
info

Tijdens de Autoloze zondag wordt Brussel een dag lang, van 9.30u tot 19u, de grootste autoloze zone van Europa. Maar vooral
vormt dit evenement ook een groot feest, via onder meer ’Jette Dorp’, dat opnieuw allerlei activiteiten aanbiedt op en rond het
Kardinaal Mercierplein.
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S eptember is telkens weer een bijzondere maand in het jaar. Het einde

van de zomervakantie en de start van het nieuwe schooljaar. September

staat voor een nieuwe start – en goede voornemens? – net zoals op 

1 januari.

De start van het nieuwe schooljaar is de gelegenheid om een nieuwe inrichting

van de openbare ruimte te testen: de schoolstraten. Dit betekent dat de straat

van de schoolingang tijdens de aanvang en het einde van de schooldag gesloten

wordt voor het verkeer. Deze maatregel wordt getest in de Verbeyststraat – die 4

scholen telt en meer dan 3.000 leerlingen – en heeft een driedubbele ambitie: de

verkeersveiligheid verhogen, de luchtkwaliteit verbeteren en meer sfeer aan de

schoolpoort brengen. Als de testfase positief verloopt, zal deze inrichting ook toe-

gepast worden voor andere straten en scholen.

Of het nu is om terug naar school te gaan, de universiteit of het werk, vele Jet-

tenaren zullen Tram 9 gebruiken. Het is intussen reeds 1 jaar geleden dat we in

aanwezigheid van Koning Filip deze nieuwe tramlijn inhuldigden. Intussen hebben

we ons deze verbinding eigen gemaakt. In die mate dat we ons de situatie voor

de werken nog maar moeilijk voor de geest kunnen halen. Kunnen we deze lijn

nog wegdenken, die alle records breekt? Wie zou nog willen terugkeren naar een

Spiegel met alleen maar wagens? Dit plein bruist intussen van het leven, met ter-

rasjes, waar jongeren kunnen spelen, met de fiets leren rijden, onder het toeziend

oog van de ouders en ouderen op de banken. We kunnen met zekerheid stellen

dat we de juiste keuze gemaakt hebben. We mogen onszelf zelfs feliciteren en

we zullen deze ingeslagen weg verderzetten.

Nieuwe tramlijnen creëren en het aanbod openbaar vervoer vergroten is een

van de prioriteiten van de nieuwe Brusselse regering. Wie zei dat Nederlandstali-

gen en Franstaligen niet samen konden regeren? Het was onze gewestelijke rege-

ring, bijna paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van beide taalgroepen,

die als eerste gevormd werd, lang voor de gewestelijke en federale regeringen.

Om onze stem te laten horen bij deze regering, zal het College van Burgemeester

en Schepenen een ontmoeting voorstellen met de verschillende ministers over de

grote dossiers die ons de komende 5 jaar staan te wachten. De uitbreiding van

de ring, de ontwikkeling van het openbaar vervoer, de parkeerpolitiek, het park-

beheer, subsidies, de politiezone,… Meer dan thema’s en werk genoeg. Ook daar

een nieuwe start, een politieke start.

■ Hervé Doyen, uw burgemeester

Een nieuwe start
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Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

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

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

Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

Info: www.jette.be 
Facebook: @jette1090

Op de website vindt u 
eveneens de digitale 
versie van Jette Info

Praktische
info

Het Gemeentebestuur zal 
uitzonderlijk gesloten zijn op
vrijdag 20 september 2019
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Eind juni keurde de Jetse ge-

meenteraad de lastvoor-

waarden goed voor de

vervanging van de kunstgrasvel-

den van het Gemeentestadion en

het Sportcentrum Heymbosch.

Deze beslissing komt er na de re-

cente negatieve berichtgeving rond

het gebruik van kunstgrasvelden

met rubberkorrels. Hoewel geen

enkele studie wijst op een reëel

gevaar, staan rubberkorrels al lan-

ger ter discussie omwille van een

vermeende nefaste invloed op

lange termijn op de gezondheid en

het milieu. Uit voorzorg heeft de

gemeente Jette dus beslist om de

bestaande kunstgrasvelden van

het Gemeentestadion en het Sport-

centrum Heymbosch te vervangen

door velden met 100 % natuurlijke

kurkgranulaat. Nu de lastvoorwaar-

den goedgekeurd zijn, kunnen de

werken in 2020 starten. Ze zullen

gedeeltelijk gesubsidieerd worden

door Brussel Plaatselijke Besturen. 

De volgende gemeenteraad is op

woensdag 25 september om 20u
■ U vindt de dagorde en de in-

houd van de gemeenteraad

op https://publi.irisnet.be

Van op de banken van de Gemeenteraad 26 juni 2019

• Wijkcontract en 
Grootstedenbeleid

• Communicatie, Participatie en
Informatie

• Kwaliteit 

• Veiligheid 

• Slachtofferhulp, bemiddeling
en alternatieve maatregelen

• Financiën en begroting

• OCMW-toezicht 

• Biculturele infrastructuren

• Erediensten

HERVÉ
DOYEN

BURGEMEESTER

• Patrimonium, Energie en
Klimaat (gebonden aan
patrimonium) 

• Voertuigenpark

• Stadsaanleg

• Beplantingen, serres en
gemeentelijke parken

• Waterbeleid (rioleringen,
blauw netwerk) 

BERNARD
VAN NUFFEL
1STE SCHEPEN

• Franstalige cultuur

• Franstalige jeugd 
en senioren

• Bicommunautaire 
aangelegenheden

• Openbare reinheidMOUNIR
LAARISSI
5DE SCHEPEN

• Personeel

• Sociaal leven en 
burgerschap

• Gezondheid

• Jobhuis

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN

• Stadsmobiliteit en Lucht-
kwaliteit (gelinkt aan de
mobiliteit)

• Vlaamse Gemeenschap en
Nederlandstalig onderwijs

• Nederlandstalige jeugd
en senioren

• Internationale solidariteit
(Noord-Zuid)

NATHALIE
DE SWAEF
7DE SCHEPEN

• Stedenbouw en 
verwaarloosde gebouwen
en gronden 

• Bescherming van het 
Erfgoed

• Gezin en Jonge kind SHIRLEY
DOYEN
8STE SCHEPEN

• Franstalig onderwijs en
buitenschoolse opvang 

• Huisvesting 

OLIVIER
CORHAY
2DE SCHEPEN

• Stadspreventie

• Sport en Kids' Holidays 

• Handel, Economie 
en Animatie 

BENOÎT
GOSSELIN
4DE SCHEPEN

• Burgerlijke Stand 
en Demografie

• Duurzame ontwikkeling en
Leefmilieu

• Eerlijke handel

• Coördinatie Klimaatplan en
Luchtkwaliteit

• Personen met een handicap,
Gelijke kansen en Integratie

CLAIRE
VANDEVIVERE
3DE SCHEPEN

College van
burgemeester
en schepenen
2018-2024

Info en contact
www.jette.be

• Voorzitster 
van OCMW van Jette

BRIGITTE
DE PAUW

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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Vanaf 1 september 2019
Nieuwe openingsuren gemeentebestuur

Tijdens de maanden juli en augustus
hanteert het gemeentebestuur altijd
een aangepast uurrooster. Sinds 1
september hernam het gewone uur-
rooster, inclusief een permanentie op
donderdagavond. 

O
pgelet, voortaan sluit het gemeen-

tebestuur op maandag, dinsdag,

woensdag en vrijdag om 13u in

plaats van voorheen 14u. Deze aan-

passing kadert in de toenemende digitalise-

ring van de gemeentediensten (lees

hieronder).

Uw online-administratie 
waar en wanneer u het wilt
Vanaf 1 september zal het gemeente-
bestuur open zijn tot 13u (en niet lan-
ger tot 14u) op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag. Deze aanpas-
sing is een logisch gevolg van de digi-
talisering van het gemeentebestuur
(Irisbox, Doccle, Itsme, Mydossier, Fix
My Street,...) en het nodige werk in
back office. Weet dat u heel wat docu-
menten kan bekomen zonder dat u
zich moet verplaatsen naar het ge-
meentehuis.

E
en uittreksel nodig uit de geboor-

teakte, een getuigschrift van gezins-

samenstelling of een verklaring van

adresverandering? Voor deze en ver-

schillende andere administratieve aanvragen

moet u niet langer naar het gemeentehuis

komen, maar u kan ze simpelweg van thuis

uit doen, via het digitaal loket Irisbox.

Via Irisbox kan u online zowat 15 docu-

menten aanvragen, al dan niet betalend. Van

een Attest van Belgische nationaliteit tot de

registratie als orgaandonor. Zo vermijdt u een

bezoek aan het gemeentehuis. Dit digitaal

platform werd trouwens onlangs in een

nieuw kleedje gestoken en is nu nog ge-

bruiksvriendelijker. Probeer het en u zal ver-

rast zijn door het gebruiksgemak van deze

digitale tool.

Meer info: irisbox.irisnet.be

■  Via Irisbox kan u documenten
thuis afdrukken of elektronisch
aanvragen

■  24/24, 7/7 beschikbaar
■  Betalen gebeurt via een online-

betaling met de bankkaart

■ Gemeentehuis

Wemmelsesteenweg 100
• De diensten Demografie, Burgerlijke

Stand en FiBeBo (Financiën en Boek-

houding): maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag, van 8.30u tot

13u, op donderdag van 13u tot 19u
• Andere diensten: maandag,

dinsdag,woensdag en vrijdag, van

8.30u tot 13u, op donderdag van 13u

tot 16u

■ Theodor 108

Léon Theodorstraat 108
• Het departement Leefomgeving (Open-

bare ruimte, Stadsaanleg, Gemeentelijk

patrimonium, Mobiliteit, Duurzame ont-

wikkeling-Leefmilieu): maandag, dinsdag,

woensdag en vrijdag, van 8.30u tot 13u,

op donderdag van 13u tot 16u;
• behalve Grondgebiedbeheer 

(Stedenbouw): gesloten op dinsdag
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Jacob Kamuanga Tujibikile
Het hart op de juiste plaats

E
en ontmoeting met Jacob Kamu-

anga blijft je bij. Deze goedlachse

Jettenaar van Congolese afkomst

neemt steeds de tijd voor een

praatje, waarbij je de oprechte interesse

voelt. Nochtans heeft hij heel wat bordjes in

de lucht te houden en komt hij tijd tekort:

vader van 3 kinderen, schepen, halftijds so-

ciaal assistent, zijn inzet voor zijn wijk,…

Jacob Kamuanga heeft een hele weg afge-

legd om Jets schepen te worden, letterlijk en

figuurlijk. Hij zit in zijn thuisland Congo in zijn

tweede jaar geneeskunde als toenmalig pre-

sident Mobutu beslist om de universiteiten te

sluiten, in de hoop zo de oppositie mond-

dood te maken. Jongeren worden zonder

reden opgepakt, afgeranseld, verdwijnen,…

Samen met vele andere jonge Congolezen

verlaat Jacob zijn land om in het buitenland

te gaan studeren. Hij komt in België terecht

waar hij diploma’s en masters haalt in de ar-

beidswetenschappen en sociaal werk. Tijdens

zijn studies, die hij zelf bekostigt met studen-

tenjobs, ontmoet hij zijn toekomstige vrouw.

Zelf ook van Congolese afkomst blijkt het de

nicht te zijn van zijn jeugdvrienden, zonder

dat ze elkaar in hun thuisland ooit ontmoet-

ten. Het lot neemt soms vreemde wendingen.

Sociaal assistent
Na zijn studies gaat hij aan de slag als so-

ciaal assistent, eerst in Jette en vervolgens in

Brussel, een job die hij tot op vandaag met

hart en ziel uitoefent, weliswaar halftijds

sinds zijn schepenambt. Hij wil echter deze

band met het terrein en met de maatschap-

pelijke realiteit absoluut behouden. Binnen

het OCMW van Brussel is hij medeverant-

woordelijk voor de professioneel integratie

en tewerkstelling. Jacob zetelt in de ‘Antenne

Versailles’, in de gelijknamige wijk die tot

voor kort geen al te beste reputatie genoot.

Hij slaagde er echter in om het vertrouwen

van de jongeren te winnen en hen geleidelijk

aan te integreren op de arbeidsmarkt en toe-

gang te laten vinden tot opleidingen. Als so-

ciaal assistent met het hart op de juiste

plaats is hij dan ook bijzonder trots op deze

verwezenlijkingen.

Nieuwe generatie politici
Begin jaren 2000 gaat Jacob zich steeds

meer engageren in de lokale politiek. Tijdens

de verkiezingen van 2012 komt hij op voor

de PS en met een mooie score van 616 stem-

men wordt hij meteen verkozen als gemeen-

teraadslid. De PS zit echter in de oppositie

en er zijn ook heel wat strubbelingen binnen

de partij. In 2016 neemt Jacob het besluit om

de meerderheid, en de Lijst van de Burge-

meester in het bijzonder, te vervoegen. Eind

2018 komt hij op deze lijst ook op als kandi-

daat en hij haalt 854 voorkeurstemmen bin-

nen, waarmee hij de nieuwe generatie politici

vertegenwoordigt. Dit schitterende resultaat

leidt tot een schepenambt, waarbij hij ver-

antwoordelijk wordt voor Personeel, Sociaal

leven en Burgerschap, Tewerkstelling en Ge-

zondheid. 

Ook tijdens de gewestelijke verkiezingen

haalt hij een hele mooie score, maar de ko-

mende zes jaar wil hij zich volop op Jette

concentreren. Zo heeft hij reeds concrete

ideeën voor ogen rond de realisatie van het

diversiteitsplan, dat elk onderscheid wil weg-

werken op het vlak van geslacht, leeftijd, her-

komst, handicap, seksuele voorkeur of

kwalificatie. In nauwe samenwerking met zijn

collega-schepenen zal hij zich ook richten tot

de jongeren en schoolgaande jeugd met con-

crete sensibiliseringsacties rond gezondheid.

Ook op het sociaal vlak liggen er nog enkele

mooie projecten in het verschiet. U leest er

ten gepaste tijde alles over in Jette Info.

Begin dit jaar deed een nieuw gezicht zijn intrede in het Col-
lege van Burgemeester en Schepenen: Jacob Kamuanga Tuji-
bikile. Voor deze sociaal geëngageerde politicus is zijn
mandaat als schepen een natuurlijke verderzetting van zijn po-
litieke en maatschappelijke inzet.
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Parking station  
Gratis ’s avonds en in het weekend

Sinds de NMBS enkele maanden ge-
leden het parkeertarief voor de par-
king achter het station van Jette
bekendmaakte, kreeg het terrein met-
een het etiket ‘betalend’ opgeplakt.
Maar vergeet niet dat je er na 19 uur ’s
avonds en tijdens het weekend gratis
kan parkeren…

A
angezien het station van Jette een

belangrijke schakel is in het voorste-

delijke treinaanbod, is de aanpa-

lende parking een gegeerde plaats

voor pendelaars om er hun auto achter te

laten. Maar buiten de werkuren en tijdens het

weekend ligt het terrein er dikwijls verlaten

bij… 

191 gratis parkeerplaatsen 
Bewoners van de Dupréstraat en de wijde

omgeving van het Kardinaal Mercierplein heb-

ben dus ’s avonds (van 19u tot 7u) en tijdens

het weekend een gratis parking tot hun be-

schikking. Het parkeerterrein telt maar liefst

191 plaatsen en is de klok rond toegankelijk.

Altijd handig ook voor wie tijdens een nazo-

mers weekendje vrienden of familie wil uitno-

digen voor een dagje Brussel of een bezoekje

aan de Jetse zondagsmarkt of voor wie een

van de vele horecazaken op het Kardinaal

Mercierplein wil bezoeken.

Abonnementsformules 
en voorkeurtarieven

Voor de volledigheid geven we toch nog

even mee dat de NMBS begin dit jaar een

aantal abonnementsformules en voorkeurta-

rieven vastlegde voor wie tijdens weekdagen

overdag wil parkeren op de stationsparking.

Ze staan netjes opgelijst in een tabel die je

kan raadplegen via www.belgianrail.be (kies

‘Parkeren aan het station’ in het hoofdmenu).

Infoavond

Good Move
Good Move is het gewestelijk mobiliteitsplan

dat momenteel nog tot 17 oktober in openbaar

onderzoek is. Op vraag van de gemeenten Jette

en Ganshoren stelt Brussel Mobiliteit op 25

september het plan voor tijdens een infoavond.

Het Ontwerp van Gewestelijk Mobili-

teitsplan Good Move maakt momen-

teel het voorwerp uit van een

openbaar onderzoek en is te consulteren op

www.goodmove.brussels en op Theodor 108

(Léon Theodorstraat 108, 3de verdieping), op

dinsdag en woensdag tussen 8.30u en 12u of

op afspraak op donderdag tussen 14u en 18u. 

Maar wat betekent Good Move nu precies voor

Jette? Dit wordt toegelicht op een infoavond op

woensdagavond 25 september in Atelier

34zero Muzeum. Mobiliteitsexperts van Brussel

Mobiliteit zullen er een gedetailleerde voorstel-

ling geven van het plan, toegespitst op de ge-

meenten Jette en Ganshoren.

■ Infoavond Good Move

Woensdag 25 september, 

van 18u tot 20.30u

Atelier 34zero Muzeum

de Rivierendreef 334

De premie voor elektri-
sche fiets of bakfiets is
terug!
Goed nieuws: iedere Jettenaar die zich
een nieuwe e-bike of bakfiets aan-
schaft, heeft opnieuw recht op een ge-
meentelijke premie. Deze premie werd
eind februari 2019 om budgettaire re-
denen opgeschort, maar is nu dus
terug. 

B
ijna twee jaar lang konden Jettena-

ren genieten van een premie bij de

aanschaf van een nieuwe e-bike,

een maatregel die begin 2018 zelfs

uitgebreid werd tot bakfietsen. Het bete-

kende voor zo’n 229 Jettenaren een financieel

duwtje in de rug en in totaal werd voor meer

dan 35.000 euro aan premies toegekend. 

De premie is nu dus terug van (eventjes)

weggeweest. Ze bedraagt 15% van de aan-

koopprijs, met een maximum van 150 euro

voor de e-bikes en een maximum van 300

euro voor de bakfietsen. 1 gezin heeft recht

heeft op maximum 2 premies voor een peri-

ode van 3 jaar. 

Het reglement voor de toekenning van de

premie een het aanvraagformulier vindt u op

www.jette.be.  

25
sept.
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Autoloze zondag
Kardinaal Mercierplein één dag lang ‘Jette Dorp’ 

Op Autoloze zondag is Brussel één
dag lang, van 9.30u tot 19u, de groot-
ste autovrije zone in Europa. Maar
voor alles is het uiteraard een echt
volksfeest, ook in ‘Jette Dorp’ waar het
aanbod aan activiteiten ook dit jaar
meer dan indrukwekkend is. 

J
ette krijgt wel vaker het etiket ‘dorp in

de stad’ opgeplakt, maar op de Autoloze

zondag houdt deze slogan pas echt

steek. Dan wordt het Kardinaal Mercier-

plein omgedoopt tot ‘Jette Dorp’ en kunnen

groot en klein zich naar hartenlust amuseren

en/of informeren over alles wat van ver of

van dichtbij verband houdt met mobiliteit. 

Good Move
Een buitenbeentje bij de aanwezige info-

stands op ‘Jette Dorp’ wordt wellicht een tun-

nelachtige constructie waar mensen van

Brussel Mobiliteit het publiek zullen wegwijs

maken in het gewestelijk mobiliteitsplan Good

Move. Het ontwerp van dit plan is momenteel

nog tot 17 oktober in openbaar onderzoek en

te raadplegen op goodmove.brussels of op

het gemeentehuis (zie www.jette.be). Op 25

september staat er ook een infoavond ge-

pland over Good Move (zie p. 6). 

Info en animatie
Op de Autoloze zondag wordt het Kardinaal

Mercierplein telkens omgetoverd tot een para-

dijs voor kinderen. Naast de klassiekers kunnen

ze er dit jaar deelnemen aan een circusinitiatie

of zich vergapen aan de waaghalzerij van pro-

fessionele riders op een skatepark.

Ook de gemeentelijke dienst Openbare rein-

heid is dit jaar van de partij op ‘Jette Dorp’, en

dat met de opmerkelijke sensibiliseringsactie Fill

The Bottle. De bedoeling is om een plastic li-

terfles te vullen met sigarettenpeuken. Iedere

volle fles geeft recht op een gratis drankje. Deze

originele actie wil de bezoekers er attent op

maken dat sigarettenpeuken maar liefst 30 %

van het afval in de openbare ruimte uitmaken. 

■ Autoloze Zondag – ‘Jette Dorp’

22 september 2019, van 11u tot 17u

Kardinaal Mercierplein 

Gratis toegang

Autoloze zondag 

Aanvraag doorgangsbewijs

N
iet alleen auto’s, maar bij uitbrei-

ding alle gemotoriseerde voertui-

gen (motorfietsen, scooters,...)

worden op de Autoloze zondag ge-

weerd, en dat op het hele grondgebied van

het gewest. Enkel het openbaar vervoer,

taxi’s en voertuigen van openbaar nut zijn er

toegelaten. Om veiligheidsredenen is de

maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. Wie

absoluut met de auto de baan op moet (om

professionele, medische of officiële redenen),

moet een doorgangsbewijs aanvragen. De ui-

terste afgiftedatum van dergelijke bewijzen

is woensdag 18 september. Elke aanvraag

ervan wordt onderzocht door het gemeente-

bestuur en geeft dus niet automatisch recht

op een doorgang. Een gehandicaptenkaart

geldt als vrijgeleide en houders van zo’n

kaart moeten dus geen doorgangsbewijs aan-

vragen om zich met de auto te verplaatsen. 

Het aanvraagformulier is beschikbaar op

www.jette.be en aan het onthaal van het ge-

meentehuis. De aanvraagformulieren kunnen

nog tot woensdag 18 september ingediend

worden bij het Gemeentebestuur van Jette.

■ Dienst onthaal - Gemeentebestuur

Wemmelsesteenweg 100

tel: 02.423.12.11 – fax: 02.423.12.25

e-mail: dsv-alz@jette.irisnet.be 

PROGRAMMA ‘JETTE DORP’

Stands
■ Infostand over de registratie op

mybike.brussels (dienst Stadspreventie)
■ Reparatiestand (Velokanik, Papa Douala)
■ Infostand gemeentelijke dienst Stadsmo-

biliteit 
■ Infostand Gracq
■ Infostand over huisdieren (gemeentelijke

dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmi-

lieu, vzw Urbanimal)
■ Infostand over gewestelijk mobiliteits-

plan Good Move (Brussel Mobiliteit)
■ Stand Fill The Bottle (gemeentelijke

dienst Openbare reinheid)

Animatie
■ Behendigheidspiste (Preventiedienst)
■ Circusinitiatie (Lez’Arts en Scène)
■ Skatepark met professionele demonstraties

van verschillende disciplines (skateboard,

BMX, Freestyle step,..) (Maxextrême)
■ Fairtradekoffie, -thee en -koekjes geser-

veerd van op een driewieler (Veloccino)
■ Muzikale animatie en dito wandeling

door de gemeente (La Jacqueline)
■ Workshop diverse voorwerpen recycleren

tot spelletjes (Carottes Sauvages)
■ Houten spelen (Preventiedienst)
■ Picknickruimte (gazon) met strandstoelen

voor stationsgebouw
■ Kinderanimatie door bibliotheken (NL+FR)
■ Muzikale animatie voor kinderen met Les

Jeunesses Musicales de Bruxelles
■ Grime (Virginie Laurant)

22
sept.
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INFO
werken

september 2019

C. HOORNAERTSTRAAT
Heraanleg
Binnenkort wordt de C. Hoornaertstraat
volledig heraangelegd. Deze werken
zullen 3 maanden in beslag nemen.

J. LAHAYESTRAAT
Renovatie riolering
In de J. Lahayestraat voert Vivaqua
momenteel renovatiewerken uit aan
het rioleringsnetwerk. Deze werken
moeten zorgen voor een beter beheer
van het afvalwater. Na afloop van
deze werken wordt de straat volledig
gerenoveerd en zal het autoverkeer er
onmogelijk zijn. Voor voetgangers
blijft de straat bereikbaar.

PANNENHUISPLEIN
Heraanleg 
Het Pannenhuisplein wordt heraange-
legd, van gevel tot gevel. Deze werken
zullen 3 maanden duren. Tijdens de
werken geldt er een verkeersverbod in
de straat, maar de straat blijft bereik-
baar voor voetgangers.

DE LEVIS MIREPOIXLAAN
Werken telecominfrastructuur
In de de Levis Mirepoixlaan starten
binnenkort werken aan de telecomin-
frastructuur, gevolgd door de heraan-
leg van het voetpad tussen de 
E. Faesstraat en de Ch. Woestelaan,
kant even huisnummers.

J.J. CROCQLAAN
Heraanleg
In de J.J. Crocqlaan zijn Sibelga en Vi-
vaqua bezig met de vernieuwing van
hun installaties en legt de MIVB er
twee nieuwe bushaltes aan. Daarna
zal de gemeente de fiets- en voetpa-
den tussen de twee rotondes heraan-
leggen. Tijdens de werken blijft de
straat bereikbaar voor auto’s, fietsers
en voetgangers.

DIKKE  BEUKLAAN 
Werken tram 9
In februari 2019 gingen de werken voor
de verlenging van tramlijn 9. Meer info
over deze werken op www.tram9.brus-
sels en www.mivb.be of via
0800.94.001 (van 9u tot 12u).

Elektrische step
Een handig transportmiddel om verstandig mee om te gaan

De elektrische step is een interessant
transportmiddel. Met een snelheids-
bereik van 25 km/u, zijn ze vlug en
vallen ze makkelijk te combineren met
het openbaar vervoer. Dankzij deel-
platformen zijn ze praktisch overal be-
schikbaar en kan je er met enkele
klikken een ontlenen. Maar het ge-
bruik ervan zorgt wel nog voor contro-
verse…

O
m rekening te houden met andere

gebruikers van de openbare ruimte,

heeft het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest, in samenspraak met de ge-

meenten, een aantal regels opgesteld voor

stepgebruikers. We brengen er graag enkele

in herinnering.

Veiligheid en wegcode 
E-stepgebruikers moeten zich in theorie

houden aan dezelfde regels als fietsers. Van

zodra ze sneller dan 6 km/u rijden, moeten

ze gebruik maken van de openbare weg of

het fietspad. Onder de 6 km/u mogen ze op

het voetpad rijden en moeten ze dezelfde re-

gels in acht nemen als voetgangers. Stepge-

bruikers moeten uiteraard de wegcode

respecteren en mogen dus niet onder invloed

van alcohol rijden. Een helm dragen is niet

verplicht, maar wordt wel aangeraden. Een

val kan namelijk ernstige verwondingen met

zich meebrengen. Een goede zichtbaarheid

en de nodige verzekering (in geval van

schade of een ongeval) is ook gewenst.  

Burgerzin en parkeren 
Maar het is vooral het parkeergedrag bij

stepgebruikers dat de meeste wrevel opwekt.

Daarom wil de gemeente Jette de gebruikers

van elektrische deelsteps en -fietsen wijzen

op hun verantwoordelijkheid en burgerzin en

erop aandringen om niet te parkeren op

smalle voetpaden, waar ze mindervaliden, se-

nioren en personen met een kinderwagen

zouden kunnen hinderen. Iedereen is voor-

stander van een respectvolle zachte mobili-

teit, zonder het comfort en de veiligheid van

alle gebruikers van de openbare ruimte uit

het oog te verliezen.

Wie toch een slecht geparkeerde elektri-

sche deelstep spot, kan dit melden aan de

dienst Stadsmobiliteit (mobilite@jette.iris-

net.be).
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PROXY CHIMIK IN JETTE 
September 2019

■ Kardinaal Mercierplein
9 september, van 17u to 17.45u

■ H. Liebrechtlaan 
(kant J.B. Moyensstraat), 
14 september, van 14u to 14.45u

■ Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
23 september, van 16u tot 16.45u

■ Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99)
enkel voor Jettenaren – elke dinsdag,
donderdag en zaterdag, van 9u tot 12u 

World Cleanup Day
Neem deel aan de tweede editie

Zou je wel eens een goed gebaar wil-
len stellen voor de planeet en deelne-
men aan een opruimactie op
wereldschaal? Meld je dan voor 15
september bij de gemeentelijke dienst
Openbare reinheid om deel te nemen
aan de tweede editie van Cleanup Day.

V
orig jaar namen in België alleen al

zo’n 30.000 personen, waaronder

heel wat Jettenaren, deel aan meer

dan 300 acties in het kader van

Cleanup Day. Maar wat willen al die mensen

met dit wereldwijd burgerinitiatief bereiken?

Samen met vrijwilligers in bijna 150 landen

de handen in elkaar slaan om de planeet op

te ruimen!

Oproep aan de Jettenaren
Wil je meewerken aan de World Cleanup

Day en een actie organiseren in je eigen

buurt? De gemeentelijke dienst Openbare

reinheid staat klaar om je te helpen om an-

dere wijkbewoners te mobiliseren en voor de

gelegenheid het nodige materiaal ter be-

schikking te stellen. Neem voor 15 september

contact op of surf de week voor de World

Cleanup Day naar www.jettte.be om te zien

of er bij jou in de buurt iets gepland is en

vervoeg de rangen van de burgerbeweging!

Contacteer de ombudsmannen van Open-

bare reinheid voor 15 september door te bel-

len naar 02.423.13.17 of mail naar

ombudsman-proprete@jette.irisnet.be.

■ World Cleanup Day 

Zaterdag 21 september 2019, 

van 10u tot 13u

Mobiele containers voor grofvuil
Enkel voor Jettenaren

De volgende mobiele containeractie
vindt plaats in september. Gedurende
4 dagen kan u met uw huishoudelijk
grofvuil terecht op 4 plaatsen in de ge-
meente waar mobiele containers op-
gesteld zullen staan. 

O
p 23, 24, 25 en 26 september slaan

de gemeente Jette en Net Brussel de

handen in elkaar om de Jettenaren

de kans te geven om gratis van hun

huishoudelijk grofvuil af te geraken. Samen

met uw identiteitskaart kan u het gewoon net-

jes gesorteerd aanbieden op een van de hier-

naast vermelde adressen (zie kader).

Welk afval wordt aanvaard?
Hou er rekening mee dat u enkel met huis-

houdelijk grofvuil terecht kan bij de mobiele

containers: meubilair, onherstelbare kleine

huishoudtoestellen (geen wasmachines, vaat-

wassers, enz.) en multimediamateriaal, gereed-

schap, huishoudelijk klein chemisch afval, ban-

den zonder velg (max. 5 per gezin), spaarlam-

pen en verlichting. Afval dat bestemd is voor

de witte, blauwe, gele en groene zakken, als-

ook glazen flessen en flacons bestemd voor

de glascontainer, worden niet aanvaard! Het

personeel behoudt zich het recht voor om de

toegang te weigeren aan personen die deze

regels niet respecteren.

Parkeer- en verkeersmaatregelen
Tijdens deze actie geldt van 7u tot 19u een

verkeers- en parkeerverbod in de betrokken

straten, behalve voor de voertuigen die afval

komen deponeren. Voor de inwoners van

deze straten zullen ook de garages niet toe-

gankelijk zijn.

Meer info:
www.jette.be – www.arp-gan.be – 0800.981.81

Waar en wanneer?

■  23/09: Ongenastraat (tussen de
Malie van de Topweg en de H.
Longtinstraat)

■  24/09: J. Schuermansstraat (par-
king achter de St.-Jozefkerk, in-
gang via de J.P. Ballingsstraat)

■  25/09: F. Lenoirstraat (tussen de
huisnummers 50 en 84, ingang
via de de Smet de Naeyerlaan)

■  26/09: P. de Mertenlaan (tussen
de huisnummers 52 en 85, in-
gang via de F. Lecharlierlaan)

Uurrooster: van 9u tot 18u

21
sept.

23>26
sept.
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N
ieuw materiaal, nieuwe handboe-

ken en verplichte kleding (sportuit-

rusting, uniform,…), het nieuwe

schooljaar is voor sommige gezin-

nen een financiële uitdaging. Waarom dus

niet proberen om de levensduur van deze

spullen te verlengen?

Tweedehands verkopen 
Is uw spruit teveel gegroeid tijdens de va-

kantie? Verandert uw dochter van school en

dus van uniform? Met de kleren die ze niet lan-

ger zullen dragen maar nog in perfecte staat

zijn, kan u andere kinderen een plezier doen!

Het rommelmarktseizoen is nog niet voorbij

(zie p. 20) en la Ligue des familles organiseert

binnenkort een kledingbeurs (zie p. 12). Ook

bij Troc en Cash Converters kan u voorwerpen

of materiaal verkopen. En Mimi Gâteau aan-

vaardt kinderkledij in goede staat. Verder zijn

er talloze mogelijkheden om online te verko-

pen, via allerhande apps en websites. 

Of gewoon weggeven 
Hebt u geen tijd of geen zin om deze stap-

pen te ondernemen? Waarom dan niet wegge-

ven! U kan handboeken, romans of

woordenboeken die u niet langer gebruikt en in

goede staat zijn, afgeven bij de Givebox van het

gemeentehuis. Jette telt ook tal van tweede-

handswinkels: Rouf, Les Petits Riens, Vestijet,

Oxfam,… En er is natuurlijk ook vzw Terre die

kleding in goede staat inzamelt via de kleding-

containers van de gemeente. Wie rechtstreeks

aan particulieren wil schenken, kan terecht op

de weggeefplek www.donneriejette.be. 

Recycleren of weggooien…
Zit u met een gescheurde turnzak, een on-

volledige set kleurpotloden of schriften die

maar voor de helft beschreven zijn? Wie dol

is op knutselen en doe-het-zelftips kan op

het internet zeker leuke ideeën opdoen om

te recycleren. En vergeet niet de spullen waar

u echt vanaf wil, te sorteren voor u ze weg-

gooit: schriften, boeken en papier in de gele

zakken, klein huisvuil in de witte zak (en niet

onverpakt op het voetpad) en elektronische

toestellen in de Recupel-containers die u

vindt aan het onthaal van tal van winkels en

supermarkten.

Alle details, adressen en sorteertips vindt u

in de brochure ‘Ja! Aan reinheid! Nee! Aan

vuil!’ op www.jette.be en op de website van

Net Brussel (www.arp-gan.be). 

Op de website van Net Brussel staan de re-

gels voor het verzamelen van huishoude-

lijke PMD-verpakkingen uitgelegd:

maximum 8 l inhoud, goed geledigd, uitge-

lekt of uitgekuist en samengedrukt en met

de dop gesloten. Dat geldt dus zowel voor

plastic flessen, verpakkingen van niet-gif-

tige onderhoudsproducten, als voor drank-

blikjes en conservenblikken. Over de vraag

of je ze nu in de breedte of in de hoogte

moet samendrukken, is lange tijd discussie

geweest. Een en ander hangt namelijk af

van de sorteertechniek die gebruikt wordt…

Als het samendrukken met de hand is ge-

beurd, lijkt het in ieder geval het sorteer-

proces niet te verstoren, ongeacht de

richting waarin de flessen samengedrukt

zijn. Je wint er alleszins veel plaats mee in

de blauwe zak!

Een vraag over sorteren?
Een klein gebaar, een grote impact!

‘Moeten plastic flessen samengedrukt 
worden voor ze in de blauwe zak gaan?’

Reinheid het hele jaar door

Klaar voor school? 

Zit u na het sorteren van schoolspullen ter voorbereiding
van het nieuwe schooljaar met een te kleine boekentas,
een oud woordenboek of een nutteloos uniform? Gooi het
niet weg, het kan ongetwijfeld nog van pas komen! 

reinheid
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Verlaag uw energieverbruik
Met het EnergiePack

H
oe verlaagt u uw energieverbruik en

uw -factuur als kleine organisatie?

Bent u een handelaar, vrij beroep,

KMO of social-profitorganisatie, ge-

vestigd in het Brussels Gewest, dan is het

EnergiePack er voor u! Het EnergiePack geeft

gratis professionele energiecoaching op

maat, van diagnose tot uitvoering. Bovendien

krijgt u tips over financiële ondersteuning.

Gratis professionele begeleiding
Via het EnergiePack krijgt u een diagnose

en een reeks aanbevelingen om uw energie-

verbruik te verminderen. Die gaan over zowel

het beheer als de relevante investeringen.

Denk aan het bijhouden van een energie-

boekhouding, de identificatie van vereiste in-

grepen, maatregelen om uw medewerkers te

sensibiliseren of de vervanging van energie-

vreters. Dit initiatief van Leefmilieu Brussel is

gratis voor kleine en middelgrote onderne-

mingen en ondernemingen uit de social-pro-

fitsector.

Onder bepaalde voorwaarden komt u bo-

vendien in aanmerking voor een financieel

duwtje in de rug, als u bijvoorbeeld wilt in-

vesteren in nieuwe verlichting, een groendak,

een verwarmingsketel of collectieve en indus-

triële voorzieningen waarmee u uw energie-

verbruik reëel kunt verminderen. Deze

investeringssteun dekt tot 30 à 40 procent

van de goedgekeurde bedragen, met een pla-

fond van 15.000 euro per jaar.

Met het EnergiePack zult u uw energiever-

bruik dus snel zien dalen: dat is zeer goed

nieuws voor uw factuur, voor het comfort in

uw gebouw en voor het milieu!

Meer info: www.packenergie.brussels

September en oktober

Homegrade informeert over wonen
Lezingen en praktische workshops

Van 12 september tot 24 oktober orga-
niseert Homegrade gratis lezingen en
workshops voor particulieren. Ver-
schillende facetten van wonen en re-
noveren komen aan bod: akoestiek,
circulaire economie, energie, huisves-
ting, erfgoed, renovatie en steden-
bouw. 

H
omegrade, ontstaan in februari

2017 uit de fusie van de Stadswin-

kel en het Energiehuis, is het refe-

rentiecentrum voor huisvesting in

het Brussels Gewest. Het begeleidt de parti-

culieren die hun woning wensen te verbete-

ren en organiseert jaarlijks lezingen en

workshops over de thema’s die het vaakst

aan bod komen in de dienstverlening en bij

de begeleiding van de Brusselse gezinnen.

Programma 2019
Dankzij praktijkobservaties richten de advi-

seurs van Homegrade zich zo goed mogelijk

op de vragen van de huurders en eigenaars in

de hoofdstad, en op basis daarvan bereiden

ze een lezing of workshop voor. Elke lezing en

workshop wordt door een expert van Home-

grade of door een externe specialist gegeven.

In 2019 vinden de lezingen plaats op dinsdag

en donderdag in september en oktober, tel-

kens van  12.30u tot 13.15u. Na de lezingen is

er tot 14u tijd voor een nabeschouwing met de

spreker in de vorm van een vraag-en-ant-

woordsessie. De vier workshops zullen door-

gaan op zaterdag, van 14 tot 17u, in groepen

van 12 tot 20 personen, om een persoonlijk

contact met de spreker te kunnen garanderen.

Inschrijvingen en programma 

www.homegrade.brussels
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Franstalige gemeentelijke kinderopvang
Inschrijving op wachtlijst via Irisbox

Sinds 1 september 2019 kan inschrijven
op de  wachtlijst voor Franstalige Jetse
crèches en peutertuinen enkel nog on-
line, via het elektronisch loket Irisbox.
Dankzij deze nieuwe procedure hoeft u
zich dus niet langer te verplaatsen!

B
ent u in verwachting en zoekt u een

plaats in een crèche (0-3 jaar)? Is uw

kind tussen 9 en 12 maanden oud en

zoekt u een plaats in een peutertuin

(18 maanden-3 jaar)? Inschrijven op de  wacht-

lijst voor Franstalige Jetse kinderopvang kan

voortaan enkel online.

Met behulp van uw identiteitskaart en een

kaartlezer of via de applicatie Itsme kan u

zich aanmelden bij het e-loket Irisbox. Om uw

kind in te schrijven op de wachtlijst hebt u

een medisch attest nodig dat bewijst dat u 3

maanden zwanger bent (enkel bij inschrijving

op wachtlijst crèches), een attest van activiteit

van de ouders (loonfiches, aanslagbiljet,

schoolattest,…) en een attest van gezinssa-

menstelling van het lopende jaar.

Meer info:
www.jette.be

BEPERKT AANTAL PLAATSEN

De plaatsen in Franstalige gemeentelijke

crèches en peutertuinen worden toege-

kend in de volgorde van inschrijving op de

wachtlijst, met voorrang voor Jetse ouders,

ouders die voltijds werken of studeren en

ouders in een bijzondere situatie (broer of

zus in de opvang, kwetsbare gezinnen,…).

De Franstalige gemeentelijke kinderop-

vang kan slechts aan 25 % van de vraag

voldoen, zodat de ouders sterk aangera-

den wordt zich te informeren over andere

structuren die hun noden qua kinderop-

vang kunnen beantwoorden. 

U vindt de lijst van deze structuren op

www.jette.be (Tot uw dienst – Kinderen –

Kinderopvang) 

8&9
okt.

Beurs voor winter-, 
sport- en zwangerschapskledij 

Waar en wanneer kan u uw kleren 
afgeven?
■ Enkel op afspraak (zie kader), op maan-

dag 7 oktober, van 15 tot 19u, en op dins-

dag 8 oktober, van 9 tot 17u, in de

Gemeentelijke feestzaal 
■ Prijs: 1 ¤/lot voor leden van la Ligue des

Familles (2 loten van max. 20 stuks/per-

soon) – 4 ¤/lot voor niet-leden (1 lot van

max. 20 stuks/persoon)
■ Voorwaarden: enkel winterkleren, proper,

gestreken en in perfecte staat
■ Recuperatie niet-verkochte kleren: woens-

dag 9 oktober, van 19 tot 19.45u 

Wie koopjes wil doen, kan op dinsdag 8

oktober, van 19 tot 21u, en op woensdag 9

oktober, van 9 tot 15u, terecht in de Ge-

meentelijke feestzaal. Niet-verkochte artike-

len en opbrengsten die niet gerecupereerd

worden, gaan naar een goed doel.

■ Beurs voor winter-, sport- (0 to 16 jaar) en

zwangerschapskledij 

Dinsdag 8 oktober, van 19 tot 21u

Woensdag 9 oktober, van 9 tot 15u

Gemeentelijke feestzaal, Kardinaal Mer-

cierplein 10 (1ste verdieping) – betaalpar-

king achter het station

Depot kleren: maandag 7 oktober (15-19u)

en dinsdag 8 oktober (9-17u), enkel op

afspraak

Op 8 en 9 oktober organiseert la Ligue des Familles
zijn traditionele beurs voor winter-, sport- (0 tot 16
jaar) en zwangerschapskledij. Tijd om gouden zaakjes
te doen!

Kleren af te geven? Maak een 
afspraak op 30.09 of 1.10 

Wie een afspraak wil maken om kleren af te
geven, kan op maandag 30 september of
dinsdag 1 oktober (van 19 tot 20u) bellen
naar 0477.35.10.14. Bedenk vooraf welke
dag en uur u het beste past.

Meer info: ldf.jette@gmx.com 
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Algemene vergadering DW Magritte
Heraanleg openbare ruimte ‘Op het scharnierpunt’

Iedereen is welkom op de vierde alge-
mene vergadering van het Duurzaam
wijkcontract (DW) Magritte die plaats-
vindt op 10 oktober. Het studiebureau
Suède 36 zal er een voorstelling
geven van het project van heraanleg
van de ruimte ‘Op het scharnierpunt’
(zie kader).

H
et project voorziet in de heraanleg

van de Jules Lahayestraat, de Kleine

Esseghemstraat en de toegang tot

de Esseghemsite. Het is het resul-

taat van drie participatieve workshops met

de bewoners en moet leiden tot meer com-

fort voor voetgangers en fietsers. De bedoe-

ling van het project is de rust in de zone te

doen terugkeren en de levenskwaliteit van de

hele wijk te verbeteren. Het studiebureau en

de gemeentelijke dienst Duurzaam wijkcon-

tract zullen aanwezig zijn om te antwoorden

op vragen van de bewoners. De stedenbouw-

kundige vergunning wordt ingediend bij het

Gewest, gevolgd door een openbaar onder-

zoek. De communicatie hierover zal gebeuren

via affiches en de website van het DW Ma-

gritte.

■ 4de Algemene vergadering DW Magritte

10 oktober 2019 om 18.30u

Gemeentelijke feestzaal 

Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping)

WAT IS ‘HET SCHARNIERPUNT’?

Het scharnierpunt is de sector gelegen tus-

sen de Esseghemsite (de vallei) en de Ma-

grittewijk (heuveltop en -rug). Het gaat in

hoofdzaak om de Jules Lahayestraat

(tramspoor) en de Kleine Esseghemstraat.

Het is de strategische link tussen de twee

andere sectoren. De drie samen vormen

de perimeter van het DW Magritte.

Het DW Magritte viert feest!
Festiviteiten voor jong en oud

6
okt.

Afspraak op 6 oktober in de wijk Ma-
gritte-Esseghem waar iedereen ver-
wacht wordt op een groot gratis feest.
Op het programma: tal van activitei-
ten, allemaal al even divers als de be-
woners van deze Jetse wijk.
Grimestand, photobooth, workshops
mozaïek en naaien, moestuin, fototen-
toonstelling, sportieve activiteiten,
tombola, bar en barbecue,…, en dat
alles overgoten met muziek!

D
e festiviteiten worden georgani-

seerd door de ploeg van het Duur-

zaam wijkcontract en een tiental

partners die samen de handen in el-

kaar slaan om iedereen een ontspannende

namiddag te bezorgen en jong en oud, van

diverse culturen, samen te brengen. De ‘Juke-

o-Cycle’ en het jazzy ‘Jenny and the guys

quartet’ zorgen voor ambiance en zullen ie-

dereen ongetwijfeld aan het dansen krijgen!

Praktisch
Het feest van het DW Magritte vindt plaats

op het Blablaplein en in de Jules Lahaye-

straat, die voor de gelegenheid gedeeltelijk

zal afgesloten zijn voor het verkeer. Zo kun-

nen de bewoners de ruimte inpalmen die nor-

maal voorbehouden is voor het autoverkeer

en de tram, die omwille van werken omgeleid

is. Het vormt meteen ook de gelegenheid

voor de organisatoren om samen met de be-

woners de projecten in de wijk te evolueren.

Diezelfde dag zal het René Magritte Museum

gratis toegankelijk zijn voor de wijkbewoners.

Niet te missen!

Meer info: cqd-magritte-dw@jette.irisnet.be –
02.423.13.89 – www.cqd-magritte-dw.be 

■ Feest DW Magritte

Zondag 6 oktober 2019 

van 12u tot 18u

Esseghemwijk: 

Jules Lahayestraat

Blablaplein

Magritte Museum 

Esseghemstraat 135  

Programma

■   12u-18u: Barbecue, bar en 
animaties voor jong en oud

■   13u: Juke-o-Cycle
■   15u: Jenny and the guys quartet
■   16u: Juke-o-Cycle

En verder: 
■   10u-18u: Gratis bezoek van het

Magritte Museum
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Plant een boom

H
et principe van de ‘Plant een

boom’-actie is eenvoudig: je kiest

een laagstam boom of een lei-

boom, stelt de betrokken gemeen-

telijke dienst van je keuze op de hoogte en

binnenkort fleurt een appelboom, een peren-

boom of een kweeperenboom je tuin op.

Laagstam of leiboom
Laagstam fruitbomen lijken veel op een

struikje. De stam is meestal rond de 50 cen-

timeter hoog en de boompjes zelf worden

maximum 3,5 tot 4 meter hoog. De aange-

wezen afstand tussen twee laagstam fruitbo-

men is 4 meter. Leifruitbomen zijn bomen

waarvan de takken in een bepaalde richting

geleid worden. In dit geval gaat het om twee

verticale takken die zo’n 30 cm uit elkaar

staan en een U vormen. Ze worden op zo’n

meter van elkaar tegen een muur op een af-

sluiting aangeplant en kunnen tot 2,5 meter

hoog worden. 

Beide formaten zijn beschikbaar als peren-

boom en appelboom. Van de leifruitboom

kan je ook een kweeperenvariëteit bestellen.

Hoe bestellen?
Geef de boom (1 per gezin) van jouw

keuze door aan de milieuadviseur via

ddo@jette.irisnet.be of bel naar 02.422.31.01,

en je wordt telefonisch of per e-mail verwit-

tigd van zodra je bestelling beschikbaar is op

de dienst Beplantingen (rond midden novem-

ber). Opgelet: het gaat telkens om een be-

perkte stock, wees er dus snel bij!

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

De ontwikkeling van het groene netwerk is een priori-
teit voor Jette. Om de biodiversiteit een duwtje in de
rug te geven, herneemt de gemeente de actie ‘Plant
een boom’. Dit jaar heb je de keuze tussen fruitbomen
in twee formaten.

Tentoonstellingslaan - Tuinen van Jette
Hoe laten we de natuur in onze wijk groeien? 

De gemeente Jette neemt deel aan het
project van het Brussels Ecologisch
Netwerk dat opgezet is door Leefmi-
lieu Brussel. Dit project wil de groene
plekken in de stad met elkaar verbin-
den en zorgen voor meer natuur en
meer levenskwaliteit.

N
a analyse, studie en overleg met

de burgers zullen concrete en in-

noverende milieugebonden aanpas-

singen uitgevoerd worden, in eerste

instantie op wijkniveau en op termijn in heel

het gewest. ‘Tentoonstellingslaan - Tuinen

van Jette’ is de eerste Jetse wijk waar de ge-

meente in het kader van het Brussels Ecolo-

gisch Netwerk de natuur een duwtje in de rug

wil geven. In dit verband worden alvast twee

workshops georganiseerd.

■ Diagnostische wandeling 

‘Op zoek naar de natuur in jouw wijk’

11 september 2019, van 18u tot 21u 

Wouterspaviljoen – A. Woutersstraat 12 

Drink en lunch voorzien

■ Workshop actiepistes ‘Hoe laten we de

natuur in onze wijk groeien?’

20 oktober 2019, van 14u tot 17u 

Wouterspaviljoen – A. Woutersstraat 12 

Drink en lunch voorzien

Om de organisatie van deze evenementen

soepel te laten verlopen, kan u inschrijven via

e-mail (reseau_ecologique@21solutions.eu) of

bellen naar 02.502 99 93.

Meer info:
dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu –
ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.01
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Week van de Fair Trade

JetteSEL, lokaal uitwisselingssysteem
Delen is hip!

Moeten we nu echt voor alles geld vra-
gen? Geeft solidariteit niet genoeg
voldoening? Dat is zowat de filosofie
van de lokale uitwisselingssystemen.
Zo heeft Jette zijn eigen ‘JetteSEL’ en
die komt een keer per maand samen.

I
n een wereld waar egoïsme in opgang

is, winnen menselijke waarden als delen,

menselijk contact en solidariteit steeds

meer terrein dankzij lokale uitwisselings-

systemen waar diensten en knowhow gratis

gedeeld worden. 

Dankzij deze netwerken van onderlinge

dienstverlening kan iedereen zijn vaardighe-

den ten dienste stellen van anderen.

Ten dienste van de anderen…
JetteSEL wordt gerund door de leden zelf,

allemaal vrijwilligers. Het idee? We beschikken

allemaal over gaven die we te weinig uitbuiten:

de ene is bijvoorbeeld artistiek aangelegd, wat

van pas kan komen bij binnenhuisdecoratie,

de recuperatie van oude meubels of het geven

van kledingadvies,…, terwijl de andere zijn

praktische knowhow (klussen, informatica, tui-

nieren, enz.) ten dienste kan stellen van ande-

ren. 

Bijvoorbeeld: Linda bakt een taart voor

Peter die bijles geeft aan Sofie die past op de

kat van Marco, de ICT-specialist die Julia bege-

leidt bij haar eerste stappen op het internet...

Meer info: www.jettesel.be – 0496.40.17.27

Permanenties JetteSEL:
Elke eerste zondag van de maand, van 14u tot
17u, bij Ploef (Bonaventurestraat 100).
Eerstvolgende permanenties:
6 oktober, 3 november, 1 december.

2>12
okt.

Als fairtradegemeente neemt Jette elk
jaar actief deel aan de Week van de
Fair Trade. Ook voor de editie 2019,
die plaatsvindt van 2 tot 12 oktober en
in het teken staat van eerlijk textiel,
staan diverse activiteiten gepland.

J
aar na jaar kopen we meer en meer kle-

ren. Die worden meestal in onaanvaard-

bare omstandigheden geproduceerd in

zuiderse landen, wat maakt dat ons

consumptiepatroon zowel sociaal als ecolo-

gisch nefaste gevolgen heeft. Die gevolgen

worden je op een ludieke manier duidelijke

gemaakt tijdens de Jetse activiteiten van de

Week van de Fair Trade.  

Filmvoorstelling+debat  
Opening van de week met een voorstelling van

de documentaire ‘La vie d’une petite culotte’

(NL ondertiteld), gevolgd door een debat en een

eerlijke drink.

Woensdag 2 oktober, vanaf 18.45u

Centre Armillaire

De Smet de Nayerlaan 145

Gratis, inschrijven verplicht (www.ccjette.be) 

Expo Oxfam
Wat is slow fashion? Wat is de impact van onze

vestimentaire keuze op de landen in het Zuiden? 

Van 2 tot 11 oktober 2019

Inkomhal gemeentehuis

Wemmelsesteenweg 100

Daarbovenop krijgt u op donderdag 3 okto-

ber, van 13u tot 18u, in diezelfde inkomhal

van het gemeentehuis, een voorproefje van

de collectie ‘Made in Jette’. U komt er meer

te weten over de oorsprong van onze kleren

en de nieuwe trends en gaat naar huis met

een foto als aandenken! 

Jette Met special textiel
De wekelijkse markt verwelkomt info- en ver-

koopstands met duurzame of tweedehands-

kleding. Ontdek Jetse ontwerpers en neem

deel aan workshops. 

Woensdag 9 oktober, van 14.30u tot 18u

Kardinaal Mercierplein

Lezing-workshop plantaardige kleuren
en verf
Ontdek verschillende technieken op basis van

planten en versier je eigen boodschappentas!  

Reserveringen: ddo@jette.irisnet.be

Vrijdag 4 oktober, van 19.30u tot 21.30u of

Zaterdag 5 oktober, van 14u tot 16u

Nederlandstalige bibliotheek

Jan Verdoodtzaal

Kardinaal Mercierplein 6

Workshop kleding customizen
Hoe oude stoffen omvormen tot thermokle-

vende patches om een kledingstuk naar

keuze mee te versieren?

Reserveringen: ddo@jette.irisnet.be

Zaterdag 12 oktober, van 14u tot 16u

Mimi Gâteau

Léon Theodorstraat 4

U vindt het gedetailleerde programma van de

Week van de Fair Trade op www.jette.be. 

Meer info & inschrijvingen:
ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.12

■ Week van de Fair Trade

Van 2 tot 12 oktober 2019
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Boekentasactie 
op Jette Met

Bij elke aankoop van de ouders

op Jette Met krijgen de kids een

speciale verrassing cadeau.

Jette Met ‘Boekentasactie’

Woensdag 4 september, van

14.30u tot 18.30u

Kardinaal Mercierplein

Infosessie projectoproep 

‘Vooruit met de wijk

Zin om een milieuproject op te

starten in je wijk, bijvoorbeeld

rond buurtcompostering, een

collectieve moestuin, vergroe-

ning, duurzame voeding of zero

waste? Dan zal je wel oren heb-

ben naar de nieuwe projectop-

roep van ‘Vooruit met de wijk’.

Op 9 september vindt in Jette

een infosessie over de modali-

teiten van de projectoproep

plaats. 

Infosessie projectoproep

‘Vooruit met de wijk

Maandag 9 september, van

18.30u tot 20.30u

Nederlandstalige bibliotheek

Jan Verdoodtzaal

Kardinaal Mercierplein 6

Meer info: dienst Duurzame

ontwikkeling-Leefmilieu –

ddo@jette.irisnet.be –

02.422.31.03

Geleide wandeling

‘Schatten van de straat’

Het Centre d’Ecologie Urbaine,

vzw Natagora en Leefmilieu

Brussel organiseren een botani-

sche wandeling voor het grote

publiek om kennis te maken met

de ‘Schatten van de straat’. Een

gids neemt de deelnemers mee

voor een anderhalf uur durende

wandeling op zoek naar wilde

planten in de Brusselse straten.

‘Schatten van de straat’

Woensdag 11 september, van

14u tot 15.30u (vertrekplaats

wordt enkele dagen op voor-

hand per e-mail gecommuni-

ceerd)

Gratis, inschrijven verplicht

(https://urban-

ecology.be/blog/bellesdemarue)

Wandeling

‘Op zoek naar de natuur 
in de wijk’

Zie p. 14 (‘Hoe krijgen we meer

natuur in de Tentoonstellings-

wijk en de Tuinen van Jette?’)

‘Op zoek naar de natuur in de

wijk’

Woensdag 11 september, van

18u tot 21u 

Wouterspaviljoen 

A. Woutersstraat 12

Gratis, inschrijven gewenst 

(reseau_ecologique@

21solutions.eu – 02.502.99.93)

Ontdekkingstochten

Wandel- en fietstocht

De vzw Jette in Transitie organi-

seert 2 ontdekkingstochten –

een te voet en een per fiets –

doorheen Jette, op zoek naar

inspirerende initiatieven die de

transitie op verschillende ma-

nieren concretiseren. Rond 16u

komt iedereen samen bij Ploef!

(Bonaventurestraat 100) om bij

een drankje gezellig wat te

kletsen, ideeën uit te wisselen

en na te denken over hoe het

nu verder moet.

Wandel- en fietstocht 

Zondag 15 september, 13.30u

Afspraak fietstocht aan de

Boomgaard van de Transitie

(Laarbeeklaan 120, rechtover

de gemeentelijke dienst Be-

plantingen)

Afspraak wandeltocht: 

Oxfam (Leopold I-straat 527)

Gratis

Workshop

‘Mijn moestuin in mijn
keuken’ 

Zin om zelf je groenten te kwe-

ken, maar je hebt geen tuin?

Geen nood! In deze workshop

passeren enkele technieken de

revue waarmee je een deel van

je voeding zelf kan produceren

in je eigen keuken: kiemzaden,

groentestekken afkomstig van

resten, kruiden,… 

‘Mijn moestuin in mijn keuken’

Donderdag 19 september en

donderdag 26 september, 

telkens van 13u tot 16u

Viva Jette

Léon Theodorstraat 197

Gratis, inschrijven verplicht

(www.cultiverenville.brussels) 

Meer info: dienst Duurzame

ontwikkeling-Leefmilieu

(ddo@jette.irisnet.be –

02.422.31.01)

Agenda 
Duurzame ontwikkeling

9.09

4.09

11.09

11.09

15.09

19.09 26.09
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Platform Gelijke kansen 
Lancering en oproep voor medewerkers 

De gemeente Jette zet zich al jaren in
voor sociale cohesie, integratie en
anti-discriminatie. In het verlengde
van dit engagement doet ze een op-
roep aan de Jettenaren en verenigin-
gen om samen een Platform Gelijke
kansen op poten te zetten.

I
n navolging van het Sociaal Forum en

het Platform Handicap, wil het Platform

Gelijke kansen een actieplan opstellen

rond gelijkheid vrouwen-mannen, de

LGBT-gemeenschap en handicap. 

Ontmoetingen en uitwisselingen 
De officiële lancering van het nieuwe Plat-

form Gelijke kansen vindt plaats op woensdag

9 oktober  in het Centre Armillaire. Op het pro-

gramma: ontmoetingen, uitwisselingen en ge-

zellig samenzijn om de samenwerking tussen

verenigingen en burgers op gang te trekken,

met de bedoeling een stand van zaken op te

stellen en de noden binnen onze gemeente te

identificeren. Ter gelegenheid van deze lance-

ring kan u kennis maken met drie verenigingen

die werken rond gelijkheid vrouwen-mannen,

de LGBT-gemeenschap en handicap.

Bent u geïnteresseerd in een of meerdere

van deze thema’s en wil u zich engageren

voor het Platform Gelijke kansen? Neem dan

contact op met de dienst Sociaal leven en

Burgerschap: vsc-slb@jette.irisnet.be –

02.422.31.24

■ Lancering Platform Gelijke kansen

Woensdag 9 oktober, vanaf 18u

Centre Armillaire

De Smet de Naeyerlaan 145

9
okt.

Programma

■  18u: Onthaal, inschrijving &
drink 

■  18.30u: Voorstelling van de 
verenigingen en discussies 

■  20.30u: Lokaal buffet

Internationale educatieve 
uitwisselingsorganisatie AFS
Spring in een nieuw avontuur als gastgezin

Als Internationale educatieve uitwis-
selingsorganisatie verwelkomt AFS
jaarlijks vele tientallen jongeren van
over de hele wereld. De AFS-studen-
ten verblijven enkele maanden tot een
jaar in een gastgezin, gaan hier naar
school en leren onze cultuur in al haar
aspecten kennen. Maar het AFS-pro-
gramma vormt ook een buitenkans
voor de gezinnen om op een fantasti-
sche manier de wereld van thuis uit te
ontdekken.

O
ntdek een nieuwe wereld samen

met je familie en vrienden zonder

lange vluchten, hoge reiskosten of

strakke reisplanning. Als gastgezin

haal je de wereld in huis. 

De AFS-studenten verblijven een trimester

of een jaar in een gastgezin. Je leert samen

omgaan met diversiteit en bouwt levenslange

en wereldwijde vriendschappen op.

Je ervaart jouw wereld door de ogen van

een jongere uit een ander land, maakt van je

gezin een ‘wereldgezin’, klaar om mensen

van over de hele wereld te ontmoeten, en je

helpt een AFS-student om te genieten van

jouw cultuur en tradities.

Meer info: www.afsvlaanderen.be

Geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met AFS

info@afsvlaanderen.be – 015.79.50.10
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Vanaf 25 september

Tai Chi Chuan
voor senioren

Seniorenuitstap AfricaMuseum 
en druivenserres

I
n september trekken de Jetse senioren

er nog eens op uit. De bestemming is

dit keer het Koninklijk Museum voor

Midden-Afrika in Tervuren, gecombineerd

met een bezoekje aan de druivenserres.

Deze daguitstap start op het Kardinaal Mer-

cierplein waar we om 10u de bus richting Ter-

vuren nemen. Rond 11u komen we aan in het

AfricaMuseum waar een rondleiding met gids

op het programma staat. Na het nuttigen van

een middagmaal brengen we om 15u een be-

zoekje aan de druivenserres. 

De terugkomst in Jette is voorzien om 17u.

Inschrijvingen: 
Dienst senioren – 02.423.12.67 –
cademeyer@jette.irisnet.be – www.labolobo.eu

■ Seniorenuitstap AfricaMuseum en 

druivenserres

Woensdag 18 september 2019

Prijs: 25 ¤ (bus, middagmaal en bezoek

AfricaMuseum en druivenserres inbegre-

pen)

Dit najaar start de 10-delige lessenreeks

‘Tai Chi Chuan voor senioren’. Deze

oude Chinese vorm van bewegings-

leer wordt gekenmerkt door zachte, vloeiende

en langzame bewegingen die gepaard gaan

met een gecontroleerde kracht. De langzame

en regelmatige bewegingen hebben een

goede invloed op het evenwicht, de coördi-

natie en de soepelheid. Tai Chi is een van de

weinige vormen van lichaamsbeweging die

voor praktisch iedereen geschikt is, ongeacht

leeftijd en conditie. Daarnaast helpt Tai Chi

senioren om hun valangst te overwinnen.

Inschrijvingen: 

Dienst senioren – 02.423.12.67 –
cultuur@jette.irisnet.be – www.labolobo.eu

■ Tai Chi Chuan

Van 25/09 tot 4/12, van 10.15u tot 11.30u

Firmin Lecharlierlaan 4

Prijs: 5 ¤/les, 50 ¤ voor de hele reeks

Culinaire wandeling 
door Jette

Ter gelegenheid van de Autoloze zon-
dag kan je Jette op een sympathieke
manier herontdekken via een culi-
naire wandeling van 6, 8 of 10 km. Op
het programma: degustaties, anima-
ties en ontdekkingen. 

W
at dacht je van een wandeling,

iets lekkers en een fijne tijd

onder familie of vrienden op de

Autoloze zondag? Schrijf je dan

in voor de culinaire wandeling georganiseerd

door Ganshoren Dames Basket t.v.v. hun

jeugdafdeling. Afhankelijk van je conditie en

je motivatie kan je kiezen voor een parcours

van 6, 8 of 10 km met telkens 7 tussenstops

met diverse degustaties (inclusief kinder-

menu) en muzikale animaties voor groot en

klein. In groepjes van ongeveer 30 personen

ontdek je enkele pareltjes, zoals de paadjes

van het Laarbeekbos en het Poelbos in Jette

of de Tuinen van de Bloemist of het Sobies-

kipark in Laken. Ook honden aan de lijn zijn

welkom en de parcours is buggyvriendelijk.

Het menu en alle praktische info vind je

op www.bagou.brussels. Inschrijven kan tot

15 september.

■ Culinaire wandeling door Jette

Zondag 22 september 2019, van 11u tot 21u

Vertrek om de 10 min. tot 14.30u

Afspraak in de Sporthal Richard Beauthier

Vandervekenstraat 114 - 1083 Ganshoren

Prijs: 42 ¤ (volwassenen) / 15 ¤ (-12 jaar)

Reservering verplicht voor 15/09:

www.bagou.brussels of 0475.321.772 (na

18u)

18
sept.

22
sept.
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Feest op de Kinderboerderij
Fruit en groenten vieren feest!

7&8
sept.

Als naar jaarlijkse gewoonte viert de
Jetse Kinderboerderij  begin septem-
ber weer feest. Op 7 en 8 september
opent deze pedagogische trekpleister
zijn deuren om het grote publiek de
kans te geven deze locatie, haar acti-
viteiten en haar dieren,  te ontdekken.
Het vormt meteen de ideale gelegen-
heid om in een gezellige en aange-
name sfeer de animatoren te leren
kennen.

O
p 7 en 8 opent de Kinderboerderij

zijn deuren voor het grote publiek.

De centrale gasten zijn dit jaar fruit

en groenten. Van 11u tot 18u kun-

nen klein en groot genieten van een waaier

aan gevarieerde activiteiten: spelletjes voor

het hele gezin, animaties voor kinderen,

boerderijproducten, een ritje op de ezel,

grime, brood bakken, workshops sti-

mul’ART,… De dorst lessen en de honger stil-

len kan respectievelijk aan de bar en op de

barbecue. Je kan er ook proeven van de

brouwsels van brouwerij Houblons de Bruxel-

les of van de heerlijke artisanale producten.

Kortom: een niet te missen afspraak voor het

hele gezin.

■ Feest op de Kinderboerderij

7 en 8 september 2019, van 11u tot 18u

Kleine Sint-Annastraat 172

Gratis toegang
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Jetse zondagsmarkt

Wafeltjes van ons Bomma

RO
M
M
EL
M
AR
K
TE
N

Rommelmarkt Ô Don 
Zaterdag 14 september 2019

In de Odon Warlandwijk.
Inschrijvingen: comite-odon@hotmail.com

Rommelmarkt Vanderborght
zaterdag 21 september 2019

In de Vanderborghtstraat (tussen de

Broustinlaan en de Lakenselaan en tus-

sen de Lakenselaan en de Prins Boude-

wijnstraat).

Inschrijvingen: 0477.74.91.42 of 

mireille.de-looze@hotmail.com

Rommelmarkt Dopéré
Zondag 22 september 2019

In de L. Dopéré-, S. Legrelle-, Bogemans-

en Brunardstraat en op de Wemmelse-

steenweg (tussen de S. Legrelle- en de

Dopéréstraat).

Inschrijvingen: 

Joëlle Electeur – 02.427.63.35

Rommelmarkt Dieleghem 
Zondag 22 september 2019

In de Decréestraat en in de Volralstraat.

Inschrijvingen: 02.479.35.65 of

0475.60.78.63 - dany.henrard@skynet.be

Rommelmarkt Pink Ribbonettes Brussels 
Zondag 29 september 2019

Plein voor school Aurore (lagere afdeling)

en J. Baudouxstraat.

Inschrijvingen: 0494.58.17.64

Rommelmarkt ten voordele van een pro-

ject  rond borstkanker

De rommelmarkten van het najaar
Zowel de jaarmarkt als de dagelijkse markt of de zondagsmarkt lokken vele bezoekers naar Jette.
Maar onze gemeente telt eveneens verscheidene rommelmarkten.

Binnen het ruime aanbod op de Jetse
zondagsmarkt stellen we u deze
maand de relatieve nieuwkomer Wa-
feltjes van ons Bomma voor. Het lek-
kers dat deze originele foodtruck in de
aanbieding heeft, verdient zeker een
ommetje langs een van de uiteinden
van de markt.

D
e bomma in kwestie is Julienne, de

grootmoeder van Wes Meurrens,

bakker-bezieler van Wafeltjes van

ons Bomma. Zij en bompa Louis ver-

kochten in de jaren ’50 van vorige eeuw taar-

ten en brood op de Brusselse markten. De

derde generatie blies de marktkramerstraditie

in 2006 nieuw leven in, maar verlegde haar

focus naar wafeltjes, ter plaatse gebakken.

10 smaken
Zoals de naam het laat vermoeden houdt

Wafeltjes van ons Bomma de smaak van wel-

eer hoog in het vaandel. Alleen de beste

grondstoffen komen in aanmerking voor het

deeg dat op ambachtelijke manier gemaakt

wordt. Van dat deeg toveren de bakkers van

dienst elke zondag op de markt zelf de heer-

lijkste wafeltjes tevoorschijn, en dat in een

tiental smaken, aangevuld met enkele ‘follie-

kes’ en seizoensgebonden variëteiten.

Jetselaan
Wie Wafeltjes van ons Bomma nog niet

kent – de foodtruck is relatief nieuw op de

Jetse zondagsmarkt – moet dus dringend

eens de Jetselaan afgaan tot aan de Léon Do-

péréstraat. Deze uithoek van de zondags-

markt is trouwens niet alleen voor Wafeltjes

van ons Bomma een ommetje waard. 

Ook marktbezoekers die aan halte Brusse-

laars de tram afstappen, kunnen we een be-

zoekje aan Wafeltjes van ons Bomma warm

aanbevelen, voor ze richting de Spiegel trekken. 

INFOFICHE WAFELTJES VAN ONS BOMMA

  Naam                                    Wafeltjes van ons Bomma

  Thuisbasis                              Meensel-Kiezegem

  Product                                  Wafeltjes, in meer dan 10 variëteiten en ter plaatse gebakken 

  Standplaats                            Jetselaan, net voorbij tramhalte Brusselaars 
                                                                   (schuin tegenover dagbladhandel Artadis – Jetselaan 350)

  Jetse zondagmarkt                    Sinds februari 2019 
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Zin om te sporten?  
Vraag je sportcheque aan!

Nieuwe reeks

Ik loop voor mijn conditie 

B
en je een Jetse sportieveling, senior

of jonger dan 25 jaar? Dan geeft de

gemeente Jette je een duwtje in de

rug om jouw favoriete sport te

beoefenen, via een cheque ter waarde van

30 euro. Vraag hem nu aan, want de actie

loopt maar tot de voorraad strekt!

De sportcheque richt zich tot drie 
categorieën Jettenaren:
■ de gepensioneerden
■ de jongeren tussen 3 en 18 jaar
■ de studenten tussen 18 en 25 jaar

Om een sportcheque te bekomen, volstaat

het om Jettenaar te zijn en om een jaar lid te

zijn van een sportclub naar keuze of van een

vereniging die buitenschoolse activiteiten or-

ganiseert. De club of vereniging moet wel

aangesloten zijn bij Sodexo.

Hoe kan u uw sportcheque bekomen? Vul

het aanvraagformulier in dat u terugvindt op

de website van de gemeente. U kan eve-

neens een exemplaar van dit formulier beko-

men aan het onthaal of de dienst Sport in

het gemeentehuis (Wemmelsesteenweg 100,

verdieping 2B), tijdens de openingsuren van

het gemeentebestuur. Deze aanvraag moet

gebeuren voor 16 december 2019. De sport-

cheques zijn beschikbaar tot uitputting van

de voorraad.

■ Gemeentelijke dienst Sport

Wemmelsesteenweg 100 (verdieping 2B) -

02.423.12.45 - sport@jette.irisnet.be

Formulier:

www.jette.be (Vrije tijd / Sport / De sport-

cheques)

J
ette maakt deel uit van het platform ‘Je

cours pour ma forme’ – 'Ik loop voor

mijn conditie’. Het doel is om Jettenaren

te stimuleren om samen te joggen en zo

aan de conditie te werken. In september

gaan de nieuwe reeksen van start. 

Wie graag loopt of hiermee zou willen starten,

kan binnenkort deelnemen aan de nieuwe reeks

van ‘Ik loop voor mijn conditie’, die van start

gaat op donderdag 12 september met sessies

van niveau 1 en 2. Onder leiding van twee pro-

fessionele begeleiders kan je elk donderdag

joggen met andere Jettenaren in het Koning

Boudewijnpark.

Meer info:
www.jecourspourmaforme.com
0490.586.925

■ Loopprogramma ‘Ik loop voor mijn conditie’

Vanaf donderdag 12 september 2019

Elke donderdag om 18u (niveau 1) 

en om 19u (niveau 2) 

Afspraak: Boudewijnpark – J. Lorgesquare
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Retro Jette
Van een schattige Simca tot een prachtige Porsche

O
p 15 augustus – O.L.V.-Hemel-

vaart – kan u op het Koningin

Astridplein traditioneel genieten

van de schoonheid van

tientallen oldtimers, in het

kader van Retro Jette.

De weergoden

waren wat weer-

barstig dit jaar,

maar toch

kwamen er

heel wat 

kijklustigen

opdagen.

Wie op

donderdag

15 augustus

afzakte naar de

Spiegel, was

maar beter voorbe-

reid op alle weersom-

standigheden of bereid om

de buien uit te zitten in een van de

horecazaken op het plein. Het weer ging in

een handomdraai van stralende zon tot

fikse buien. Maar van zodra de zon door

het wolkendek priemde, liep het

plein vol met liefhebbers

van oude wagens. Het

aanbod was dan

ook indrukwek-

kend. Meer dan

30 oldtimers,

de ene nog

prachtiger

dan de an-

dere, lieten

zich bewon-

deren. Van

een schattige

Simca tot een

vette Ameri-

kaanse slee, van

een prachtige Porsche

tot een Ford met meer dan

100 jaar op de teller.

1.000 km voor fair-play
Jette neemt ook deel

Van 19 tot 22 september 2019 vindt de
actie ‘1.000 km voor fair play’ plaats in
Wallonië en Brussel. Jette neemt ook
deel aan deze aflossingstocht, met
een stop voor het Omni-sportcentrum.
Iedereen kan deelnemen aan dit
sportevenement.

D
e 1.000 km voor fair play is een af-

lossingskoers die de sportievelin-

gen wil samenbrengen rond

dezelfde sportieve waarden. Op 19

september vertrekken vier tochten simultaan

vanuit Wallonië om samen aan te komen in

Brussel, op 22 september. Zo worden, lopend

of met de fiets, meer dan 1.000 kilometer af-

gelegd, door sporters van alle niveaus. 

In Jette stopt de aflossingstocht voor het

Omnisportcentrum op zondag 22 september

om 10u, om vervolgens richting Sint-Agatha-

Berchem te gaan. Iedereen kan vrij en gratis

deelnemen aan dit parcours van 5,5 kilome-

ter. 

Afspraak op zondag 22 september, iets voor

10u, aan het Omnisportcentrum .

Meer info info:
sport@jette.irisnet.be – 02.423.12.45

■ 1.000 km voor fair-play

Zondag 22 september om 10u

Omnisportcentrum

Graafschap Jettelaan 3
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Broeierige editie Jetse jaarmarkt

Het was puffen en zweten dit jaar op de
Jetse jaarmarkt, niet in het minst voor de
dieren op de talrijke tentoonstellingen
en wedstrijden. Voor het kleinvee was
het behelpen met parasols en geïmpro-
viseerde tentjes, maar het rundvee en de
paarden konden gelukkig profiteren van
de schaduwrijke Heilig Hartlaan. Wat de
rest van het jaarmarktparcours betreft,
was het als vanouds weer koppen lopen
tussen pakweg het Kardinaal Mercier-
plein – met zijn kermis – en het Spiegel-
plein, dat dit jaar ook bulkte van de
activiteiten en animatie. Verder slaagden
de beproefde ingrediënten er nog maar
eens in om te zorgen voor een geslaagde
jaarmarkteditie: dieren, muziek, (rom-
mel)markt, ambiance en een bijwijlen
bloedhete zon. Alleen het traditionele
vuurwerk op de vooravond van de jaar-
markt zorgde voor een valse noot. Het
geluidsarme spektakel kon het publiek
maar matig bekoren, zodat na afloop al
vlug de belofte gemaakt werd om voor
volgend jaar opnieuw te opteren voor
een ‘echt’ vuurwerk…
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W
e ontmoeten Andrazzi op een tro-

pische zomerdag, die herinnerin-

gen oproept aan zijn thuisland.

Congo, in centraal Afrika, en Bel-

gië hebben een lange gezamenlijke geschiede-

nis. Eind 19de eeuw wordt Congo

gekolonialiseerd door de toenmalige Belgische

koning Leopold II. Zijn schrikbewind vormt een

van de zwartste pagina’s uit onze vaderlandse

geschiedenis. In 1960 wordt Congo onafhan-

kelijk. De afgelopen 60 jaar tekenden zich ech-

ter vooral door politieke onrust en armoede.

Als het land tegenwoordig in het nieuws komt,

is het veeleer door een nieuwe uitbraak van

ebola dan door positieve initiatieven.

De band tussen België en Congo heeft er

mee voor gezorgd dat ons land heel wat be-

woners van Congolese afkomst telt, met de

Matongewijk als exponent. Als Andrazzi in ’92

in België landt, vestigt hij zich eerst in Aarlen.

Hij volgt er lessen sculptuur in avondschool

aan de Academie van Aarlen, gecombineerd

met dagonderwijs aan de Academie van

Schone Kunsten in Namen, waar hij later

naartoe zal verhuizen. Reeds in Congo was

zijn creativiteit en artistiek talent een grote

troef voor Andrazzi. Hij werkte er als publici-

teitsgrafist, onder de hoede van een artistiek

directeur. In Namen gaat zijn artistiek leven

in België echt van start en hij huwt er even-

eens met een Belgische. 

Jettenaar dankzij Tinou
Na een korte tussenstop in de Gaume ver-

huist Andrazzi in 2008 naar Jette. De Congo-

lese kunstenaar kwam vaak naar het

Brusselse, met z’n bruisende culturele leven,

en ontmoette zo Tinou, de drijvende kracht

achter Atelier Curcuma in de Pannenhuis-

straat. Zo leert hij Jette kennen en het rustige

karakter van de gemeente spreekt hem aan.

Meer dan 10 jaar later en twee schattige

dochters verder heeft hij zich zijn keuze nog

niet beklaagd. Zijn sociaal en familieleven

speelt zich af in onze gemeente, waar ze zich

met het hele gezin echt thuis voelen. De

enige frustratie is de moeilijkheid om te kun-

nen leven van zijn kunst. De talentrijke schil-

der/tekenaar/schrijver/zanger blijft met

evenveel passie werken creëren – voorname-

lijk kleurrijke schilderijen – maar vaste con-

tacten met het grote publiek of

galeriehouders blijven uit. Volgens Andrazzi

heeft de lokale overheid een rol te spelen om

de plaatselijke kunstenaars met elkaar in

contact te brengen en te begeleiden in duur-

zame projecten. Zo droomt hij er bijvoor-

beeld van om artistieke workshops te

organiseren met jongeren, eerst in het Brus-

selse en later in zijn thuisland.

Terugkeren naar Congo doet hij maar zel-

den. Niet alleen de dure vliegtuigtickets

weerhouden hem ervan, maar ook de pre-

caire situatie in zijn thuisland. Als ‘euro-Afri-

kaan’ ontbreekt het hem aan middelen om

zijn vrienden en familie ter plaatse te helpen.

De solidariteit in België vindt hij trouwens

het grootste verschil met Congo. Met die be-

denking dat de overgrote meerderheid van

de Congolese bevolking dagelijks moet vech-

ten om te overleven. Solidariteit wordt daar-

door heel wat moeilijker.

Ben je benieuwd naar het werk van Andrazzi?

Surf naar andrazzi-mbala-nsilu.com

Andrazzi
Een artistiek talent met een droom

Als Andrazzi op 27-jarige leeftijd zijn geboorteland Congo verlaat
voor België, laat hij een land in chaos en armoede achter zich. In
België hoopt hij op een stabieler leven en op een doorbraak als veel-
zijdig kunstenaar. 27 jaar later is de eerste wens verwezenlijkt, de
tweede niet volledig.

Je
tt
en

ar
en
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e 
w
er
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d
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Op bezoek bij geëngageerde Jettenaren
Internationale solidariteit: Mukono Assistance

M
onique Fatuma Hassan kent

Congo goed. Ze leeft er tot 1994

en behaalt er haar diploma van

polyvalent verpleegster. Als de

spanningen er te hoog beginnen op te lopen,

besluit ze het land te verlaten en te emigreren

naar België, het land waar ze dankzij enkele

cruciale ontmoetingen het vluchtelingensta-

tuut bekomt. Ze woont ondertussen 24 jaar

in Jette, maar is haar geboorteland nog lang

niet vergeten… In 2009 richt deze geënga-

geerde en strijdvaardige moeder van twee

kleine kinderen Mukono Assistance op, een

vzw die hulp biedt aan oorlogswezen uit de

Democratische Republiek Congo. En ook al

zijn de middelen waarover de vzw beschikt

eerder beperkt, aan wilskracht ontbreekt het

de ploeg er rond geenszins!

Kinderen een helpende hand reiken
Van 1996 tot 2003 ging de Democratische Re-

publiek Congo gebukt onder gewelddadige ge-

wapende conflicten met 4,5 miljoen

mensenlevens en een groot aantal weeskinde-

ren als gevolg. Het is precies om deze kinderen

te helpen dat Mukono Assistance opgericht

werd. Ondanks beperkte financiële middelen is

de vzw er op tien jaar tijd in geslaagd een bu-

reau en twee antennes op te richten in de regio

van Uvira, in het oosten van de Democratische

Republiek Congo, om er wezen en straatkinde-

ren een onderdak te bieden. De bedoeling is

om hen hoop en levenskracht te geven door ze

een toekomst en een warm nest te bieden en

de kans te geven naar school te gaan. 

Grote ambities, beperkte middelen 
De ambities van Mukono Assistance zijn groots,

maar de middelen zijn helaas ontoereikend. De

kosten voor de zorgen voor een kind (voeding,

onderdak bij een gastfamilie en inschrijving in

een school) lopen op tot 200 ¤ per jaar. Dankzij

een systeem van peterschap en de opbrengsten

van evenementen, kan de vzw momenteel de

volledige zorg verzekeren voor 16 van de 150

kinderen die ze wil helpen. Het lot bepaalt ei-

genlijk wie van de kinderen bij de gelukkigen

is, en dat is een situatie waarmee de leden van

Mukono Assistance het moeilijk hebben. Toch

wil Monique niet bij de pakken blijven zitten:

‘We zijn in 2014 alle infrastructuren langsge-

gaan en hebben vastgesteld dat de vrijwilligers

ter plaatse een fantastische job leveren. Er ligt

nog heel wat werk op de plank en er zijn nog

veel mensen die hulp nodig hebben, maar zo

lang het kan, zetten we door’, legt ze uit.

Een schoolvoorbeeld van solidariteit dat bewijst

dat elk klein gebaar het verschil kan maken!

Meer info:
mukono_assistance@yahoo.fr
0486.31.29.04
www.mukonoassistance.be

In juni kwamen een aantal Jetse verenigingen samen om de
banden aan te halen en mekaar beter te leren kennen. Elk op
hun manier zijn ze betrokken bij projecten rond internationale
solidariteit, zoals Mukono Assistance, een vereniging die
Congolese weeskinderen ondersteunt en die we deze maand
graag in de kijker zetten.

Peterschap, gift of
Afrikaanse maaltijd 
op 12/10
Zin om Mukono Assistance te steunen? U

vindt alle uitleg over het peterschap van kin-

deren of giften op de website van de vereni-

ging, net als praktische informatie over de

evenementen die de vzw organiseert en

waaraan u kan deelnemen om te helpen geld

in te zamelen. Volgende afspraak: 12 oktober

2019 om 17u voor een heerlijke Afrikaanse

maaltijd in de Sint-Karolus Borromeuskerk in

Sint-Jans-Molenbeek. U vindt alle details op

www.mukonoassistance.be. 

Mukono Assistance …

■   16 vrijwilligers (10 in Afrika en 
6 in België)

■  1 bureau in Uvira
■  2 antennes (Sange , Kiliba Onds)
■  150 kinderen die in aanmerking

komen voor hulp 
■  16 kinderen geholpen door de

vzw
■  10 kinderen met peter/meter
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Projectoproep

'Jette mozaïek'

EXPO 100

Paul Barbieux
fotografie

■ Paul Barbieux

Foto’s

van 16 tot 30 oktober 2019

van maandag tot vrijdag, van 8.30u tot 13u

uitgezonderd donderdag, van 13u tot 19u

Het Gemeentehuis

Wemmelsesteenweg 100

Meer info:

culture@jette.irisnet.be

02.423.12.65

In samenwerking met Art Mosaïco lan-
ceert Jette een nieuwe projectoproep:
‘Jette mozaïek’. Het idee is om de leef-
omgeving te verfraaien met mozaïek,
in de vorm van tegels, fresco’s, banken
of kunstwerken, en Jette zo extra kleur
te geven.

O
m van sociale cohesie te kunnen

spreken, moet een project min-

stens door 10 deelnemers gesteund

worden. Denk bijvoorbeeld aan

wijkcomités, verenigingen (sociaal, sport, cul-

tuur) of openbare instellingen (gemeentebe-

stuur, OCMW, LoJeGa, academies, culturele

centra, scholen). De gemeente kan financieel

bijdragen, voor een maximumbedrag van

1.000 ¤ per bewonersgroep. Het totaal bud-

get is echter beperkt en enkel de eerste pro-

jecten zullen ondersteund kunnen worden.

De voetpaden kleuren
Het doel is om de voetpaden, de muren

en de openbare ruimte in het algemeen op

te vrolijken, om de sociale cohesie te verster

ken en om het artistieke talent van de

deelnemers te valoriseren. Art Mosaïco

werkte in het verleden reeds vaak samen met

buurtcomités en zal opnieuw voor de techni-

sche begeleiding zorgen, artistieke tips geven

aan de deelnemers en voor het materiaal en

gereedschap zorgen. De realisatie van de mo-

zaïeken zal in het atelier Art Mosaico gebeu-

ren.

Info en inschrijvingen: www.jette.be
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Jetse Academie ’50’ 
Een blik op het nieuwe schooljaar

Nieuwe website en nieuws-
brief voor Nederlandstalig bib

Neen, de Jetse Academie verandert
niet van naam maar neemt wel de
start van een feestjaar: precies 50 jaar
geleden werd een volledig autonome
Nederlandstalige Muziekacademie in
Jette opgestart.

D
it 50-jarig bestaan laat de Jetse Aca-

demie niet onopgemerkt voorbij-

gaan en het ganse schooljaar zal in

het teken staan van deze gebeurte-

nis. Vele grote en kleine optredens van de

klassen muziek, woord en dans zullen het

schooljaar tot een echt feestjaar omtoveren. 

Openingsevent
Het startschot wordt gegeven op 9 okto-

ber met een openingsevent waarbij iedereen

welkom is in de academie, met optredens,

open lessen, workshops maar ook met een

free podium met veel muziek on stage. Meer

hierover later deze maand op de facebook-

pagina en de website van de Jetse Academie,

en in volgende Jette Info. Maar de echte start

van het nieuwe schooljaar is natuurlijk de

septembermaand. Tot het einde van deze

maand kan iedereen die dat wil zich inschrij-

ven voor een opleiding muziek, woord of

dans.

Oude muziek
Ook dit schooljaar blijft de academie uit-

breiden en vernieuwen. Het dynamische team

van leerkrachten wordt versterkt met tal van

jonge, enthousiaste leerkrachten. Maar er

komen ook nieuwe cursussen. In de focus dit

schooljaar staat de oprichting van de afdeling

oude muziek. De komst van een leerkracht luit

en de langverwachte komst van het nieuwe

klavecimbel heeft een belangrijke boost gege-

ven aan het nemen van dit initiatief. 

Big Band
In de JazzPopRock komt er dan weer een

nieuw swingend elan met de oprichting van

een Big Band. 

Maar ook de domeinen woord en dans

moeten niet onderdoen: met de komst van

nieuwe en jonge leerkrachten kijkt de Acade-

mie uit naar verfrissende initiatieven.

Meer info:
www.jetseacademie.be – 02.426.72.94

■ Secretariaat Jetse Academie

Wilgstraat 1

Inschrijvingen: ma, di, do en vrij 

van 15u tot 19.30u (op wo vanaf 12.30u)

S
inds een aantal maanden heeft de bi-

bliotheek een nieuwe website. Deze

ziet er niet alleen helemaal anders

uit, maar heeft ook een aantal ge-

bruiksvoordelen ten opzichte van de oude

website. Zo is deze site volledig mobiel te

gebruiken. Dus ook op je gsm (of tablet) kan

je gemakkelijk iets opzoeken in de catalogus,

je materialen verlengen of informatie vinden

over de bibliotheek.  Verder kunnen nieuwe

materialen veel beter in de kijker gezet wor-

den. Op die manier kom je als lener eenvou-

diger in aanraking met nieuwe boeken, films

en muziek.  Bij de nieuwe website hoort ook

een nieuwsbrief. Vanwege de gewijzigde pri-

vacywetgeving begint de bib met een schone

lei. Dit betekent dat iedereen die ingeschre-

ven was en op de hoogte wil blijven, dat op-

nieuw moet doen.  Alle informatie en

mogelijkheid om je in te schrijven vind je op

de nieuwe site: www.jette.bibliotheek.be

Babbel 
in de bib

De Babbel in de bib bestaat alweer

meer dan 3 jaar. Vaste vrijwilligers

begeleiden dit met veel enthou-

siasme. Wil je je Nederlands oefenen op een

leuke en gezellige manier? Elke laatste za-

terdag van de maand ben je van harte wel-

kom.  Hou de Facebookpagina en de

website in de gaten, want soms wijkt de

datum af.  Je hoeft je niet vooraf in te schrij-

ven. Als je tijd en zin hebt om te komen,

kom je gewoon naar de bib om 14u. Je kan

je wel inschrijven op een mailinglijst, zodat

je een week op voorhand een herinnerings-

bericht ontvangt wanneer de Babbel in de

bib doorgaat:

gdijkema@jette.irisnet.be. 



28 I
Jette info 
Cultuur

Kunstkring Jecta blaast 80 kaarsjes uit
In het spoor van de eerste ‘Jectatiens’

H
et traditionele Jectasalon zal voor

de gelegenheid opgeluisterd wor-

den door kunstwerken van de eer-

ste ‘Jectatiens’, gecombineerd met

archieven die het artistieke avontuur illustre-

ren. Als kers op de taart wordt er een bro-

chure uitgebracht met historische

documenten van de kunstkring.

Van chromaluxe tot collage
De kunstenaars die de eerste pagina’s

schreven van de rijke geschiedenis van de

kunstkring Jecta waren voornamelijk schilders

en etsers. De huidige leden realiseren hun

werken echter aan de hand van verschillende

technieken. Op de expo kan je hun recentste

werken ontdekken: Serge Bennekens (chro-

maluxe), Marie-France Bruckman (schilde-

rijen), Yvonne Delgof (sculpturen), Francis

Liesen (pastel), Georges Seconde (collage),

Godelieve Simons (foto’s) et Marcel Verhof-

stadt (schilderijen). 

Op donderdag 3 oktober vindt er boven-

dien een geleid bezoek plaats, met een hapje

en een glaasje, in aanwezigheid van de kun-

stenaars. 

■ Tentoonstelling

80 jaar Kunstkring Jecta 

Van 21 september tot 4 oktober

van dinsdag tot zondag van 14u tot 17.30u

Vernissage op 20 september om 19u

Geleid bezoek op 3 oktober om 13.30u

Abdij van Dielegem - J. Tiebackxstraat  14

Gratis

2019 vormt een bijzonder jaar voor de kunstenaars van Jecta. 
Deze kunstkring werd tachtig jaar geleden opgericht door een tiental
Jetse kunstenaars, voornamelijk landschapschilders met een voorliefde
voor het Pajottenland. De kunstkring viert deze bijzondere verjaardag
met een tentoonstelling in de Abdij van Dielegem.  
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L’Atelier 34zero tijdelijk onderkomen
voor vier artists in residence
In situ expo volgt in september

Deze zomer namen vier jonge kunstenaars hun intrek in Atelier 34zero
in de de Rivierendreef. 8 weken lang vormde deze plek hun atelier
waar ze hun verbeelding de vrije loop konden laten. Het resultaat van
hun harde werk wordt vanaf midden september tentoongesteld.

I
n het voorjaar lanceerde Atelier 34zero

een oproep voor jonge kunstenaars om

tijdens de zomer artist in residence te

worden. Dit door de overheid gesubsidi-

eerde project voorzag een atelier, budget

voor materiaal en een uitgave over het eind-

resultaat van het project. 

Internationaal gezelschap
Zowat 20 kunstenaars reageerden op de

oproep. 3 plastische kunstenaars en 1 grafist

werden geselecteerd. De Française Sixtine Jac-

quart, de Belgische Emily Kelly en de Colom-

biaan Juan Pablo Plazas creëerden alle drie

een installatie, op maat van de ruimtes in Ate-

lier 34zero. De Franse grafist Anatole Lachas-

sagne zorgde voor het ontwerp van de

uitgave die het project zal vereeuwigen.

Sixtine Jacquart werkt voornamelijk met

keramiek en porselein, gemengd met andere

materialen. Hiermee maakt ze installaties in

relatie met de plek waar ze tentoongesteld

worden, zoals ze eerder ook al deed in de

oude Bosch-fabriek. In Jette werkte ze aan

een performance-installatie.

Emily Kelly studeert nog aan de Academie

voor Schone Kunsten Antwerpen. Het was de

eerste residentie voor deze jonge kunstena-

res, die nog volop alle technieken en moge-

lijkheden ontdekt om haar beoogde

installaties te realiseren. Met metaal, kera-

miek en textiel worden ogenschijnlijk fragiele

constructies gecreëerd, met een grote poëti-

sche uitstraling.

Poolse wafelvellen
De Colombiaan Juan Pablo Plazas is het

verst van huis, alhoewel hij Brussel als zijn

nieuwe thuis beschouwt. Naast performances

ontwerpt hij ook sculpturen die een link heb-

ben met het gebouw waarin ze ontstaan en

tentoongesteld worden. Zo vormen Poolse

wafelvellen, die wel een houtstructuur lijken

te hebben, de basis voor het architecturale

werk dat hij in Jette in elkaar bokste.

Anatole Lachassagne ten slotte legde het

hele ontwerpproces vast als grafist. Een

unieke ervaring voor hem, aangezien hij de

volledige ontwikkeling, van denkproces tot

realisatie, kon meemaken. Het resultaat zal

in boekvorm uitgegeven worden naar aanlei-

ding van de expo.

De interactie tussen de vier kunstenaars

vormt trouwens een extra troef voor het pro-

ject. Ze inspireerden, stimuleerden en beïn-

vloedden elkaar, hetgeen het eindresultaat

en het homogeen karakter van de tentoon-

stelling nog versterkt. 1 zaak hebben ze al-

vast gemeen: alle vier zijn ze erg enthousiast

over Jette, hun thuis tijdens deze zomer. Ze

zijn vol lof over de unieke sfeer die ze in

onze gemeente ontdekten. Zelf zijn we ook

razend benieuwd om het resultaat van hun

inspiratie en harde werk te kunnen ontdek-

ken. Afspraak vanaf 12 september.

■ Expo artists in residence

Sixtine Jacquart, Emily Kelly, Juan Pablo

Plazas & Anatole Lachassagne

Van 12 september tot eind oktober 2019 

Vernissage op 12 september om 19u

Atelier 34zero Muzeum

de Rivierendreef 334
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Jette Stream 
sluit de zomer in schoonheid af

Pianiste Veronika Iltchenko
palmt Abdij in

Vaak hebben we in september nog heel
wat mooie nazomerdagen. Wat is er
dan leuker om het vakantiegevoel nog
wat te rekken en met vrienden het
weekend in te zetten met een muzikaal
feestje? De hele maand september nog
kan je op vrijdagavond op het Kardinaal
Mercierplein terecht voor Jette Stream,
de swingende aperitiefconcerten.

O
p vrijdag 6 september palmt DJ

Marquez het Kardinaal Mercier-

plein in, met zijn elektroset. Een

week later is het de beurt aan

Tweaken, het elektroduo dat je aan het dan-

sen zal krijgen met hun live-optreden. 20

september landt The Brums, een losgeslagen

brassband, op het plein. Hou je vast aan

jouw bretellen. Editie 2019 van Jette Stream

wordt op 27 september afgesloten met Co-

verballs, de covergroep die rockhits uit de

jaren ’80 brengt. DJ Voodoo Mama maakt het

feestje compleet.
Info: www.facebook.com/JetteStream

Ben je een muziekliefhebber en heb je
in het bijzonder een voorliefde voor
klassieke muziek? Dan is Klassiek in
de Abdij op jouw maat gesneden.
Klassieke muzikanten van wereldni-
veau spelen topstukken in het prach-
tig kader van de Dielegemabdij. De
eerste zondag van de maand is in Jette
niet langer de dag des heren, maar
ook de dag van de klassieke muziek.

O
p zondag 6 oktober zal Veronika

Iltchenko de Abdij vullen met

haar magische pianoklanken. Een

vertrouwd gezicht voor de trouwe

klanten van Klassiek in de Abdij. Toch weet ze

steeds weer te verrassen met haar virtuositeit

en haar keuze voor meeslepende stukken.

Fris, subtiel en toch krachtig. Zo klinkt het

pianospel van de Jetse Veronika Iltchenko. In

oktober gooit ze zich op de hartstochtelijke ly-

riek van Sergei Prokofievs Romeo en Julia-suite.

Daarnaast is ze gefascineerd door de beknopte

en volstrekt originele stijl van de Franse impres-

sionist Claude Debussy. Onder haar handen

groeien de Deux arabesques en de Suite ber-

gamasque uit tot de ragfijne parelsnoeren van

klank die Debussy tot een van de meest inte-

ressante 20ste-eeuwse componisten maken.

■ Klassiek in de Abdij 

Veronika Iltchenko

6 oktober 2019 om 11u 

Dielegemabdij – Tiebackxstraat 14

Tickets: 10 ¤ (5 ¤ studenten & +65)

■ Jette Stream 2019

Elke vrijdagavond van 17u tot 23u

Nog tot 27 september

Kardinaal Mercierplein - Gratis

6
okt.
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TABLAO FLAMENCO
EMILIE PATHENAY
ZATERDAG 14 SEPTEMBER OM 19U

De tablao flamenco zijn er om de

artiesten binnen deze discipline in

de schijnwerpers te zetten. Deze

maand zijn Emilie Pathenay

(dans), Cécile Evrot (zang) en Ro-

dolphe Babignan (gitaar) te gast.

CONCERT JAZZ
MAX WOLLY
VRIJDAG 20 SEPTEMBER OM 19U

Base-12 is een band die pop en

jazz verenigt in catchy songs. Het

trio, dat opgericht werd door pia-

nist-componist Gilles Vanoverbeke

(Max Wolly), speelt eigen werk dat

gekenmerkt wordt door nieuwe

sounds en popdeuntjes. Ze stellen

hun eerste minialbum ‘Blue Sun-

beam’ voor’.

CONCERT
VICTOR VILLADANGOS
VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019 OM 20U

Victor Villadangos is geboren in

Buenos Aires. Sinds 1980 is hij als

solist en in kamermuziekverband

zowat overal ter wereld te zien. Hij

is ook te beluisteren op talrijke cd-

opnames met zowel populaire als

klassieke muziek.

CONCERT
SEVENZ & ALEX BEAURAIN
ZATERDAG 28 SEPTEMBER OM 19U

SevenZ is een duo dat garant

staat voor fusion van jazz en

Braziliaanse muziek, met gitaren

met zowel stalen als nylon sna-

ren. Alex Beaurain brengt eigen

composities.  

CASA VERONICA
CAPARTSTRAAT, 13B - Facebook @casaveronica.jette - www.casaveronica.net

■ Prijs: 14 ¤/16 ¤

■ Prijs: 12 ¤

■ Prijs: 8 ¤ - 12 ¤
Concert in het kader van
‘Dans les cordes live’ 
(Radio Alma)

■ Prijs: 9 ¤ - 13 ¤
Concert in het kader van
‘Dans les cordes live’ 
(Radio Alma)

PLOEF! PLUS ON EST DE FOUS
BONAVENTURESTRAAT 100 - Facebook @ploef - www.ploef.eu

CONCERTREEKS GRAND CANYON
FNUSSJEN / LENNART
DONDERDAG 12 SEPTEMBER

OM 20.30U

Grand Canyon is een nieuwe con-

certenreeks samengesteld door

drummer Nicolas Chkifi. Deze con-

certen geven een podium aan mu-

zikanten van uiteenlopend genres

die houden van improvisatie of

zoekende zijn. De eerste twee ar-

tiesten in deze reeks zijn Fnussjen

en Lennart.

CONCERT
EDOUARD DE GANAY
DONDERDAG 19 SEPTEMBER OM 20U

De jonge Franse gitarist Edouard de

Ganay stelt zijn project Ganax voor,

emotievolle muziek met invloeden

van  Balzac, Stefan Zweig en melan-

cholische melodieën van Neil Young

en HF Thiéfaine.

CONCERT
JAN VAN MOER
ZONDAG 22 SEPTEMBER OM 16U

Ex-Jettenaar Jan Van Moer zorgde al

voor ambiance tijdens een PikniK

rond het Griekse Paasfeest. Nu is hij

terug met West, een nieuw project

met jazz, blues en gospel. Het

wordt een melodieus concert in een

rustige en bluesy sfeer.

INFO EN RESERVERINGEN: 
PLOEF!
PLUS ON EST DE FOUS

PLOEFPLUS@GMAIL.COM
WWW.PLOEF.EU

INFO



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

EXPO
FANY PERRET
NOG TOT 29 SEPTEMBER

Via seriegrafie en gravures 

creëert Fany Perret originele,

handgemaakt werken. Haar in-

spiratie haalt ze uit de natuur en

de kinderlijke verbeeldingswe-

reld, om zo een vrolijk en kleur-

rijk universum te creëren.

ANIMATIE
18DE MUZIKALE QUIZ
ZATERDAG 14 SEPTEMBER OM 19U

De muzikale quiz (FR) van Le Rayon

Vert is een echte traditie. Herken de

songs, ontdek de groepsnamen of

vind de weetjes,… DJ Papy mixt

alles aan elkaar. Een tip: voorzie

alle generaties in jouw team.

WORKSHOP
EETBARE WILDE PLANTEN
ZATERDAG 21 SEPTEMBER, VAN 9U

TOT 15.30U

Op het programma van deze

vierde dag van de eetbare wilde

planten: een natuurwandeling

langs Jetse groene ruimtes, gerech-

ten op basis van eetbare wilde

planten en degustatie in Le Rayon

Vert. Een leuke en lekkere dag vol

positieve ecologie!

WORKSHOP
MAAK JOUW NATUURLIJKE ZEEP
ZONDAG 29 SEPTEMBER, VAN 14U TOT

16U

Wil je jouw verpakkingen indijken?

Wil je leren om je eigen natuurlijke

zeep te maken? Deze workshop

toont je hoe. Leer hoe je zeep

maakt en ontdek verschillende re-

cepten en tips.

■  Gratis

■  Gratis (inschrijven verplicht)
naessens.th@gmail.com 

■ Prijs: 30 ¤ /ploeg (4 tot 6 spelers)

Kardinaal Mercierplein 10 
(1ste verdieping)
Inschrijven verplicht: 
lerayonvert@skynet.be
02.425.01.71 – 02.420.21.26

■ Prijs: 10 ¤
Inschrijven verplicht: 
lerayonvert@skynet.be
02.425.01.71 – 02.420.21.26
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GC ESSEGEM JETTE
GEMEENSCHAPCENTRUM ESSEGEM, LEOPOLD I-STRAAT 329 - Facebook @Essegem - www.essegem.be 

THEATER
UIT DE VEREN: 
MARTA BROIE DU BLEU
ZONDAG 22 SEPTEMBER OM 11U

Gehuld in zwarte kleren, maalt en

kauwt Marta zwarte koffie. Beetje

bij beetje gaat haar donkere wereld

open: kleurrijke materialen kraken

het donkere fort. Elke kleur tekent

het pad van spelletjes, texturen en

emoties. Een speelse, woordloze

en poëtische reis van rouw naar

leven en van donker naar kleur.

WORKSHOP

KOKEN MET DE BUREN
MAANDAG 23 SEPTEMBER, 
VAN 10.30U TOT 13.30U

Kook je zelf graag en vind je het fijn

om samen te eten? Schuif dan zeker

bij aan onze burentafel. Samen

koken we een lekker gerecht van

onze buren uit de wijk. Vandaag is

dat iets typisch uit de Pakistaanse

keuken. Als je liever eet, kan je ook

altijd later aanschuiven. 

VARIA
ERFGOED IN JETTE
VANAF 4 SEPTEMBER, OM DE TWEE

WEKEN, TELKENS VAN 10U TOT 12U

Samen met de Erfgoedbank Brus-

sel brengen we het Jetse erfgoed

tot leven: we sporen het op, bewa-

ren het en maken het toegankelijk.

Maak samen met ons een selectie

in het beeldmateriaal, scan foto’s

en ander beeldmateriaal in en

schrijf verhalen neer. Wil je graag

vrijwilliger worden, neem dan

zeker contact op.

CURSUSSEN
VANAF 4 SEPTEMBER, OM DE TWEE

WEKEN, TELKENS VAN 10U TOT 12U

Altijd al willen leren kantklossen?

Of wil je wat aan je conditie doen?

Zoek je een creatief atelier of spor-

tieve activiteit voor de kinderen?

Of wil je met hen een lekker potje

koken? Snuister dan zeker eens

door ons cursusaanbod  en schrijf

je in (tickets.vgc.be/essegem). 

■ Prijs: 10 ¤
4 ¤ (kinderen tot 12 jaar
6¤ (Volwassenen)
2¤ (Paspartoe)

■ Info & reserveringen:
02.427.80.39 -
essegem@vgc.be
www.essegem.be

■ Prijs: 1 ¤

■ Gratis
Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6


