voortaan kunnen fietsers het hele jaar door zelfstandig
een Biker/Coach kiezen, ongeacht het type traject
of de tijd van het jaar. Bovendien krijg je de mogelijkheid om gedurende twee weken kosteloos een
klassieke, degelijke fiets te gebruiken of een elektrische fiets tegen een redelijk tarief te huren.
Meer info: www.bikeexperience.brussels
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Leefomgeving

18 september 2016

15de Autoloze zondag
Op de Autoloze zondag pendelt het ondertussen alom gekende toeristentreintje dit jaar
tussen de twee uitvalsbasissen van het evenement: het Kardinaal Mercierplein en de
Pannenhuisrotonde. Informatie en animatie staan op beide plaatsen hoog op de affiche.

D

e Autoloze zondag is de ideale gelegenheid om je licht op te steken over de
stand van zaken wat betreft gemeentelijke en gewestelijke initiatieven rond mobiliteit en
openbare ruimte. Daarnaast pakt de gemeentelijke dienst Mobiliteit dit jaar uit met een tool
waarbij je kan uitzoeken hoe je efficiënt met het
openbaar vervoer of de fiets van punt A (thuis,…)
naar punt B werk, school,…) geraakt.
Qua animatie is het aanbod even divers als
ontspannend: muziek, spel, behendigheidspiste,
workshops, enz.

Een gehandicaptenkaart geldt als vrijgeleide
en houders van zo’n kaart moeten dus geen doorgangsbewijs aanvragen om zich met de auto te
verplaatsen.
Het aanvraagformulier is vanaf begin augustus
beschikbaar op www.jette.be en aan het onthaal
van het gemeentehuis. De aanvraagformulieren
kunnen vanaf maandag 22 augustus ingediend
worden bij het Gemeentebestuur van Jette:
Kabinet van de Gemeentesecretaris
Wemmelsesteenweg 100
tel: 02.423.12.27 – fax: 02.423.12.25
e-mail: dsv-alz@jette.irisnet.be

Rotonde wordt plein
Naast het Mercierplein speelt dit jaar ook de
Pannenhuisrotonde een hoofdrol op de Autoloze
zondag. Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit word daar getest hoe gezelliger en leefbaarder de buurt zou zijn moest de rotonde zich
omvormen tot een heus plein. Dankzij fietstochten
georganiseerd door Gracq en de Fietsersbond en
een pendeldienst van het toeristentreintje wordt de
rotonde verbonden met het Kardinaal Mercierplein.

Aanvraag doorgangsbewijs
Niet alleen auto’s, maar bij uitbreiding alle gemotoriseerde voertuigen (motorfietsen, scooters,…) worden op de Autoloze zondag geweerd,
en dat op het hele grondgebied van het gewest.

Autoloze zondag
18 september 2016, van 9.30u tot 19u
Met de steun van de Schepen van Mobiliteit Nathalie De Swaef

Enkel het openbaar vervoer, taxi’s en voertuigen
van openbaar nut zijn er toegelaten. Om veiligheidsredenen is de maximumsnelheid wel beperkt
tot 30 km/u. Wie absoluut met de auto de baan op
moet (om professionele, medische of officiële redenen), moet een doorgangsbewijs aanvragen. De
uiterste afgiftedatum van dergelijke bewijzen is
woensdag 14 september. Elke aanvraag ervan
wordt onderzocht door de Gemeentesecretaris en
geeft dus niet automatisch recht op een doorgang.
Dit recht is onderworpen aan specifieke voorwaarden die vermeld staan op het aanvraagformulier.

Opgelet!
Wie zijn formulier persoonlijk wil komen afgeven, kan dat doen op het gemeentehuis (aanmelden aan het onthaal), van 22 tot 31
augustus (behalve op 29/08), van maandag
tot vrijdag van 9u tot 14u, en van 1 tot 14 september, op maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 9u tot 14u en op donderdag van
13u tot 19u.

OPENBARE RUIMTE
Woestelaan en Heldenmoedstraat

Graafschap Jettelaan

Voetpadverbredingen

Omnisportcomplex

Om de veiligheid op het kruispunt van de Woestelaan met de Heldenmoedstraat te verhogen, zullen eind juni, begin juli, de voetpadverbredingen
vergroot worden. Deze werken zullen een week
duren en het verkeer zal er tijdelijk onmogelijk
zijn.

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 zijn
nog altijd bezig en de verkeerssituatie in de wijk
is gewijzigd. Naargelang de vordering van de werken geldt er een gefaseerd parkeerverbod.

Mobiliteit
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Nieuwe parkeerzones
Vanaf 1 augustus 2016, zullen in het gedeelte van Jette ten zuiden van de spoorweg nieuwe
parkeerzones ingevoerd worden. De meeste straten worden blauwe zone, maar er komen ook
enkele zones betalend parkeren. Het zuiden van Jette wordt ingedeeld in 6 sectoren, die elk
uit verschillende straten bestaan.

Opgelet
• Alle Jetse blauwe zones zullen gelden van
maandag tot zaterdag (i.p.v. tot vrijdag)
• De tarieven en voorwaarden gelden tot de
invoering van de nieuwe parkeerordonnantie. U zal hierover geïnformeerd worden via
Jette Info.
• Bewonerskaarten en abonnementen:
www.jette.be

Doel
• Parkeerplaatsen voor de bewoners
• Een betere parkeerrotatie in de commerciële
wijken

• Een vlotte mobiliteit

Verschillende zones
Blauwe zone
• alle dagen, uitgezonderd op zondag
• van 9u tot 18u
• 2u maximum met parkeerschijf
• ongelimiteerd voor de bewoners in het bezit
van een bewonerskaart / voor de bestuurders
in het bezit van een abonnement / voor de
bestuurders met een gehandicaptenkaart

Hoe parkeren in het
zuiden van Jette vanaf
1 augustus 2016?
• Parkeerschijf (blauwe zones)
• Parkeerticket (betalende zones)
• Bewonerskaart (blauwe zones en betalende
zones)
lende zones)

blauwe zones en betalende zones)

Hoe een bewonerskaart
of een abonnement
bekomen?

• alle dagen, uitgezonderd op zondag
• van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
• betalend, via de parkeerautomaten
• gratis voor 15 minuten per halve dag (niet-

• voor de Jettenaren
• ongelimiteerd parkeren in de sector van de

bewonerskaart / voor de bestuurders in het
bezit van een abonnement / voor de bestuurders met een gehandicaptenkaart

Parkeerabonnement
• voor iedereen
• ongelimiteerd parkeren in heel Jette (inclusief

Bewonerskaart

• gratis voor de bewoners in het bezit van een

identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van uw
wagen of een 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 en op donderdag
van 13u tot 19u. In juli en augustus: van maandag tot vrijdag, van 8.30u tot 14u.

• Parkeerabonnement (blauwe zones en beta-

Groene zone (betalende zone)

verlengbaar), als u een parkeerticket neemt

•via www.jette.be
• geen internettoegang? Kom dan langs met uw

bewoner

• 1ste kaart gratis

• betalend (1 maand: 18,57¤, 1 jaar: 218,54¤)
• maximum 1 jaar
• via www.jette.be
• geen internettoegang? Kom dan langs met uw
identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van uw
wagen of een 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 (in juli en augustus).

2de kaart: 57,95¤
3de kaart: 115,93¤

• maximum 3 bewonerskaarten per gezin
• geldigheid: 1 jaar

Bewonerskaarten en abonnementen:
www.jette.be
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Koningin Astridplein
Werken aan ondergrondse parking schieten goed op
Het Koningin Astridplein biedt dezer
dagen een unieke aanblik, met reusach
tige machines en indrukwekkende
graafwerken. Met man en macht werkt
men aan de nieuwe ondergrondse par
king, die plaats moet bieden aan 199
voertuigen. Een stand van zaken.

D

e gewestelijke werken schieten goed op. In
die mate dat er reeds een voorsprong is
tegenover de vooropgestelde planning. De
eerste fase liep af op 26 juni, i.p.v. 10 juli. Hierdoor
zal de tweede fase plaatsvinden van 27 juni tot 3
juli. Tijdens deze fase, die ingekort is tot 1 week, zal
er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn op de Jetselaan (tussen BO douin en Hippocampes). Deze
periode is de enige periode van deze werken waarbij het verkeer op de laan niet mogelijk zal zijn. Op
het Koningin Astridplein zal enkel lokaal verkeer
mogelijk zijn, maar de handelszaken blijven steeds
toegankelijk.

Vanaf 4 juli start de derde fase van de werken,
geschat op 3 maanden. Tijdens het eerste deel,
van 4 tot 7 juli, zal er op het gedeelte van de Jetselaan geen verkeer mogelijk zijn. Nadien, van 11
juli tot 31 oktober, wordt de Jetselaan opnieuw
opengesteld voor het doorgaand verkeer (richting
Lakenselaan) en voor lokaal verkeer (van Lakenselaan tot Koningin Astridplein). Het verkeer op
het plein zal dan ook weer hernomen worden, uitgezonderd langs de zijde van Sirre. In de laatste
fase, van 1 november tot december 2017 zal het
verkeer weer normaal kunnen verlopen.

Aanleg Tramlijn 9
De aanleg van de ondergrondse parking kadert
binnen de aanleg van de Tramlijn 9 en de heraanleg van het Koningin Astridplein. In dit kader gaan
de werken op de Dikke Beuklaan verder en wordt
er gestart met de aanleg van een wateroverstort
aan het Oude Afspanningsplein. Tussen het Oude
Afspanningsplein en het Brusselaarsplein gaan de
nutsmaatschappijen van start met de vernieuwing van hun leidingen.

Handelszaken blijven toegankelijk
De handelszaken blijven steeds toegankelijk tijdens de volledige duur van de werken en het volledige plein en de omgeving blijven steeds open
voor voetgangers. De bovengrondse werken gaan
verder tot september, indien de weersomstandigheden meezitten. Nadien wordt er ondergronds
gewerkt, hetgeen de hinder rond het plein gevoelig
zal doen afnemen.

Thuis composteren
Nieuwe gemeentelijke premie
Bent u van plan uw organisch afval te
composteren? Dan kan u sinds kort
genieten van een gemeentelijke pre
mie voor de aankoop van een indivi
dueel compostvat en tot 50% van de
aankoopwaarde ervan recupereren.

V

oor de gemeente Jette is respect voor
het milieu geen ijdele deugd. Ze voert
dan ook al jaren een actieve politiek inzake duurzame ontwikkeling, met name op het
vlak van afvalbeheer. Zo worden Jettenaren aangemoedigd om te composteren via de verkoop
van compostvaten tegen voordeeltarief. Maar
omdat het aanbod van één enkel model niet helemaal aan de vraag voldeed, besliste de gemeente de verkoop ervan stop te zetten en te
kiezen voor een gemeentelijke premie voor de
aankoop van eender welk type compostbak.

Reglement
Bent u gedomicilieerd in Jette of heeft uw bedrijf er zijn sociale zetel? Hebt u zich een compostbak aangeschaft voor de compostering van
uw organisch afval (keukenafval, tuinafval,…)?

Vraag dan een gemeentelijke premie aan en vul
het aanvraagformulier in dat beschikbaar is op de
gemeentelijke website of via de dienst Duurzame
ontwikkeling. Dankzij deze premie kunnen gezinnen die composteren tot 50 ¤ recupereren op de
aankoop van om het even welke compostvoorziening (vat, silo, wormencompostbak,…). De premie
is beperkt tot 50% van de aankoopprijs.
Wie meer informatie wil over composteren kan
een brochure aanvragen bij de dienst Duurzame
ontwikkeling.

Meer info: Dienst Duurzame ontwikkeling
ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.03 en op
www.jette.be.
Een initiatief van de Schepen voor Leefmilieu Claire Vandevivere

Proxy Chimik in Jette:
juli-augustus 2016
• Kardinaal Mercierplein, van 17u tot 17.45u –
11 juli en 8 augustus 2016
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk), van
18u tot 18.45u – 25 juli en 22 augustus 2016
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), van 14u tot
14.45u – 9 juli 2016
• Gemeentelijke Dienst beplantingen (Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99), enkel voor
Jettenaren – elke dinsdag, donderdag en
zaterdag, van 9u tot 12u

Leefomgeving
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De gemeentelijke Polyvalente ploeg
Logistieke steun voor evenementen
Het Feest van de buren, muziekfesti
vals, de jaarmarkt, autoloze zon
dag,… Als Jette een dynamische en
gezellige gemeente is, dan is dat voor
een groot deel te danken aan de vele
evenementen en activiteiten. Deze
evenementen vragen heel wat logis
tiek werk en zouden niet kunnen
plaatsvinden zonder de kostbare hulp
van de gemeentelijke Polyvalente
ploeg.

V

erhuizingen van het ene gemeentegebouw naar het andere, schoolfeesten, culturele evenementen, tentoonstellingen,
festivals, gemeentelijke animatie,… De Polyvalente
ploeg voert jaarlijks meer dan 400 interventies uit
en is daarbovenop ook verantwoordelijk voor het
onderhoud van het materiaal. Gelukkig kunnen ze,
indien nodig, rekenen op versterking van de gemeentelijke dienst Openbare reinheid.
Aan het hoofd van de ploeg regelt Frank de
planning, die tijdens de zomerperiode goed vol
zit. Op het terrein zijn Philippe en José de rotsen
in de branding. Hun rol bestaat erin logistieke
steun te verlenen aan evenementen die georganiseerd of gesteund worden door de gemeente.

De gemeente beschikt namelijk over materiaal
dat gestockeerd staat in een loods en dat ze ter
beschikking stelt van haar diensten en organisaties die ze ondersteunt. Van zodra het gemeentebestuur een aanvraag krijgt voor de bruikleen van
materiaal voor een evenement, verifieert de Polyvalente ploeg de beschikbaarheid van het gevraagde materiaal en organiseert ze het

transport en de levering van stoelen, tafels, hekken, tenten, enz. De ploeg beschikt hiervoor over
een vrachtwagen en een bestelwagen.
De Polyvalente ploeg vormt dus een onmisbare schakel in de organisatie van gemeentelijke
evenementen dankzij haar manschappen die niet
alleen discreet en efficiënt te werk gaan maar ook
even sympathiek als nauwgezet zijn!

Biologisch afbreekbaar?
Niet altijd!
Biologisch afbreekbaar afval is afval
dat op een natuurlijke manier afge
broken wordt en zo helemaal ver
dwijnt… Maar wist u hoeveel tijd dat
vergt? Voor het meeste afval gaat dat
over verschillende jaren. Bovendien
zijn de meeste producten helemaal
niet biologisch afbreekbaar.

U

weet vast dat batterijen en piepschuim
zeer vervuilend zijn en dat ze een lange
levenscyclus hebben. Maar hebt u er een
idee van hoe lang het duurt voor uw sinaasappelschil of uw kauwgum er over doet om helemaal
te verdwijnen? Denkt u dat klein afval over het algemeen onschadelijk is? Wel, het duurt soms veel
langer dan u denkt voor het in de natuur volledig
biologisch afgebroken is…

Een familiepicknick
Niets zaliger dan op een zonovergoten dag met
het gezin te gaan picknicken in het park of in het
bos. Eens ter plaatse steekt u de brander aan met
een lucifer (6 maanden), waarna u op een krant (3
tot 12 maanden) gaat zitten om uw broek niet vuil
te maken. Tijdens de picknick rolt een fles water
(400 jaar) de heuvel af en vindt u ze niet meer
terug. Plots vraagt één van de kinderen enkele velletjes toiletpapier (2 weken tot 1 maand) omdat een
plotse behoefte zich opdringt. Ondertussen rookt u
een sigaret en gooit u de peuk (1 tot 5 jaar) achteloos op de grond. Bij het vertrekken, ten slotte, laat
u wat rest van uw dessert achter: het klokhuis van
een appel (1 tot 5 maanden) en een bananenschil (3
tot 6 maanden). Hebt u de rekening gemaakt?
Afval dat achtergelaten wordt in de natuur is
niet alleen een vorm van visuele vervuiling, het vervuilt ook de bodem of het water en bedreigt de bio-

diversiteit. En als we deze zomer nu eens allemaal
een inspanning deden om niets achter te laten?
Toiletpapier:
Klokhuis van appel:
Schil van vruchten:
Lucifer:
Krant:
Sigarettenpeuk:
Snoepwikkel:
Kauwgom:
Drankblikje:
Plastic aansteker:
Plastic fles:
Wegwerpluier:
Plastic zak:
Piepschuim:
Glas:
Batterij:

2 weken tot 1 maand
1 tot 5 maanden
3 tot 6 maanden
6 maanden
3 tot 12 maanden
1 tot 5 jaar
5 jaar
5 jaar
100 jaar
100 jaar
400 jaar
400 tot 450 jaar
450 jaar
1000 jaar
4000 tot 5000 jaar
7869 jaar
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Impact Sud start Jets coachingproject
Help migranten bij hun integratietraject
De Franstalige vzw Impact Sud lanceert een project waarbij Jettenaren coach kunnen worden van één of meerdere migranten. De bedoeling is deze nieuwe Belgen wegwijs te maken in
de Belgische samenleving door op lokaal vlak al voor de broodnodige begeleiding te zorgen.

V

zw Impact Sud is een internationale solidariteitsorganisatie, met hoofdzetel in
Jette, die werkt rond de migratieproblematiek en een eerlijke en duurzame menselijke
ontwikkeling nastreeft in een Noord-Zuidcontext.
Het coachingproject van de vereniging kadert volledig in deze doelstelling en geniet onder meer
de steun van de gemeente Jette en de Koning
Boudewijnstichting. Ook diverse Jetse sociale
verenigingen werken mee aan het initiatief.

Hulp bij integratie
Het project richt zich tot Jettenaren die mensen met een migratieachtergrond willen coachen,
ongeacht of ze pas in België aangekomen zijn of
hier al langer verblijven, maar een beperkt sociaal netwerk hebben. De bedoeling is dat de migrant zijn leven in België – en om te beginnen in
Jette – heropbouwt en dat iemand uit de gemeente als referentiepersoon het overzicht behoudt over de verschillende integratiestappen.
Dat kan variëren van een inschrijving bij de gemeente, tot de aanvraag van steun bij het OCMW,
het zoeken naar een woning, het inschrijven voor
taallessen, enzovoort.

Vrijwilligers/nieuwe Belgen gezocht
Zin om als individu of als groep andere culturen
te ontdekken, deel te nemen aan een socioculturele
dynamiek en een positieve bijdrage te leveren aan
de (Jetse) samenleving? Dan bent u misschien wel
de geschikte persoon om vrijwillig, zonder financieel
engagement en gedurende een welbepaalde periode het integratietraject van één of meerdere mi-

granten te begeleiden. Kom gewoon eens langs op
één van de permanenties van vzw Impact Sud die
elke dinsdag, van 9 tot 13 uur, plaatsvinden in de
Polyvalente zaal van Theodor 108 (Léon Theodorstraat 108). Ook nieuw landgenoten die moeilijk
hun draai vinden in onze samenleving, zijn welkom.
Meer info: 0495.86.81.43
www.impactsud.org contact@impactsud.org

Voeg de daad bij het woord
Word vrijwilliger bij 11.11.11
Met de campagne ‘11 redenen om vrij
williger te worden bij 11.11.11’ gaat de
Franstalige koepel van deze nietgou
vernementele organisatie op zoek
naar vrijwilligers. Misschien voelt u
zich wel geroepen?

K

limaatcrisis, vluchtelingenproblematiek,
melkoverschot,… Hebt u ook de indruk
dat er één en ander vierkant draait op
deze planeet? Vindt u ook dat het tijd wordt om
de balans te doen overhellen en te ijveren voor
een rechtvaardiger wereld? Word dan vrijwilliger
bij 11.11.11!

Sensibilisering en financiële steun
De Franstalige vleugel van 11.11.11 telt al 10.000
vrijwilligers die samen de fundamentele rechten
van de burgers van Noord en Zuid verdedigen.
Naast sensibilisering van publiek en politiek co-financiert deze ngo wereldwijd lokale initiatieven
die zaken ten goede willen veranderen. Dat kan
gaan van de verdediging van de rechten van Cambodjaanse textielarbeidsters tot de bouw van een
hotelschool in Rwanda of de opstart van een landbouwcoöperatieve in Peru…
Wie ook in actie wil schieten en gelijkgestemden wil ontmoeten, vindt alvast 11 redenen om
vrijwilliger te worden bij 11.11.11 op www.cncd.be/11-raisons-pour-devenir-volontaire-.
Meer info: CNCD-11.11.11 – Handelskaai 9, 1000
Brussel – bruxelles@cncd.be – 02.250.12.65(42)

Samenleving
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Mijn leven als vrijwilliger bij Oxfam
Drie Jettenaren gingen de uitdaging aan
Op vrijdag 3 juni kropen drie Jettena
ren in de huid van een vrijwilliger voor
Oxfam Shop Belgica. Rekken bijvullen,
de kassa bemannen, kleren sorteren,
etiketten aanbrengen, het informatica
systeem updaten,… Ze gingen alle
drie helemaal op in hun rol!

D

e tweedehandswinkels van Oxfam-Solidariteit worden bijna uitsluitend beheerd
door vrijwilligers die elke week tijd vrijmaken om de giften te sorteren, de rekken bij te vullen, het materiaal te onderhouden en de klanten
te ontvangen. Om hun engagement in de kijker te
zetten, organiseerde Oxfam Shop Belgica begin
juni ‘Mijn leven als vrijwilliger’, een actie waar drie
Jetse personaliteiten aan deelnamen, onder wie
burgemeester Hervé Doyen. Samen met Olivier

wereld dankzij hun inzet gerealiseerd worden.
In België zijn zo’n 1.055 vrijwilligers actief in de
Oxfam-winkels. Wat ze er ook doen en hoeveel tijd
ze erin steken, hun werk houdt altijd rechtstreeks
verband met milieu en solidariteit, twee waarden
die de gemeente Jette altijd hoog in het vaandel
heeft gehouden.
Oxfam Shop Belgica
Auguste Hainautstraat 7

Wilt u zich engageren als vrijwilliger?
Kom dan naar een van de infosessies die op
woensdag 27 juli en woensdag 31 augustus
plaatsvinden in Oxfam Shop Belgica. Om deel
te nemen kan u contact opnemen met de verantwoordelijke van de winkel, Yvonne Hoogeboom, via 02.427.25.75.
Hebt u nog vragen? Stuur dan een e-mail
naar volontariat@oxfamsol.be

Vanhamme (organisator van Jam’in Jette) en
Renée Closset (inwoner van Jette), kroop hij twee
uur lang in de huid van een vrijwilliger van OxfamSolidariteit. Deze activiteit kaderde in de Internationale Dag van het Milieu en was bedoeld om het
vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen,
met name het positief engagement van de vrijwilligers zelf, maar ook de projecten die overal ter

Zin om lokaal te eten?

Kom bij de Jetse solidaire aankoopgroepen
Wist u dat er in Jette verschillende SAGALS – Solidaire Aankoopgroep voor Artisanale Landbouw bestaan? Deze groepen richten zich rechtstreeks tot de lokale producenten om,
op regelmatige basis en via korte keten, kwalitatieve seizoensproducten te kopen.

H

et SAGAL-systeem (GASAP in het Frans)
garandeert de producent een correcte
prijs voor zijn werk en stelt hem in staat
om zijn productie beter te beheren, dankzij de voorverkoop en de verbintenis op lange termijn. Voor de
• GC Essegem
Biomanden (Den Diepen Boomgaard www.diepenboomgaard.be)
Leopold I-straat 329
02.427.80.39 – www.essegem.be
• Légumes des jours
SAGAL fruit en groenten
(Léa Corroy - www.facebook.com/leagalipac)
G. Van Huynegemstraat 32
www.gasap.be/legumes-des-jours – legumesdesjours.jette@gmail.com
• Contre-Poix
SAGAL fruit en groenten
(Léa Corroy – www.facebook.com/leagalipac)
Leopold I-straat 362
www.gasap.be/gasap141
• Ploef !
SAGAL groenten (stadsboerderij NOH –

kopers garandeert de SAGAL lokale seizoensproducten, vers en duurzaam. De groepsleden organiseren zich onderling zodat de contacten met de
producenten, de ontvangst van de leveringen en de
goede werking van de groep vlot verlopen. Daarom
www.haricots.org)
Bonaventurestraat 100
02.476.98.07 – www.ploef.eu
• La ruche qui dit oui
Bio- en lokale manden
de Rivierendreef 340
www.laruchequiditoui.fr
• L’Abordage
Biomanden
(Nos Pilifs – www.fermenospilifs.be)
Esseghemstraat 26
02.426.52.67 – labordage169@hotmail.com
• Muriel Orange
Biomanden (www.topino.be) en biovlees (Koen
Derom – Hof Ten Broek)
Leopold I-straat 286
www.murielorange.com
mangermieux@murielorange.com

blijft een solidaire aankoopgroep ook beperkt tot
maximum 30 gezinnen.

Hoe lid worden?
Er zijn momenteel twee solidaire aankoopgroepen die nog bijkomende gezinnen kunnen aanvaarden: ‘Légumes des jours’ en ‘Contre-Poix’. Maar u
kan natuurlijk ook zelf een solidaire aankoopgroep
oprichten of een andere groep in een buurgemeente
vervoegen. Op de gewestelijke website www.sagal.be
vindt u alle informatie. De meeste groepen richten
zich op een bepaald type product: fruit, groenten,
kaas, vlees,... maar er bestaan ook nog andere initiatieven rond de aankoop van lokale en duurzame
producten, zoals de biomanden of andere verdelingsnetwerken. Hieronder vindt u een overzicht van
dit aanbod in Jette.
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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.

ren, vogels, insecten, amfibieën, vissen,…);
• 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 nog 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 (zoogdie-

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

Plant een boom
De ontwikkeling van het groene netwerk is een prioriteit voor Jette. Om de biodiversiteit een
duwtje in de rug te geven, herneemt de gemeente de actie ‘Plant een boom’.
Dit jaar hebt u de keuze tussen 3 fruitbomen.

H

et principe van de ‘Plant een boom’-actie
is eenvoudig: u kiest één van de drie
boomsoorten, vult het aanvraagformulier
op de website van de gemeente in en binnenkort
fleurt een frambozenstruik, een aalbessenstruik
of een Jostabesstruik uw tuin op.

In uw eigen tuin!
Het spreekt voor zich dat al wie een struik aanvraagt bij de gemeentelijke dienst Beplantingen
die in zijn eigen tuin plant. Het is dus zeker niet
de bedoeling dat u het boompje op uw favoriete
plek in het park, bos of eender waar in de gemeente laat opgroeien.
U kan uw exemplaar aanvragen via www.jette.be
(Tot uw dienst – Reinheid en leefmilieu – Plant een
boom), behalve als u zich op de Opendeurdag van
het Leefmilieu al inschreef. De aanvragen lopen
nog tot 10 oktober of zolang de voorraad (momenteel nog zo’n 50 stuks) strekt. Per gezin kan slechts
één struik aangevraagd worden.

Biodiversiteit
De gedetailleerde fiches van de drie struiken
vindt u onder dezelfde rubriek op www.jette.be.
Het gaat om de framboos ‘Malling Promise’, de
aalbes ‘Jonkheer Van Tets’ en de Jostabes. Het
zijn alle drie fruitbomen die zowel in de tuin of in

een grote pot op een balkon gedijen en een zegen
vormen voor de biodiversiteit.
Meer info:
Dienst Duurzame ontwikkeling
ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.03
Een initiatief van de Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere
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9 juli 2016

Botanische wandeling Heymboschsite
In 2015 werd de Heymboschsite ver
nieuwd om haar waarde en biodiver
siteit te bewaren. Langsheen het
wandelpad werden informatieborden
geplaatst over de opmerkelijke fauna
en flora. Samen vormen ze een peda
gogisch parcours voor de bezoekers.

H

et hele jaar door zal u de unieke Heymboschsite, die geklasseerd is als een biologische waardevol gebied, kunnen
ontdekken met natuurgidsen of deelnemen aan
ouder/kinderworkshops rond de natuur.

Botanische ontdekkingstocht
Op 9 juli laat natuurgids Bruno Verhelpen ons
de zomerflora en -fauna van de Heymboschsite
ontdekken. Om de activiteit vlot te laten verlopen
en omdat het aantal deelnemers beperkt is,
schrijft u zich best vooral in voor deze wandeling.

Afspraak op de parking op het einde van de Liebrechtlaan (voor het grasveld en de speeltuin).
Botanische wandeling Heymboschsite
9 juli 2016, van 14u tot 16u
Liebrechtlaan (parking einde laan)

Gratis, inschrijven gewenst
Meer info en inschrijvingen:
ibongaerts@jette.irisnet.be – 02.422.31.12
Een initiatief van Schepen van Duurzame ontwikkeling Nathalie
De Swaef en Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere

Rommelmarkten in het najaar
In mei en juni kent het rommelmarkt
seizoen haar hoogtepunt, maar ook in
het najaar staan er nog enkele brocan
tes op het programma, te beginnen
met de gigantische rommelmarkt tij
dens de Jetse jaarmarkt.
Rommelmarkt Jaarmarkt
Maandag 29 augustus 2016
In de Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertus- en
Werriestraat en op de Wemmelsesteenweg.
Inschrijvingen: alle donderdagen in juli en augustus van 9u tot 11.30u, in het Gemeentehuis,
bij de dienst Animatie en Economisch leven

Dopéré
Zondag 18 september 2016 (autoloze zondag)
In de L. Dopéré-, S. Legrelle-, Bogemans- en
Brunardstraat en op de Wemmelsesteenweg
(tussen de S. Legrelle- en de Dopéréstraat).
Inschrijvingen:
Joëlle Electeur – 02.427.63.35

Dieleghem

Vanderborght

Zondag 18 september 2016 (autoloze zondag)
Op de Dieleghemsesteenweg, in de Decréestraat
en in de Volralstraat.
Inschrijvingen:
02.479.35.65 of 0475.60.78.63

Zaterdag 1 oktober 2016
In de Vanderborghtstraat (tussen de Broustinlaan en de Lakenselaan en tussen de Lakenselaan en de Prins Boudewijnstraat).
Inschrijvingen:
vanaf midden augustus - Nadia - 0477.74.91.42
of per mail: mireille.de-looze@hotmail.com
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Het Spiegelplein stelt voor…
Zomerweer, terrasjesweer! Daarom focust Jette Info in deze reeks dit keer op drie cafés –
hoewel Il Cappuccino misschien beter het etiket tearoom opgekleefd krijgt – op en rond het
Astridplein. Toegegeven: op het terras van Le Miroir is het ook goed toeven, maar die komt
volgende maand aan de beurt als de restaurants de revue passeren.

Le BO Douin
en het Astridplein: een
onafscheidelijk duo

W

erken in de horeca is niet voor watjes,
vraag het maar aan Louve Janssens,
serveerster in café Le BO Douin. Le BO
Douin, gelegen op de hoek van het Koningin Astridplein en de Jetselaan, is elke dag van de week open
tot laat in de avond als de laatste stamgast het pand
verlaat, meestal iets voor middernacht. “Uiteraard
zijn we met een hele ploeg om deze klus te klaren”,
weet ze te vertellen. “Momenteel draaien we met
vijf mensen in shiften, ikzelf en vier collega’s.”
Zo’n drie jaar geleden nam Magaly Pinto Le BO
Douin over van haar vader die het café jarenlang
runde en uitbouwde tot wat het vandaag is: een
goed draaiende zaak waar gezelligheid troef is.
Louve Janssens excuseert zich voor de afwezigheid van haar werkgever: “Zelf staat Magaly niet
zo dikwijls aan de tapkraan. De kinderen vragen
veel van haar tijd, maar gelukkig kan ze rekenen
op haar personeel om alles hier in goede banen te
leiden”, legt ze als een volleerde woordvoerster
uit. Zo heeft ze ook een pasklaar antwoord klaar
op de vraag welk soort publiek Le BO Douin frequenteert. “Dat varieert enorm”, zegt ze gedecideerd. “Het is wel zo dat we ’s morgens een iets
ouder publiek aantrekken, maar zo rond de middag slaat dat om en krijgen we meer jonge mensen, koppels, enzovoort, over de vloer, kortom: een
heel divers cliënteel.” En wat consumeert dat cliënteel zoal, wilden we wel eens weten. “Ook dat is
heel uiteenlopend”, volgens Louve Janssens.

Café de Sportwereld
waar de tijd bleef
stilstaan…

E

ven speelden we met de gedachte om het
volgende de stuk over café de Sportwereld ‘van biochemie tot bier’ als titel mee
te geven. De reden? Uitbaatster Stéphanie Durosaire heeft namelijk een verleden als biochemicus. Of correcter: ze studeerde ooit biochemie,
een richting waar ze in haar professioneel leven
nooit iets mee heeft aangevangen. “Toen ik na
mijn studies niet direct een job vond, ben ik inge-

“Maar je mag gerust stellen dat bier en koffie hier
het meest geserveerd worden. Frisdranken zijn uiteraard een populair alternatief. En in de zomer,
als het volop terrasjesweer is, doet bijvoorbeeld
ook Kriek Framboise het heel goed bij ons.” Daarmee zijn we meteen aanbeland bij één van de
grootste troeven van café Le BO Douin: het terras,
dat op deze zonnige middag ondertussen aardig
aan het vollopen is. Volgens onze serveerster is er
plaats voor 26 tafels, wat volgens onze berekening
goed is voor een goeie 70 plaatsen voor levensgenieters en zonnekloppers. “We hebben inderdaad
zon van ’s morgens tot ’s avonds”, beaamt ze. “Op

zonovergoten dagen gebeurt het dan ook dat mensen die aan de overkant van het plein in de schaduw zitten, zich reppen naar ons terras van zodra
er een tafeltje vrij komt.” Wie eerst komt, eerst
maalt, een principe dat dus ook geldt op het terras
van Le BO Douin. Maar wie weet komen daar na de
heraanleg van het Koningin Astridplein een aantal
plaatsen bij, met zicht op het geplande fontein. Een
vooruitzicht om nu al bij weg te dromen…

gaan op de vraag van mijn oom om bij te springen
in zijn café op het Koningin Astridplein. Ik werk
nu ondertussen 16 jaar in de Sportwereld en ik
heb er nog geen moment spijt van gehad dat ik
er misschien een carrière als biochemicus voor
heb opgeofferd”, weet ze vol overtuiging te vertellen. En geen mens die twijfelt aan de oprechtheid van deze bewering, want deze joviale
cafébazin straalt levensvreugde uit voor twee.
Café de Sportwereld is een begrip op het Spiegelplein en ver daarbuiten. Bernard Lemort – oom
van – nam het etablissement zo’n 25 jaar geleden
over, maar is er tegenwoordig niet zo vaak meer te
zien. “Naast dit café is hij ook eigenaar van twee

zaken op het Jourdanplein in Etterbeek, waar hij
het gros van zijn tijd doorbrengt”, legt zijn nicht uit.
“Daarom dat hij de dagelijkse leiding van de Sportwereld min of meer aan mij toevertrouwd heeft.”
Uiteraard runt ze het café niet op haar eentje: “Op
zondag staan we hier zelfs met zijn drieën achter
de toog, maar met de markt is dat hier dan ook elke
week een topdag”, legt ze uit. “In de week werk ik
meestal ’s morgens en word ik iets na de middag
afgelost door een collega.”
Wie één voet in café de Sportwereld zet, weet
meteen met welk type drankgelegenheid we hier
te maken hebben: een volks café zoals elk dorp
er vroeger wel een aantal kende, met stamgasten

Open van ma > za van 9u tot +/- 23u
en op zo van 8u tot +/- 23u
Koningin Astridplein 25
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die vlakbij in de buurt wonen of werken en er
steevast hun middag- en/of avond-’aperitief’ consumeren. Of er een pakje frieten of een sandwich
nuttigen, want dat mag in dit café. “Wij zijn één
van de weinige zaken die dat nog toelaten”, beaamt Stéphanie Durosaire. “Maar waarom zouden
we daar een probleem van maken? ”
Voor we afscheid nemen van de innemende
waardin van café de Sportwereld, wilden we wel
eens weten wie op de foto staat die achter de toog
een prominente plaats inneemt. “Oh, dat is Enrico”, antwoordt ze meteen. “Enrico woonde op
het plein en was hier vaste klant. Hij was bekend
in binnen- en buitenland als Automate Enrico en
was de eerste levende automaat ter wereld. Hij figureerde zelfs ooit in de VRT-serie ‘Het leven zoals
het is: de Marollen’ en was een persoonlijke vriend
van Toots Thielemans.” Zowaar een bekende Jettenaar dus, vereeuwigd in zijn favoriete stamcafé…
Open van ma > za van 7u tot 22u en
op zo van 6u tot 17u
Koningin Astridplein 8

De ItaloBelgische koffie
blend van Il Capuccino

D

olce far niente op zijn Jets, dat is genieten van een ijsje of een koffie op het terras van Il Cappuccino, op de hoek van het
Astridplein en de Timmermansstraat. Deze familiezaak werd in 1978 opgericht door een Italiaanse
immigrant die pas een paar jaar daarvoor zijn vaderland had verlaten om in België zijn geluk te beproeven. Een kleine 20 jaar later stapte ook zijn
vrouw in de zaak, en in 2002 volgde zijn stiefzoon
en huidig uitbater Gianni Marin haar voorbeeld.

Grootmoeder Anna maakt het familiale plaatje
compleet en zorgt op 72-jarige leeftijd nog altijd
voor de bolognaisesaus op de wijze van ‘la
mamma’. Het is overigens niet het enige product
dat huisgemaakt is. Dat is bijvoorbeeld ook het
geval voor de ijsjes, waarvan de recepten trouwens uitgewerkt zijn door de zaakvoerder zelf. Gianni Marin: “Wat het aanbod betreft volgen we
strikt de seizoenen. Zo vind je bij ons dus geen ijs
met aardbeien in de winter en is de keuze aan
sorbets veel uitgebreider in de zomer omdat die
nu eenmaal voor meer verfrissing zorgen dan traditionele roomijs. Ook typisch voor ons ijs is dat

het weinig suiker bevat. Het fruit dat erin verwerkt wordt, bevat op zich al genoeg suiker.” Il
Cappuccino verwierf trouwens naam en faam met
zijn ijs ‘op maat gemaakt’. Of wat dacht je van een
sorbet met basilicum en rode vruchten? De auteur van het recept voegt er nog aan toe dat hij
zoveel mogelijk met lokale en fairtradeproducten
werkt. “Voor onze inspanningen op het vlak van
fair trade hebben we trouwens een label gekregen van de gemeente.”
Niet alleen de naam van de tearoom en de
roots van de familie die er aan het roer staat,
maken van Il Cappuccino een zaak met een uitgesproken Italiaans karakter. “Wij maken er inderdaad een erezaak van om koffie te serveren met
een Italo-Belgische blend, een koffie die voor een
doorsnee Belg niet zo agressief is als pakweg een
Turkse koffie”, legt Gianni Marin uit. “Daarom
branden wij onze koffie zelf en kiezen we zelf de
smaak van het uiteindelijke product. Die houdt
het midden tussen een pittige koffie zoals je die
in het zuiden vindt, en een koffie met mokka-aroma’s die meer gesmaakt wordt in de Noord-Europese landen.” En het moet gezegd: de koffie’s
gaan vlot van de hand in Il Cappuccino. Ook de
Italiaanse varianten zoals espresso, latte macchiato en cappuccino doen het uitstekend. Deze laatste worden zelfs met veel liefde voor het vak door
de barista van dienst afgewerkt met een kunstige
decoratie. Jetse ‘latte art’ op zijn best…
Open van di > za van 10u tot 19u, op zo van
8.30u tot 19u en op ma en feestdagen van 11u
tot 19u
Koningin Astridplein 1
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Van 25 tot 29 augustus 2016

140ste Jetse Jaarmarkt
Tijdens het laatste weekend van au
gustus staat de 140ste Jetse Jaarmarkt
op het programma. Deze jubileumedi
tie omvat de vaste klassiekers, met
heel wat muziek, animatie en evene
menten op het programma, met de
grote jaarmarkt op maandag als or
gelpunt.
Kermis, Cubaanse muziek, sporttoernooien, vuurwerk, rommelmarkt, dierententoonstelling,... Het
is onmogelijk om tijdens de Jetse Jaarmarkt
geen activiteit naar uw smaak te vinden.
Midden augustus vindt u in Jette Info een uitgebreid dossier over deze feesteditie van de Jetse
Jaarmarkt, maar in afwachting geven we u hieronder reeds het programma 2016.

Voetbal – corporatief toernooi
Zaterdag 27 augustus van 9u tot 18u
 Sportcentrum Heymbosch

Groot muzikaal vuurwerk
Zondag 28 augustus om 22u
 Jeugdpark

Petanque
Zaterdag 27 augustus van 10u tot 18u
 Garcetpark
28 augustus van 14u tot 19u
 Boulodrome – Esseghem

Tennis
Zondag 28 augustus van 10u tot 18u
 Tennischalet – Jeugdpark

Jogging
Zondag 28 augustus van 10u tot 12u
 Boudewijnpark
(Toussaintstraat)

Kartballvoorstellingen
Bloemenconcert
Donderdag 25 augustus om 20u
 Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

Jetse Floralia
Van vrijdag 26 tot maandag 29 augustus
van 15u tot 24u (vanaf 9u op 29.08)
 Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

Zondag 28 augustus van 13u tot 18u
 Boudewijnpark (fase 1)

Piq Niq

140ste Jetse Jaarmarkt

Zondag 28 augustus van 11u tot 19u
 Boudewijnpark (fase 1 & 2)

Reuzemarkt in openlucht
Maandag 29 augustus van 9u tot 18u
 Centrum van Jette

Animaties de Gele Poraa
Zondag 28 augustus van 11u tot 01u &
Maandag 29 augustus van 9u tot 22u
 Lahayestraat 27

Kermis
Van vrijdag 26 augustus tot woensdag 31 augustus
 Kardinaal Mercierplein

MaxiRommelmarkt
Maandag 29 augustus van 9u tot 17u
 Van Bortonne-, Werrie-, Gillebertus-,
Thomaesstraat en Wemmelsesteenweg

Dreamshow
Zondag 28 augustus om 21.45u
 Jeugdpark

Kinderrommelmarkt

Jette Stream

Maandag 29 augustus van 9u tot 17u
 Van Huynegemstraat

Vrijdag 26 augustus vanaf 17u
 Garcetpark

Tentoonstelling Hoenderhofdieren

Stripfestival BD Jette

Maandag 29 augustus van 9u tot 14u
 Garcetpark

Zaterdag 27 augustus van 11u tot 19u
 Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

Cuba del Central
Zaterdag 27 augustus van 18u tot 01u
 Laneauplein

Sporttoernooien
Voetbal voor jongeren
Zaterdag 27 augustus van 9u tot 17u &
Zondag 28 augustus van 9u tot 13u
 Gemeentestadion
Zondag 28 augustus van 9u tot 13u
 Sportcentrum Heymbosch

Dierententoonstellingswedstrijd
Paarden, pony’s, hoornvee, schapen, geiten,...
Maandag 29 augustus van 9u tot 13u
 Jetselaan (tussen café BO-douin en café l’Ancien St-Pierre)

Jette, een bruisende gemeente

Autotentoonstelling

Kinderdorp

Gezinsanimaties CC

Nieuwe wagens
Maandag 29 augustus van 9u tot 18u
 Koningin Astridplein

Maandag 29 augustus van 10u tot 17u
 Lenoirstraat

Maandag 29 augustus van 10u tot 17u
 Werriestraat

Joêrmetfestival

Straatanimatie

Maandag 29 augustus van 14u tot 24u
 Garcetpark

Doorlopend

Hondenwedstrijd
Maandag 29 augustus om 10.30u
 Garcetpark (voor het podium)

De Jetse jaarmarkt is een organisatie van de vzw Handel en
Jaarlijkse Jetse Markt, voorgezeten door Michèle Gavilan, en
van de Schepen van Economisch Leven en Animatie Paul Leroy

Kinderrommelmarkt
Er zijn nog vrije plaatsen

O
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p maandag 29 augustus vindt in de
Van Huynegemstraat de kinderrommelmarkt plaats waar kinderen hun
speelgoed kunnen verkopen. Zin om zelf een
stand te huren voor uw kinderen, zodat ze hun
oude brandweerwagen, pop of gezelschapspelletjes kunnen verkopen? Reserveer dan snel
een plaats bij de dienst Economisch Leven en
Animatie.
U kan via telefoon of mail een plaats reserveren, maar moet wel op het gemeentehuis
langskomen om de garantie (5¤) te betalen.
Reservaties Kinderrommelmarkt:
dienst Economisch Leven en Animatie
02.423.13.05 – hbeygaert@jette.irisnet.be
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GC Essegem Jette

Programma

Ontmoeten & Genieten

Save the date!

Zomer BBQ

Streatfest

Vrijdag 12 augustus vanaf 18u

Zaterdag 10 september 2016

Een heerlijke barbecue op het terras van Taverne Ter Linden @ Essegem. In juni passeerde er al een de revue en misschien ben je
nog net op tijd om die van 1 juli mee te pikken. Maar de BBQ van vrijdagavond 12 augustus mag je in geen geval missen! Een
gezellige zomeravond lekker tafelen, waarbij
je zelf niets hoeft te doen, wat kan een mens
zich nog meer wensen? Taverne Ter Linden
voorziet ook een kindermenu, een veggiebarbecue en salades.
Prijs: 12 ¤ (volwassenen) – 6 ¤ (kinderen)
Inschrijven:
line.vangrunderbeeck@eatvzw.be

Een straatfeest van Essegem en Taverne Ter
Linden in de Amélie Gomandstraat. Meer info
in volgende Jette Info. Hou ook de website en
facebookpagina van Essegem in de gaten!

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

Jubilarissen of Eeuweling?
Dat wordt gevierd!
Hebt u de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of overschreden? Viert u binnenkort uw 50, 55, 60, 65, 70 jaar (of meer) huwelijk? Als u dat
wenst, kan het gemeentebestuur u helpen om van dit feest iets bijzonders te maken, door u tijdens een viering in de bloemetjes te zetten.
Het volstaat om uw aanvraag zes weken voor de datum van uw huwelijksverjaardag (drie maanden in het geval van een honderdste verjaardag)
in te dienen bij de Ambtenaar van de burgerlijke stand (02.423.12.05) of bij de gemeentedienst burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100 in
1090 Jette – tel: 02.423.12.71).

Eeuwelinge

Mevr. à Brassard Louise
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Zondag 28 augustus 2016

Grote Jaarmarktjogging
Ben je een fervente jogger of een zon
dagsloper? Heb je zin om eens aan een
jogging deel te nemen, al dan niet
met vrienden? Wil je een prachtig
loopparcours ontdekken in Jette?
Neem dan zeker deel aan de tweede
editie van de grote Jaarmarktjogging.

V

orig jaar werd de Jaarmarktjogging voor
het eerst georganiseerd en de eerste editie was meteen een groot succes met
meer dan 100 deelnemers. Als je zelf graag de
loopschoenen aantrekt, is de jogging zeker een
aanrader. Tijdens een parcours van 4 of 8 km ontdekt u meteen de mooiste paden van het Boudewijnpark.
Iedereen ouder dan 12 is welkom. Je kan je inschrijven via de gemeentelijke website
www.jette.be. De dag zelf kan je je enkel inschrijven tussen 9u en 9.45u en zal het tarief verhoogd
worden met 2 ¤.
De organisatoren verwachten je allemaal aan
de start op zondag 28 augustus om 10 uur. Na afloop krijg je een foto van je prestatie mee naar
huis.

Jaarmarktjogging (4 of 8 km)
Zondag 28 augustus om 10u
Boudewijnpark (ingang E. Toussaintstraat)
Info en inschrijvingen:
www.jette.be – 0490.58.69.25

Inschrijvingen ter plaatse: van 9u tot 9.45u
Prijs: 5 ¤ (vooraf) / 7 ¤ (ter plaatse)
Een organisatie van de vzw Sport te Jette, voorgezeten door Gianni Marin, op initiatief van Schepen van Sport Benoît Gosselin,
met de steun van joggingclub Joggans

Nieuwe handelszaken te Jette
 Wazawok
Snackbar
Koningin Astridplein 28
Open alle dagen van 11u tot 23u
02.201.60.89
info@wazawok.be

 Phil Sport

Elke maand stellen we u in Jette Info de nieuwe handelszaken voor die recent hun deuren openden in
Jette. Dat is onder meer het geval voor Wazawok, een wokrestaurant dat zich op het Koningin Astridplein vestigde. En bij Phil Sport (Léon Theodorstraat 99) vind je ongetwijfeld de perfecte zwem-, loopof fitnessoutfit.
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette of bent u verhuisd en wil u dit kenbaar maken via
Jette Info? Laat het ons dan weten via communicatie.1090@jette.irisnet.be.

Sportwinkel (running – swimming – fitness)
Léon Theodorstraat 99
Open op maandag van 14u tot 18.30u, van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 18.30u, op zaterdag
van 10u tot 18u en de eerste en laatste zondag
van de maand, van 10u tot 13u
02.218.08.10
www.philsport.be

22 |

Samenleving

Nul op?

Bedankt BOB
Zomer! Dat betekent uitkijken naar
lekkere barbecues met vrienden, de
ambiance van het EK voetbal en zalig
lang terrasjesweer. Tuurlijk hoort
daar een frisse pint, een lekker glas
wijn of een sprankelende gintonic bij.
Geniet ervan met volle teugen! Maar
niét als je nog moet rijden, want een
échte BOB heeft nul op.

B

lijf jij als chauffeur altijd nuchter om je
vrienden naar huis te brengen na een
avondje stappen? Kunnen ze blindelings
op jou vertrouwen voor veilig vervoer als jullie de
bloemetjes samen buitenzetten? Of neem jij steevast de taxi of de bus, zelfs als je maar één
glaasje op hebt? Chapeau, dan ben jij goed bezig!
Ook de BOB-zomercampagne geeft je graag een
schouderklop met de slogan ‘Nul op? Bedankt
BOB!’.

Op naar een verkeersveilige zomer
Voor elke échte BOB heeft de campagne heel
wat leuks in petto. Registreer je op www.ikbob.be

en deel je engagement. Je ontvangt regelmatig
toffe, persoonlijke berichtjes om je te motiveren
en je te bedanken. Bovendien ga je met alle andere geregistreerde BOB’s uit je provincie de

strijd aan met andere provincies. Wat dit allemaal
inhoudt? Dat zal je snel ontdekken, maar eerst:
registreren!
Meer info: www.ikbob.be

Werken baan 01/19 Brussels Airport
Welke gevolgen voor Jette?
Er is de laatste weken al heel wat inkt
gevloeid over de vluchten over het
Brussels Gewest. Tijdens de zomer
maanden plant Brussels Airport gron
dige renovatiewerken op één van de
drie start en landingsbanen. Deze
werken zullen het baangebruik beïn
vloeden en dus ook de vluchtroutes.

O

m de 30 jaar moeten alle start- en landingsbanen van de luchthaven grondig
gerenoveerd worden. Dit jaar zijn er
werkzaamheden voorzien op de dwarsbaan 01/19.
De asfaltlagen, de verharde bermen langs de
startbaan, de afwatering, de riolering en de lichtbakens worden allemaal aangepakt en vernieuwd.
De renovatie wordt van 26 juli tot 25 september
gepland omdat die periode het grootst aantal
uren zonlicht geeft en statistisch ook de droogste
periode van het jaar is. Deze factoren vergemakkelijken het werk van de verschillende technische
diensten.

Baangebruik tijdens de werken
Tijdens de werken wordt voor het opstijgen en
de landingen de voorkeur gegeven aan de pistes
25R en 25L, georiënteerd naar de overheersende
windrichting. Als de windrichting echter verandert
(noord, noord-oosten, oosten of zuid-oosten) zullen
ook de pistes 07 gebruikt worden, aangezien de
piste 01/19 onbruikbaar zal zijn. In dat geval zullen
de Jettenaren, maar ook de inwoners van Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Laken, Haren en Evere
hinder ondervinden gelinkt aan de landingen.

De kans bestaat dat er deze zomer een nieuw
lichtbakensysteem ingevoerd wordt. Dit systeem
zou het traject van de landende vliegtuigen op
piste 07 lichtjes wijzigen, waardoor ze vlak boven
onze gemeente zouden overvliegen.
U kunt het baangebruik in reële tijd raadplegen
op de website www.batc.be.
U kan nog steeds de petitie ondertekenen, voor
een duurzame oplossing voor de geluidsoverlast
op https://16432.lapetition.be of aan het onthaal van het Gemeentehuis.

Onderwijs
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Jetse Academie breidt aanbod uit
Inschrijvingen hernemen eind augustus
Voor ouders van kleuters van jonge kinderen is er goed nieuws: de academie breidt haar
aanbod uit. Zo komt er een kinderkoor en een sectie ‘woord voor kinderen uit het
Nederlandstalig onderwijs van wie de moedertaal geen Nederlands is’.

H

Meer dan gitaar en piano…

et aanbod creatief musiceren (vanaf de
derde kleuterklas, op woensdagnamiddag) blijft bestaan, maar wordt dus aangevuld met een kinderkoor (voor derde
kleuterklas en eerste en tweede leerjaar) op dinsdag onder leiding van Annelies De Kimpe, een professionele dirigent die bezeten is van kinderkoren!

Gitaar en piano zijn de populairste instrumenten in de academie. Die klassen zitten dus snel
eivol. Vergeet echter niet dat er ook saxofoon,
dwarsfluit, hobo, klarinet, trompet, trombone,
hoorn, cello, viool, slagwerk, blokfluit, zang en
orgel gegeven wordt. En uiteraard is er ook de afdeling pop/jazz, met eigen cursussen ensemble
en pop/jazz-muziekcultuur.
Wie van het aanbod wil proeven, is welkom tussen 1 en 20 september. Voor individuele instrumentlessen maak je best een afspraak. In de
groepslessen ben je welkom zonder te verwittigen.

Dans, ook voor jongens
Voor kindjes uit de tweede kleuterklas is er
dansles op dinsdag en voor die uit de derde kleuterklas op woensdagnamiddag en donderdag.
Wacht niet te lang om in te schrijven en denk
eraan: dans is niet exclusief voor meisjes! In de
kleuterdanslessen raffineren kinderen hun bewegingen, wordt er veel rond inspirerende thema’s
gewerkt en is er tijd voor improvisatie. Kinderen
vanaf het eerste leerjaar kunnen in de dansklas
instromen bij hun leeftijdsgenoten.

Woord voor anderstaligen
Ook goed om weten: voor de theaterlessen voor
volwassenen wijkt de academie voortaan uit naar de

theaterzaal van GC Essegem (dinsdagavond). Verder
wordt het woordaanbod voor jongeren uitgebreid
met onder meer een les ‘woord voor kinderen uit het
Nederlandstalig onderwijs van wie de moedertaal
geen Nederlands is’ (op donderdag na schooltijd).

Inschrijvingen:
24/08, 25/08, 26/08, 30/08 en 31/08,
van 11u tot 15u, vanaf 1/09 (behalve op 5/09)
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, van 15.30u tot 19.30u, en op vrijdag van
15.30u tot 18u
Meer info:
www.jetseacademie.be
02.426.72.94.

CVO Meise-Jette: Volwassenenonderwijs met pit
Zin om iets te leren waar je nog niets van
af weet of waarin je al lang expert wil
worden? Voor je job, voor jezelf of
omdat je een diploma wil waarmee je
verder kan? Misschien wil je wel je studie
combineren met je werk en gezin of wil
je de duur van je opleiding zelf bepalen.

S

amen woordenschat verwerven, conversatiemomenten beleven, uitstapjes maken…
Door een taal te leren kom je niet alleen in
contact met sympathieke medecursisten, maar
ook met andere landen en culturen. Leren doe je
dus niet alleen op de schoolbanken.

Interactief en met e-leren
CVO Meise-Jette is ook een echte koploper
voor e-leren. Dit betekent dat je niet altijd naar
het klaslokaal moet gaan om les te volgen. Je kan
een deel van de lessen thuis (of elders) volgen via
de computer. Via het internet krijg je feedback
van je leerkracht, kan je nieuwe oefeningen uit-

proberen, taken indienen, raadpleeg je je resultaten en nog veel meer.
Vanaf maandag 22 augustus, van 18u tot 20u,
kan je inschrijven op de vestigingsplaats in Jette,
Laarbeeklaan 121.

Campussen in Jette en Wolvertem
De cursussen vinden plaats in Jette of Wolvertem. De locaties in Jette zijn: de Erasmushogeschool (Laarbeeklaan 121, 10 talen*), Poelbos
(Laarbeeklaan 110, Nederlands, Engels, Pools), GC
Essegem (Leopold I-straat 329, Nederlands,
Frans, Arabisch) en de Nederlandstalige bibliotheek (tablets en smartphones, Android 1 voor senioren).
In Wolvertem kan je terecht voor volgende cursussen:
• Talen: Nederlands, Duits, Engels, Italiaans,
Spaans, Portugees, Grieks, Russisch en Vlaamse
Gebarentaal
• Informatica: bekijk het uitgebreide aanbod op
www.cvomj.be
• Fotografie: opleiding digitale fotografie, zowel

voor smartphone, reflextoestellen als systeemcamera’s
• Personenzorg: beroepsgerichte opleidingen logistiek assistent, zorgkundige, begeleider in de
kinderopvang en begeleider in de buitenschoolse
kinderopvang
• Multimedia operator

Info-avond en inschrijvingen
Wie wil proeven van het aanbod van CVO
Meise-Jette moet zeker langskomen op dinsdag
30 augustus van 18.30u tot 20.30u in de Erasmushogeschool, Laarbeeklaan 121 (achter UZBrussel). Je kan er kennis maken met de
opleidingen, deelnemen aan tal van interessante
workshops en je toekomstige leerkrachten ontmoeten.
Meer info:
CVO Meise-Jette
www.cvomj.be – 02.892.24.00 - info@cvomj.be
* Nederlands, Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Italiaans, Grieks,
Spaans, Pools, Portugees
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Jazz Jette June:
jazzmuziek naar ieders smaak

N

adat Jette de avond daarvoor een ware
zondvloed over zich heen kreeg, bleef
het op vrijdag 24 juni de hele avond
droog en was de temperatuur best aangenaam.
Kortom, ideaal weer voor een kroegentocht langs
cafés waar je bovendien getrakteerd wordt op
heerlijke muziek. En dat laatste had Jazz Jette
June dit jaar weer in overvloed in de aanbieding.
Naast de 14 deelnemende cafés konden de liefhebbers ook gratis concerten meepikken in de
tuin van het OCMW en op het Kardinaal Mercierplein. Jazz Jette June staat ook altijd garant voor
uiteenlopende stijlen binnen de jazzmuziek. Zo
weerklonk van op het podium op het plein Brazilian jazz en groove (Aline Lua), terwijl iets verderop in de Léon Theodorstraat een mix van jazz,
funk en rock met Indische invloeden (Slang) te
horen was, om maar twee voorbeelden te geven.
De aanwezigen waren misschien in aantal iets
minder talrijk dan op vorige edities – misschien
zat de staking van het openbaar vervoer daar
voor iets tussen – ze lieten het zich allemaal welgevallen…

Van 1 juli tot 7 augustus

Brussel Bad
Zin om het vakantiegevoel op te roe
pen, maar toch dicht bij huis te blij
ven? Heb je een dagje verlof en wil je
je even op een sfeervol strand wanen?
Ga dan zeker naar Brussel Bad, aan
het Saincteletteplein, op een boog
scheut van Jette.

L

ekker soezen in de zomerzon, een spannend partijtje beachvolleybal, petanque of
strandvoetbal spelen, zonnen op het
warme zand, in een ligstoel genieten van een aperitiefje terwijl de kinderen een zandkasteel bouwen, onder de blote hemel naar een film kijken op
het grootste reuzenscherm van de stad… Van 1 juli
tot 7 augustus wordt de omgeving van het Kanaal
van Brussel weer omgetoverd in een uitgestrekte
oasis waar inwoners van Brussel en daarbuiten
gratis kunnen deelnemen aan een groeiend aantal activiteiten. Zalig nietsdoen is er daar een van
natuurlijk!

Van antiek tot een nieuw lief
Naast de traditionele activiteiten, zoals kinde-

ranimatie, een nachtclubcruise, concerten, filmvoorstelligen, sporttoernooien of watersportinitiaties zijn er dit jaar ook enkele nieuwigheden.
Zo is er ‘Puces Nautiques’, de enige antiekmarkt
in België waar de zeewereld centraal staat, of
‘Love Boat Speed Dating’, voor wie op zoek is
naar een zomerlief.

Ontdek het volledig programma op www.brusselbad.be of download de mobiele app.
Brussel Bad
Saincteletteplein – Brussel
Di, woe, don en zon van 11u tot 22u
Vrij & zat van 11u tot 23u
Ma gesloten

Cultuur
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Expo cultureel weekend
Oproep kunstenaars
Van 30 september tot 2 oktober vindt
het cultureel weekend ‘Klet’Mar
Jette’ plaats. Een van de hoofdactivi
teiten is een tentoonstelling van Jetse
kunstenaars. Bent u zelf een artiest en
wenst u deel te nemen aan deze
expo? Stel dan zeker uw kandidatuur.
De allerbeste kandidaten worden ge
selecteerd voor de tentoonstelling.

kunstvormen zijn toegestaan. De enige voorwaarde: u moet Jettenaar zijn.
U kan zich tot 25 juli inschrijven via het online
inschrijvingsformulier op de gemeentelijke website. Geen toegang tot het internet? Contacteer
dan de dienst Franstalige Cultuur. Eind juli zal de
jury de kunstenaars selecteren voor de expo.
In Jette Info van midden augustus ontdekt u
het gedetailleerd programma van het cultureel
weekend ‘Klet’Mar Jette’.

‘Klet’Mar Jette’ palmt in het najaar een heel
weekend lang de gebouwen en de tuinen van Atelier 34zero in. Jong en oud kan er terecht voor
concerten en lezingen, maar ook voor een grote
tentoonstelling met lokaal talent. Hiervoor lanceren de organisatoren een algemene oproep. Alle

Info en inschrijvingen:
www.jette.be
02.423.12.65
Een initiatief van Schepen van Franstalige Cultuur Jean-Louis
Pirottin, met de steun van Schepen van Vlaamse Gemeenschap
Brigitte Gooris.

Zomeractiviteiten in het René Magritte Museum
(Her)ontdek dit unieke Jetse museum
Vorige maand kon u in Jette Info
reeds het artistiek initiatief ‘#100Mas
ters’ ontdekken. Ook het René Ma
gritte Museum neemt deze zomer
deel aan dit evenement. De ideale ge
legenheid om dit Jetse museum te
(her)ontdekken.

Het museum
in 10 topstukken
Aan de hand van 10 pareltjes uit de collectie van
het René Magritte Museum ontdek je de geheimen
van de Brusselse surrealisten. Als je een toegangsticket koopt voor het museum, is de rondleiding gratis, elke zaterdag en zondag om 11.30u.
Rondleiding ‘Het museum in 10 topstukken’
Elke zaterdag en zondag om 11.30u
Tot 27 augustus

Kinderparcours
Jonge speurneuzen opgelet! In het huis van de
grote surrealist René Magritte zitten allerlei raadsels verstopt. Aan jou om ze op te lossen. Magritte verbergt, versmelt en voegt objecten
samen tot buitengewone beelden. Ontrafel de
mysteries en kraak de aanwijzingen over het

leven van de schilder en leer hem zo beter kennen...
Kinderparcours
Met een 7-talige (!) vragenbundel
Tijdens de gewone openingsuren van het Museum

René Magritte Museum
Esseghemstraat 135
Van woensdag tot zondag van 10u tot 18u
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De hele zomer lang

Met Jette Stream het weekend in
De hele zomer kan u op het Kardinaal
Mercierplein op vrijdagavond gepast het
weekend inzetten met Jette Stream. De
unieke cocktail van sfeer, muziek en ori
ginele eet en drankstandjes maken van
deze zomerconcerten het ideaal aperitief
voor het weekend.

15 juli  Electro  Hiphop
St James + DJ set - DOC CLD

22 juli  Punk  Rock
Gabbalovers
Deeligent Soul – QuBE

29 juli  Lounge  Deep House
Nancy Burello & Lune - One-Set All

5 augustus  Covers & Contest

Z

in om samen met vrienden op een gemoedelijke en gezellige manier het weekend
aan te vatten op vrijdagavond? Hou je van
muziek? Kom dan zeker langs op Jette Stream,
nog tot 9 september elke vrijdagavond op het Kardinaal Mercierplein. De zon is dan wel nog maar
weinig van de partij geweest, maar de hartelijke
sfeer was zeker op de afspraak. Thema-avonden,
dj’s, live-optredens, originele snacks, een uitgebreide drankkaart,... Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een geslaagd feestje van te maken.
Jette Stream
Elke vrijdagavond van 17u tot 23u
Nog tot 9 september 2016
Kardinaal Mercierplein - Gratis toegang

Acoustic Line Winner - Band Contest
Outsider Band Contest Lune

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

19 augustus – 90’s

PROGRAMMA

Olivier Gosseries Cindy
Freaks QuBe

1 juli  Special ‘Café d’Anvers’

26 augustus – Special ‘Jam’in Jette’

(Electro)
Bollen & Fichtner
Smos – Cindy Freaks

DJ Holy Bowbow - DJ Benja DJ
Dragan DJ - Oint

8 juli  Bal Modern Sound System

Haring Luul - Hi Cool Kid

(Techno/House)
Patrick Balzat & Guests – Lune

9 september  Closing chill out

2 september  Special ‘Viewz Magazine’

Sven Van Hees Mayaku - Cindy Freaks

21 juli 2016

Drache Nationale
Muziekfeest met een Belgisch tintje
Op 21 juli vindt traditioneel de natio
nale feestdag plaats. Even traditio
neel intussen is het groot muziekfeest
op het Laneauplein onder de toepas
selijke naam ‘Drache Nationale’.

V

oor de 8ste editie van het Drache Nationale Festival staan maar liefst 5 groepen
op het programma, uit alle uithoeken van
het land. De aftrap wordt gegeven door ‘Asphalt’.
Ze brengen covers, van Deep Purple tot Pink
Floyd, samen met enkele klassiekers uit de Franse
rockgeschiedenis. Daarna palmen de ‘Braave
Joenges’ het podium in, met hun blues in ‘t Brussels. In de vooravond is het de beurt aan ‘The Redemptions Colts’. Dit trio uit het zuiden van ons
land deelt met het publiek haar voorliefde voor
de Amerikaanse rootsmuziek, met een flinke
snuif rock ’n roll. Als de avond stilaan valt, maakt
‘Scrappy Tapes’ zijn intrede. Deze jonge wolven
horen tot de grootste talenten van de Belgische

muziekscène. Hun muziek is geïnspireerd op stokoude deltablues, rijk aan emotie, volume en
rauwheid. Ten slotte mag ‘Soviet Grass’ het
feestje komen afsluiten. Ze brengen rock zoals
rock hoort te zijn: vunzig & vuil, zonder goedkoop
of gratuit te klinken. De ideale afsluiter van dit
stevig Belgisch muziekfeest.

Drache Nationale
21 juli 2016
Laneauplein
Asphalt (16u) – Braave Joenges (17.45u)
The Redemptions Colts (19.30u
Scrappy Tapes (21.15u) – Soviet Grass (22.30u)
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Klassiek in de Abdij
Seizoen 2016-2017
Begin juni werd het succesvolle seizoen van Klassiek in de Abdij afgesloten met een gesmaakt
concert van de vermaarde pianist Steven Vanhauwaert. Muziekliefhebbers, niet getreurd. Op 4
september start het nieuwe seizoen van deze klassieker onder de Jetse culturele activiteiten.

H

et programma 2016-2017 ziet er alweer
erg veelbelovend uit. De concertreeks
Klassiek in de Abdij biedt opnieuw de
kans om topmuzikanten te ontdekken in een
unieke omgeving. Zo komt de Oekraïense pianist
Dmytro Sukhovienko langs in november of wordt
de veelbelovende violiste Maya Levy gekoppeld
aan de al even talentrijke pianist Matthieu Idmtal.
Ontdek hiernaast het volledig programma.
Opgelet. Naar goede gewoonte gaan de tickets
als zoete broodjes de deur uit. Reserveer dus snel
uw plaats als u een of meerdere concerten wil bijwonen. Als u een abonnement neemt voor de 10
concerten, kan u rekenen op 10% korting.
Info en reservaties:
culture@jette.irisnet.be
02.423.12.65
www.jette.be
Een initiatief van Schepenen van Cultuur Brigitte Gooris en
Jean-Louis Pirottin

Programma 20162017
• 4 september

RedHerring
Barok Ensemble
• 2 oktober

St George Quintet
Strijkkwintet
• 6 november

Dmytro Sukhovienko
Piano

& Jozef De Beenhouwer
Sopraan, Tenor & Piano
• 2 april

Wibert Aerts
Viool
• 30 april

The Monnaie Wind Quintet &
Veronika Iltchenko
Kamermuziekkwintet & Piano
• 4 juni

VIVA! opera

• 4 december

Matthieu Idmtal & Maja Levy
Piano & Viool
• 8 januari

Nieuwjaarsconcert
• 5 februari

David Poskin & Luc Devos
Cello & Piano
• 5 maart

Liesbeth Devos, Peter Gijsbertsen

Klassiek in de Abdij
Seizoen 20162017
Telkens op zondag om 11u
Met kinderopvang en aperitief
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Tickets: 10 € / 5 € 12, +65, Jetse Academie
Abonnement 10 concerten: 90 € / 45 €
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8 juli 2016

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
11 juli wordt traditioneel uitgebreid
gevierd in Jette. Dit jaar vindt de vie
ring plaats op vrijdag 8 juli. Een
drankje en muziek vormen de ideale
ingrediënten om er een mooi feestje
van te maken.

op het plein, met Bal Modern Sound System met
Patrick Balzat en gasten. Jazzmuzikanten spelen
live op de tonen van de dj’s. De vaste ingrediënten
van Jette Stream – cocktails, originele eetstands
en leuke sfeer – maken de ervaring compleet.
De 11 juliviering is de ideale gelegenheid voor
de Vlaamse gemeenschap om elkaar te ontmoeten, maar ook om in contact te komen met de andere culturele actoren.

J

aarlijks vindt op 11 juli het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap plaats. Ook in
Jette wordt deze feestdag jaarlijks gevierd. Reserveer alvast vrijdag 8 juli in jullie
agenda. Dan kan je op het Kardinaal Mercierplein
terecht voor een receptie en een muzikaal feestje.
Om 18.30u start de 11 juliviering met een receptie in de Gemeentelijke Feestzaal. Vanaf 19.30u
gaat de viering hand in hand met Jette Stream

11 juliviering
Vrijdag 8 juli 2016
Kardinaal Mercierplein
Receptie – 18.30u - Bal Modern – 19.30u tot 22u
Een initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte
Gooris, het Gemeenschapscentrum Essegem en de Nederlandstalige Openbare Bibliotheek

Erfgoedbank Jette online
Ben je benieuwd naar hoe Jette er
vroeger uitzag ? Ben je op zoek naar
stille getuigen van het dagelijks leven
van vroeger? Dan moet je zeker eens
snuisteren in de digitale erfgoedbank
van Jette op www.erfgoedbankbrus
sel.be.

O

p 23 juni werd de erfgoedbank Brussel
feestelijk gelanceerd in de Abdij van Dielegem. De Jetse erfgoedbank is een onderdeel van de overkoepelende Brusselse
erfgoedbank. Ze bevat meer dan 1000 foto’s en
prentbriefkaarten van straten en pleinen, monumenten en gebeurtenissen in Jette. Ook mensen
in hun gewone doen en laten komen uitgebreid
aan bod.
Elke week komen er nieuwe beelden over Jette
bij dankzij een groep van enthousiaste vrijwilligers. Zij digitaliseren en beschrijven het binnengekomen beeldmateriaal van individuele Jetse
verzamelaars, verenigingen en andere personen
die foto’s uit hun persoonlijke albums ter beschikking stellen.

Ook iets voor jou?
Heb je zelf oude foto’s, dia’s, geluidsfragmenten, filmpjes, … over Jette of werk je graag mee
aan het beschrijven van al dit materiaal in de erfgoedbank? Neem dan contact op met de bib op
jette@bibliotheek.be of 02.427.76.07.

De Erfgoedbank Jette is een samenwerking
tussen de Nederlandstalige bibliotheek Jette, GC
Essegem en de gemeentelijke dienst Cultuur. De
erfgoedbank van Jette maakt deel uit van de
overkoepelende Erfgoedbank Brussel van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie (Erfgoedcel
Brussel). Je vind er niet alleen oud beeldmateriaal van Jette, maar ook van een aantal andere
Brusselse gemeenten.
www.erfgoedbankbrussel.be

Zomer in de bib
Van eind juni tot zaterdag 27 augustus wordt
in de bib de vakantieregeling toegepast.
Tijdens deze periode kan je boeken, tijdschriften, strips, cd's en dvd's lenen voor 6 weken.
Bovendien mag je van elk soort materiaal 10
items lenen.
De bib blijft de hele zomer open en dit op de
gewone openingsuren.
Voor wie zijn vakantie buiten deze periode
plant passen de bibmedewerkers op eenvoudige aanvraag graag de uitleentermijn en het
aantal materialen aan.
Omdat de Zomer van het Spannende Boek er
opnieuw aankomt, pakt de bib in juli uit met recent verschenen thrillers en detectives.

Openingsuren
Volwassenenafdeling
Mediatheek

Jeugdafdeling

• Ma
• Din
• Woe
• Don
• Vrij
• Zat

14u tot 19u
16u tot 18u
14u tot 19u
16u tot 18u
12u tot 19u
12u tot 18u
14u tot 19u
16u tot 18u
14u tot 19u
16u tot 18u
10u tot 13u
10u tot 13u
14u tot 16u
14u tot 16u
Sluitingsdagen tijdens de grote vakantie:
11, 21 en 22 juli en 15 en 29 augustus.
Nederlandstalige bibliotheek Jette
Kardinaal Mercierplein 6
02.427.76.07 – www.jette.bibliotheek.be

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.

Patrick Blommaert
Al 50 jaar Jettenaar!
Na een korte periode waarin hij werkzaam was in
de privésector ging Patrick Blommaert aan de
slag als elektricien bij de RTBF waar hij zich
beetje bij beetje opwerkte. Tegenwoordig is hij er
vakbondsafgevaardigde. Hij is een echte Jettenaar en houdt van sport, vooral judo en karate,
twee disciplines die hij al jaren beoefent in de
Royal Judo Club van Jette. Deze sympathieke
Jettenaar houdt ook van uitstapjes, zowel met de
moto als te voet, met of zonder zijn honden.

Vraag en antwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
Sinds 1965. Toen ik vijf was hebben mijn ouders La
Louvière ingeruild voor Jette. Ik ben er niet meer
weggegaan.
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
Dat moet mijn eerste schooldag zijn op de school
Eveil, vlakbij de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeslaan (n.v.d.r.: de huidige school Simone Blangchard). Mijn moeder werkte daar ook.
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
De groene ruimtes in het algemeen. Jette telt heel
wat parken en bossen, het is echt een groene gemeente. Voor mij is dat een zegen, want ik heb
twee honden waar ik geregeld mee ga wandelen.
Ook de ligging van Jette is ideaal, het is makkelijk
bereikbaar en is goed bediend wat het openbaar
vervoer betreft. Hoewel ik persoonlijk meer een
motorliefhebber ben… Dat is mijn favoriete manier
om me te verplaatsen, zeker als het mooi weer is.
- Wat is uw favoriete plekje in Jette?
In de zomer ga ik dikwijls lopen en dat doe ik het
liefst in het Koning Boudewijnpark.
- Wat kan er nog verbeterd worden in onze
gemeente?
Ik denk de netheid. Ik vind dat het de laatste jaren
almaar erger geworden is. Dat is uiteraard niet de
schuld van de straatvegers of de reinheidsdiensten, maar er zijn meer en meer sluikstorten, toch
zeker in de buurt waar ik woon… En dan is er nog
het parkeerprobleem. Je ziet ook meer en meer
auto’s die op het voetpad geparkeerd staan. Maar
nogmaals, het gaat om geïsoleerde gevallen.

- Op welke manier zet u zich in voor het
Jetse leven?
Ik heb meer dan 20 jaar judo gedaan, maar ik ben
moeten stoppen na een hernia. In 2000 ben ik
samen met mijn zoon aan karate begonnen. Ik
ben altijd bij dezelfde club gebleven. Het schijnt
dat ik er een van de leden ben met de langste
staat van dienst… Gevechtssport is heel belangrijk voor mij. Het is meer dan een sport, maar ook
een levensfilosofie.
- Met wie moeten we deze reeks ‘De Jettenaren
aan het woord’ voortzetten?
Met mijn schoonbroer, die ook op de RTBF werkt
en die muzikant is.

Vijf vragen voor
een Jettenaar…
1. Waar werden in de 17de en 18de eeuw,
toen Jette nog geen gemeentehuis had,
de gemeentezaken behandeld: in la
Ferme du Wilg, de Abdij van Dielegem of
brasserie Le Central?
In de Abdij van Dielegem?
2. In welke Jetse kerk vindt elk jaar een
mis in het Brussels plaats? In de OnzeLieve-Vrouw van Lourdeskerk.
3. Hoeveel leden telt het Jetse schepencollege? Een tiental
4. Waar kan men in Jette terecht met
tuinafval? Op het containerpark?

Antwoorden
1. In la ferme du Wilg – 2. Sint-Pieterskerk
– 3. 9 (de burgemeester en 8 schepenen)
– 4. Op de gemeentelijke dienst Beplantingen, op de Laarbeeklaan

In enkele woorden
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Agenda

Viering

Natuur

Event

8 juli 2016
11 juliviering

9 juli 2016
Heymboschwandeling

Van 1 juli tot 7 augustus 2016
BrusselBad

De viering van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap vindt dit jaar plaats op 8 juli 2016.
Om 18.30u starten de festiviteiten met een receptie in de Gemeentelijke Feestzaal. Vanaf
19.30u gaat de viering hand in hand met Jette
Stream op het plein, met Bal Modern Sound
System met Patrick Balzat en gasten.

Ontdek samen met natuurgids Bruno Verhelpen de zomerflora en -fauna van de Heymboschsite. Afspraak op de parking op het einde
van de Liebrechtlaan (voor het grasveld en de
speeltuin).

Van 1 juli tot 7 augustus wordt de omgeving
van het Kanaal van Brussel weer omgetoverd
in Brussel-Bad. Naast de traditionele activiteiten, zoals kinderanimatie, een nachtclubcruise,
concerten, filmvoorstellingen, sporttoernooien
of watersportinitiaties zijn er dit jaar ook enkele nieuwigheden.

11 juliviering
Vrijdag 8 juli 2016
Kardinaal Mercierplein

Botanische wandeling Heymboschsite
Zaterdag 9 juli 2016, van 14u tot 16u
Liebrechtlaan (parking einde laan)
Gratis, inschrijven gewenst

Brussel Bad
Van 1 juli tot 7 augustus 2016
Saincteletteplein – Brussel

Festival
21 juli 2016
Drache nationale
Even traditioneel als de nationale feestdag
vindt in Jette op 21 juli ook ‘Drache Nationale’
plaats, het grote muziekfeest op het Laneauplein. Voor de 8ste editie van dit festival staan
maar liefst 5 groepen op het programma, uit
alle uithoeken van het land: Asphalt, Braave
Joenges, The Redemptions Colts, Scrappy
Tapes, Soviet Grass.
Drache Nationale
Donderdag 21 juli 2016
Laneauplein
Asphalt (16u) – Braave Joenges (1.h45u) –
The Redemptions Colts (19.30u) – Scrappy
Tapes (21.15u) – Soviet Grass (22.30u)

Agenda

