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Jetse Jaarmarkt

Eind augustus maken de Jettenaren zich opnieuw op voor
het feestelijke jaarmarktweekend. Concerten, kermis,
sporttoernooien,
muzikaal
vuurwerk, animatie en natuurlijk een reusachtige openluchtmarkt vormen de hoofdingrediënten van het leukste
weekend van het jaar.
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Het is zover
Nog 365 keer slapen en
het is weer jaarmarkt! Dat
zeiden we in een nostalgische opwelling bij het opruimen na de editie van
vorig jaar. Uiteindelijk vloog de tijd voorbij en
zijn we op enkele dagen van de 141ste Jetse
jaarmarkt!

“

Na al die jaren gaat het uitstekend met de
jaarmarkt. Meer nog, met uitzondering van
de editie van vorig jaar die gebukt ging onder
de terroristische dreiging, komt er alsmaar
meer volk op af, met pieken tot bijna 100.000
bezoekers!
De reden voor het succes ligt waarschijnlijk
bij het gevarieerde aanbod: concerten, tentoonstellingen van vee, pluimvee en hoenderhofdieren, kermis en kilometers
kraampjes met voedings- en andere producten en, niet te vergeten, de rommelmarkten.
Genoeg om de dag te vullen…
Maar de jaarmarkt beperkt zich niet tot één
dag. De activiteiten starten al donderdagavond en het hele weekend door wordt er gefeest en muziek en ambiance gemaakt.
Nieuw dit jaar zijn de Jette Sports Days. Het
is de verzamelnaam van tal van sportieve activiteiten in diverse disciplines en gemeentelijke sportinfrastructuren. En waarom niet
van de gelegenheid gebruik maken om een
kijkje te gaan nemen in het gloednieuwe en
recent ingehuldigde Omnisportcentrum?
Naast sport is er werkelijk voor elk wat wils,

denk maar aan het traditionele vuurwerk,
Cuba de Central of het Stripfestival.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een
buitengewone organisatie en samenwerking
tussen een groot aantal partners. Ik denk
hierbij aan de gemeentelijke dienst Economisch Leven en Animatie, de leden van de
vzw Handel en Jaarlijkse Jetse Markt, het
gemeentepersoneel, de politiezone BrusselWest, de MIVB, onze sponsors,… Ik wil ze allemaal bedanken en hun ijver om van deze
jaarmarkt opnieuw een succes te maken, hier
nog eens extra in de verf zetten.
Vergeet vooral niet dat de jaarmarkt de
ideale gelegenheid vormt om mensen te ontmoeten en deel te nemen aan het openbare
leven door samen te feesten. Daarom hoop ik
dat u allemaal opnieuw trouw op post zal zijn!
En dan nog iets: tegen de volgende editie
hebben we een spiksplinternieuw Spiegelplein… Ik kijk er nu al naar uit! Nog 365 keer
slapen!

• HEILIG-HARTLAAN (tussen de Secrétinlaan en

Zaterdag 26 augustus 2017 - Cuba del Central

Uw burgemeester,
Hervé Doyen

Verkeers- en parkeermaatregelen

Maandag 28.08.2017
Parkeer- en verkeersverbod in jaarmarktzone
0u>24u

Graafschap Jettelaan)
• KONINGIN ASTRIDPLEIN
• JETSESTEENWEG (het gedeelte tussen de Lakenselaan en het Koningin Astridplein)

”

• VAN BORTONNESTRAAT (Geen toegang vanuit
de Thomaes- en de Gillebertusstraat)

• GILLEBERTUSSTRAAT (Vanaf nummer 39 tot het
Laneauplein. Parkeer- en verkeersverbod)
• H. WERRIESTRAAT (Verkeersverbod van nummer
7 tot 98. Parkeerverbod rond het Laneauplein.)

Parkeer- en verkeersverbod

Verkeersverbod

• LEOPOLD I-STRAAT (het gedeelte tussen de Jet-

• WALENSTRAAT

Zondag 27 en maandag 28 augustus 2017

• VLAMINGENSTRAAT

• J. LAHAYESTRAAT (van zondag 6u tot maandag-

sesteenweg en de de Smet de Naeyerlaan)
• PIERRE TIMMERMANSSTRAAT

• VANDENSCHRIECKSTRAAT

• L. THEODORSTRAAT

• JULES LAHAYESTRAAT (tussen L. Theodorstraat

• THOMAESSTRAAT
• H. WERRIESTRAAT
• LANEAUPLEIN
• VAN BORTONNESTRAAT
• GILLEBERTUSSTRAAT
• F. LENOIRSTRAAT (tussen de de Smet de Naeyerlaan en de L. Theodorstraat)

en Ontmijnerslaan)
• MICHIELSSTRAAT (gedeelte tussen de L. Theodorstraat en de de Smet de Naeyerlaan)

avond) tot aan de Gele Poraa

Openbaar vervoer
Wijzigingen voor de bussen 13, 14, 49, 53 en 88 en
tram 19. Details: zie www.mivb.be

• TILMONTSTRAAT (gedeelte tussen de L. Theodorstraat en de de Smet de Naeyerlaan)

Handelszaken

• SINT-VINCENTIUS-A-PAULOSTRAAT

De leveringen voor de in de jaarmarktzone geves-

• DOPÉRÉSTRAAT (vanaf Boghemansstraat)

tigde handelaars dienen te gebeuren op de ochtend van 28 augustus 2017 tussen 4u en 5.30u.

• WEMMELSESTEENWEG (tussen de L. TheodorOpgelet! De toegang tot de jaarmarktzone en het

Voor de handelaars van de jaarmarktzone staat

• VAN HUYNEGEMSTRAAT

parkeren in deze zone blijven verboden tot na de

het College een afwijking toe te staan op de weke-

• KARDINAAL MERCIERPLEIN

opkuis door Net Brussel.

lijkse rustdag en op het sluitingsuur op 28.08.2017.

straat en de Legrellestraat)

• SECRETINLAAN (tussen het Kardinaal Mercierplein en de Ontmijnerslaan)
• SINT-PIETERSKERKSTRAAT (Tussen het Mercierplein en het nr. 47 (OCMW))

In alle bovenvermelde straten is het verboden containers en verhuisliften te plaatsen en is er geen
toegang tot de garages.
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Jets Stripfestival

Jean-Luc Delvaux als centrale gast
Op zaterdag 26 augustus kan u in
de Abdij van Dielegem opnieuw
genieten van het Jetse Stripfestival. Centrale gast dit jaar is JeanLuc Delvaux, een liefhebber van de
klare lijn.

D

e Jetse Verzamelaarskring slaagt er
reeds verscheidene jaren in om grote
namen uit de stripwereld naar het
Jetse Stripfestival te lokken. Dit jaar wordt
gekozen voor het aanstormend talent JeanLuc Delvaux.

Expo en signeersessies
Jean-Luc Delvaux is een aanhanger van de
klare lijn, in de traditionele vorm. Zijn strips
met held en hoofdpersonage Jacques Gipar
baden in de sfeer van de jaren ’50, waarbij ook
de oldtimers een nadrukkelijke plaats innemen. De affiche voor de Jetse jaarmarkt is ook
dit jaar van de hand van deze centrale gast. U
kan zijn overige werk ontdekken tijdens de
expo in het kader van het Stripfestival.

Het leven zoals het is…
als rolstoelpatiënt
Hindernissenparcours met rolstoel
We staan er niet genoeg bij stil dat
het dagelijkse leven van een rolstoelpatiënt letterlijk niet altijd op
wieltjes loopt. Op maandag 28 augustus kan het mobiele publiek
van de jaarmarkt dit aan de lijve
ondervinden op een hindernissenparcours in de F. Lenoirstraat.
De rolstoel uit de auto halen, een stoeprand trotseren of een dienblad transporteren,
het zijn maar enkele van de proeven op het
hindernissenparcours. Leden van het platform handicap, de dienst Menselijke ontwikkeling en het Centrum voor Traumatologie en
Revalidatie van het Brugmann-ziekenhuis zullen klaarstaan voor de nodige omkadering en
om uw vragen over handicap en beperkte mobiliteit te beantwoorden. Ze kunnen u ook
meer uitleg verschaffen over de verschillende
voorzieningen voor mindervaliden op de jaarmarkt (zie kader).

Daarnaast zijn er eveneens allerlei signeersessies gepland van ondermeer Fisher, Renaud, Walthéry, Dino Attanasio, Di Sano,
Malik, Leonardo, Carin en Ersel, een ruilbeurs,
diverse tentoonstellingen, collectors items,...
De vernissage van het stripfestival vindt
plaats op woensdag 23 augustus om 19u,
waarbij er een ex-libris is voor de aanwezigen.
Iedereen is welkom.
Jets Stripfestival
Zaterdag 26 augustus 2017
van 13.30u tot 18.30u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

26 augustus 2017

Inhuldiging
nieuwe vleugel
OCMW-rusthuis

Hindernissenparcours voor rolstoelen
Maandag 28 augustus 2017, van 10u tot 17u
F. Lenoirstraat

Toegankelijkheid voor
personen met beperkte
mobiliteit
Op de dag van de jaarmarkt zijn verschillende maatregelen van kracht om het evenement ook toegankelijk te maken voor
personen met beperkte mobiliteit. Zo zijn er
parkeerplaatsen voorzien voor eigenaars
van een parkeerkaart voor personen met
een handicap (F. Lenoirstraat en de Smet de
Naeyerlaan) en vertrekken er pendeldiensten van de rusthuizen van de gemeente.
Ten slotte zijn er ook twee aangepaste toiletten beschikbaar in het Garcetpark en de
F. Lenoirstraat.
Download het plan op www.jette.be

O

p zaterdag 26 augustus 2017 wordt
de nieuwe vleugel van het rust- en
verzorgingstehuis van het Jetse
OCMW ingehuldigd. Hiermee komt een einde
aan de eerste fase van de werken die in de
herfst van 2015 de start betekenden van de
renovatie van het gebouw met het oog op
meer comfort voor de bewoners en het personeel. Het einde van de werken is voorzien
voor 2019. Met deze nieuwe vleugel, bestaande uit 32 nieuwe kamers, stapt het Iriscentrum definitief de 21ste eeuw binnen.
Reden te meer om dit heuglijke nieuws tijdens
het feestelijke jaarmarktweekend gepast te
vieren!
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Jette Sports Days

Toernooien, demonstraties en initiaties

Sport neemt een belangrijke plaats
in in Jette en tijdens het jaarmarktweekend is dat niet anders, getuige daarvan de Jette Sports Days
en de Jaarmarktjogging. Supporters, sportievelingen voor één dag
of uitdagers, iedereen komt aan
zijn trekken!

D

e vzw Sport te Jette, de gemeentelijke
sportdienst en de Jetse clubs nodigen
iedereen het hele weekend uit om deel
te nemen aan de initiaties, de demonstraties
bij te wonen of de ploegen op de verschillende
toernooien te komen aanmoedigen.

en het sportcentrum Heymbosch het decor
voor sportieve prestaties in het kader van de
jaarmarkt. En zondag, van 9u tot 18u, situeert
het sportieve gebeuren zich in het Omnisportcentrum, de boulodroom Esseghem, het tennischalet van het Jeugdpark en het Koning
Boudewijnpark, waar de Jaarmarktjogging
plaatsvindt (zie kader).
Inschrijven voor de toernooien gebeurt via
de clubs, maar de initiaties zijn open voor alle
sportliefhebbers, jong en oud, net als de Jaarmarktjogging trouwens (zie kader).

Clubs en infrastructuren
Minivoetbal, turnen, dans, petanque, basketbal, volleybal, voetbal, klimmen, badminton
en jogging, dat zijn de sporten op het programma van de Jette Sports Days, die plaatsvinden op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag
27 augustus. Meteen ook de ideale gelegenheid voor nieuwsgierigen om de verschillende
sportinfrastructuren, waaronder het splinternieuwe Omnisportcentrum, te ontdekken. Op
vrijdag zijn er van 18u tot 22u tal van activiteiten gepland in het Omnisportcentrum en de
Boulodroom Esseghem. Op zaterdag, van 9u
tot 18u, vormen de boulodroom Garcetpark,
het Omnisportcentrum, het Gemeentestadion

Lancering Gilde van de Smoutebol

T

ijdens de lancering van deze Gilde van
de Smoutebol wordt de eerste ‘Eresmoutebol’ uitgereikt aan een Jettenaar die zich het afgelopen jaar verdienstelijk
maakte in de gemeente. Daarna kunnen de
aanwezigen genieten van de smoutebollen en
van een gezellig moment.

Grote
Jaarmarktjogging

De Jaarmarktjogging is ondertussen al aan zijn derde editie toe! En
na het succes van de vorige edities rekenen de organisatoren op
jou om er ook dit jaar een succes
van te maken. Haal alvast je loopschoenen uit de kast en schrijf je
vandaag nog in!

T

ijdens een parcours van 4 of 8 km
kunnen getrainde joggers of gelegenheidslopers gaan voor een record of
gewoon genieten van een ontspannen
rondje in het groene kader van het Koning
Boudewijnstadion.
Iedereen ouder dan 12 jaar is welkom en kan
zich vanaf vandaag inschrijven via de gemeentelijke website www.jette.be (nog tot
22.08)). Inschrijven kan ook de dag zelf, tussen 9u en 9.45, maar wel tegen een hoger
tarief (2 ¤ extra).

Jette Sports Days
Vrijdag 25 augustus, van 18u tot 22u
Zaterdag 26 augustus, van 9u tot 18u
Zondag 27 augustus, van 9u tot 18u

25 augustus 2017

Op vrijdagavond, bij aanvang van
het jaarmarktweekend, wordt de
Gilde van de Smoutebol officieel
voorgesteld in Jette.

Zondag 27 augustus 2017

Lancering Gilde van de Smoutebol
Vrijdag 25 augustus 2017 om 17.30u
Kardinaal Mercierplein

De organisatoren verwachten iedereen
massaal aan de start op zondag 27 augustus
om 10u. Na afloop krijgt je een foto van je
prestatie mee naar huis.
Info en inschrijvingen:
www.jette.be – 0490.58.69.25
Jaarmarktjogging (4 of 8 km)
Zondag 27 augustus om 10u
Koning Boudewijnpark
(ingang E. Toussaintstraat)
Inschrijvingen ter plaatse:
van 9u tot 9.45u
Prijs: 5 ¤ (vooraf) / 7 ¤ (ter plaatse)
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Een jaarmarkt waar muziek in zit…
Vijf dagen, diverse muzikale stijlen

Het Jetse jaarmarktweekend is als
vanouds doorspekt met muziek
van allerhande genres. Het begint
al donderdagavond met een concert van de filharmonie en eindigt
maandagavond met een dj-set van
dj Swa. En daartussen passeren
nog tal van stijlen de revue…

D

e muzikale evenementen in het kader
van de Jetse Jaarmarkt zijn netjes
verdeeld over de vijf dagen van het
jaarmarktgebeuren. In chronologische volgorde, van donderdag tot en met maandag, zijn
dat: het Bloemenconcert in de Sint-Pieterskerk, Jette Stream, Cuba del Central, een
groot muzikaal vuurwerk en het Joêrmetfestival.

Concert in feeëriek decor
Traditiegetrouw trekt het Bloemenconcert
op donderdagavond het jaarmarktweekend
muzikaal op gang. In de prachtig versierde
Sint-Pieterskerk zal de Koninklijke Filharmonie van Jette ook dit jaar weer haar beste muzikale beentje voorzetten en een origineel
programma te berde brengen met klinkende
namen zoals Barry White, Phil Collins, Queen
en The Rolling Stones.

Jette Stream gaat vreemd…
De zomerse vrijdagavonden op het Kardinaal Mercierplein zijn normaal gezien voorbehouden voor Jette Stream, maar voor de

jaarmarktkermis wijkt dit evenement met plezier uit naar het nabijgelegen Garcetpark. Ze
kunnen er trouwens gebruik maken van de infrastructuur van het Joêrmetfestival dat twee
dagen later plaatsvindt in hetzelfde park. Op
het programma staan voor de gelegenheid
niet minder dan 3 liveconcerten: Indigo
Mango, Galli en Max Telaer.

Jette goes Caribbean
Cuba del Central is nog zo’n vaste waarde
tijdens het jaarmarktweekend. Op zaterdagavond zullen ook anno 2017 tropische muziek,
opzwepende ritmes en schaars geklede dansers en danseressen weer alom tegenwoordig
zijn op het Laneauplein en omgeving. Voor
muziek en dans zorgen ondermeer Havana
Sur en Barbara y Vaivén Cubano.

Muzikaal vuurwerk, letterlijk én
figuurlijk
Het grote muzikale vuurwerk dat zondag
bij valavond zal losbarsten boven het Jeugdpark, vormt zowat het officiële startschot van
de eigenlijke jaarmarkt op maandag. Maar
ook op deze Jetse hoogdag kunnen muziekliefhebbers zich aan muzikaal vuurwerk – zij
het figuurlijk – verwachten, want dan palmt
het Joêrmetfestival als naar goede gewoonte
het Garcetpark in. Het feest start dit jaar om
17u met achtereenvolgens Call Me Lucy, Luc
Steeno, Acajou en de cover rockband Creep,
en wordt tussen 23u en middernacht afgesloten met dj Swa.

Muziek
op de Jetse jaarmarkt
24.08 - Bloemenconcert
Donderdag 24 augustus 2017 - 20u
Sint-Pieterskerk - Kardinaal Mercierplein

25.08 - Jette Stream
Vrijdag 25 augustus 2017 - 17u tot 23u
Garcetpark

26.08 - Cuba del Central
Met Havana Sur en Barbara y Vaivén Cubano
Zaterdag 26 augustus 2017 - 16u tot 0u30
Laneauplein

27.08 - Groot muzikaal vuurwerk
Zondag 27 augustus 2017 - 21.45u
Jeugdpark

28.08 - Joêrmetfestival
Call Me Lucy, Luc Steeno, Acajou, Creep
Maandag 28 augustus 2017 – 17u tot 0u
Garcetpark
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DONDERDAG 24.08

Programma

BLOEMENCONCERT
MUSICA CULTURA JETTE & DE KONINKLIJKE FILHARMONIE VAN JETTE

REUZEMARKT

ZATERDAG 26.08

JETTE SPORTS DAYS
SPORTTOERNOOIEN,
-DEMONSTRATIES EN
-INITIATIES

JETTE SPORTS DAYS
SPORTTOERNOOIEN,
-DEMONSTRATIES EN
-INITIATIES

In het Omnisportcentrum en boulodroom
Esseghem.

In het Omnisportcentrum, het sportcentrum Heymbosch, het gemeentestadion,
en de boulodroom Garcet

JETSE FLORALIA
14u-24u
Sint-Pieterskerk - Kardinaal Mercierplein

141STE JETSE JAARMARKT

9u-18u
In het centrum van Jette

20u
Sint-Pieterskerk - Kardinaal Mercierplein

VRIJDAG 25.08

MAANDAG 28.08

JETS STRIPFESTIVAL
13.30u-18.30u
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14

MAXI-ROMMELMARKT
9u-17u
Van Bortonne-, Gillebertus-, Thomaesstraat en Wemmelsesteenweg
TENTOONSTELLING NIEUWE WAGENS,
AUTODELEN & ELEKTRISCHE FIETSEN
9u-17u
H. Werriestraat
KINDERROMMELMARKT
9u-17u
Van Huynegemstraat
KINDERANIMATIES
9u-17u
H. Werriestraat

JETTE STREAM
17u-23u
Garcetpark
LANCERING
GILDE VAN DE SMOUTEBOL
17.30u
Kardinaal Mercierplein
OFFICIËLE OPENING
VAN DE KERMIS
18u
Kardinaal Mercierplein

JETSE FLORALIA
14u-24u
Sint-Pieterskerk - Kardinaal Mercierplein

TENTOONSTELLING NEERHOFDIEREN
9u-14u
Garcetpark

CUBA DEL CENTRAL
FREE FESTIVAL

TENTOONSTELLINGSWEDSTRIJD
VOOR PAARDEN, PONY’S, HOORNVEE,
SCHAPEN, GEITEN,…

17u-01u
Laneauplein

9u-13u
Secrétinlaan en Heilig Hartlaan

KERMIS
14u-24u
Kardinaal Mercierplein

JETSE FLORALIA
9u-24u
Sint-Pieterskerk - Kardinaal Mercierplein
ACTIVITEITEN BEPERKTE MOBILITEIT
10u-17u
F. Lenoirstraat

ZONDAG 27.08
JETTE SPORTS DAYS
SPORTTOERNOOIEN,
-DEMONSTRATIES EN
-INITIATIES
In
het
Omnisportcentrum,
de
boulodroom Esseghem, het tennischalet
(Jeugdpark) en Koning Boudewijnpark (jogging).
JETSE FLORALIA
9u-24u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

ANIMATIES
12u-03u
De Gele Poraa
J. Lahayestraat 27
KERMIS
14u-24u
Kardinaal Mercierplein
GROOT
MUZIKAAL VUURWERK
21.45u
Jeugdpark

HONDENWEDSTRIJD
10.30u
Garcetpark (voor het podium)
ANIMATIES
12u-01u
De Gele Poraa - J. Lahayestraat 27
JOÊRMETFESTIVAL
FREE FESTIVAL
17u-24u
Garcetpark
KERMIS
10u-24u
Kardinaal Mercierplein

BLOEMENMIS
10u - Rechtstreekse uitzending VRT en RTBF
Sint-Pieterskerk - Kardinaal Mercierplein

STRAATANIMATIE
Doorlopend

