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Artiestenparcours
d’Artistes
Tijdens het laatste weekend van april vindt de editie 2019 van het Artiestenparcours d’Artistes plaats. Het kunstenparcours wordt
groter dan ooit, met meer dan 400 kunstenaars en muzikanten.
P. 24 tot 26
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nieuws van het gemeentebestuur

Praktische
info

Het Gemeentehuis

En nu aan de slag!

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

Het woord van de burgemeester

■

O

p 27 maart stelde het schepencollege haar begroting 2019 en haar financieel plan 2020-2021 voor aan de gemeenteraad. Net als de vorige
jaren, heeft ook de begroting voor 2019 een overschot. De gewestelijke voogdij heeft de Jetse cijfers zelfs zonder enige opmerking goedgekeurd… ‘Met de felicitaties van de jury’, als het ware…

Demografie
Burgerlijke stand
FiBeBo (Financiële dienst)
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30 tot 14u.
Donderdag: van 13u tot 19u.
■
■

■

Een van de financiële doelstellingen voor dit mandaat valt meteen op: de procedures moderniseren, vereenvoudigen en digitaliseren en de toegang tot onlinediensten voor de burger verbeteren. Samengevat: ‘Administratie 2.0’. Verder zullen
de gemeente en het OCMW beter samenwerken om schaalvoordelen te realiseren,
zowel op het vlak van het beheer van aankopen, gebouwen, diensten en energie.
Andere uitdagingen – en andere investeringen – zijn onder meer: de ecologische
voetafdruk van het gemeentebestuur verkleinen, culturele en sportinfrastructuur
ontwikkelen, het wegennet verder renoveren, de concretisering van het Duurzaam
Wijkcontract Magritte dat de Esseghemsite uit haar isolement moet halen en de
leefomgeving van de bewoners aanzienlijk zal verbeteren,…

Andere diensten:
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 14u.
Donderdag: van 13u tot 16u.

Theodor 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
■

Stadsaanleg
Grondgebiedbeheer
(Stedenbouw)
Gemeentelijk patrimonium
Stadsmobiliteit
Duurzame ontwikkeling
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 14u.
Donderdag: van 13u tot 16u.
■

Maar naast deze budgettaire aspecten heeft de meerderheid via haar algemene
politieke nota ook de grote politieke en strategische lijnen voor de volgende jaren
voorgesteld. Het is de samenvoeging van electorale engagementen van de meerderheidspartijen.
Deze gedeelde visie beslaat verschillende belangrijke gebieden: de leefomgeving; de kwaliteit van de openbare ruimte; een duurzame transitie en doorgedreven bescherming van ons leefmilieu, onze gezondheid en de mobiliteit in onze
gemeente; de steun aan economische en commerciële activiteiten, met inbegrip
van onze lokale markten; de ontwikkeling van crèches en scholen; de solidariteit
met de zwakkeren; het concept ‘Smart City’; het burgerschap en de deelname aan
het openbaar leven en Jetse projecten; de strijd tegen seksisme, racisme en homofobie,… En daar bovenop de middelen voor deze ambities verzekeren met een
verantwoorde financiering.*
De ambitie is groot, daar bestaat geen twijfel over. En alles zal niet in enkele
maanden beklonken zijn, dat staat vast. De concrete realisaties zullen een hele
legislatuur beslaan. Maar zoals het gezegde luidt: ‘regeren is vooruitzien’, en in
die optiek heeft het college duidelijk haar grenzen vastgelegd!
Tot op het Artiestenparcours!
*De algemene politieke nota is integraal terug te vinden op www.jette.be.

■ Hervé Doyen, uw burgemeester

■
■
■

Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

Het Gemeentebestuur zal
gesloten zijn op 22 april
(Paasmaandag) en woensdag
1 mei (Dag van de Arbeid).
Info: www.jette.be
Facebook: @jette1090
Op de website vindt u
eveneens de digitale
versie van Jette Info
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Van op de banken van de Gemeenteraad 27 februari 2019

O

p de zitting van eind februari nam de Jetse gemeenteraad akte van
diverse wijzigingen in de samenstelling van de beheerraden, vergaderingen, commissies en
gemeentelijke vzw’s. De Bijzondere commissie van financiën,

HERVÉ
DOYEN
BURGEMEESTER

• Wijkcontract en
Grootstedenbeleid
• Communicatie, Participatie en
Informatie
• Kwaliteit
• Veiligheid
• Slachtofferhulp, bemiddeling
en alternatieve maatregelen
• Financiën en begroting
• OCMW-toezicht
• Biculturele infrastructuren
• Erediensten

Brulabo, het Sociaal Woningbureau, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, het Centre
culturel de Jette, de bibliotheekraden,
Jetse
Voedselhulp
(OCMW), de vzw’s Promotie van
Jette, Handel en Jaarlijkse Jetse
Markt, Sport in Jette: na de ge-

BERNARD
VAN NUFFEL
1STE SCHEPEN

woensdag 24 april 2019 om 20u

• Patrimonium, Energie en
Klimaat (gebonden aan
patrimonium)
• Voertuigenpark
• Stadsaanleg
• Beplantingen, serres en
gemeentelijke parken
• Waterbeleid (rioleringen,
blauw netwerk)

OLIVIER
CORHAY
2DE SCHEPEN

MOUNIR
LAARISSI
5DE SCHEPEN

• Franstalige cultuur
• Franstalige jeugd
en senioren
• Bicommunautaire
aangelegenheden
• Openbare reinheid

• Personeel
• Sociaal leven en
burgerschap
• Gezondheid
• Jobhuis

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN
• Burgerlijke Stand
en Demografie
• Duurzame ontwikkeling en
Leefmilieu
• Eerlijke handel
• Coördinatie Klimaatplan en
Luchtkwaliteit
• Personen met een handicap,
Gelijke kansen en Integratie

NATHALIE
DE SWAEF
7DE SCHEPEN

• Stadspreventie
• Sport en Kids' Holidays
• Handel, Economie
en Animatie

BENOÎT
GOSSELIN
4DE SCHEPEN

BRIGITTE
DE PAUW

U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraad op
https://publi.irisnet.be

De volgende gemeenteraad is op

SHIRLEY
DOYEN
8STE SCHEPEN
• Voorzitster
van OCMW van Jette

Info en contact
www.jette.be

■

• Franstalig onderwijs en
buitenschoolse opvang
• Huisvesting

CLAIRE
VANDEVIVERE
3DE SCHEPEN

College van
burgemeester
en schepenen
2018-2024

meenteraadsverkiezingen van oktober 2018 verkozen ze allemaal
nieuwe leden of vertegenwoordigers. Meer hierover vindt u in
Jette Info van volgende maand.

• Stadsmobiliteit en Luchtkwaliteit (gelinkt aan de
mobiliteit)
• Vlaamse Gemeenschap en
Nederlandstalig onderwijs
• Nederlandstalige jeugd
en senioren
• Internationale solidariteit
(Noord-Zuid)
• Stedenbouw en
verwaarloosde gebouwen
en gronden
• Bescherming van het
Erfgoed
• Gezin en Jonge kind

Permanenties:
De leden van het College van Burgemeester en
Schepenen hebben geen vaste permanenties. Als
u hen wil ontmoeten, kan u contact opnemen
met hun kabinet voor een afspraak. Alle info
vindt u op www.jette.be.
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Slimme parkeerplaatsen voor mindervaliden
Jette pilootgemeente voor proefproject Biotope
vrije plaats aan die ook met een sensor uitgerust is. Gedaan dus met eindeloos rondrijden
op zoek naar een plek om te parkeren.

Samen met Evere en Oudergem is
Jette een van de Brusselse pilootgemeenten voor een proefproject die het
personen met beperkte mobiliteit
makkelijker zou moeten maken om
een beschikbare parkeerplaats in de
buurt te vinden via een app op hun
smartphone.

H

et pilootproject kadert in het Europese onderzoeksproject Biotope
waarvan het Brussels Gewest een
partner is. Dankzij een actieve samenwerking met onder meer parking.brussels en het Centrum voor Informatica voor
het Brussels Gewest (CIBG), wil de Brusselse
overheid de zoektocht naar een parkeerplaats voor personen met beperkte mobiliteit
vergemakkelijken.

Ambitieuze toekomstplannen

Netwerk van sensoren
Door deze parkeerplaatsen uit te rusten met
sensoren, kunnen gebruikers in real time te
weten komen of de plaats die ze voor ogen
hebben al dan niet beschikbaar is. Deze sensoren zijn via een netwerk verbonden en geven
zo informatie door via de On Wheels-app of de
app van parking.brussels. Als de parkeerplaats
niet vrij is, geeft de app de dichtstbijzijnde

Op dit ogenblik zijn zo’n 100 sensoren
geïnstalleerd in drie gemeenten: Evere, Oudergem en Jette. Het is de bedoeling om het
netwerk op termijn uit te breiden tot 4.000
parkeerplaatsen, verspreid over het hele Brusselse gewest. Voorlopig gaat het alleen om
parkeerplaatsen voor personen met beperkte
mobiliteit. Op langere termijn zou het systeem
moeten werken voor alle parkeerplaatsen. Of
hoe Jette als pilootgemeente kan bijdragen
tot de profilering van Brussel als Smart City…

Meer info:
www.onwheelsapp.com
www.parking.brussels – www.biotope-project.eu

Jette wijst gebruikers deelsteps
op verantwoordelijkheid
Gewest legt deelstepplatformen gedragscode op
Deelsteps zijn aan de andere kant van
het kanaal stilaan ingeburgerd en ook
in Jette maken ze schoorvoetend hun
intrede. Toch kan dit waardig alternatief om zich in de stad te verplaatsen
bij een nonchalant gebruik leiden tot
ergerlijke of zelfs gevaarlijke situaties.

D

e deelstepplatformen die in Brussel
elektrische steps aanbieden, werken allemaal volgens hetzelfde principe. Gebruikers kunnen via een
app op hun smartphone een step in de buurt
lokaliseren om die te gebruiken. Aan het
einde van de rit kunnen ze het vervoersmiddel gewoon achterlaten op de plaats van bestemming.

Ordonnantie
In Brussel zijn ondertussen vier deelstepbedrijven actief zodat de steps te pas – maar

jammer genoeg vaak ook te onpas – in het
straatbeeld opduiken. Daarom nam het Brussels Gewest onlangs een ordonnantie rond
deelsteps aan om wat orde in de chaos te
scheppen. Zo zal je bijvoorbeeld vanaf september je deelstep niet overal meer kunnen
achterlaten en kunnen gemeenten op hun
grondgebied zones definiëren waar ze de
voertuigen liever niet zien.

Burgerzin
Voorlopig heeft Jette nog niet gereageerd
op de uitnodiging van het Gewest om parkeerverbodzones voor deelsteps door te
geven omdat de gemeente liever afwacht hoe
het gebruik van dit vervoersmiddel in de komende maanden evolueert. Wel wil ze de gebruikers wijzen op hun verantwoordelijkheidsen burgerzin en aanmanen om de voertuigen
niet achter te laten op te smalle voetpaden
waar ze personen met een beperkte mobiliteit, senioren en ouders met een kinderwagen

kunnen hinderen. Situaties waarbij elektrische
deelsteps hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd
staan, kunnen trouwens altijd gemeld worden
bij de gemeentelijke dienst Stadsmobiliteit
(mobilit@jette.irisnet.be).

I5

vrije tijd

3
april

Jette, de leukste gemeente
Kom met Bruzz mee feesten op het Kardinaal Mercierplein

Jette is de leukste gemeente van Brussel. Dat zeggen wij niet, maar wel
Bruzz. Straffer nog, dat zeggen de
Brusselaars zelf. Om dat te vieren organiseert Bruzz op woensdag 3 april
een feestje op het Kardinaal Mercierplein.

N

aar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen eind 2018 organiseerde Bruzz een ‘Ronde van
Brussel’, waarbij alle Brusselse gemeenten uitgebreid werden voorgesteld. Er
werd eveneens een grote rondvraag georganiseerd onder de Brusselaars om te weten
welke Brusselse gemeente nu de leukste gemeente was. En de winnaar is… Jette!

Muziek en gratis frietjes
Maar wat levert deze verkiezing op, meer
behalve een leuke titel? Bruzz besloot om
deze bekroning te vieren met een leuk feestje.

Op woensdag 3 april kan u vanaf 18u terecht
op het Kardinaal Mercierplein. Een Bruzz-dj zal
voor de sfeer zorgen, de Koninklijke Filharmonie voor een extra muzikale noot en er zal gratis drank en frietjes uitgedeeld worden.

■

Jette, de leukste gemeente
Bruzz-feestje
3 april 2019, van 18u tot 20u
Kardinaal Mercierplein

Box Klarafestival
op het Kardinaal Mercierplein
Unieke ervaring voor muziekliefhebbers

V

an 25 tot 29 april neemt/nam de box
van het Klarafestival plaats op het
Kardinaal Mercierplein. In deze doorzichtige container vonden vijf dagen
lang meer dan 100 concerten plaats, voor een
publiek van telkens drie personen.
Jette won de wedstrijd die bepaalde waar
de box van het Klarafestival een plaats kreeg.
Het concept is even eenvoudig als briljant:
klassieke muzikanten spelen in een doorzichtige box, van 17u tot 23u, concerten van een
kwartier, telkens voor een publiek van slechts
3 man. Een unieke belevenis. Alle concerten
waren dan ook in een oogwenk uitverkocht
en zowat 300 liefhebbers konden genieten
van een ‘privé-concert in een intieme omgeving.
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OCMW van Jette
Een nieuwe ploeg

Vrijdag 1 maart 2019 werd de Jetse OCMW-Raad officieel geïnstalleerd, na
de aanduiding op 1 december 2018 van de leden door de Gemeenteraad. De
leden vormen de nieuwe ploeg die het OCMW de komende 6 jaar zal leiden.

D

e 13 Raadsleden legden de eed af
voor Burgemeester Hervé Doyen. Een
grote vernieuwing van de ploeg, want
9 raadsleden van de 13 maakten
geen deel uit van de vorige OCMW-Raad. De
continuïteit van het OCMW-bestuur blijft echter
verzekerd door de herverkiezing van Brigitte De
Pauw als OCMW-voorzitter.
De voorbije 6 jaar kon het OCMW mooie
projecten realiseren voor de Jettenaren, zoals
de sociale kruidenier Caba Jette, het dagcentrum voor senioren Viva Jette of de renovatie
van het rusthuis en het onthaal.
De OCMW-Raad is als volgt samengesteld:
7 leden LBJette, 3 leden Ecolo/Groen, 1 lid
Open VLD en 2 leden PS/SPA.

Beleidsprogramma
Op 19 maart 2019 keurde deze nieuwe
Raad een eerste belangrijk dossier goed: de
begroting 2019 en het driejarenplan 20192021. Meteen ook de gelegenheid voor de
meerderheid om haar Beleidsprogramma

voor te stellen, samen met de prioriteiten
voor de 6 komende jaren.

Ontdek het volledig Beleidsprogramma op
de OCMW-website www.ocmwjette.be, net als
de leden van de OCMW-raad.

ONDER DEZE PRIORITEITEN :
• Bijzondere aandacht voor de ouderen in
onze gemeente, gebaseerd op een algemene visie die de ouderen zo lang mogelijk thuis wil laten blijven;
• Steun voor gezinnen in moeilijkheden,
via financiële hulp voor schoolmaaltijden
en buitenschoolse en culturele activiteiten met het gezin;
• De strijd tegen de kinderarmoede via het
project ‘1.000 dagen voor mijn kind’:
coaching voor kwetsbare gezinnen om
ze gezonde gewoonten bij te brengen
van bij de geboorte. Dit moet bijdragen
tot de gezondheid en het welzijn van de
toekomstige generaties;

• De ontwikkeling van de onlinemogelijkheden en -procedures voor het publiek
om zo zware en nutteloze administratieve procedures te vermijden;
• Sociale activering en tewerkstelling van
steuntrekkers, via een individuele begeleiding voor elk profiel;
• De sociale coördinatie van het verenigingsnetwerk binnen de gemeente Jette;
• Een intern management, gericht op de
toekomst, met aandacht voor het leefmilieu en goed beheer, om zo van het
OCMW van Jette een voorbeeldig bestuur te maken, een aantrekkelijke werkgever en een instelling die in de eerste
plaats gericht is op haar publiek.
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Senior Focus voor 65+
Een nuttig pakket, koel te bewaren!
Om de zorg voor ouderen te optimaliseren, stort de gemeente Jette zich in het
avontuur ‘Senior Focus’. In april ontvangen 3.000 geïsoleerde 65-plussers een
uitnodiging om hun gratis Senior Focus-kit af te halen. Op termijn zal de actie
nog uitgebreid worden met extra kits.
nioren ouder dan 65 zullen de Senior Focus
als eerste ontvangen. Zijn krijgen in april een
brief in de bus met meer uitleg over hoe ze
zich de kit kunnen aanschaffen. Daarna volgen nog verdelingen tot iedereen die overtuigd is van het nut van de Senior Focus-kit,
in het bezit is van een exemplaar.
Als u dat wenst, kan u vrijblijvend de algemene vragenlijst en medische fiche van Senior Focus downloaden via www.jette.be.
Ook de OCMW-dienst Info Viva! staat het hele
jaar door ter beschikking van de Jetse senioren.
■

D

e gele Senior Focus-brooddoos
komt overgewaaid uit Canada en
bevat alle nuttige informatie over
de eigenaar, met name over zijn of
haar gezondheidstoestand en levensgewoonten. De doos is makkelijk te herkennen en
op te bergen op een voor iedereen vertrouwde plaats: de koelkast. Ze is dus makkelijk terug te vinden en bijgevolg uiterst
nuttig in geval van nood thuis.

Tijdwinst bij noodgevallen
Dankzij een sticker op de koelkast zijn
hulpdiensten meteen op de hoogte van de
aanwezigheid van een Senior Focus-kit. Ambulanciers, brandweerlui, huisartsen, politiemensen, hulpverleners,… kunnen bijgevolg
efficiënt handelen in geval van nood, wanneer elke seconde telt. En in het geval van
een verdwijning kan de politie terugvallen op
de Senior Focus-doos voor alle essentiële informatie: een foto van de vermiste persoon,
een kopie van de identiteitskaart, uiterlijke

kenmerken, levensgewoonten, vaak gefrequenteerde plaatsen,…

Lancering in Jette
De campagne Senior Focus heeft al zijn
nut bewezen in tal van Waalse en enkele
Brusselse gemeenten. Om dit project in Jette
van de grond te krijgen, konden de gemeentelijke seniorendiensten en de diensten Sociaal leven & Burgerschap en Stadspreventie

“

De gele doos van Senior
Focus is makkelijk te
herkennen en op te bergen
in de koelkast. Ze is uiterst
nuttig in geval van nood
thuis.
rekenen op de gewaardeerde medewerking
van het OCMW en Infopunt Viva!, de lokale
politie en de Commissie dringende geneeskundige hulpverlening. Geïsoleerde Jetse se-

Meer info over het project:
www.jette.be
of de gemeentelijk dienst Senioren
cademeyer@jette.irisnet.be
02.423.12.67

INFO VIVA!
VOOR ALLE 60-PLUSSERS
Het doel van Info Viva! is om de Jetse senioren en hun naasten (familie, buren, vrienden,…) bij te staan en in te lichten. De
sociale assistenten kunnen u helpen bij het
inschatten van uw situatie en verschillende
diensten of hulp aanbieden, met respect
voor uw privéleven en met de nodige discretie en luisterbereidheid, met de bedoeling te komen tot de beste oplossing. Info
Viva! biedt dus zowel sociale als logistieke
steun aan alle betrokken instanties om de
situatie van de senioren te optimaliseren.
Aarzel niet om contact met hen op te nemen
of ze op te zoeken.
■

Léon Theodorstraat 197
Ma, di, do en vr: van 9u tot 12u
Wo: van 13u tot 16u
www.vivajette.be/info-viva
0471.83.30.53 – infoviva@jette.irisnet.be
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Cirque Ancien
Voorleesboek met en voor jonge kankerpatiëntjes
snode plannetjes van de gemene circusdirecteur dwarsbomen. Het boek trekt op een magische manier de analogie tussen de
wondere wereld van het circus en de onzekere en onbekende weg van het genezingsproces na kankerdiagnose.

In hun Appeltuin kregen de kinderen
van de afdeling Kinderoncologie van
het UZ Brussel onlangs het bezoek
van actrice Gilda De Bal. De ambassadrice van vzw Warriors Against Cancer
kwam er voorlezen uit het kinderboek
Cirque Ancien van Nikkie Van Lierop.

Warriors Against Cancer
Cirque Ancien is een project van Warriors
Against Cancer, een vzw die mensen met kanker helpt om hun zelfbeeld te herstellen.
Daar slaagt de vereniging niet alleen in met
professionele fotoshoots, zoals voor dit kinderboek, maar ook via de organisatie van
onder meer kookworkshops, yoga, lachtherapie, sportieve work-outs, beautyworkshops,…

E

igenlijk is Cirque Ancien een bundeling van prachtige portretten, fabelachtige illustraties en één bijzonder
verhaal. Voor de portretten poseerden 12 professioneel geschminkte kankerpatiëntjes gewillig voor de lens van fotograaf
Bram Mönster. Vervolgens creëerde Nikkie
Van Lierop rond de fotoreeks een verhaal en
zorgde Lisiane Moerman voor de illustraties.

Circus als decor
In Cirque Ancien is de hoofdrol dus weggelegd voor twaalf jonge kankerpatiëntjes. Ze

kruipen er in de huid van circusartiesten die
over bijzondere krachten beschikken. Enkel
als ze die krachten bundelen, kunnen ze de

Het voorleesboek Cirque Ancien is te koop via
www.warriorsagainstcancer.be. Voor elk boek
dat verkocht wordt, schenkt de vzw een gratis
exemplaar aan een kind dat in behandeling is.

Motown Miroir
83 appartementen binnen 3 jaar
Sinds enkele weken zijn de voorbereidingen begonnen voor Motown Miroir,
de tweede fase van het herbestemmingsproject Clos du Miroir, het
woongebied dat ervoor zal zorgen dat
binnen 3 jaar de herinneringen aan de
voormalige Pfizer-site stilaan zullen
vervagen.

de drie blokken. De verbouwing van het gebouw B – het karkas dat ooit deel uitmaakte
van het Pfizer-complex – staat bovenaan de
agenda en zal 55 appartementen tellen. Eind
2019, begin 2020, verhuizen de ruwbouwwerken naar D1 en D2, de twee kleinere gebouwen
(respectievelijk 20 en 7 appartementen) die tussen gebouw B en de Wemmelsesteenweg zullen
komen te staan.

D

Woonruimte, parking en groen

e eerste fase van het immoproject
Clos du Miroir, op de site gelegen
tussen de Wemmelsesteenweg, de
Thomaesstraat en de Léon Theodorstraat, werd exact 5 jaar geleden afgerond.
Binnenkort starten de werken voor de
tweede fase, bestaande uit drie blokken met
in totaal 83 appartementen. Motown Miroir –
het project is genoemd naar de projectontwikkelaar en het nabijgelegen plein – moet
over drie jaar afgerond zijn.

1 verbouwing, 2 nieuwbouwen
Het gerenommeerde Antwerpse architectenbureau Meta kreeg de opdracht voor de bouw van

Naast de bouw van de drie blokken, die een
mix van woongelegenheden (studio’s, 1-, 2- en
3-kamerappartementen, duplexappartementen)
zullen aanbieden, wordt ook de ondergrondse
parking uitgebreid. En de kers op de taart van
het Clos du Miroir wordt de heraanleg van de
buitenruimte, waar een landschapsarchitect zal
zorgen voor de nodige groene toetsen naast de
weg die de twee helften van het hele project
doorklieft.
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Vier blikjespersen in Jette
Sorteren, ook in de openbare ruimte
Hou je ervan om te nippen aan een blikje
terwijl je door de straten slentert? Vergeet
dan niet wat de mogelijkheden zijn van recyclage en kijk even rond of je in de buurt geen
blikjespers vindt.

Wist je dat het 100 tot 500 jaar duurt
voor de natuur een blikje afbreekt?
Toch zijn correct ingezamelde blikjes
voor 100% recycleerbaar! Jette beschikt over vier mobiele blikjespersen
zodat iedereen ook op straat met een
gerust hart zijn blikje kan achterlaten.

De 4 blikjespersen in Jette
■

D

e blikjespersen staan geïnstalleerd
op strategische plaatsen (vlakbij
scholen, parken, op evenementen,...)
en kunnen tot 2.000 blikjes aan, de
hoeveelheid nodig voor de productie van drie
fietsen! Deze vuilnisbakken in de vorm van
een reuzenblikje zijn eenvoudig in gebruik:
het volstaat om een leeg blikje te deponeren
op de daartoe voorziene plaats en de handel

■
■

in beweging te zetten. De pers doet de rest.
In de winter worden de blikjespersen om de
twee weken geledigd, maar in de zomer zijn
ze al na 1 week vol.

INFO

■

Ingang Garcetpark
(Kardinaal Mercierplein)
Ingang Athénée Royal de Jette
(de Levis Mirepoixlaan)
Ingang Huybrechtspark
(Woestelaan)
Ingang Heymboschchalet
(J.J. Crocqlaan)

April 2019

werken

CLOS ‘T HOF TEN BERG
Water, elektriciteit en openbare
verlichting

zal het autoverkeer in de straat verboden
zijn.

In april gaan Sibelga en Vivaqua verder
met de vernieuwing van hun infrastructuur in Clos ‘t Hof ten Berg. Deze werken
zullen nog 2 maanden in beslag nemen.
In functie van de planning van de werken
zal het autoverkeer en parkeren er verboden zijn en zal de toegang tot de garages niet mogelijk zijn. Voor
voetgangers blijft de straat bereikbaar.

J.J. CROCQLAAN
Werken nutsbedrijven en heraanleg
In de J.J. Crocqlaan starten Sibelga en Vivaqua met de vernieuwing van hun installaties. Na deze werken zal de
gemeente de fiets- en voetpaden tussen
de twee rotondes heraanleggen. Tijdens
de werken blijft de straat bereikbaar voor
auto’s, fietsers en voetgangers.

TIMMERMANSSTRAAT
Werken nutsbedrijven en heraanleg

TRAM 9
Dikke Beuklaan

In april start Vivaqua in de Timmermansstraat met de vernieuwing van de privéaansluitingen op het waterdistributienet.
Na deze werken volgt een volledige heraanleg van de straat. Het einde van de
werken is voorzien voor eind dit jaar. In
functie van de planning van de werken

In februari 2019 gingen de werken voor de
verlenging van tramlijn 9 tussen Dikke
Beuk en de toekomstige halte Koning Boudewijn van start. Meer info over deze werken
op
www.tram9.brussels
en
www.mivb.be of via 0800.94.001 (van 9u
tot 12u).

PROXY CHIMIK IN JETTE
April 2019
■
■

■

■

Kardinaal Mercierplein
8 april 2019 - van 17u tot 17.45u
H. Liebrechtlaan
(kant J.B. Moyensstraat),
niet in april
Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
niet in april
Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99)
enkel voor Jettenaren – elke dinsdag,
donderdag en zaterdag, van 9u tot 12u
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duurzame ontwikkeling

SAGAL-biomanden bij Ploef!
Zin om jezelf eens in de watten te leggen en in een moeite door onze planeet te ontzien? Dan moet je zeker de
groenten van de stadsboerderij eens
proeven. Het zijn stuk voor stuk biologische producten, lokaal geteeld en
met een solidaire inslag…

D

e stadsboerderij is een sociale-economieproject dat biologische groenten
op
menselijke
schaal
produceert in Brussel. Ze levert in
korte keten aan de Brusselse consument via
een SAGAL (Solidaire Aankoopgroep voor Artisanale Landbouw). De productie van de
groenten gebeurt volgens het permacultuurprincipe door een team van landbouwspecialisten, groentetelers in spe en 2 ezels.

Biomanden
De groenten worden ’s morgens geoogst
op een veld in Neder-over-Heembeek en ’s
namiddags geleverd bij Ploef!. Door in een
SAGAL te stappen, neem je deel aan een voedingsmodel dat inzet op lokale seizoensgroenten, geteeld in korte keten en op een
menselijke schaal, een model waarmee je tegelijkertijd een solidaire band met de producent creëert. Elke biomand telt zo’n 8 tot 10
soorten groenten, kruiden en kleine seizoensvruchten.
Geïnteresseerden kunnen ofwel elke week of
een biomand bestellen of om de twee weken
een mand delen. De groentemanden worden

elke donderdag (van begin mei tot half december) geleverd bij Ploef! (Bonaventurestraat 100).

Meer info:
louisbea2002@yahoo.fr – 0479.609.100

Geleide wandeling

Ontdek het gezang van vogels

I

n april staat er een nieuwe geleide wandeling op de Heymboschsite op het programma, dit keer rond het thema van het
gezang van vogels. De aprilmaand is de
ideale periode om bij enkele zangnoten de
juiste vogel te plaatsen. In het gezelschap van
een natuurgids van vzw C.E.B.O. (de Milieucommissie voor Brussel-West) gaan we op ont-

dekking naar de vogelsoorten die voorkomen
in Jette en leren we hun gezang te ontcijferen.
Om de vogels beter te kunnen observeren,
vindt de wandeling ’s morgens plaats.
De wandeling is gratis, maar inschrijven is
wel verplicht. De voertaal is Frans, maar de
gids is tweetalig en kan in functie van de
groep ook in het Nederlands tussenkomen.

Info en inschrijvingen:
dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu
ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.03

■

Geleide wandeling Heymboschsite
Zaterdag 13 april om 8u
Afspraak op het Oude Afspanningsplein
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Elke eerste donderdag van de maand

Opendeurdagen van de biodiversiteit
Van april tot oktober houden de
Boomgaard van de transitie en de Bijentuin opendeur en kan je van de
meester-composteerders iets opsteken op het vlak van composteren. Drie
goede redenen om een namiddag op
ontdekkingstocht te gaan…

E

rgens tussen de dienst Beplantingen
en de Kinderboerderij opent de didactische tuin een keer per maand
zijn deuren. In deze oase van groen
kan je met het hele gezin een bezoekje brengen en nader kennismaken met drie projecten:
■ Compostdemonstratie: ontdek het proces
en de geheimen van het composteren en
bestook meester-composteerder Jean met al
je vragen rond dit thema.
■ Boomgaard van de transitie: didactische
boomgaard, beheerd door ‘Natuur in Jette’,
een Jetse vereniging die deel uitmaakt van
het initiatief ‘Jette in transitie’. De boomgaard
bestaat uit oude fruitvariëteiten, zoals de
Prunus avium ‘Griotte de Schaerbeek’, de

Malus domestica ‘Gris Braibant’ of de Pyrus
communis ‘Beurré Superfin’.
■ De Bijentuin: De imkers van SRABE wijden
je in in de fascinerende wereld van de bijen
en leiden je rond langs de aanwezige bijenkorven. Ook kinderen zijn welkom. Zorg er
wel voor dat je een lange broek en gesloten
schoenen draagt.

■

Opendeurdagen van de biodiversiteit
6/04, 4/05, 1/06, 6/07, 3/08, 7/09 en 5/10,
telkens van 13u tot 17u
(Bijentuin gesloten op 6/04 en 5/10)
Gemeentelijke dienst Beplantingen
Laarbeeklaan 120
Toegang: gratis

Meer info: dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu (ddo@jette.irisnet.be - 02.422.31.01)

Agenda Duurzame ontwikkeling - Leefmilieu
14.05

‘Slaatjes het hele jaar door’ (NL)

18.00
BIB
VERDOODTZAAL

W
O
R
K
S
H
O
P

24.04

Hoe digitale vervuiling tegengaan? (FR)

19.00

Verse en gezonde slaatjes, zelfs in de winter? Het kan!
In deze workshop passeren enkel soorten en variëteiten de revue waarmee je het hele jaar door lekkere
slaatjes kan klaarmaken. Je komt te weten wanneer je
ze kan zaaien, planten en oogsten – op je balkon, terras of in de tuin – alsook enkele trucs om de kweekperiode ervan te vervroegen of te verlengen. Heb je
niet de mogelijkheid om buiten groenten te telen? Dan
is de workshop ‘Mijn moestuin in de keuken’ op jouw
maat gesneden!

■

Workshop ‘Slaatjes het hele jaar door’ (NL)
Nederlandstalige bibliotheek - Jan Verdoodtzaal
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis, inschrijven verplicht
(ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.01)

LIBRAIRE
JAUNE

L
E
Z
I
N
G

Na amper 10 jaar is de smartphone niet meer weg te
denken uit ons dagelijks leven. Telefoneren en sms’en
komen niet langer op de eerste plaats, we surfen er
mee op internet, bekijken video’s, communiceren via
sociale media of nemen foto’s. Maar de ecologische impact van het toestel is enorm: het bevat tal van grondstoffen en voor het gebruik ervan wordt een beroep
gedaan op energieverslindende datacenters. Deze lezing leert hoe we de ecologische en sociale impact van
de smartphone, en bij uitbreiding van de pc en de tablet, kunnen verminderen.
Deze lezing kadert in de campagne No Impact Jette
(www.noimpactjette.be)
■

Lezing ‘Hoe digitale vervuiling tegengaan?’ (FR)
Librairie Jaune - Leopold I-straat 499
Gratis, inschrijven verplicht
(ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.01)
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Paaseierenjacht
in het Garcetpark
Inschrijvingen gaan eind maart van start

Kermis op het Mercierplein
Tijd om de vakantiesfeer op te roepen en
begin mei naar de paaskermis op het Kardinaal Mercierplein te trekken. Tien dagen puur
amusement voor het hele gezin!

O

Dit jaar is het extra lang wachten op
Pasen. Ook de traditionele Jetse paaseierenjacht schuift hierdoor op. Pas op
zaterdag 20 april 2019 kunnen de
Jetse kinderen in het Garcetpark op
jacht naar paaseieren. De inschrijvingen zijn van start gegaan.

T

ijdens de Jetse paaseierenjacht kunnen Jetse kinderen van 3 tot 12 jaar
in het Garcetpark terecht voor een lading paaseieren. Geen paasfeest zonder paaseieren. De Jetse kinderen kunnen de
dag voor Pasen terecht in het Garcetpark dat
met tennisballen bezaaid zal liggen. Deze tennisballen kunnen ze vervolgens inwisselen
voor heerlijke chocolade-eieren. Net als andere jaren organiseert de vzw Promotie van
Jette ook allerlei animatie om er een echt
feest van te maken. Inschrijven is verplicht,
nog tot 14 april 2019.

Plezier, spel en lekkers

Meer info: www.jette.be
■

f het nu gaat om eendjes vissen,
schieten, trampolinespringen of zich
tegoed doen aan lekkernijen, op de
kermis herbeleeft iedereen zijn kindertijd en
amuseren jong en oud zich te pletter. De paaskermis op het Kardinaal Mercierplein vindt dit
jaar plaats van 1 tot 12 mei. Tussen het Garcetpark en het station zullen een twintigtal stands
en attracties zorgen voor het nodige vertier.
Kom je met het hele gezin of onder vrienden
amuseren of genieten van een pakje friet of
een suikerspin!
■ Paaskermis
Van 1 tot 12 mei 2019
Kardinaal Mercierplein

Grote paaseierenjacht
Zaterdag 20 april 2019, van 10.30u tot
12u (toegang tot 11.45u)
Garcetpark (toegang Kardinaal Mercierplein)
Enkel voor Jetse kinderen
Wie niet ingeschreven is, zal geen
toegang krijgen tot het park

Tijdelijke nieuwe locatie voor Jette Met
Van 1 tot 12 mei staat de paaskermis opgesteld op het Kardinaal Mercierplein.
Jette Met verhuist dus tijdelijk en zal op
woensdag 1 en woensdag 8 mei te vinden zijn voor het politiebureau.

Vakantiespeelplein Kids’ Holidays
Paas- en zomervakantie 2019
Het is niet altijd vanzelfsprekend om
een passende activiteit te vinden voor
de kinderen tijdens schoolvakanties.
Maar op het gemeentelijke vakantieplein Kids’ Holidays Jette, dat elk jaar
met Pasen en tijdens de zomervakantie plaatsvindt, kunnen ze zich naar
hartenlust uitleven onder het toeziend
oog van ervaren animatoren.

H

et vakantiespeelplein Kids’ Holidays
speelt zich af in het Poelbos en verwelkomt kinderen van 3 tot 12 jaar
tijdens de paasvakantie en de zomervakantie. De kinderen beleven er de tijd
van hun leven en gaan helemaal uit de bol in
dit groene kader en – als het weer het toelaat

– in de gezonde buitenlucht. Ze worden begeleid door gebrevetteerde of ervaren animatoren en nemen deel aan activiteiten aangepast
aan hun leeftijd: uitstapjes naar de Kinderboerderij, de brandweerkazerne of het Museum voor Natuurwetenschappen, zwemmen,
voetballen, turnen, minigolf, knutselen, toneel,
tekenen, creatieve spelletjes, verhaaltjes
lezen,… Naast activiteiten, bezoeken en animatie is dagelijks een vieruurtje voorzien. Voor
de allerkleinsten (3-6 jaar) staat er elke morgen ook een glas melk klaar. ’s Middags eten
de kinderen hun eigen lunchpakket.
Opgelet! Vanaf dit jaar zijn er geen centrale ophaalpunten meer. U moet uw oogappel dus
rechtstreeks naar het Poelbosdomein brengen.
Zin om te zien hoe jouw kind zich amuseert? Op
10 en 17 april, van 14.45u tot 15.45u, is er

een opendeurdag voor de ouders.
Wie geïnteresseerd is, kan zich nog snel
inschrijven voor de paasvakantie! De inschrijvingen voor de zomervakantie starten midden mei.
Surf naar www.jette.be om de praktische
modaliteiten te ontdekken en de inschrijvingsdocumenten te downloaden.
Meer info: www.jette.be
dienst Sport/Kids’ Holidays: 02.423.12.47
■

Kids' Holidays Jette
Van 8 tot 12 en van 15 tot 19 april 2019
Van 7.30u tot 17.30u (opvang van 7.30u
tot 9u en van 16u tot 17.30u)
Tarieven: 47,50 ¤/week (Jettenaren);
95 ¤/week (niet-Jettenaren)
Poelbosdomein - Laarbeeklaan 110
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Van 30 maart tot 27 oktober

Tennis in het Jeugdpark
Klaar voor het nieuwe seizoen?
Hou je van ontspanning in de buitenlucht of een balletje slaan met familie
of vrienden? Goed nieuws: vanaf 30
maart start het nieuwe tennisseizoen
in Jette en kan je in het Jeugdpark opnieuw terecht op de openluchttennisterreinen.

■

Tennisterreinen Jeugdpark
De Smet de Naeyerlaan 381
Info en reservaties:
www.tennisjette.be – 02.478.12.87

D

e synthetische velden of gravel van
het Jeugdpark zijn toegankelijk
7 dagen op 7, van 30 maart tot 27
oktober 2019. Sinds enkele jaren
zijn de reservaties in handen van de uitbater
van de Tennischalet. Jettenaren kunnen rekenen op een voordeeltarief voor de seizoensabonnementen of voor een abonnement van
5u of 10u. Verder verschillen de tarieven voor
Jetse jongeren en senioren en naargelang het
type terrein. Alle praktische info vind je op
www.tennisjette.be. Je kan je er ook online
inschrijven en een terrein reserveren.
Ontdek de tarieven voor 2019 op www.tennisjette.be.

Van 6 april tot 29 september

Minigolf in het Jeugdpark
Speelplezier voor het hele gezin
Tijdens de zomer zijn alle redenen
goed om maximaal te profiteren van
de buitenlucht. Wat dacht je van een
partijtje minigolf onder vrienden of
met het gezin? Het terrein van het
Jeugdpark opent dit jaar op 6 april.
Veel plezier!

M

inigolf is een leuke activiteit voor
jong en oud en een ideale gelegenheid om te profiteren van een
aangenaam moment in open
lucht. Niks leuker om vrienden of familie op
een parcours vol hindernissen uit te dagen
om het balletje in zo weinig mogelijk slagen

in de hole te mikken. Het minigolfseizoen
start op 6
april
en
loopt tot 29
s e p t e m b e r.
Tijdens
de
schoolvakanties is
het minigolfterrein dagelijks open
van 13u tot 18u. Tijdens de schoolperiode
kan je er terecht op woensdagnamiddag en
tijdens het weekend, van 13u tot 18u. Jongeren (-18) en senioren (+60) betalen 3,50 ¤
voor 1 spelletje en 15 ¤ voor een 5-beurtenkaart. Volwassenen betalen 5 ¤ voor 1 spel-

letje en 22 ¤ voor 5 spelletjes. Hou je golfclub alvast klaar!
Meer info: www.jette.be (Vrije Tijd – Sport)
Gemeentelijke Sportdienst – 02.423.12.97
■

Minigolf Jette - Jeugdpark
Heilig-Hartlaan
(ter hoogte van de spoorwegbrug)
Van 6 april tot 29 september 2019
Schoolvakanties:
dagelijks van 13u tot 18u
Buiten schoolvakanties:
woensdagnamiddag en weekend,
van 13u tot 18u
Bij droog weer
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Buitenspeeldag in Jette
Sport- en spelactiviteiten voor klein en groot

K

inderen zitten meer en meer achter
een tv-, tablet- of smarphonescherm
gekluisterd. Terwijl spelen en bewegen zo belangrijk is. Op woensdag
24 april vindt in heel Brussel de Buitenspeeldag plaats. In Jette kan je terecht in de Dansette- en A. Gomandstraat.
Kennen jouw kinderen het plezier van zaklopen, stoeptekenen of bellen blazen? Nee?
Hoog tijd om hier verandering in te brengen.
Deze activiteiten en nog vele andere zoals
tennis, bal-, kring- en volksspelen, fietsen,…

staan op het programma van de nieuwe Buitenspeeldag. Deze sport- en spelactiviteiten
voor klein en groot zijn volledig gratis. De
perfecte manier om de woensdagnamiddag
op een leuke en gezonde manier door te
komen.
■

Buitenspeeldag Jette
Woensdag 24 april 2019
van 14u tot 17u
Dansette- & A. Gomandstraat
Gratis

Festival Bruxelles Babel
Tegen genderstereotypering
Wat vind je als jongere van de gelijkheid tussen meisjes en jongens? Hoe
kijk je tegen genderidentiteit aan? Dit
zijn het soort vragen waarrond de 34ste
editie van het Festival Bruxelles Babel
draait, een festival rond artistieke expressie voor en door jongeren.

V

an 12 tot 21 april zullen 150 jongeren
via theater, muziek, dans, video en
beeldende kunsten, genderstereotypen aanklagen en onderuit halen op
een expo, een levende bibliotheek en een
spektakel. Dit festival is het resultaat van
multidisciplinaire workshops die het hele jaar
georganiseerd worden door verenigingen en
onderwijsinstellingen, ook in Jette.

Retrospectieve
Van 12 tot 21 april is er ook de expo ‘Babel
34 ans !’, een retrospectieve over de 33 voorbije edities van het festival. Aan de hand van
foto’s, affiches, films, portretten van festivalbezoekers,…, kan het publiek kennis maken
met Bruxelles Babel voor en achter de schermen. Uiteraard komt ook het thema van dit
jaar – ‘de meisjes-jongens-relatie’ – ruimschoots aan bod. Op de avond van de vernissage kan je ook de levende bibliotheek

ontdekken, met getuigenissen die verband
houden met de vraag ‘Meisjes-jongens, waar
zit hem eigenlijk het verschil?’.

Enkele opmerkelijke reizigers zullen je zeker
verrassen door de genderproblematiek op
een originele manier te belichten.

Wat is het verschil?

Meer info:
www.bruxellesbabel.be
info@bruxellesbabel.be
0483.41.53.54 – 02.800.86.24

Op 19 en 20 april, respectievelijk om 20u
en om 15u, stellen de jongeren het publiek
voor om samen met hen mee te rijden met
tram 51 voor het spektakel ‘Quelle différence’. Dankzij theater, dans en muziek maak
je een reis door Brussel, weg van de wereld.

■

Vzw Tremplins
Meiboomstraat 14
1000 Brussel
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De lente, hét rommelmarktseizoen

ROMMELMARKTEN

Nu de lente eindelijk in het land is, kan het rommelmarktseizoen echt van start gaan.
De komende weken staan er maar liefst zes rommelmarkten op het programma.
U kan nog snel een plaats reserveren of gewoon een kijkje gaan nemen, op zoek naar de beste koopjes.

Rommelmarkt Tilmont
Zondag 28 april 2019
Tilmontstraat (tussen de de Smet de
Naeyerlaan en de Leopold I-straat)
Inschrijvingen: vanaf 1.04
www.brocantetilmont.be - 0487/16.95.21
Rommelmarkt Lenoir
Zondag 28 april 2019
F. Lenoirstraat (tussen de de Smet de
Naeyerlaan en de Léon Theodorstraat)
Inschrijvingen: vanaf 10.04
02.425.75.34 5 - 15¤/3M.
Rommelmarkt Wouters
Woensdag 1 mei 2019
A. Woutersstraat en J. Schuermansstraat.
Inschrijvingen: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 april
van 16.30u tot 18u - café ‘Au Bon Coin’ –
Oude Afspanningsplein 1.
Rommelmarkt Jacques Brel
Zaterdag 4 mei 2019
Augustijnernonnenstraat (tussen de
Dansettestraat en de de Smet de Naeyerlaan), J. Loossensstraat en G. Delathouwerstraat.
Inschrijvingen:
0478.58.09.97 ou 0472.97.44.48.
Rommelmarkt Esseghem
Zaterdag 4 mei 2019
Esseghemstraat (tussen de J. Lahayeen Dansettestraat), Dapperheidsstraat,
Verzetstraat, J. Loosensstraat (tussen
de Esseghemstraat en de G. Delathouwerstraat).
Inschrijvingen:
0495.69.96.23 ou 0485.25.53.40.
Infos : 0471.43.02.39 - ceco@scarlet.be
Vanaf 14.03 voor de bewoners en 28.3,
11.04, 25.04, 02.05 voor de niet-bewoners - J. Lahayestraat 169
Rommelmarkt Vergeten Hoek
Zaterdag 18 mei 2019
In de wijk Vergeten Hoek: de Levis Mirepoixlaan (tussen de E. Faesstraat en de
Ch. Woestelaan), E. Faesstraat (tussen

de Levis Mirepoixlaan en de Odon Warlandlaan), C. De Clercqstraat, Odon Warlandlaan (tussen de Ch. Woestelaan en
de Faesstraat).
Inschrijvingen: Vanaf eind april 0470.23.55.74 na 16u
Rommelmarkt Sint-Clara
Zondag 23 juni 2019
in de De Heynlaan en
de Van Rolleghemstraat.
Info: 0496.37.83.40
guy.opdebeeck@gmail.com.
Inschrijvingen vanaf 12.05.
Jaarmarktrommelmarkt
Maandag 26 augustus 2019
in de Van Huynegem-, Van Bortonne-,
Thomaes-, H. Werrie-, Gillebertusstraat
en de Wemmelsesteenweg
Inschrijvingen: vanaf juni 2019
Rommelmarkt Ô Don
Zaterdag 14 september 2019
In de Odon Warlandwijk (langsheen het
Huybrechtspark).
Inschrijvingen: vanaf 1.05
0477.589.472
comite-odon@hotmail.com
10¤ + 5¤ waarborg.

Rommelmarkt Vanderborght
Zaterdag 21 september 2019
In de Vanderborghtstraat, tussen de
Broustinlaan en de Lakenselaan en tussen de Lakenselaan en de Prins Boudewijnstraat.
Inschrijvingen: vanaf 1.09
0477.74.91.42
mireille.de-looze@hotmail.com
12¤ (vvk) – 15¤ (ter plaatse)
Rommelmarkt Dopéré
Zondag 22 september 2019
In de Dopéré-, Legrelle-, Bogemans- en
Brunardstraat en in de Wemmelsesteenweg (tussen de Legrelle- en Dopéréstraat).
Inschrijvingen: vanaf 1.09 - 02.427.63.35
Rommelmarkt Dieleghem
Zondag 22 september 2019
n de Dieleghemsesteenweg, de Decrééen Volralstraat.
Inschrijvingen:
02.479.35.65 – 0475.60.78.63 dany.henrard@skynet.be
Rommelmarkt Pink Ribbonettes Brussels
zondag 29 september 2019
In de E. de Grijse- en J. Baudouxstraat.
Inschrijvingen: 0494.58.17.64.
Georganiseerd ten voordele van ‘Ramer
contre le cancer’

16 I

solidariteit

13

Kameroense maaltijd en concert

april

Ten voordele van ngo Cameroon Total Surrender

Zin in een gezellig en muzikaal
avondje waarvan de opbrengst naar
een goed doel gaat? Schrijf je dan in
voor de avond georganiseerd door
Belgospel ten voordele van de ngo
‘Cameroon Total Surrender’, een initiatief van Henriette Djop.

D

e avond wordt georganiseerd in de
marge van een gospelstage en start
met een feestelijke Kameroense
maaltijd, gevolgd door een magisch
concert van Didier Likeng en Emmanuel Pi
Djob. Kameroener Didier Likeng is gepassioneerd door negro-spirituals en gospel en is
een van de grote namen van de gospelmuziek in Europa. Emmanuel Pi Djob, eveneens
van Kameroense origine, is een echte prins
NdogSul-Bassa. Hoewel zijn stem gedrenkt is
in Afro-Amerikaanse gospel, groeit hij in
afrosoul pas echt uit tot een volwaardig
geëngageerd artiest. De twee zullen op de

piano begeleid worden door Philippe Ekoka.
Samen geven ze een concert ten voordele van
Cameroon Total Surrender, een ngo actief in
Kameroen in diverse domeinen (gezondheidszorg, landbouw, kunst, bouw,…). Mis deze gezellige en solidaire avond niet!
Meer info over de ngo Cameroon Total Surrender:
www.cameroontotalsurrender.org

■

Kameroense maaltijd-concert
Zaterdag 13 april 2019 om 19.30u
Zaal Excelsior
Sint-Pieterskerkstraat 8
Prijs: 25 ¤ (maaltijd + concert)
Info en reservering:
belgospel2019@gmail.com

Projecten internationale solidariteit
Een dagje ideeën uitwisselen
‘overgangseffect’ betekenen. Door de rol die
ze speelt in de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg kan ze een sociale hefboom
betekenen.

Woon je in Jette en ben je betrokken in
een ontwikkelingsproject met een
land in het zuiden? Wil je het werk dat
jouw vereniging verricht in de kijker
zetten en kennis maken met andere
projecten rond internationale solidariteit? Reageer dan op het initiatief
van de gemeente om instanties actief
binnen de sector te verzamelen om
een dagje te brainstormen.

B

elgië telt heel wat inwoners van
vreemde origine en veel van hen ondersteunen ontwikkelingsprojecten in
hun land van herkomst. Transfers van
geld en familiale knowhow kunnen bijdragen
aan Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Op internationaal niveau liggen de bedragen (466 miljard euro in 2017) drie keer

Oproep voor geïnteresseerden

hoger dan die van de Officiële ontwikkelingshulp. In België vertegenwoordigen deze transfers een (ondergewaardeerde) enveloppe van
2 tot 5 miljard euro… een niet onbelangrijk
bedrag! Deze financiële hulp kan, naast een
sociale zekerheidsfunctie in de meest behoevende of onherbergzame streken, ook een

De Schepen van Internationale solidariteit
wil de Jettenaren die betrokken zijn in ontwikkelingsprojecten samenbrengen om hun acties
de valoriseren en mekaar te ontmoeten,
ideeën uit te wisselen en eventueel samen te
werken. Tijdens een ontmoetingsdag krijg je
de kans om je project kenbaar te maken en
kennis te maken met andere projecten. Geïnteresseerd? Neem dan voor 30 april 2019
contact op met de coördinatrice Internationale
solidariteit.
Meer info:
afnicolay@jette.irisnet.be – 02.422.31.02
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27
april

Feest in het zwembad Nereus

Hou je van zwemmen, spatten, waterpret,…? Kortom, ben je een echte waterrat en maak je graag plezier? Dan
is het Zwemfeest echt iets voor jou!
Wie de komst van de lente wil vieren,
kan dat op 27 april in het zwembad
Nereus.

O

f het nu onder familie of vrienden
is, het Zwemfeest is de ideale gelegenheid om het zwembad een
dag op een meer ludieke manier te
beleven. Met je toegangsticket kan je gedurende anderhalf uur genieten van een reeks
speciaal voor de gelegenheid opgezette animaties: aquagym, waterspelen (in het grote
en in het kleine bad),… Er zal voor elk wat
wils zijn. Zin om erbij te zijn? Rep je dan als
de bliksem naar het zwembad Nereus om je
plaats te reserveren! Inschrijven kan enkel ter
plaatse in het zwembad Nereus.

Meer info:
02.468.23.27 – 02.427.19.36

■

Zwemfeest Nereus
Zaterdag 27 april 2019, van 9u tot 19.30u
Zwembad Nereus
Koningin Fabiolaplein 10 - Ganshoren
Inkom: 1,50 ¤

Leán brengt tweede cd uit
Jarabi: drie klassemuzikanten zorgen voor zuiderse symbiose
Traditionals en herwerkingen

Leán is een muzikaal trio waar gitaar
en percussie van Jetse makelij zijn, dus
mocht Jette zeker niet ontbreken als
tussenstop op hun nieuwe tournee.
Die eer viel onlangs Casa Veronica te
beurt waar het publiek kon kennismaken met hun nieuwe album Jarabi.

B

ij Leán speelt Silke Clarysse klassieke gitaar, neemt Otto Kint de
contrabas voor zijn rekening en tekent Gielis Cautaers voor de percussie. Het was hun passie voor wereldmuziek
die hen in 2014 bij elkaar bracht, een passie
die anno 2019 resulteert in Jarabi, het tweede
album van het trio.

Wereldmuziek
Leán staat garant voor wereldse gitaarklanken van Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse

en mediterrane origine, gecombineerd met
jazzy contrabasgeluiden en afgewerkt met
subtiele handpercussie. De drie muzikanten
bevolkten al tal van podia in binnen- en buitenland, waaronder het Yellowtimefestival in
Geel en het Safaricom International Jazz Festival in Nairobi, Kenia.

Het in een fraai hoesje uitgegeven tweede
album van het trio bestaat vooral uit zuiderse
muziek, met de nadruk op traditionals en
herwerkingen van bestaande nummers. Zo
wagen ze zich in de titelsong met succes aan
een arrangement van een nummer van een
Malinese koraspeler, pinken ze in ‘Lagrimas
Negras’ een traantje van Cubaans liefdesverdriet weg en laten ze in ‘Benga Beat’ vurige
ritmes dialogeren met melodieuze passages.
Afsluiten doen ze met een klassieker uit de
bossa nova (‘Felicidade’) en een Moorse traditional (‘Lamma Bada’).
Jarabi moet het hebben van de symbiose
van de drie schitterende muzikanten en
maakt dat beetje lentegevoel dat er al was
compleet!
Meer info: www.lean-music.com
www.facebook.com/triolean
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Ensembles Jetse Academie
in de spotlights

Na de ‘Percussion on stage’-tour van het slagwerkensemble en het
geslaagde optreden van het blokfluitensemble op de jaarlijkse
happening Academix, is de Jetse Academie tijdens het komende
Artiestenparcours ook aanwezig met ensembles.

S

lagwerkleraar Dimitri Dumon bundelde de afgelopen twee maanden
de krachten van zijn leerlingen en
verenigde zijn percussieklassen uit
Jette, Hoeilaart, Overrijse en Tervuren. Samen
realiseerden ze met ‘Percussion in Stage’ een
tournee met concerten in de Brusselse rand,
Wallonië en Vlaanderen. Met hun indrukwekkend instrumentarium, gevarieerd programma, speeldrift en virtuositeit gooiden ze
hoge ogen bij hun publiek.

Blokfluit
Ook de blokfluitklas van Katelijne Lanneau
zette een uitdagend project op poten. Onder
haar aanvuren verzamelden 70 blokfluitisten
uit Nederlandstalige en Franstalige Brusselse
academies zich in het blokfluitorkest ‘Brussels Recorders United’. Met een instrumentarium gaande van de alom gekende
sopraanblokfluit tot grootbasblokfluiten van

wel 2 meter hoog waagden de blokfluiters
zich aan een hedendaagse compositie van de
Mexicaanse componiste Angélica Castello. In
bijzijn van de componiste trad het blokfluitorkest recent op in Flagey tijdens ‘Academix’,
een festivaldag voor Brusselse academies.

volwassenencombo nog steeds jong van hart
te zijn met enkele doorleefde blues- en rocknummers.
Een optreden van de gitaarklas van Brecht
Ameel op zondag 28 april, ook in Ploef!, vervolledigt het programma van de Jetse Academie op dit artiestenparcours.

Artiestenparcours
Ook tijdens het komende Jetse Artiestenparcours is de academie aanwezig met ensembles. Op zaterdag 27 april brengen
enkele boeiende muziekgroepen een concert
in Ploef!. Zo is er voor het tweede jaar op rij
het ‘Ensemble voor Experimentele Muziek’ te
gast. Onder leiding van leerkracht Bertel
Schollaert brengt de groep niet alledaagse
muziek. Twee JazzPopRock-combo’s vervolledigen het programma. Zo treedt het blazerscombo aan waarin leerkracht Hendrik
Vanattenhoven klassieke blazers en een
pop/jazz-ritmesectie verenigt en toont het

OPTREDENS JETSE ACADEMIE
TIJDENS ARTIESTENPARCOURS
■

Concert Ensembles Experimentele
Muziek en JazzPopRock
Zaterdag 27 april om 16u
Ploef! – Bonaventurestraat 100

■ Concert

Gitaarklas Brecht Ameel
Zondag 28 april om 11u
Ploef! – Bonaventurestraat 100
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Jettenaren van de wereld

‘Na bijna 10 jaar kan je wel stellen dat we
toch min of meer geworteld zijn in deze gemeente. We hebben er onze vrienden, onze
favoriete winkels, enzovoort,’ resumeert
Alexandre het afgelopen decennium. ‘Ik denk
dat een terugkeer naar Canada, of een emigratie naar eender welk land, een nieuwe
ontheemding zou betekenen.’

Uurverschil
Diepgeworteld in Jette of niet, voor Alexandre zijn Montreal en Quebec nooit ver weg.
‘We gaan er nog er nog geregeld naartoe, zo
om het anderhalf jaar, nu eens in de zomer,
dan weer in de winter’, weet hij te vertellen.
De volgende reis komt voor het CanadeesBelgische gezelschap trouwens alsmaar dichterbij. ‘Eind april vliegen we er naartoe om
de 100ste verjaardag van mijn grootmoeder te
vieren’, klinkt het enthousiast. ‘Ik kijk ernaar
uit, want ook mijn zus zal er bij zijn. Zij
woont in het westen van Canada, zo’n 3.500
km van Montreal. Voor haar is de reis naar
Montreal zelfs langer dan voor ons!’ Dat
Alexandre dat uurverschil aanhaalt, blijkt niet
zo toevallig te zijn. ‘Dat is wat mij het meeste
hindert bij mijn contacten met mijn familie
en vrienden aldaar’, geeft hij toe. ‘ Na zoveel
jaar moet ik nog altijd nadenken voor ik hen
bel om me ervan te vergewissen of het er nu
morgen, middag of avond is. Het went nooit.’

Van de bijna 12.700 Jettenaren van buitenlandse origine hebben 9 de
Belgisch-Canadese nationaliteit. Alexandre Soucisse is een van hen.
Samen met zijn 3 kinderen is hij goed voor bijna de helft van de Canadese vertegenwoordiging in onze gemeente. Hoog tijd dus voor een
trans-Atlantisch luik aan onze serie ‘Jettenaren van de wereld’…

Z

ijn eerste kennismaking met België
dateert van 2000, toen Alexandre Soucisse een jaar lang ging werken in
Louvain-La-Neuve. Tijdens dat verblijf
leert hij Laurence kennen en samen trekken
ze na afloop van zijn professionele verplichtingen in België terug naar zijn roots, Montreal, de grootste stad van de Canadese
provincie Quebec. Laurence verblijft er aanvankelijk met een studentenvisum en daarna
met een tijdelijk visum. Omdat de toekenning
van een permanente verblijfsvergunning niet
eenvoudig is, beslist het jonge koppel in 2003
terug te keren naar België. ‘Brussel leek ons
het beste van twee werelden: de stad – waar
ik opgegroeid ben – en België, de heimat van
Laurence’, licht Alexandre hun keuze toe. Emigreren is trouwens voor de helft van zijn fa-

milie zowat een tweede natuur. Ook zijn moeder verliet op 20-jarige leeftijd haar geboorteland Egypte om zich te settelen in Canada.

Gevallen voor Jette
Na wat omzwervingen langs Elsene, Brussel-Stad en Schaarbeek, komen Alexandre en
Laurence in hun zoektocht naar een betaalbare woning als bij toeval terecht in Jette. ‘Bij
een bezoekje aan de zondagmarkt vielen we
voor de charme van het Astridplein en de
marktsfeer’, herinnert Alexandre zich. In 2010
– ondertussen is aan gezinsuitbreiding gedaan en zijn er de 3-jarige Juliette en de pasgeboren Lucien bijgekomen – settelt het
koppel zich in de Herrewegestraat. Negen jaar
later wonen ze er nog altijd, zij het nu met
z’n vijven, want in 2014 kwam Augustin er bij.

“

Binnenkort keren we terug
naar Canada voor de
100ste verjaardag van mijn
grootmoeder

Licht en sneeuw
Met zijn optimistische ingesteldheid probeert
Alexandre Soucisse het leven in België van de
positieve kant te bekijken. ‘In mijn dagelijkse
contacten kom ik niets dan open en warme
mensen tegen, en toch haalt vooral kommer en
kwel het nieuws. Daarom probeer ik me gericht
te laten informeren en niet zomaar passief te
slikken wat de media mij voorschotelt.’
Om af te sluiten wilden we nog weten wat
hij het meeste mist aan Canada, en zo eindigt ons gesprek met een poëtische noot: ‘De
sneeuw! Bij sneeuw baadt alles in een ander
soort licht. Als ik ’s morgens mijn ogen open,
weet ik of er een sneeuwtapijt ligt nog voor
ik de gordijnen geopend heb…’
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Wereldklasse in
de Dielegemabdij

■

Duet van piano en klarinet
■

■

Met Roeland Hendrikx en Liebrecht
Vanbeckevoort staan twee Belgische topmuzikanten van internationale klasse in de Dielegemabdij
In Jette brengen ze een origineel
klarinetrepertoire, met werk van
Brahms, Poulenc en Pärt
Voorheen stonden deze muzikanten wereldwijd op de grootste
podia, van China tot Zuid-Afrika

De eerste zondag van de maand is steevast een hoogdag voor muziekliefhebbers in Jette. Dan kunnen ze in de Dielegemabdij genieten van
klassieke concerten van wereldklasse. Begin mei is het de beurt aan Roeland Hendrikx en Liebrecht Vanbeckevoort, die samen een klarinet- en
pianoduo vormen.

H

et gebeurt niet zo vaak dat een
Belg het tot de finale schopt van
de Koningin Elisabethwedstrijd
en al zeker niet met een ‘populair’ instrument als piano. Het gebeurt nog
minder dat hij/zij vervolgens onder lof bedolven wordt. Liebrecht Vanbeckevoort viel deze
eer wel te beurt, in 2007. Vele jaren later is
deze concertpianist een internationaal gerespecteerde muzikant die wereldwijd op heel
wat vooraanstaande podia stond, van China
tot Zuid-Afrika. Hij heeft het werk van alle
grootmeesters onder de knie, van Beethoven
tot Rachmaninov, van Chopin tot Tchaikovsky.
In Jette wordt Liebrecht Vanbeckevoort gekoppeld aan Roeland Hendrikx, een van de
toonaangevende klarinettisten in België en
Europa. Hendrikx was jarenlang soloklarinettist bij het Nationaal Orkest van België, maar

in 2017 koos hij voor een loopbaan als solist.
Daarnaast blijft hij een gepassioneerd pleitbezorger van kamermuziek, onder meer met
het Roeland Hendrikx Ensemble.

Brahms, Poulenc en Pärt
Samen maakten ze een cd met Frans repertoire voor klarinet. Tijdens het concert
begin mei presenteren ze enkele werken van
hun 2de cd. Naast de befaamde eerste sonate
van Brahms klinken Carl Maria von Weber,
Francis Poulenc en last but not least Spiegel
im Spiegel van Arvo Pärt. In deze combinatie
van Frans en Centraal-Europees klarinetrepertoire zijn de meest uiteenlopende ‘klarinetscholen’ op de afspraak.
Infos en tickets:
culture@jette.irisnet.be - 02.423.12.65

■

Roeland Hendrikx en
Liebrecht Vanbeckevoort
Klassiek in de Abdij
Zondag 5 mei 2019 om 11u
Dielegemabdij - Tiebackxstraat 14
Met kinderopvang en receptie
Tickets: 10 ¤ / 5 ¤ (-12, +65
& leden academies Jette)

Opgelet! Het concert van begin april (contratenor Dominique Corbiau) was alweer in een
oogwenk uitverkocht. Als je bij het optreden
van Roeland Hendrikx en Liebrecht Vanbeckevoort wil zijn, is snel zijn dus de boodschap.
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GC ESSEGEM JETTE
GEMEENSCHAPCENTRUM ESSEGEM, LEOPOLD I-STRAAT 329 - Facebook @Essegem - www.essegem.be

SPEELWEEK PAASVAKANTIE

WORKSHOP

MIEP EN MOOS OP
DE KERMIS (PHANTA REI)
VAN 8 TOT 12 APRIL 2019, VAN 9U
TOT 16U (OPVANG VAN 8U TOT 17U)

KOKEN MET KIDS
WOENSDAG 10 APRIL,
VAN 14U TOT 16.30U

len? Kom naar de bib en neem je
oude foto’s en verhalen mee. Zo
ontdekken we samen het Jette van
vroeger en nu.
■

Nederlandstalige bib
Kardinaal Mercierplein 6

APA

Voor kinderen van 3 tot 6 jaar.
Miep en Moos gaan samen naar
de kermis. Natuurlijk is knuffel er
ook bij. Gelukkig maar, want in het
spookhuis heeft Moos het niet
makkelijk. Miep knijpt snel haar
ogen dicht wanneer ze in het reuzenrad gaan.
■

70 ¤ - 60 ¤ (voor 2de kind)
Paspartoe-tarief: 14 ¤

In het kader van het Wijkcontract
Magritte
■

ARTIESTENPARCOURS
D’ARTISTES
ZATERDAG 27 EN ZONDAG 18 APRIL,
TELKENS VAN 11U TOT 19U

1¤
Inschrijven verplicht:
walenka.raeyen@vgc.be

WORKSHOP

KOKEN MET DE BUREN
MAANDAG 15 APRIL, VAN 10.30U
TOT 13.30U

WORKSHOP

LEKKER VREEMD KOKEN
MAANDAG 29 APRIL,
VAN 12U TOT 15U

WORKSHOP

BOUW JE EIGEN LUCHTMETER
WOENSDAG 3 APRIL OM 19.30U

In het kader van het Wijkcontract
Magritte
■

Bouw zelf je luchtmeter om de luchtvervuiling in je straat te meten. Met
een pakket van een tiental onderdelen knutsel je die avond de luchtpijp
zelf in elkaar. Je sluit het toestelletje
thuis aan op de Wifi en klaar is kees.
■

1¤
Inschrijven verplicht:
walenka.raeyen@vgc.be

INFO

ERFGOED IN JETTE
WOENSDAG 24 APRIL OM 10U

35 ¤

Samen lekker koken én Nederlands
oefenen? Elke keer ontdek je
nieuwe gerechten. Gezellig aan de
slag in de keuken. Daarna genieten
van onze kookkunsten! Iedereen is
welkom, je kennis van het Nederlands is niet belangrijk! Je leert zeker
een paar nieuwe woorden!

INFO
INFO EN RESERVERINGEN:
GC ESSEGEM

02.427.80.39
ESSEGEM@VGC.BE
WWW.ESSEGEM.BE

■

Heb jij oude foto’s en affiches? Zin
om verhalen van vroeger te vertel-

3¤
lore.desmet@vgc.be of
02.427.80.39
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CASA VERONICA
CAPARTSTRAAT, 13B - Facebook @casaveronica.jette - www.casaveronica.net

TABLAO FLAMENCO

ARTIESTENPARCOURS D’ARTISTES

CURSUSSEN FLAMENCODANS

GITAARLESSEN OP GEVOEL

JEREZ DE LA FRONTERA
VRIJDAG 26 APRIL OM 20U

SCHILDERIJEN EN
BEELDHOUWWERKEN
ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 APRIL

ELENA LA GRULLA

VOOR KINDEREN
VAN 4 TOT 8 JAAR

Ter gelegenheid van het Artiestenparcours d’Artistes exposeert Casa
Veronica het werk van twee artiesten. Ontdek de schilderijen van
Chantal Thibault en de beeldhouwwerken van Kathy Eeckhout van
Lieshout.

Het hele jaar door zijn er op
woensdag en zondag cursussen
flamencodans (voor beginnelingen en gevorderden) en Bata
de Cola-techniek, gegeven door
danseres Elena la Grulla.

Fabricio Rodriguez geeft privélessen van 30 minuten aan kinderen, zonder voorkennis van
notenleer. Dankzij deze methode
kan een kind een instrument muzikaal leren beheersen naargelang zijn de psychomotorische
capaciteiten.

De tablao flamenco zijn er om de
artiesten binnen deze discipline in
de schijnwerpers te zetten. Deze
maand zijn de gasten Harumi Hata
(dans), Ali de la Tota (zang/handgeklap), El Zorri de Jerez
(zang/dans) en Marc Ruiz de Anna
(gitaar).
■

Prijs: 13 ¤/15 ¤

■

■

Gratis
Meer info: p. 24 tot 26

Woensdag: 19.30u & 20.30u
Zondag: 12u& 13u
Info en inschrijvingen:
0492.56.51.29
elenalagrulla@gmail.com

■

Woensdag: 14u - 18u
Zaterdag: 9u - 12u
Info en inschrijvingen:
0476.77.23.42
contact.casa.veronica@gmail.com

PLOEF!
BONAVENTURESTRAAT 100 - Facebook @ploef - www.ploef.eu

VARIA

CONCERT SPEKTAKEL

APA

CONCERT

GEZELSCHAPSSPELEN
ZONDAG 14 APRIL, VAN 14U TOT 18U

THE ESCAPE OF AN AFRICAN
FROM SIBERIA (RADIO VOSTOK-2-PROJECT)
DONDERDAG 18 APRIL OM 20U

NATHALIE CARDINAL/
MALISS/MARIAN RAGOEN
ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 APRIL,
TELKENS VAN 11U TOT 19U

SIGMA

Elke tweede zondag van de
maand staan gezelschapsspelen
centraal bij Ploef!: bordspelen,
kaartspelen,… Er is voor elk wat
wils. Tijd om nieuwe spelen te
ontdekken, spelers uit de buurt
te leren kennen of uit te pakken
met je favoriete spel!

Muzikaal en literair verhaal met
bijhorende video-installatie en
mime. De vertoning in onderverdeeld in 15 muziekstukken met
gipsy, Afro en Russische invloeden en op de achtergrond rap,
funk en free jazz.

In het kader van het Artiestenparcours d’Artistes stellen ambachtsvrouw-kapster Nathalie Cardinal,
conceptueel kunstenaar Maliss en
fotografe Marian Ragoen hun werk
tentoon in Ploef!.

Optreden waarbij singer-songwriter Sigma solo akoestische popfolk-nummers brengt. Dj Syl sluit
af met een dj-set.

ZATERDAG 27 APRIL OM 20U

jette info cultuur
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LE RAYON VERT
G. VAN HUYNEGHEMSTRAAT 32 - Facebook @lerayonvert1090 - www.lerayonvert.be

CREATIEVE WORKSHOP

ARTIESTENPARCOURS D’ARTISTES

WORKSHOP COSMETICA

PAASSTAGE

STROOIEN PAASHAZEN
ZATERDAG 20 APRIL OM 14.30U

GENEVIÈVE CASTERMAN
ZATERDAG 27 APRIL

NATUURLIJKE ZEEP MAKEN
ZONDAG 28 APRIL OM 10U

KOKEN
VAN 8 TOT 12 EN VAN 15 TOT 19
APRIL, TELKENS VAN 9U TOT 17U

De workshops van Oranne zijn interactieve ontmoetingsmomenten
die tot stand komen via artistieke,
ludieke en intergenerationele creaties in diverse thema’s. In deze
workshop leren kinderen strooien
paashazen ineen knutselen.

Op haar tentoonstelling ‘Les zazas’
exposeert Geneviève Casterman 64
kinderportretten, gegraveerd op
plexiglas. De portretten zijn gemaakt op het eiland Sainte-Marie,
ten noorden van Madagascar, tijdens een verblijf in een weeshuis.

Pascale Taminiaux leert de deelnemers aan deze workshop zeep
maken met koud water. Zorg voor
een glazen slakom of mengbol, 2
of 3 middendoor gesneden tetrapacks en/of kleine siliconen vormen.

Ludieke en technische stage waar
kinderen de basis ontdekken van
het koken, proeven en de culinaire
verbeelding, met aandacht voor
duurzame voeding. Een week lang
hoef je dus niet te koken of drank
te voorzien.

■

Prijs: 5 ¤
Inschrijven verplicht

■

Gratis

■

Prijs: 10 ¤
Inschrijven verplicht

■

Prijs: 160 ¤
(maaltijd inbegrepen)
Inschrijven verplicht
Opvang mogelijk tussen 8u en
9u en 17u en 18u

CENTRE ARMILLAIRE
DE SMET DE NAEYERLAAN 145 - Facebook @CentreCulturelDeJette - www.ccjette.be

EXPO

WORKSHOP

EXPO

HET SALON VAN DE
UITGEVONDEN UITVINDERS
NOG TOT 6/04,
VAN 14U TOT 18U

INITIATIE ORIGAMI
ZATERDAG 6 APRIL,
VAN 10U TOT 14U

LES URBACRÉATIVES
VAN 26/04 TOT 10/05
VERNISSAGE OP 26/04 OM 18U

Dom's Dister laat je kennis maken
met een retrofuturistische installatie geïnspireerd op de Steampunk.

Ontdek samen met Ben Artside de
Japanse vouwkunst origami. Vanaf
14 jaar.

Vanaf april zullen verschillende Sibelga-kabines in Jette in echte
kunstwerken omgetoverd worden.
Je kan de werken in het echt bewonderen of, geprint op zeil, in
het Centre Armillaire en daarna op
diverse plaatsen in Jette.

■

■

Gratis
Meer info:
domsdister@hotmail.com

Gratis
Meer info:
communication@ccjette.be –
02.423.20.32
www.kamilights.com
Inschrijvingen: www.ccjette.be

■

Gratis

ARTIESTENPARCOURS
D’ARTISTES
27 EN 28 APRIL,
TELKENS VAN 11U TOT 19U

Ter gelegenheid van het Artiestenparcours d’Artistes biedt het Centre Armillaire onderdak aan
verschillende
creatievelingen:
schilders, fotografen, juwelenontwerpers,… Van 14.30u tot 18u is er
ook een workshop met Eat My
Paper. Zie p. 24-26.
■

Gratis
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27-28
april

Artiestenparcours d’Artistes 2019
Groter dan ooit

Tijdens het laatste weekend van april
vindt de editie 2019 van het Artiestenparcours d’Artistes plaats. Het kunstenparcours wordt groter dan ooit,
met meer dan 400 kunstenaars en muzikanten. Het hele weekend lang kan
u de ateliers van de deelnemende
kunstenaars bezoeken, collectieven
ontdekken, concerten meepikken of
zelf de handen uit de mouwen steken
tijdens een van de vele workshops.

D

e formule voor het Artiestenparcours blijft ongewijzigd. Verspreid
over heel Jette gooien kunstenaars
hun atelier open en stellen artiesten tentoon bij vrienden of in een van de exporuimtes. Tegelijkertijd vinden er heel wat

13-28
april

animaties plaats, van concerten tot een poëtisch kapsalon. Heel wat animaties en workshops zijn bovendien interactief. Kortom,
redenen genoeg voor elke cultuurliefhebber
om tijdens 27 en 28 april Jette af te struinen.
De omvangrijke brochure, meer dan 300 pagina’s dik, die midden april verschijnt, herneemt alle deelnemers, met foto en uitleg,
en helpt u bij uw keuze. Er komt ook een digitaal plan, waarop alle kunstenaars handig
aangeduid staan. Zo kan u ook met uw
smartphone uw parcours uitstippelen. U kan
zich natuurlijk ook gewoon laten leiden door
het lot of door de mening van de andere bezoekers om de leukste adresjes te vinden.
Ben je fan van fotografie, van schilderkunst of eerder van ambachten? Het aanbod
van het Artiestenparcours is dermate ruim dat
iedereen er kunstenaars naar zijn smaak

vindt, van Aquarel tot Zang. Niet alleen lokale
kunstenaars nemen deel aan het parcours,
maar ook kunstenaars van ver buiten de gemeente- en zelfs landsgrenzen. Laat je verrassen door de verscheidenheid en kwaliteit
van het parcours.
■

Artiestenparcours d’Artistes 2019
27 & 28 april 2019, van 11u tot 19u
Jette
Brochure en digitaal plan beschikbaar
vanaf 17 april
Het Gemeentehuis, GC Essegem,
Centre Armillaire, Bib.
www.jette.be

Expo APA Jette

Sculpturen in de Abdij

Tijdens het weekend van 27 en 28 april
2019 vindt het nieuwe Artiestenparcours d’Artistes plaats in Jette. Naar
goede gewoonte krijg je in de Dielegemabdij reeds een voorsmaakje, met
een expo die van midden tot eind april
loopt. Dit jaar worden de sculpturen in
de kijker geplaatst.

W

ie Artiestenparcours zegt, denkt
vooral aan schilderijen, fotografie, handwerk,… Nochtans nemen
er jaarlijks ook heel wat beeldhouwers deel aan het parcours. Om deze ietwat miskende kunstvorm, die vaak inspiratie,
creativiteit en ambacht combineert, de verdiende aandacht te schenken, staan de
beeldhouwers dit jaar centraal tijdens de
expo in de Abdij.

Kunstenaars met elk een persoonlijke stijl
De verscheidenheid van de deelnemende
kunstenaars toont meteen ook de rijkdom

van de kunstvorm. Ze werken met klei, metaal, steen,… om elk tot een krachtig beeld
te komen. Op de expo ontdek je het werk
van Marc Barbay, Bénédicte Jardon, Cedric,
Cricou, Kavaly, Abdelmajid El Yahyaoui, Guy
de Simpele, Evelyn Hamoir, Geneviève Hochepied, Luce Jansens, Pascal Jenard, Yvette Khelif, Annie Lemmens, Magnee, Béatrice
Michaux, Betty Moerenhoudt, Agnieszka
Rozek, Tinoukuma, Laurence Van Berchem,
Herman Van den Meersschaut, Marc Wavreil
en Agnès Simon. 22 kunstenaars met elk een
persoonlijke stijl, een eigen verhaal. Ga hun
werk ontdekken in de Dielegemabdij, van 13
tot 28 april.
■

Expo APA Jette
Sculpture
Van 13 tot 28 april 2019
Dielegemabdij
Tiebackxstraat 14
Van dinsdag tot zondag van 14u tot 18u
27 en 28 april (APA) van 11u tot 19u
Vernissage op vrijdag 12 april om 19u
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APA
Persoonlijk parcours

Het aanbod van het Artiestenparcours d’Artistes is dusdanig uitgebreid dat je waarschijnlijk een strenge selectie zal moeten
maken. De papieren brochure of het digitaal plan kunnen je op
weg helpen, maar naar goede gewoonte geeft Jette Info je ook
een potentieel parcours mee, met onze persoonlijke favorieten.

W

e starten onze kunstenwandeling op het Kardinaal Mercierplein, het zenuwcentrum van
het parcours. Op een zakdoek
ontdek je hier vele kunstenaars in de Gemeentelijke Feestzaal, de Jan Verdoodtzaal,
de Sint-Pieterskerk, de Excelsior of de Boulodrome in het Garcetpark. Maar ook op het
plein is heel wat te beleven: graffitikunstenaar Samuel Idmtal maakt er een fresco op
de container die er staat voor de culturele activiteiten op het plein. Kwestie van dit lelijke
ding op het plein om te toveren tot een magisch werk. En op zondag zet de mozaïekploeg
van Art
Mosaïco
er
haar
mozaïekmarathon verder, waarbij het resultaat geïntegreerd zal worden in de openbare
ruimte.
Bezoek zeker ook eens de expo
‘Cross+over’ in de Sint-Pieterskerk. Vijf kunstenaars (Han Decorte, Maureen Magerman,
Laura ten Zeldam, Joan Cursach en Nick Defour) maakten een in situ werk dat inhoudelijk en vormelijk in dialoog gaat met het
gebouw of gebeurtenissen uit heden en verleden. Op zaterdag om 14.30u is er trouwens
de niet te missen performance van de multidisciplinaire artiest Nick Defour.
Zaterdagavond zakken we af naar Atelier

34zero in de de Rivierendreef, waar we genieten van de expo van Camiel Van Breedam
en Pascal Bernier.

Van de Lourdesgrot tot versierde elektriciteitscabines
Op zondag zetten we onze tocht verder,
langs originele kunstenaars en bijzondere plekjes. En welke plaats in Jette overstijgt qua bijzonderheid de Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdesgrot? Het hele jaar door hangt er een
serene sfeer en komen er mensen langs om
zich even terug te trekken uit de jachtige samenleving. Tijdens het parcours stellen Magriet
Van Der Ven en
Jan Van Den
Broek hun werk
tentoon in het
domein en de
kapel van de
grot. De heiligenbeelden,
met glimlach,
van Jan Van Den broek en de ‘beeldekens’ van
Magriet Van Der Ven lijken wel speciaal ontworpen voor deze plek.
Na ons bezoek aan de grot steken we de
straat over, richting Gemeenschapscentrum Essegem, waar 15 kunstenaars tentoonstellen en

waar je tijdens de Jam Painting zelf de handen
uit de mouwen kan steken. Wij zijn vooral benieuwd naar het werk van de illustratrice Nena
Peeters, met haar typische ‘dametjes en mannetjes’. Ze stelt trouwens ook tentoon in de
Baron de Laveleystraat 23, op een boogscheut
van GC Essegem. En om de hoek van het Gemeenschapscentrum, in de Pannenhuisstraat
29, vinden we Curcuma. Deze culturele ontmoetingsplek omvat alles wat het Artiestenparcours
zo bijzonder maakt: kunst, muziek, aangenaam
kader en een fantastische sfeer. 8 kunstenaars
blazen er verzamelen, waaronder fotograaf Paul
Barbieux die de toeschouwer op het verkeerde
been zet met zijn bewerkte foto’s en tweedimensionele gebouwen. Ook naar de kleurrijke, abstracte werken van Michel Ormancey,
een van de trouwe deelnemers aan het APA, zijn
we nieuwsgierig. Op zaterdag en zondag staan
er trouwens ook concerten geprogrammeerd,
waaronder Lilee met haar Franse chanson.
Langs de Leopold I-straat zakken we af tot
nummer 483, waar de solidaire kruidenier CabaJette gehuisvest is. Je kan er 7 uiteenlopende
artiesten ontdekken, waaronder Mark Boehm
die 20 jaar op Hawaï woonde en zijn foto’s van
dit prachtige eiland tentoonstelt. Onderweg
houden we onze ogen open voor de versierde
elektriciteitscabines, het resultaat van het project ‘Urbacreatives’ dat je ook in het Centre Armillaire kan ontdekken.
We sluiten ons parcours af in Le Rayon Vert,
waar Geneviève Casterman haar werk tentoonstelt. Ze toont onder meer haar reeks ‘Les
Zazas’ met 64 kinderportretten uit een weeshuis op Ile Sainte Marie. De verkoop gaat integraal naar het weeshuis.
Je merkt het, het Artiestenparcours is bijzonder verscheiden. Doorblader de APA-brochure
en surf naar het digitale plan en maak jouw
eigen selectie. Veel plezier!

■

Artiestenparcours d’Artistes
27 en 28 april 2019, van 11u tot 19u
Jette
Brochure en digitaal plan beschikbaar
vanaf 17 april
Het Gemeentehuis, GC Essegem,
Centre Armillaire, Bib.
www.jette.be

hang mij voor het raam
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AGENDA

> 28.04
Expo
Pascal Bernier
Atelier 34zero
Drève de Rivierendreef 334
> 16.06
Expo
Camiel Van Breedam
Atelier 34zero
Drève de Rivierendreef 334
3.04 – 18u-20h
Jette, de leukste gemeente
Jette, la plus chouette commune
Place Mercierplein
3.04 – 19h30
Bouw je eigen luchtmeter
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329
4.04 – 14h30
Conférence
Haendel, le conquérant (FR)
Salle communale des Fêtes
Place Cardinal Mercier, 10
6.04 – 10h
Atelier – Workshop
Initiation à l’origami
Initiatie origami
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegemstraat 32
6.04 – 11h
Conférence
Histoire des restaurants et
brasseries bruxellois (FR)
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyer, 145
7.04 – 11h
Concert
Dominique Corbiau & Camerata Sferica
Abbaye de Dieleghemabdij
Complet - Volzet
10.04 – 14h
Workshop
Koken met kids
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329

13.04 – 19h30
Repas-concert camerounais
Kameroens diner-concert
Salle Excelsiorzaal
Rue de l’Eglise Saint-Pierre, 8
Sint-Pieterskerkstraat 8
15.04 – 10h30
Workshop
Koken met de buren
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329
18.04 – 20h
Concert/Spectacle
The escape of an African
from Siberia
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 10
19.04 – 20h30
Spectacle
Tchitcho (FR)
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer, 145
20.04 – 10h30-12h
Chasse aux œufs
Paaseierenjacht
Parc Garcetpark
20.01 – 14h30
Atelier – Workshop
Lapins de paille
Strooien paashazen
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegemstraat 32
24.04 – 10h
Erfgoed in Jette
Nederlandstalige bib
Kardinaal Mercierplein 6
24.04 – 14h-17h
Buitenspeeldag
Dansette- en A. Gomandstraat
24.04 – 15h
Ciné Kids
L’histoire sans fin (FR)
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyer, 145

24.04 – 19h30
Film/débat
‘Nuage’ (FR)
Salle communale des Fêtes
Place Mercierplein 10
25.04 – 13h30
Rencontre/balade
Les plantes comme outil de
dépollution (des eaux et du
sol) en zones urbaines (FR)
Rendez-vous place Cardinal
Mercier
25.04 – 20h
Nord de rire #7
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyer, 145
26.04 > 10.05
Expo
Les Urbacréatives
Centre Armillaire &
différents lieux à Jette
verschillende plekken in Jette
26.04 – 20h
Tablao flamenco
Jerez de la Frontera
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13
27.04 – 9h-19h30
Piscine en Fête
Zwemfeest
Nereus
Place Reine Fabiola, 10
Koningin Fabiolaplein 10
Ganshoren
27&28.04 – 11h-19h
Artiestenparcours d’Artistes
Jette
27.04 – 20h
Concert
Sigma
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
28.04
Brocante Tilmont
Rommelmarkt Tilmont
Rue Tilmonstraat

28.04
Brocante Lenoir
Rommelmarkt Lenoir
Rue Lenoirstraat
28.04 – 10h
Atelier – Workshop
Savon naturel
Natuurzeep
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegemstraat 32
29.04 – 12h
Workshop
Lekker vreemd koken
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329

