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PWA
in een nieuw kleedje

Op vrijdag 23 juni werden de nieuwe
lokalen en de werkwinkel van het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) feestelijk
geopend. Voortaan vangen de PWAmedewerkers de Jettenaren op in de Léon
Theodorstraat 204. Deze werkwinkel vormt
voortaan samen met het PWA de centrale
organisatie wat betreft tewerkstelling in onze
gemeente. De werking blijft opgedeeld in drie
aspecten: de zogenaamde PWA’ers, de
huishoudelijke hulp via het dienstenchequesysteem en de opvang van werkzoekenden.
De nieuwe werkwinkel is bestemd voor
deze laatste groep, de mensen die op zoek zijn
naar een job.

Lees alles over het PWA
in ons dossier
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Grote reinheidscampagne
in de Jetse straten
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Elke dinsdag om 20u
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Woord van de Burgemeester

MEMO

De gemeenteraad in ‘n flits

De gemeenteraadsleden kwamen op 28 juni samen om,
voor de laatste maal voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 8 oktober, beslissingen te nemen met het oog op het
dagelijkse leven binnen de gemeente. Een overzicht van
enkele punten waarover de raadsleden zich tijdens de
zitting bogen.
MOBILITEITSPLAN.De laatste fase van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Vechten tegen de
sociale woestijn
De tewerkstelling blijft een van de
voornaamste bezorgdheden van vele burgers.
En er gaat nauwelijks een week voorbij
zonder dat een politicus een initiatief voorstelt
om jobs te creëren. Jaar na jaar, blijven de
werkloosheidscijfers echter te hoog. We
hebben leren leven met deze realiteit. We
vinden dit een normale situatie, hetgeen
misschien nog het meest schrijnende is.
Achter de cijfers vinden we mannen en
vrouwen in hachelijke situaties of zelfs in
sociale uitsluiting. Werkloosheid heeft zware
gevolgen en er moeten dus oplossingen
gevonden worden. De tewerkstellingspolitiek
is geen gemeentelijke aangelegenheid. Het
Gewest en de Federale Staat beschikken als
enigen over middelen om tewerkstelling te
creëren, hoewel het creëren van jobs zich niet
in decreten laat gieten. Toch kunnen de
gemeente een rol spelen op hun niveau, dicht
bij de realiteit op het terrein, door initiatieven
te nemen om de werkzoekenden op weg te
helpen naar een betaalde activiteit. Dit is ook
de filosofie van de Jetse Werkwinkel en van
het dienstenchequesysteem, die in dit nummer
van het gemeentelijk informatieblad uitvoerig
aan bod komen. Door de gemeentelijke
nabijheid, kunnen we beter tegemoetkomen
aan
sommige
werkaanvragen
en
-aanbiedingen.
Mijn wens is om verder plaatselijke
acties te ontwikkelen, door bijvoorbeeld
sommige diensten van het BGDA te
decentraliseren, zodat er plaatselijke banden
kunnen gevormd worden tussen de
werkzoekenden en de lokale ondernemingen.
Het geheel van werkgevers in ons
gewest, zowel openbaar als privé, moet zich
bewust zijn van de werkloosheidssituatie in
Brussel. De prioriteit geven aan de
aanwerving van Brusselaars, is in deze
situatie niet langer protectionisme maar een
kwestie van overleven voor de hele
bevolking. Als het klopt dat men geen sociaal
werk kan voeren in een economische
woestijn, ben ik ervan overtuigd dat men
evenmin economische groei kan bekomen in
een sociale woestijn.
Hervé Doyen,
uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Zomeruurrooster
Tijdens de maanden juli en
augustus, zal het gemeentebestuur
van Jette toegankelijk zijn voor het
publiek van maandag tot vrijdag
van 8.30u tot 14u. Tijdens juli en
augustus
is
er
dus
geen
avondpermanentie op donderdag.
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(GMP) is goedgekeurd. Dit plan moet de omstandigheden creëren om in Jette tot een
duurzame mobiliteit te komen, door de Jettenaren te betrekken bij de ideeën van het
gemeentebestuur. Concreet wil de gemeente Jette, binnen de grenzen van haar
bevoegdheden, op een coherente manier de verplaatsingen van de personen en de
goederen reorganiseren, de toegankelijkheid verbeteren (inbegrepen het parkeren), de
veiligheid verhogen door het risico op ongelukken te beperken en een grotere
hartelijkheid bekomen. In september 2004, hadden de Jettenaren de kans om zich uit
te spreken over de staat en de diagnose betreffende de mobiliteit in Jette. In februari
2005 werd de tweede fase van het GMP voorgesteld, die de uitwerking van de
verschillende mobiliteitsscenario’s betrof. Fase 3 van het GMP, het actieprogramma dat
door de gemeenteraad goedgekeurd werd, plaatst het accent op de verschillende
thema’s waaronder de promotie van de multimodaliteit (het gemengd gebruik van
verschillende verplaatsingsmogelijkheden), de organisatie en de beveiliging van de
verplaatsingen, de organisatie en het beheer van het parkeren, het openbaar vervoer,
de zachte mobiliteit (voetgangers en fietsers) net als de signalisatie.
U vindt de volledige tekst van deze derde fase van het GMP op onze gemeentelijke
website www.jette.be. Op de onthaalpagina vindt u een directe link naar de tekst. In
het septembernummer van Jette Info zal u nog meer informatie vinden over dit thema.

HET JONGE KIND.Sinds

vele jaren, voert de gemeente Jette een actieve
politiek voor het jonge kind. De Commissie van het Jonge Kind werd in 2001
opgericht om de opvang van de allerkleinsten binnen onze gemeente te verbeteren.
Het activiteitenrapport 2001-2006 van deze commissie werd voorgesteld aan de
gemeenteraad die er akte van nam. Dit onderwerp wordt in ons septembernummer
uitgebreid behandeld.

OPENBARE VERLICHTING.Een

slechte openbare verlichting zorgt vaak
voor een onveiligheidsgevoel. Om dit te vermijden werd beslist om de defecte
openbare verlichting aan het Jetse station te vervangen. Deze werken zullen worden
toevertrouwd aan Sibelga.

JETTE-SAT.De

gemeenteraad heeft het contract goedgekeurd met de federale
dienst Binnenlandse Zaken in het kader van het drugsplan. Deze conventie beoogt de
preventie van de sociale hinder die verbonden zijn aan het druggebruik. De werking
van Jette-Sat, de gemeentelijke dienst voor begeleiding van drugverslaafden, zal dit
jaar dus opnieuw gesubsidieerd worden door Binnenlandse Zaken.

Het College met verlof
De zomer is voor velen onder ons de
vakantieperiode bij uitstek. Ook de leden
van het College van Burgemeester en
Schepenen zullen tijdens de maanden juli
en augustus even verlof nemen. Hieronder
vindt u de details over hun verlofperiode.
Burgemeester Hervé Doyen: van 7 tot 16
juli en van 5 tot 11 augustus
Schepen Werner Daem: van 4 tot 13 juli
en van 15 tot 22 augustus
Schepen Christine Gallez: van 17 tot 28
juli en van 1 tot 15 augustus

IN MEMORIAM

Schepen Lucien Vermeiren: van 3 tot 9 juli
Schepen Benoît Gosselin: van 19 juli tot 4
augustus
Schepen Bernard Lacroix: van 15 tot 31 juli
Schepen André Liefferinckx neemt geen
verlof tijdens deze periode
Schepen Didier Paternotte: van 5 tot 19
juli en van 1 tot 18 augustus
Schepen Jean-Louis Pirottin: van 8 tot 22
juli en van 29 juli tot 14 augustus
Om een afspraak te maken, moet u het
Kabinet contacteren: tel. 02.423.12.19.

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE?
Surf naar www.jette.be.

HET GEMEENTEHUIS VAN JETTE
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11

Zomeruurrooster
gemeentediensten
Tijdens de maanden juli en
augustus, zal het gemeentebestuur van Jette toegankelijk
zijn
voor
het
publiek
van maandag tot vrijdag van
8.30u tot 14u.
Tijdens juli en augustus is er
dus geen avondpermanentie op
donderdag.
DIENST SOCIALE ZAKEN
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel. 02/422.31.21
Maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u, donderdag
van 13u tot 16u
RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02/412.68.06
PLAATSELIJK
WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
Léon Theodorstraat 204 - 1090 Jette
Tel. 02/421.65.00

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02/422.46.11
• Sociale dienst: 02/422.46.40
SOCIAAL WONINGBUREAU VAN JETTE
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
1090 Jette
Tel.: 02/421.70.90

Charles Thielemans, ere-schepen

Op 15 mei jongstleden, heeft Charles Thielemans, ere-schepen van de gemeente Jette, het leven gelaten op 80-jarige leeftijd. Hij was een
man van overtuigingen en een onvermoeibare werker, die schepen was tussen 1970 en 1988. Gedurende twee legislaturen, zetelde hij als
schepen van stedenbouw, waarbij hij pionierswerk verrichtte. Hij begreep toen reeds dat de plaatselijke overheid de motor moest vormen
van stadsrenovatie en gemeentelijke ontwikkeling. Zo verwezenlijkte hij de renovatie van de wijk Serkeyn-Ongena.
Correct en integer, maakte Charles Thielemans van trouw een belangrijke waarde, zowel in zijn openbaar leven als privé. Hij voerde een
volledige politieke generatie aan en vormde een van de naasten van Jean-Louis Thys, wie hij reeds als jonge beloftevolle politicus zal
steunen. Als Jean-Louis Thys Staatssecretaris wordt in de federale regering, vraagt hij Charles Thielemans om zijn functies als burgemeester
over te nemen van 1985 tot 1988.
Charles Thielemans heeft zijn periode en zijn gemeente beïnvloed. Hij heeft de mandatarissen die hem volgden de weg getoond van een
strak maar redelijk beheer, met aandacht voor de zwakste bewoners.
In naam van de Jettenaren, biedt het College van Burgemeester en Schepenen haar welgemeende deelneming aan zijn familie, zijn
naasten en zijn vrienden.

SAMENLEVING

De gemeente zoekt een
Hoofdtuinier
Contract van onbepaalde duur - voltijds - niv D
Gewenst profiel:
- U bent in het bezit van een diploma lager secundair onderwijs behaald aan een tuinbouwschool
- u bezit de geschikte lichamelijke kwaliteiten voor het redelijk zwaar buitenwerk en dit in alle
atmosferische omstandigheden (regen, vrieskou, warmte, ...)
- u bent gemotiveerd en zich bewust van het belang van het werk
- u kan in team werken en bvb spontaan uw deel van het werk uitvoeren
- u bent soepel en aanvaard uiteenlopend werk dat betrekking heeft op de dienst Leefmillieu
- u kan zelfstandig werken
- u bent te vertrouwen en hoeft niet steeds gecontroleerd te worden
- u kan initiatief nemen met het oog op een verbetering van de kwaliteit van het werk
- u voert nauwkeurig het werk uit
- u kan goed gedaan werk alsook het werk van anderen op prijs stellen
- u kan zich aan het gewenste werkritme aanpassen
- u kan doelmatig communiceren, zowel met collega’s als met oversten
- u houdt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evoluties in het vakgebied (nieuwe
technieken en toestellen, ...)
- u bent positief ingesteld en vatbaar voor opmerkingen en voorstellen
- u houdt zich op de hoogte van de gemeentelijke reglementen inzake personeel (ziekte, verloven,
veiligheid, ...)
- u bent beschikbaar voor uw personeel en bereid naar hen te luisteren
Omschrijving van de taken:
Als teamleider verzekert u de mondelinge en schriftelijke communicatie (werkplanning, diverse
info’s, verloven, ...)
U zorgt voor een vlotte infomatiestroom tussen de hiërarchie en uw team en staat in voor de
opvolging en het classeren van administratieve en technische documenten (agenda, planning, lijst
van de planten, uitvoeringsplan, ...)
U volgt de inventaris op van het materiaal (bijwerken, opbergen, eventuele declassering, ...) en
van het onderhoud van het materieel, met inbegrip van de voertuigen en aanhangwagens
U bereidt de bestellingen voor van het materiaal (gereedschap, ladders, toestellen, de nodige
wisselstukken, ...) in samenwerking met de hiërarchische overste
U staat in voor opvolging van en het toezicht op de opdracht van elke teamlid, en dit met
betrekking tot de werken verricht op verplaatsing en in de dienst Beplantingen de werkuren
het gedrag het respect van de veiligheidsregels en met aandacht voor het verstrekken van hulp en
goede raad in de organisatie van het individuele - en ploegenwerk
U coördineert de samenwerking met andere diensten (bvb: reinheid, wegmarkering, werken, ...)
met de hulp van hiërarchische meerdere
Loon: Maandelijks minimum nettosalaris van 1.101 euro (alleenstaand, zonder personen ten laste)
Geïnteresseerd? Stuur dan zo snel mogelijk uw kandidatuur op naar de
dienst Beheer Menselijk Potentieel (human resources - tel.: 02/422.31.92),
Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette, of per mail jobs@jette.irisnet.be?

Wie zijn fiets extra tegen diefstal wil
beschermen doet er goed aan deze te
graveren.

De

federale

preventiedienst houdt fietsgraveeracties
op dinsdag 11 juli en op dinsdag 1
augustus, telkens van 10.30u tot 15u,
Waterloolaan 76 in 1000 Brussel,
vlakbij het Justitiepaleis. Uw uniek
rijksregisternummer wordt in het frame
van uw fiets gegraveerd. Kinderen, die
nog geen identiteitskaart hebben,
kunnen het rijksregisternummer van de
ouders in hun fiets laten graveren. Het
graveren van je fiets is evenwel geen
garantie tegen diefstal. Het schrikt wel
potentiële dieven af en vereenvoudigd
aanzienlijk het terugvinden van uw fiets
als deze dan toch in handen van dieven
gevallen is. Het gebruik van een
degelijk

slot

blijft

in

omstandigheden aangewezen!

Van 16 tot 22 september 2006, vindt
de week van mobiliteit plaats in heel
Europa. Net zoals in andere Europese
steden, wordt de autoloze zondag op 17
september het orgelpunt van deze
organisatie. Meteen krijgt u de
mogelijkheid om uw stad op een andere
manier te herontdekken.
Duizenden wandelers, fietsers, rollers,
skaters en een tal van activiteiten zullen
ervoor zorgen dat deze zondag
allesbehalve een doorsnee zondag wordt.
Deze
“autoloze
zondag”
die
georganiseerd wordt door de negentien
gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is zowel ludiek als pedagogisch

opgepakt. Onder de noemer “Lichaam en
Geest”
zullen
er
tal
van
mobiliteitsvriendelijke
activiteiten
georganiseerd worden in het Brusselse:
fietswandelingen, ontdekkingstochten,
culturele
animatie,
kinderspelen,
optredens,...
U wenst in uw straat animaties te
organiseren tijdens deze autoloze
zondag? U kan uw straat volledig
verkeersvrij maken. Voor meer
informatie kan u contact opnemen
met de gemeentelijke mobiliteitsadviseur Philippe Caudron tel:
02.421.42.09
e-mail:
phcaudron@jette.irisnet.be.

Derogatie aanvragen voor 13 september
Op 17 september 2006, vindt in Brussel de vijfde autoloze zondag plaats. Al het
gemotoriseerde verkeer zal verboden zijn tussen 9u en 19u op de volledige 160 km2
van het Brussels Gewest. De gemotoriseerde voertuigen zullen plaatsmaken voor
fietsen, rollerblades, skateboards, wandelaars,... Sommige personen zullen echter
voor een of andere reden verplicht zijn om toch hun wagen te gebruiken. Deze
personen kunnen voor 13 september een derogatie aanvragen bij de
gemeentesecretaris, zodat ze zich uitzonderlijk met de wagen mogen verplaatsen op
17 september. Weet dat een dergelijke aanvraag niet automatisch leidt tot een
derogatie. De gemeentesecretaris behandelt elk geval apart.
Het derogatieformulier is beschikbaar op de gemeentelijke website www.jette.be
en aan het onthaal van Het Gemeentehuis.
Personen met een beperkte mobiliteit die beschikken over een geldige parkeerkaart
voor gehandicapten, moeten geen derogatieaanvraag indienen. Deze parkeerkaart
voor gehandicapten kan gebruikt worden als doorgangsbewijs.
Voor verdere inlichtingen over de derogatieaanvraag: Gemeente Jette Kabinet van de gemeentesecretaris - Wemmelsesteenweg 100 - Tel:
02.423.12.26.

Vertrek veilig op vakantie

Laat je fiets
graveren
laten

17 september:
Zonder auto,
mobiel in Jette

alle

De vakantieperiode is steeds een
aangename periode. Als u bij uw
thuiskomst echter vaststelt dat u het
slachtoffer werd van een inbraak, is de
pret meteen voorbij… U kunt het risico op
inbraak tijdens uw vakantie in grote mate
beperken door enkele eenvoudige
vuistregels na te leven.
Eerst en vooral kan u een beroep doen
op de politie om een oogje in het zeil te
houden gedurende uw afwezigheid. De
agenten van de politiezone Brussel-West
patrouilleren dan regelmatig in de
onmiddellijke omgeving van uw woning.
Doe uw aanvraag aan de hand van het
aanvraagformulier, bij voorkeur 15 dagen
voor uw vertrek. Dit invulformulier is
verkrijgbaar aan het onthaal van ieder
politiecommissariaat of politieantenne van
onze politiezone, en eveneens op de
website van de politiezone Brussel-West:
www.zpz5340.be. U dient het volledig
ingevulde formulier te bezorgen aan het
commissariaat of een politieantenne in uw
gemeente.
Diverse operationele diensten van onze
politiezone (interventiedienst, hondenbrigade,
wijkpolitie) oefenen het toezicht uit. De
verschillende gegevens worden gecentraliseerd
door de dienst Technopreventie.

Voorafgaand aan uw vertrek kunt u
bovendien een beroep doen op de dienst
Technopreventie. De techno-preventieadviseurs
geven u kosteloos advies om het risico op
inbraak tot een minimum te beperken, en
kunnen u eveneens helpen bij uw keuze van de
meest geschikte materiële preventiemiddelen
volgens uw woningtype en woonomgeving.

De dienst Technopreventie:

Carine Steennot & Rudy De Groodt
Van Overbekelaan 163 te 1083 Ganshoren
Tel: 02.412.67.00 / Gsm: 0476.25.05.92
E-mail: prev.securit-veiligh@zpz5340.be
De
Cel
Veiligheidsen
Preventiebeleid van de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
heeft een brochure samengesteld met
tips om veilig op verlof te vertrekken. In
deze
folder
komt
zowel
inbraakpreventie als brandpreventie
aan bod. U kan deze folder op twee
manieren bekomen. De elektronische
versie vindt u op de website
www.vps.fgov.be, doorklikken op
publicaties. U kan ook een papieren
versie van deze folder aanvragen bij
Algemene Directie Veiligheids- en
Preventiebeleid, Waterloolaan 76, 1000
Brussel - tel: 02.557.35.62.

Enkele nuttige tips:
• Laat uw brievenbus niet uitpuilen met
post en reclame. Vraag eventueel een
buur, een vriend of een familielid om
regelmatig uw brievenbus leeg te
maken.
• Laat ’s avonds een licht branden, de
televisie of de radio spelen met behulp
van een timersysteem.
• Laat iedere dag een vertrouwenspersoon uw
rolluiken op- en afrollen.
• Laat geen boodschappen op uw
telefonisch antwoordapparaat achter
met melding van de datum van uw
vertrek en aankomst.
• Laat uw tuin niet verwilderd achter.
• Zet geen vuilnisbakken meerdere
dagen op voorhand buiten.
• Laat buiten geen gereedschap achter
die het een inbreker makkelijk maken
om uw woning binnen te dringen.
• Berg uw waardevolle bezittingen
(camera, juwelen, geld, …) op in een
kluis.
• Ieder van ons moet waakzaam zijn
en iedere onregelmatigheid melden aan
de politie. Preventie is een zaak van
iedereen.
Jette info nr. 133 - juli/augustus 2006
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Europa te gast in Esseghem
Van 14 tot 18 juni, ontvingen de
bewoners van het Esseghemcomplex
de huurders van sociale gebouwen uit
verschillende Europese steden, in
aanwezigheid van Schepen van
Burgerschap Christine Gallez. Dit
bezoek, dat er kwam op initiatief van
de
vzw
“Brussel
Gezond
Stadsgewest”, paste binnen het
Europese project “Europese Buren”.
Dit project wil de burgerparticipatie
versterken en aanmoedigen binnen de
wijkontwikkeling. Via ontmoetingen
van Europeanen uit verschillende
landen, geeft het project aan enkele
huurders van de Jetse Haard de
mogelijkheid om te ontdekken hoe het
er aan toe gaat in de sociale
huisvesting in Belfast, Lyon en Milaan.
Ondanks hun verschillende oorsprong,
begreep iedereen rond de tafel zijn buur,
ongeacht of hij Belg, Italiaan, Fransman of
Ier was.

De bewoners bewegen
Aan de basis van dit initiatief
liggen de bewoners van het
Esseghemcomplex
die,
steeds

Info WERVEN
DE BAISIEUX- EN
GILSONSTRAAT
Renovatiewerken en aanleg
snelheidsremmer
De heraanleg van de De Baisieux- en
de Gilsonstraat (tussen de De Greef en
Stad Brussel) gaat verder. De voetpaden
van de Gilsonstraat zijn gerenoveerd. De
heraanleg van de rotonde is momenteel
aan de gang. De voetpaden van de De
Baisieux zou voor het bouwverlof in juli
moeten afgewerkt zijn. In de loop van de
maand augustus zal er een verhoogde
oversteekplaats en een snelheidsremmer
aangelegd worden. Gedurende de
werken is er enkel plaatselijk verkeer
voorzien.

UYTTENHOVESTRAAT
Uitbreiding voetpaden
en aanleg wegkussens
Eind
mei
gingen
er
vernieuwingswerken van start in de
Uyttenhovestraat. Het doel is om de
verkeersveiligheid in deze straat te
verhogen. Er zullen drie wegkussens
aangelegd worden in augustus, terwijl de
voetpaden ter hoogte van de kruispunten
reeds uitgebreid werden. Tijdens de
werken is er enkel plaatselijk verkeer
mogelijk. Tijdens de aanleg van de
wegkussens zal er een tijdelijke
wegomlegging gelden. Er is reeds
eenrichtingsverkeer van toepassing in de
Uyttenhovestraat, van de Woestelaan
richting het De Moorplein. Door deze
maatregel kunnen de autobestuurders hun
wagen langs de beide zijden van de
straat parkeren.
4
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boordevol ideeën om de
situatie binnen de sociale
te verbeteren, zich achter
Oualla
schaarden

dagelijkse
gebouwen
Houbayda
en
een

bewonerscomité oprichtten. Hun
voorstellen om een moestuin aan te
leggen op een privé-tuin op de site
van
de
Jetse
Haard,
een

voetbalterrein te vernieuwen, om
actief deel te nemen aan de
beslissingen die betrekking hebben op
hun leefomgeving (afvalbeheer,
verlichting,...)
konden
op
de
goedkeuring rekenen van de vzw
“Brussel Gezond Stadsgewest”. Deze
vereniging zet zich in voor de
gezondheidstoestand van de Brusselse
bevolking. Hierin passen ook factoren
die
verder
gaan
dan
de
gezondheidszorg en het medische
aspect:
huisvesting,
onderwijs,
mobiliteit, tewerkstelling, sociale
relaties,... die stuk voor stuk een
impact hebben op het welzijn binnen
de stad. Gesteund door de vzw
l’abordage, de Jetse Haard, de
voorzitter Paul Leroy en de directeur
jean ‘t Kint en het gemeentebestuur
hebben het bewonerscomité en de
vzw een dossier opgesteld. Dit werd
ingediend door de vzw “Brussel
gezond stadsgewest” en werd
weerhouden werd door het Regionaal
Europees Ontwikkelingsfonds.
Het thema van het vijfdaagse
bezoek
aan
Brussel
was
“bewonersparticipatie”. Dit thema ligt
de directie van de Jetse Haard nauw
aan het hart. Onlangs kregen ze uit
handen van het huurderssyndicaat
nog
een
“Gouden
baksteen”
toegekend voor hun inspanningen om
de huurders te betrekken bij de
beslissingen van de beheerraad. Na
Belfast, waar het onveiligheidsgevoel
het thema was en voor Lyon en
Milaan, waar het accent gelegd zal
worden
op
de
interculturele
samenleving en op de burger,
medespeler voor het welzijn binnen
zijn wijk, werd in Esseghem de
nadruk gelegd op de deelname aan
de verbetering van de leefomgeving.

Bus 84 ook ‘s avonds
en 53 verlengd
De toegankelijkheid van onze
gemeente via het openbare
vervoer verloopt vlot tijdens de
dag maar kan ‘s avonds voor
meer problemen zorgen. Dit
geldt in het bijzonder voor het
noorden van Jette dat, vanaf
20u, het aanbod van het
openbaar vervoer met bijna de
helft ziet dalen. De gemeente
Jette dringt bij de MIVB reeds
lang aan op de verhoging van
het aanbod van het openbaar
vervoer in onze gemeente. De
boodschap werd eindelijk gehoord. Vanaf september, zal
de MIVB verschillende wijzigingen doorvoeren. Het
netwerk zal gevoelig aangepast worden om tegemoet te
komen aan de verwachtingen van de bewoners.
Het aanpassingsplan voor het netwerk van de MIVB,
goedgekeurd door de Brusselse regering in juli 2005,
houdt rekening met de opmerkingen van de Brusselaars.
Zo zal, vanaf 4 september, de lijn van bus 84 (die

Beekkant verbindt met de Heyzel,
via Jette) ook ‘s avonds en op
zondag
rijden,
met
een
frequentie van ongeveer een bus
per 20 minuten.
Tijdens de week en in het
weekend is het laatste vertrek
(van de Heyzel naar Beekkant)
gepland rond middernacht.
Een andere wijziging: de lijn
van bus 53 zal verlengd worden
van Mariëndaal tot aan het
militair hospitaal. Dankzij deze
aanpassing, zal de boerderij “Nos Pilifs” (onderneming
aangepast werken) elke dag aangedaan worden, terwijl
de 53 momenteel enkel op zaterdag doorheen de dag
verlengd wordt.
In het septembernummer van Jette Info komen we terug
op de aanpassingen in het kader van het netwerkplan van
de MIVB.

LEEFMILIEU

Grote reinheidscampagne
in de Jetse straten
Tijdens de komende weken, voert
het Jetse gemeentebestuur, op
initiatief van Schepen van Leefmilieu
Bernard
Lacroix,
een
grote
sensibiliseringscampagne onder de
noemer “Jette, propere gemeente.
Wij werken eraan. En jij?”.
Binnenkort zal u in de Jetse straten de
affiches zien die deze campagne
begeleiden en een dergelijke affiche
en een begeleidende folder in de bus
krijgen.

Vier thema’s
Deze campagne richt zich op vier
thema’s: de hondenpoep, zwerfvuil,
sluikstorten en het respect voor de
laanbomen. Het doel is om de
hondenbaasjes
de
vele
hondenhoekjes te laten kennen en
hen op hun verantwoordelijkheid te
duiden
om
de
hondenpoepproblematiek mee op te
lossen; om het zwerfvuil dat het
straatbeeld hindert te vermijden; om
sluikstorters af te schrikken en om de
bewoners
te
wijzen
op
de
kwetsbaarheid van de laanbomen,
die erg te lijden hebben onder de
(bodemvervuilende) vuilniszakken die
tegen de boomstam geplaatst worden
en de hondenurine.
Deze grote reinheidscampagne
vormt slechts een eerste stap om de
reinheid binnen onze gemeente (nog)
te verhogen. Als het gemeentebestuur
en de bewoners de handen in elkaar
slaan, kunnen we samen een
aangename leefomgeving creëren.

Heraanleg van de
prestigieuze Woestelaan
De Woestelaan vormt een belangrijke
verkeersader. Samen met de Jetselaan en de
de Smet de Naeyerlaan, vormt deze laan de
“ruggengraat” van onze gemeente. Het
wegdek en de voetpaden hebben doorheen
de tijd echter zwaar te lijden gehad onder
het intense verkeer.
De renovatie van deze laan wordt
dringend. Daarom heeft het College van
Burgemeester en Schepenen meer dan een
jaar geleden de gewestelijke autoriteiten en
het toezichthoudend ministerie gewaarschuwd
over de staat van de Woestelaan. Het Gewest
beheert deze baan, zowel wat betreft de
inrichting als wat betreft reinheid.
De volharding van de gemeente Jette
heeft haar vruchten afgeworpen. De
renovatie is opgenomen in het gewestelijk
meerjarenplan. De studie rond de werken
zal in de loop van dit jaar nog van start
gaan en de werken zullen uitgevoerd
worden in 2007-2008.

Onze gemeente heeft erop aangedrongen
om bijzondere aandacht te besteden aan de
beplantingen en het aanplanten van bomen.
De kruispunten Léopold I/Lenoir en de
Naeyer/Woeste zullen heraangelegd worden
met het oog op een vlottere verkeersstroom en
een hogere veiligheid voor de gebruikers. De
vernieuwing van de voetpaden is eveneens
voorzien binnen dit vernieuwingsproject.
Ook voor de fietsers is er ruimte
voorzien, terwijl ook het comfort en de
toegankelijkheid van de tramhaltes verbeterd
zullen worden. Tenslotte zal ook de
bereikbaarheid van de handelszaken
bestudeerd worden.
In totaal, zal het Gewest 4.400.000 euro
investeren in het project. Dit project zal aan
een openbare studie onderworpen worden,
tijdens dewelke de omwonenden hun
opmerkingen en voorstellen kunnen
doorgeven. Het spreekt voor zich dat het
gemeentebestuur dit dossier met de nodige
aandacht zal blijven volgen.

Waarheen met uw afval ?
De gemeente en het gewest slaan de
handen in mekaar om het afval in het
Brusselse zoveel mogelijk te beperken.
Naast de traditionele ophaling van het
huisvuil, zijn er nog verschillende
voorzieningen.
Zowel
voor
het
groenafval, voor klein chemisch afval als
voor hinderlijke voorwerpen zijn er
verschillende mogelijkheden gecreëerd
waar u met dit afval terecht kan.

Groenafval
OPHALING GEWEST. Het Gewest
organiseert op zondagnamiddag een
wekelijkse ophaling van groenafval. Deze
ophalingen vinden plaats vanaf 14u. U
verzamelt uw tuinafval in de groene
zakken, takken worden in bundels naast
de zakken geplaatst. Deze ophaling van
groenafval loopt tot de herfst, maar we
houden u zeker op de hoogte van de
einddatum.
BEPLANTINGSDIENST. Met takken
(met een maximumdiameter van 7cm),
ander groen afval en klein chemisch afval

kan u het hele jaar terecht bij de dienst
Beplantingen (gemeentelijke serres Laarbeeklaan 120) elke dinsdag en
donderdag van 9 tot 12u en op zaterdag
van 9 tot 14u. Het groenafval wordt
beheerd via een kaartsysteem met
barcode. Deze kaart identificeert de
gebruiker. Het volume van het afval wordt
bepaald door de beambte en
desgevallend wordt de rekening
opgestuurd naar de gebruiker. Tarief voor
Jetse particulieren: 2 m3 gratis per jaar, 5
euro/m3 vanaf de 3de m3. Tarief Jetse
tuinondernemingen: 12,50 euro/m3.
Tarief niet-Jetse particulieren: 12,50
euro/m3. Tarief niet-Jetse ondernemingen:
25 euro/m3.

Groene Plekjes (voertuigen van Net
Brussel).
Opgelet! De groene plekjes mogen
niet langer medicatie aanvaarden.
Hiermee moet u voortaan bij uw
apotheker terecht.
De kalender van de mobiele
Groene Plekjes in Jette voor begin
2006:

Klein chemisch afval

Hinderlijke voorwerpen

MOBIELE GROENE PLEKJES. Het
chemisch afval bevat vaak stoffen die het
leefmilieu schade kunnen toebrengen en
vraagt dus om een specifieke
behandeling. Breng uw huishoudelijk
chemisch afval naar de gemeentelijke
Groene Plekjes of naar de mobiele

OPHALING DOOR NET BRUSSEL. Net
Brussel komt op afspraak uw hinderlijke
voorwerpen aan huis ophalen. Het
volstaat om te bellen naar het gratis
nummer 0800/981.81. U maakt een
afspraak, van maandag tot zaterdag, en
zorgt ervoor dat er iemand thuis is op de

Kardinaal Mercierplein (politie)
op 10 juli en 14 augustus telkens
van 17.15u tot 18.15u
Woestelaan (OLV van Lourdes) op
24 juli en 28 augustus telkens van
18.30u tot 19.30u

vastgestelde
datum
en
het
overengekomen uur. Elke 6 maanden
heeft u recht op de gratis ophaling van
2m3 grof huisvuil. Voor elke bijkomende
m3 betaalt u vervolgens 19 euro.
GEWESTELIJK CONTAINERPARK. U
kan met uw grofvuil (elektrische
huishoudtoestellen, meubelen,...) ook
terecht
in
twee
gewestelijke
containerparken. Het Containerpark
Noord bevindt zich in de Rupelstraat in
Brussel. Het Containerpark Zuid vindt u in
de Brits Tweede Legerlaan (vlakbij
Humaniteitslaan) in Vorst. Open van
dinsdag tot zaterdag van 9u tot 16u.
Voor de huishoudens is dit gratis.
Particulieren, handelaars, ambachtslui
en kleine ondernemingen kunnen, tegen
betaling, eveneens met hun bouw- of
afbraakafval (chassis, gootstenen,
rolluiken, marmer, balken,...) terecht in de
containerparken van het Gewest.
Indien iedereen zijn steentje bijdraagt
voor een selectieve afvalophaling, zijn we
op weg naar een gezond(er) leefmilieu.
Jette info nr. 133 - juli/augustus 2006
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Geleid bezoek

op ontdekkingstocht naar de Jetse laanbomen

De laanbomen zorgen voor een belangrijke
zuurstofinjectie in onze stadsomgeving. Bovendien
brengen ze ook kleur in onze stad en bezorgen ze onze
gemeente mee de titel “dorp in de stad”. In overleg met
Schepen van Leefmilieu Bernard Lacroix, levert de
gemeentelijke dienst Openbare Ruimte, en meer bepaald
de dienst Beplantingen heel wat inspanningen om van de
Jetse wegen waar mogelijk groene straten te maken. Volg
ons op onze ontdekkingstocht naar de Jetse laanbomen.

“Bij de keuze van een laanboomsoort voor een straat,
houden we rekening met verschillende criteria”,
verduidelijkt Sylvie Van de Zande.
“De breedte van de voetpaden, de ruimte tussen de boom
en de gevels, de grootte van de plantkuil, de
gevelhoogtes, de parkeeromstandigheden, de eventuele
doortocht van een bus, de zon, de wind, zijn enkele van
de bepalende elementen. Bovendien moet de vorm van
de bomen in harmonieu zijn met de omgeving. Daarna
volgen we ons instinct, de raad van de boomkwekers en
de ervaring in andere Brusselse gemeenten.”
De gegevensbank rond de bomen, uitgewerkt door
Pascal Bel van de dienst Leefmilieu, bevat ongeveer 3.855
bomen op het Jetse grondgebied, goed voor meer dan 30
verschillende boomsoorten. Deze geïnformatiseerde
databank laat dynamische opzoekingen toe per boom of
per straat. De top-5 van de bomen in Jette: de esdoorn
(18,65%), de meidoorn (9,9%), de sierkersenboom en pruimelaar (9,36%), de haagbeuk (7,83%) en de
lindeboom (6,72%). In de Jetse straten vindt men 83
boomvariëteiten.

Laanbomen in bloei
Hieronder kan u enkele boomsoorten ontdekken, door
onze specialisten uitgekozen voor hun schoonheid,
originaliteit of hun geslaagde integratie in onze straten.

Hibiscus syriacus
Inheems in China met een hoogte van 4-6 meter. Bloeit
van midden juli tot in de nazomer met alleenstaande
trechtervormige violetkleurig bloemen. Er is echter een vrij
groot sortiment met enkele, halfdubbele of gevulde
bloemen in verschillende tinten. Rijk bloeiend boompje op
warme, zonnige plaatsen.
In Jette, vinden we deze boom in de Vanderborght- en
Schuermansstraat

Verschillende selectiecriteria
Tijdens een korte wandeling doorheen de Jetse straten
merkt men reeds dat niet elke laan over dezelfde soort
bomen beschikt. Verschillende criteria bepalen welke
laanbomen in de Jetse straten een plaatsje krijgen.
“Vroeger hadden we de klassiekers”, vertelt Sylvie Van de
Zande, landschapsarchitecte bij de gemeentelijke dienst
Leefmilieu. “We plantten vele kastanjebomen, platanen,
Japanse kerselaars, meidoornen, sierappelaars en
lijsterbessenbomen. Deze vinden we nu nog steeds terug
in sommige wijken van de gemeente.” Vandaag de dag
wordt er echter meer geopteerd voor diversifiëring. De
voornaamste reden hiervoor is het beperken van de
schade die een ziekte aanricht bij een boomsoort.
Nu worden er enkel een paar straten
hierdoor getroffen, en niet langer hele
wijken.
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Cornus officinalis
Japanse struik of kleine boom, 6-7 meter hoog,
gelijkend op de gewone cornoelje. Bloeit in maart-april,
met gele ronde bloemen. De vruchten hebben een
glanzende scharlakenrode kleur. In de herfst, kleurt de
boom levendig roodbruin.
In Jette, vinden we deze boom ondermeer in de De
Clerqstraat

Prunus padus ‘Albertii’
(Europese siervogelkers)
Herkomst Europa en Oost-Azië. Als boom middelgroot
met een gemiddelde van 10 meter. Dichte eironde kroon.
Bloeit in april-mei met kleine, witte bloemen in
overhangende bloemtrossen. Erwtgrote, zwarte vruchten.
De boom is schaduwverdragend en groeit het best in
voedzame, niet te droge gronden.
In Jette, vinden we deze boom op de hoek van de
Henri Werrie- en de Vandenschrieckstraat en in de
Ferdinand Lenoirstraat.

SAMENLEVING

Het Wouterspaviljoen in het nieuw
Het contactcentrum Wouters werd op
27 juni, na een grondige renovatie,
ingehuldigd in aanwezigheid van
Burgemeester
Hervé
Doyen
en
verschillende leden van het College.
Een van de verschillende missies van
een gemeentebestuur is om de
verenigingen en privé-personen een
infrastructuur aan te bieden waar ze hun
activiteiten en evenementen kunnen
organiseren.
Het Wouterspaviljoen, dat eveneens als
leslokaal dienst deed voor de derde
leeftijd en verhuurd werd aan
particulieren om er hun feestjes of
evenementen te organiseren, begon
stilaan enkele tekenen van ouderdom te
tonen. Om de gebruikers opnieuw een
kwalitatieve infrastructuur te bieden,

Oproep van de
Nationale
Strijdersbond tegen
het separatisme
Naar aanleiding van een
wetsvoorstel in de Kamer over de
splitsing van België, roept de
Nationale Strijdersbond van België
alle vaderlandslievende personen en
verenigingen op om zich te
verenigen.

besloot Schepen van Gemeentelijk
Patrimonium André Liefferinckx met de
steun van Schepen van Franstalige
Senioren Lucien Vermeiren om het
paviljoen volledig te renoveren. In totaal
werd bijna 115.000 euro geïnvesteerd in
deze vernieuwing. In een jaar tijd werd
het Wouterspaviljoen, intussen omgedoopt
tot Contactcentrum Wouters, volledig
vernieuwd en werd de bestaande kleine
keuken
volledig
uitgerust.
Het
Contactcentrum Wouters kon dus op
gepaste wijze haar deuren opnieuw
openstellen voor het publiek.

Deze oproep
verenigingen,
gevangenen, de
de oudstrijders
weerstanders,
oudkolonialen,...

richt zich op de
de
politieke
krijgsgevangenen,
van Korea, de
de para’s, de

Geïnteresseerden
kunnen
contact opnemen met de vicevoorzitter van de NSB Albert
Blondeel,
via
telefoon
02.478.42.45 (na 19u) of via mail
albert.blondeel@chello.be.

Striptekenaar Jean Roba overleden op 75-jarige leeftijd
De geniale geestelijke vader van “Bollie en Billie”
onschuldig kattekwaad, onder de hoede van een
vriendelijke vader en een charmante moeder. Gedurende
bijna twintig jaar, zorgt Roba met een wekelijkse
gagpagina voor een verschroeiend hoog ritme. Eind
jaren ‘80 verhuizen Bollie en Billie naar Dargaud, waar
zij, in een iets rustiger tempo, de duizend gags zullen
overschrijden.
Roba tekent Bollie en Billie gedurende 40 jaar. In
2003 geeft hij het potlood door aan zijn assistent Laurent
Verron. In totaal wordt er een dertigtal albums van Bollie
en Billie uitgegeven en vertaald in 14 talen en gaan er
meer dan 25 miljoen exemplaren in België en Frankrijk
over de toonbank.

De striptekenaar en Jettenaar Jean Roba is op 14 juni
2006 op 75-jarige leeftijd overleden. Zijn bekendste werk
“Bollie en Billie” vormt een van de meest succesvolle
stripreeksen in de geschiedenis van de negende kunst.

Standbeeld als eerbetoon

Jean Roba heeft het tekenen van jongsaf in het bloed.
Zijn carrière begint in de reclamewereld, maar al snel
gaat hij aan de slag bij uitgeverij Dupuis. Aanvankelijk
maakt hij er illustraties voor de weekbladen
Spirou/Robbedoes en Bonnes Soirées. Hij werkt mee aan
enkele strips zoals Verhalen van Oom Wim en
Robbedoes en Kwabbernoot, waarna hij zijn eerste eigen
personage Tioe, de kleine Soux creëert. In 1959 lanceert
Roba de avonturen van Bollie en Billie. Deze verhalen,
geïnspireerd op zijn zoon Philippe, bijgenaamd Boule, en
op zijn cockerspaniël Bill, groeien uit tot een succesvolle
reeks. Roba laat hen een luilekkerleventje leiden met

Jettenaar Jean Roba vormde een van de meest
bijzondere inwoners van onze gemeente. Als eerbetoon,
werd er in september 2000 op het kruispunt van de Van
Engeland- en Heymboschlaan, een standbeeld van Bollie
en Billie geplaatst, van de hand van de beeldhouwer Tom
Frantzen. Er werden eveneens twee kindertuinen naar
zijn bekendste werken “Bollie en Billie” en “La
Ribambelle” genoemd, waarbij er in de tuin van Léopold
I-straat 300 een prachtige muurtekening van “La
Ribambelle” (De Sliert) te bewonderen is. Daarnaast was
deze bekende striptekenaar de ere-voorzitter van het
stripfestival van Jette, dat vorig jaar voor de eerste maal
georganiseerd werd.
Met het overlijden van Jean Roba, gaat er dus niet
alleen een briljante striptekenaar verloren, maar ook een
Jettenaar die een bijzondere plaats innam in onze
gemeente. Hierbij bieden we alvast onze welgemeende
Jette info nr. 133 - juli/augustus 2006

7
☞

WERKWINKEL

EN

NIEUWE

LOKALEN

VOOR

HET

P WA

Geschiedenis van het PWA

Op vrijdag 23 juni werden de nieuwe
lokalen en de werkwinkel van het
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
(PWA)
feestelijk
geopend,
in
aanwezigheid van Brussels Minister van
Tewerkstelling Benoît Cerexhe en
Burgemeester Hervé Doyen. Voortaan
vangen de PWA-medewerkers de
Jettenaren op in de Léon Theodorstraat
204. Deze werkwinkel, die er kwam op
initiatief van Schepen en Voorzitter van
het PWA Werner Daem, zal samen met
het PWA de centrale organisatie vormen
wat betreft tewerkstelling in onze
gemeente.
De werking blijft opgedeeld in drie
aspecten: de zogenaamde PWA’ers, de
huishoudelijke
hulp
via
het
dienstenchequesysteem en de opvang van
werkzoekenden. De nieuwe werkwinkel is
bestemd voor deze laatste groep, de
mensen die op zoek zijn naar een job.

Werkwinkel PWA
Léon Theodorstraat 204
Tel: 02.421.65.00
info@werkwinkeljette.be
www.werkwinkeljette.be
Openingsuren: elke werkdag
van 8.30u tot 12u en op afspraak

Ondanks de voorspoedige conjunctuur blijft er in onze
samenleving een belangrijke groep van werkzoekenden
bestaan. Via een lokaal werkgelegenheidsbeleid tracht
men reeds geruime tijd tegemoet te komen aan de vraag
naar en het aanbod van (laaggeschoolde) arbeid. Het
belangrijkste initiatief hieromtrent zijn de Plaatselijke
Werkgelegenheidsagentschappen.
De
beginjaren
van
de
Plaatselijke
Werkgelengheidsagentschappen verliepen op nationaal
vlak nogal woelig. Door de tevredenheid van de
werklozen zelf over het systeem, evolueerde het
aanvankelijk protest tot een positieve houding tegenover
het initiatief.
De doelstelling van het PWA-initiatief is drieledig. Het
PWA biedt een antwoord op een aantal behoeften
waaraan de reguliere arbeidsmarkt niet of onvoldoende
tegemoetkomt. Enerzijds activiteiten ten behoeve van de
privé-huishouding (huis-, tuin- en keukenactiviteiten) en
anderzijds deze met betrekking tot collectieve behoeften
(sociale, culturele en onderwijsactiviteiten). Een tweede luik
is de poging tot reïntegratie van de langdurig werklozen
op de arbeidsmarkt. Werkloosheid heeft niet enkel
financiële gevolgen, maar evengoed sociale
uitsluiting, gebrek aan zelfrespect, zich
nutteloos voelen,... Als werklozen zich

inzetten via het PWA, verbetert dit niet alleen hun
financiële situatie, maar ook hun eigenwaarde, hun
sociale contacten,... De derde component betreft het
tegengaan van het zwartwerk: de PWA-activiteiten zorgen
voor het “witten” van de activiteiten in het informeel
arbeidscircuit.
In Jette werd het PWA opgericht in 1988. In mei 2004
werd het agentschap erkend om te kunnen intreden in het
systeem van dienstencheques. Momenteel zijn er ongeveer
180 klanten van het dienstenchequesysteem en worden er
maandelijks gemiddeld 4.000 uren gepresteerd in het
PWA-systeem, goed voor ongeveer 100 tewerkgestelden.
Nu krijgt het PWA een nieuwe forse energiestoot met
haar nieuwe lokalen en de opening van de werkwinkel.
Deze lokale werkwinkel moet de overkoepelende structuur
worden van het lokaal werkgelegenheidsbeleid, moet de
werkzoekenden nog meer ondersteunen in hun zoektocht
naar werk en het PWA verder laten uitgroeien tot een
dynamisch initiatief. Het doel is om bovendien tot een
vlotte samenwerking te komen met het gemeentebestuur en
het OCMW, zodat de drie voornaamste medespelers op
gemeentelijk vlak de handen in mekaar slaan voor de
plaatselijke werkgelegenheid. Zo bestaan er ondermeer
plannen om samen een strijkwinkel uit de grond te
stampen.

De medespelers
De medewerkers van het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap
vormen
de
tussenpersoon tussen de PWA’ers en de gebruikers.
Daarnaast staan ze de werkzoekenden bij in hun
zoektocht naar een nieuwe job.
Als u gebruik wil maken van het
dienstenchequesysteem voor klein huishoudelijk
werk, zal het PWA u hierbij helpen. Ook de
werkzoekenden die via dit systeem als
zogenaamde PWA’ers aan de slag gaan, worden
bijgestaan door het PWA dat de centrale schakel
vormt binnen dit systeem. Binnen de ploeg
Jet’Contact, zorgen verschillende PWA’ers
bovendien voor verschillende taken in dienst van
de samenleving.
Ook de werkzoekenden vinden in het PWA een
belangrijke partner. Naast het bieden van
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praktische informatie een vormingen, werkt het
PWA via doelgerichte initiatieven zoals het Activaplan of de Startbaanovereenkomst aan de
professionele herintegratie van de werkzoekenden.
Het Activa-plan richt zich op alle werkzoekenden,
de startbaanovereenkomst richt zich specifiek op 26-jarigen. Via de opening van de Werkwinkel,
wordt de steun aan de werkzoekenden binnen de
PWA-werking nog belangrijker en efficiënter.
Voor de ondernemingen, vormt het PWA
eveneens een interessante gesprekspartner. Deze
specifieke aanwervingsplannen, leveren namelijk
veel voordelen op voor de ondernemingen. Denk
bijvoorbeeld maar aan een vermindering van de
patronale bijdrage of een belangrijke tussenkomst
in het loon.
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Huishoudelijke taken
via het
dienstenchequesysteem
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De ploeg Jet’contact

len
appen ha
• boodsch

Minder dan 5 euro per uur
(6,70 euro min fiscale aftrek)

Jet’contact

Via het dienstenchequesysteem
kan u thuis huishoudelijke hulp laten
uitvoeren. Binnenhuis zijn de
mogelijke activiteiten: schoonmaken,
ramen lappen, wassen en strijken,
bereiden van maaltijden, kleine
occasionele naaiwerken. Ook enkele
activiteiten buitenhuis zijn mogelijk
zoals bijvoorbeeld boodschappen
halen.
De regel is dat de taken geen
concurrentie mogen vormen voor het
reguliere economisch circuit. Bestaan
er
dus
privé-personen
die
gespecialiseerd zijn in de taken, dan
zullen
deze
niet
via
het
dienstenchequesysteem
kunnen
uitgevoerd worden. Bijvoordeeld:
werkzaamheden zoals de herstelling
van een gootsteen, herstelling van
elektrische toestellen, behangen of
schilderen
van
een
kamer,
tuinonderhoud, kinderopvang,...
Als gebruiker betaalt u elk
gepresteerd
uur
met
een
dienstencheque die u aan de
werknemer
overhandigt.
De
werknemer zelf krijgt op zijn beurt
een echt loon dat elke maand door
zijn werkgever wordt betaald. Voor
de gebruiker is de waarde van de
dienstencheque vastgesteld op 6,70
euro, zodat de reële kost na de

fiscale aftrek minder dan 5 euro
bedraagt. Voor het PWA is de
terugbetalingswaarde
van
de
dienstencheque vastgesteld op 21
euro.

Blijft bijkomende activiteit
De activiteiten verricht in het kader
van het PWA moeten, voor de
werkloze, het karakter behouden van
een bijkomende activiteit. De
hoofdactiviteit blijft het zoeken naar
werk. De activiteiten van de PWAwerknemer mogen de 45 uur per
maand niet overschrijden. De taak
van de stadswachter, aangenomen
ter
ondersteuning
van
het
veiligheidsbeleid, omvat per maand
gemiddeld 53 activiteitsuren. De
PWA-werknemer kan rekenen op een
vaste vergoeding per gepresteerd
uur. Deze vergoeding komt bovenop
zijn werkloosheidsuitkering.
Meer info over het
dienstenchequesysteem:
PWA van Jette Léon Theodorstraat 204 02.421.65.00 of
www.dienstencheques.be

De ploeg Jet’Contact zet zich
dagelijks in in dienst van de
samenleving, met toezicht in de
nabijheid
van
de
scholen,
buurtdiensten,... In 2001 werden de
federale
subsidies
voor
de
stadswachters (toenmalige naam
Jet’contact) stopgezet. Overtuigd van
het belang van het behoud van deze
dienst dicht bij de bevolking, heeft het
Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA), met de steun van
de gemeente, de actie van de
stadswachters verdergezet.
De stadswachters werkten reeds
vier jaar in het kader van het
preventiecontract, toen eind 2001 de
Federale Staat de subsidie schrapte.
Op initiatief van Schepen en PWAvoorzitter Werner Daem, werd de
ploeg onder een andere vorm
ondergebracht bij het PWA en
herdoopt tot Jet’Contact. De leden van
deze ploeg die zich door de Jetse
straten begeven met hun herkenbare
vesten met het logo van Jet’Contact,
kregen er enkele nieuwe taken bij.

Aanwezigheid in de
buurt van de scholen
De leden van de ploeg Jet’Contact
verzekeren het toezicht tijdens ‘s
ochtends en ‘s avonds aan de
schoolingang en -uitgang. Ze helpen
de kinderen bij het oversteken en
kijken er op toe dat de wegcode
wordt gerespecteerd.

Buurtdiensten
De Jettenaren, en dan voornamelijk

de mindervaliden en senioren, kunnen
een beroep doen op de ploeg van
Jet’Contact tijdens hun tocht door de
wijken. De leden kunnen kleine
diensten verlenen: het dragen van
boodschaptassen, helpen bij het
oversteken, de weg aanduiden, hulp
inroepen bij noodgevallen,... Ze
moeten eveneens in dialoog treden
met de bewoners en een zekere
aanwezigheid hebben op het Jetse
MIVB-netwerk.

Kwaliteit openbare
ruimte en leefmilieu
Tijdens hun ronde, noteren de
ploegleden problemen rond openbare
ruimte en leefmilieu. Ze zijn belast
met het sensibiliseren van de
bevolking met het oog op nette wijken
en parken.

Integratie
De ploeg Jet’Contact werkt mee
aan de integratie van de jongeren en
immigranten via recreatieve en
sportieve acties.

Een helpende hand
Naast de actieve aanwezigheid
tijdens
bepaalde
gemeentelijke
festiviteiten, kan Jet’Contact op
aanvraag verschillende diensten
verstrekken
aan
particulieren
(begeleiding bij het doktersbezoek,
naar de post, naar de bank,
sneeuwvrij
maken
van
het
voetpad,...). De verantwoordelijken
Jette info nr. 133 - juli/augustus 2006
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Trofee voor
sportievelingen

De raadzaal stroomde op maandag 19
juni opnieuw vol met atleten en
sportliefhebbers, voor de traditionele
uitreiking van de Jetse sportverdiensten. De
uitreiking van deze trofeeën is een eerbetoon
aan alle sportclubs en sportievelingen die
bijzondere prestaties hebben geleverd. In
totaal kreeg een veertigtal personen en clubs
een trofee overhandigd tijdens dit initiatief
van de vzw Sport te Jette, voorgezeten door
Eric Schuermans, en Schepen van Sport
Benoît Gosselin.
Tijdens de uitreiking, kwamen er
nationale en provinciale kampioenen langs,
medaillewinnaars, ploegen die een jubileum
vierden,... Zo ontving ondermeer Pierre De
Bondt van Fitness Gym een sportverdienste.
Met zijn club bracht hij in het verleden

verschillende Belgische kampioenen voort en
zelfs
een
Europees
recordhouder
gewichtheffen. Royal Avenir FAC werd
gevierd voor haar 85ste verjaardag,
waarmee ze de oudste voetbalclub van Jette
is. Naast de traditionele sporten zoals
voetbal, basketbal, judo, etc. kwamen er ook
minder evidente sporten aan bod zoals
Kung-Fu of schermen. Ook ongewoon was
de sportverdienste voor Richard Meganck,
die de Zandmarathon (240 km in 6 etappes)
in de Marokkaanse woestijn gelopen heeft.
Aan het einde van deze uitreiking, werd
de winnaar bekendgemaakt van de grote
tombola van de Nacht der Jetse Sporters.
Nassi Roodin Rashid wint de Cruise van 8
dagen langs de Caraïben, voor twee
personen.

GEMEENTE

Nautica Jette
De zee, een passie
Op zondag 18 juni stond het Kardinaal
Mercierplein in het teken van de passie voor
de zee, tijdens de vierde editie van Nautica
Passion Jette. Dit evenement, georganiseerd
door Schepen van Economisch Leven
Bernard Lacroix en de voorzitter van de vzw
“Promotie van Jette” Tony Meulemans,
verzamelt
alle
watersporten
ontspanningsliefhebbers. Centraal op het
plein dobberden de schaalmodellen van
Royal Model Yacht Club en van Brussels
Model Boat op een wateroppervlak van 70
m3. Een beetje verder vond men een
duikkuip van 11 m3 waar jong en oud
terecht kon voor een duikdoop, met
professionele duikbegeleiders. Men kon
eveneens genieten van een kinderrommelmarkt en een verzamelaarsbeurs.
Voor de gepassioneerden werden er boten
en duikmateriaal voorgesteld op het plein.
Een tentoonstelling rond de onderwaterfoto’s
van Michel Welters en een stripsigneersessie
zorgden voor de artistieke vleugel van het
evenement. De 100 eerste bezoekers die
langskwamen aan de stand van de “Jetse
Verzamelaars” ontvingen een genummerde
ex-libris getekend door Eddy Paape.

Tentoonstelling onderwaterfoto’s
door Michel Welters
Nog tot 23 augustus 2006
in het restaurant “L’Oracle” (Léon
Theodorstraat 260)

Jette-aan-Zee

De dag dat de zee in Jette strandde

Jazz Jette June

Jazz met Afrikaanse wortels

Op vrijdag 23 juni, vond de 17de editie van Jazz Jette June plaats. Dit jaarlijks
jazzfeest, zorgde ook dit jaar weer voor verschillende concerten in uiteenlopende
jazzstijlen. Afro yambi Jazz gaf de aftrap met een stomend openingsconcert op het
Kardinaal Mercierplein. Op onnavolgbare wijze bewezen ze dat de wortels van het
ritme, en dus ook van de jazz, wel degelijk in Afrika liggen. Het originele geluid van
deze groep liet de zon doorbreken en het publiek swingen. Na het optreden, konden de
muziekliefhebbers terecht in een van de 21 cafés waar tot de vroege uurtjes sfeervolle
jazzoptredens plaatsvonden.
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Op 10 en 11 juni, bereikte de zee de
Jetse kust voor een strandvakantie van 24
uur. Het mooie weer was van de partij,
zodat dit initiatief van “sociale kunst” van
Atelier 340 Muzeum een waar succes werd.
Wodek Majewski en Paul Gonze,
respectievelijk
schout-bij-nacht
en
torenwachter van Atelier 340, waren niet
aan hun proefstuk toe. In 1983, bezorgden
ze de Jettenaren in de de Rivierendreef reeds
zonovergoten stranden met Jette-aan-Zee.
De herhaling van dit huzarenstukje, de zee
laten oprukken tot aan de Jetse haven, lokte
ook nu weer heel wat kijk-, kunst- en
feestlustigen.
Van zodra alle nodige toestemmingen
bekomen waren, kon de droom van Atelier
340 realiteit worden, met de steun van
Burgemeester Hervé Doyen, Schepenen
Werner Daem en Bernard Lacroix. De
spoorwegbrug over de Toussaintstraat werd
hemels blauw en zandgeel gekleurd. Het
asfalt verdween onder water. Enkele tonnen

zand vervolledigden het werk. Het werd een
druk feestweekend: een fanfare, de opening
van de tentoonstelling met 111 hedendaagse
Belgische kunstenaars en allerlei animaties.
Tijdens het weekend werd eveneens de
postkaart ingehuldigd, als enige getuige van
Jette-aan-Zee 1983, op de helling van de
spoorwegbrug. Het bewijs dat de zee ooit
tot in Jette reikte.

Oproep tot de fotografen!
Atelier 340 Muzeum verzamelt een
maximum aan foto’s van Jette-aan-Zee
2006 om een mooi album samen te
stellen. Hebt u op 10 en 11 juni foto’s
genomen van het strand, in de duinen of
langs het water? Laat het weten aan
Atelier 340.
Atelier 340 Muzeum
- tel. 02.424.24.12 - e-mail:
info@atelier340muzeum.be

HANDEL & ANIMATIE

Winkelen in Jette

Niet alleen op het Spiegel- of het Werrieplein
In het noorden van Jette vindt men een
winkelgalerij die misschien voor veel
mensen onbekend is: de Mercuregalerij.
Gelegen op de hoek van de Liebrecht- en
Swartenbroucklaan,
biedt
de
Mercuregalerij sinds 35 jaar onderdak
aan een twaalftal buurtwinkels. De 3.000
wijkbewoners vinden er ondermeer een
apotheker, een kruidenier, een bakker, een
kapper, een wassalon, een theesalon,...
Nuttige handelszaken in een omgeving
die bulkt van het groen maar niet in de
buurt ligt van de traditionele Jetse
handelscentra. Claude Goujard, voorzitter
van de handelaarsvereniging van de
Mercuregalerij legt uit: “de galerij bevindt
zich op de grens tussen Jette en Wemmel.
Bovendien is de wijk voornamelijk een
residentiële zone, waar de mensen ‘s
ochtends naar het werk vertrekken en ‘s
avonds terugkeren waarbij ze hun
boodschappen doen op de terugweg.”
De handelaars zijn bijzonder
dynamisch om de wijk te animeren en om
de groene ruimtes te beschermen. Zo
organiseren
ze
rommelmarkten,
zeepkistenraces en preventiedemonstraties
in samenwerking met de brandweer. De
galerij heeft eveneens deelgenomen aan

Wedstrijd

De Mercuregalerij feest
17 september 2006
op de hoek van de Liebrecht- en Swartenbroucklaan

Autoloze zondag
Op 17 september 2006, naar
aanleiding van het 35-jarig bestaan van
de Mercuregalerij en van de autoloze
zondag, organiseren de handelaars uit de
galerij verschillende activiteiten. Naast
animatie voor klein en groot, is dit ook
een initiatief met een hart. De opbrengst
van deze activiteit gaat traditioneel naar
een goed doel.
Op het programma staan ondermeer
een oriëntatiewandeling voor kinderen in
het Boudewijnpark (in handen van een
echte professional: een leerkracht aan de
militaire school), een rommelmarkt voor
de wijkbewoners, een braderij, een
petanquetoernooi, een trampoline voor de
kinderen,...

NEEM DEEL AAN DE ACTIE
van 1 augustus tot 22 september
in de deelnemende Jetse handelszaken
en win een van de vele mooie prijzen

Deze zomer organiseren de vzw
Fiestsersbond en de Gracq - les cyclistes
quotidiens asbl een actie/ wedstrijd die de
winkels en de fietsende klanten dichter bij
elkaar brengt. Onder de noemer
“Winkelen per fiets, perfect”, ontdekken
zowel de handelaars als de klanten de
voordelen van het winkelen met de
tweewieler.
Van 1 augustus tot 22 september,
nodigen de winkeliers van de gemeente
Jette en 6 andere Brusselse gemeenten in
het kader van de actie “Winkelen per
fiets, perfect” u uit om op de fiets te
springen. Profiteer van de zomer om te
ontdekken wat de voordelen zijn van de
fiets in de stad en uw fietstassen te vullen!
Win fietsen, accessoires of één van de
vele andere prijzen!

Hoe deelnemen en winnen?
Haal uw kaart bij één van de
deelnemende winkeliers, die u herkent
aan de affiche van de campagne. Bij elke
aankoop die u met de fiets doet, geeft de
winkelier u een zegel (denk eraan deze te
vragen !). Vervolgens rest u alleen nog de
kaart in te vullen (vragen en
adresgegevens) en deze in de urne te
gooien die u in de winkels vindt.

de creatie van de speelpleinen Jecta en
Liebrecht in nauwe samenwerking met
Jean-Louis Thys en Louis Vandenheede die
toen respectievelijk Burgemeester en
Schepen van Leefmilieu waren. Claude
Goujard herinnert eraan dat de
Mercuregalerij ook meegewerkt heeft aan
de gemeentelijke aanleg van het eerste
speelplein voor honden in Jette.

Per gemeente wordt een trekking
georganiseerd en de winnaars zullen
worden uitgenodigd om deel te nemen
aan de prijsuitreiking.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
organiseert ook een gewestelijke trekking!
Er zijn heel veel prijzen te winnen!

Winkelen per fiets,
perfect
Goede redenen om te fietsen!
96% van de aankopen in de stad
wegen minder dan 10kg. Bereken zelf :
hoeveel keer is uw auto echt onmisbaar
voor uw aankopen?
Bagagedragers, fietstassen, mandjes of
aanhangwagens: oplossingen genoeg om
zaken te vervoeren! Zware of grote
aankopen? Je kunt ook laten leveren.

U verliest geen plaats met het zoeken
naar een parkeerplaats en u kan
makkelijk een hele reeks winkels na elkaar
bezoeken.
Elke dag fietsen is goed voor uw
gezondheid en voor het milieu.
Met de fiets draagt u bij tot de
levenskwaliteit en de gezelligheid in uw
buurt.

15 juli:
gratis filmvoorstelling
Zim and Co
Op zaterdag 15 juli om 21.45u, kan u op het Kardinaal Mercierplein
terecht voor de gratis filmvoorstelling van Zim and Co. Deze gratis film kadert
in de reeks filmvoorstellingen in het Brusselse van 12 tot 20 juli, op initiatief
van de vzw Libération Films.
Het verhaal handelt over Zim, de 20-jarige die na een banaal
scooterongeluk een job moet vinden om een gevangenisstraf te vermijden. De
enige werkaanbieding die hij krijgt, vereist echter een wagen en een rijbewijs
binnen de tien dagen. Zim rekent op zijn trucjes en vooral op zijn vrienden.
Zim and Co, van Pierre Jolivet, is een mooie sociale komedie die jong en oud
kan bekoren.
Meer info: www.liberationfilms.be, doorklikken op “Bruxelles fait
son cinéma”.
Jette info nr. 133 - juli/augustus 2006
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130ste grote Jetse jaarmarkt
78 UUR VOL ANIMATIE

28 augustus 2006

Op vrijdag 25.08:

MAXI-ROMMELMARKT
In het kader van de Jaarmarkt, wordt
er
een
maxi-rommelmarkt
georganiseerd op maandag 28
augustus 2006 van 8u tot 21.30u in de
Van Bortonne-, Werrie- (tussen
Laneauplein en Wemmelsesteenweg),
Gillebertus-, Van Huynegem- en
Thomaesstraat. Prijs: 12 euro / 3 meter.
Inlichtingen: CECO - tel:
02.538.56.49
(woensdag
en
vrijdag van 15 tot 18u) - gesloten
van 11 juli tot 4 augustus.
Inschrijvingen: 1ste verdieping
Franstalige bibliotheek, Kardinaal
Mercierplein 10, op 12 juli en 8
augustus tussen 16u en 18u.

- Officiële opening van de kermis
(om 18.30u, Kardinaal Mercierplein)
- Grote optocht met verschillende
muziekgroepen (in het centrum van
Jette)

Van 26.08 tot 28.08:
- Tentoonstelling van foto’s en
documenten over de geschiedenis van
de jaarmarkt (van 10 tot 18u, Raadhuis
- Kardinaal Mercierplein 1).
- Aquariumtentoonstelling door de
studievereniging SEAMA in de
Gemeentelijke Feestzaal (van 10 tot
21u, Kardinaal Mercierplein 10).
- Kermis (Kardinaal Mercierplein)

Zaterdag 26.08:
- Afro-disiac (vanaf 14u, Garcetpark
- Kardinaal Mercierplein) lees pagina
15 - tel: 02.423.13.73.
Sporttoernooien
tel:
02.423.12.97.

Zondag 27.08:
- Muzikaal vuurwerk met lasershow,
voorafgegaan door een optreden van
de groep “Sursum Corda” (vanaf 21u,
Jeugdpark - de Smet de Naeyerlaan)
Sporttoernooien
tel:
02.423.12.97.

Op maandag 28.8:
- 130ste Jaarmarkt van Jette met...
... meer dan 600 Jetse handelaars en
marktkramers (Léon Theodorstraat,
Koningin Astridplein en omliggende
straten)
... een bloemen- en plantenmarkt
(Garcetpark)
... een ambachtelijke markt (Henri
Werriestraat)
... een maxi-rommelmarkt (Van
Bortonne-, Werrie-, Gillebertus-, Van
Huynegem-,
Thomaesstraat
en
Wemmelsesteenweg)
... een kinderrommelmarkt (parking
delhaize Léon Theodorstraat)
... de dieren van de boerderij:
koeien, schapen, paarden,... (Jetselaan)
... een autoshow (Koningin
Astridplein)
... een hondenwedstrijd (om 11u, op
het podium Koningin Astridplein)
... kinderanimatie (Wemmelsesteenweg)
... straatanimatie (Lenoirstraat)
Op het Astridplein
- Een podium met uiteenlopende
animatie voor alle generaties (de hele
dag, vanaf 11u)
- Een muzikale komedie voor
kinderen
- Een optreden
In het Garcetpark
- Joêrmetfestival, in samenwerking
met het Gemeenschapscentrum Essegem
(vanaf 11u, Garcetpark - Kardinaal
Mercierplein) - Lees pagina 15 - tel:
02.423.13.73.
Voor verdere inlichtingen: tel.
02/423.13.05.
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Op maandag 28 augustus 2006 vindt de 130ste Jetse jaarmarkt plaats.
De organisatoren verwachten opnieuw meer dan 100.000 bezoekers in de
Jetse straten, voor dit prachtig weekend met een gigantische
openluchtmarkt en boordevol randanimatie.
Schepen van Handel en Animaties Bernard Lacroix en de vzw Handel en
Jaarlijkse Jetse Markt, voorgezeten door Yves Putzeys, bieden u al een
overzicht van het programma.
Een 700-tal handelaars en marktkramers zullen hun standjes opstellen
op het Koningin Astridplein, de Léon Theodorstraat, de Leopold I-straat, de
Timmermansstraat, de Secrétinlaan (tussen het Kardinaal Mercierplein en
de Heilig-Hartlaan), de Jetsesteenweg (tussen de de Smet de Naeyerlaan
en de Leopold I-straat) en op de Wemmelsesteenweg. Goed voor 3.000
meter kraampjes.
De oppervlakte van de jaarmarkt zal dit jaar nog uitgebreid worden. Dit
jaar is er meer dan 4 kilometer voorzien voor de voetgangers. Zo kunnen
de bezoekers volop genieten van de animatie en de koopwaar van de
handelaars.
De Léon Theodorstraat, ongeveer 800 meter lang, die het Kardinaal
Mercierplein met het Koningin Astridplein verbindt, vormt opnieuw de
centrale as van de jaarmarkt.

KINDERROMMELMARKT
De Jaarmarkt vormt steeds een groot
evenement in Jette. Op 28 augustus 2006,
kunnen ook de kinderen hun waren
verkopen. Ze kunnen gratis deelnemen
aan de kinderrommelmarkt. Deze
speelgoedrommelmarkt is bedoeld voor
kinderen vanaf 14 jaar en vindt plaats op
de parking van de Delhaize (tussen de
Léon Theodorstraat en de Van
Bortonnestraat) van 9u tot 20u. De
kinderen die willen deelnemen aan deze
speelgoedrommelmarkt op 28 augustus,
moeten zich vooraf inschrijven bij de
gemeentelijke
dienst
Animatie
(Wemmelsesteenweg 100), elke dag tussne
8.30u en 14u.
DE KINDERROMMELMARKT IS EEN INITIATIEF
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN EN DE VZW “HANDEL EN JAARLIJKSE
JETSE MARKT”.

De Jetse Jaarmarkt:
Welzijn en hygiëne boven alles
De jaarmarkt vormt elk jaar een enorm
feestelijk evenement, maar is daarnaast ook
een werkplaats. Naast de handelaars die
van bij het ochtendgloren aanwezig zijn,
zijn er ook veel mensen achter de schermen
aan de slag, om na te gaan of alles vlot
verloopt voor de deelnemers: verkopers,
klanten en wandelaars. Onder deze
controletaken neemt de gezondheidscontrole
een belangrijk plaats in. Deze controle
bestaat uit twee aspecten, m.n.
voedingswaren en de dieren, en wordt door
twee gemeentemedewerkers uitgevoerd.

Papieren a.u.b.
De Jetse jaarmarkt staat bekend voor
haar dierenwedstrijden. Boeren en
liefhebbers uit het hele gewest verzamelen
om de mooiste paarden, koeien, geiten, etc.
te onderwerpen aan het kennersoog van de
jury. Vooraleer ze hun dier kunnen tonen,
moeten de exposanten echter een stevige
controle ondergaan. Van zodra de
vrachtwagens toekomen en nog voor de
dieren afgeladen worden, zorgen Henri Van
Lierde, dierenarts, en Najia Belfaquih,
verantwoordelijke milieuvergunningen, voor
een eerste controle. “We coördineren en

controleren de identiteitsdocumenten van de
dieren, zoals het vaccinatieboekje, de
gezondheidstoestand,...”,
verduidelijkt
Najia. “We gaan eveneens na of het
transport conform de hygiënische normen
verliep. Vervolgens wordt er een rapport
gestuurd naar de Provinciale Controle
Eenheid die afhangt van het Federaal
Voedselagentschap.”
Waarom worden deze dieren, die niet
voor consumptie bestemd zijn, zo zwaar
gecontroleerd? Henri Van Lierde geeft het
antwoord: “Wij waken over het welzijn van
de dieren. Bovendien zijn de markten een
plek waar de dieren ziektes kunnen
uitwisselen, gezien het aantal dieren op een
veeleer beperkte ruimte. We zorgen er dus
voor dat alle risico’s vermeden worden.”
Men moet zich in Jette geen zorgen maken.
Sinds het tiental jaar dat hij controles uitvoert
op de jaarmarkt, heeft de dierenarts nog
geen enkele exposant de toegang
geweigerd.” Algemeen gezien, respecteren
deze mensen hun dieren. Nog meer
aangezien
het
hier
over
een
schoonheidswedstrijd gaat en niet over de
verkoop aan het slachthuis.”

Als u op 28 augustus dus opnieuw
geniet van de Brabantse trekpaarden, fors
uit de kluiten gewassen koeien, gekke
geiten, kakelende kippen,... Weet dan dat
experts voor het welzijn van deze dieren
zorgen.

Smakelijk
Najia Belfaquih en Henri Van Lierde
zorgen op de jaarmarkt ook voor de
hygiënische controles aan de voedselstands
(snacks, restaurants, hotdogverkopers,...).
Ook hier betreft het preventie. “De
hygiënische problemen komen vaak voort uit
slechte bewaring”, verduidelijkt Henri Van
Lierde. “Als we een stand opmerken waar
sandwiches om 10u in de zon liggen en om
14u liggen diezelfde sandwiches daar nog
steeds, dan moeten we ingrijpen. Dit
betekent dat we het voedsel in beslag
nemen. We willen niet als sanctionerende
agenten aanzien worden. Alles verloopt in
de beste verstandhouding. Tenslotte blijft de
jaarmarkt een groot feest.”
De gemeente Jette stelt dus alles in het
werk om u interne ongemakken te besparen.
Alvast een goede jaarmarkt gewenst en...
smakelijk!

CULTUUR & ONTSPANNING

Toon je basketkunsten

Op maandag 31 juli kunnen de jonge balgoochelaars op het
Uyttenhoveplein hun beste basketkunsten tonen tijdens het baskettoernooi.
Deze organisatie, in handen van de vzw Promo-basket, in samenwerking
met de gemeentelijke Sportdienst, de Preventieploeg en het
Interwijkproject, staat in het teken van het basket voor de jongeren.
De deelnemers moeten tussen 9 en 21 jaar oud zijn. Er wordt gespeeld
in ploegen van 3 man.

Programma:
10u: basketinitiatie
12u: inschrijvingen

Abdij van Dieleghem
Drie gelijktijdige
tentoonstellingen

14u: basketwedstrijden 3 tegen 3
17.30u: finales en prijsuitreiking

Baskettoernooi 3 x 3
31 juli 2006
op het Uyttenhoveplein in Jette
Info: vzw Promo-basket - tel: 02.219.65.48
of de gemeentelijke Sportdienst - tel: 02.423.12.97.

“Mer. Water, zout and zand”
Naar aanleiding van Jette-aan-zee,
ontvangt het Oceanarticum van
Atelier 340 Muzeum nog tot 17
september een grote tentoonstelling
met 111 hedendaagse Belgische
kunstenaars, met het thema “Mer.
Water, zout and zand”. De
betrokken kunstenaars hadden vier
maanden om hun werk voor te
stellen (bestaand of speciaal
gecreëerd), geïnspireerd door de
waterwereld. Alle technieken waren
toegestaan. De tentoongestelde
werken worden ook te koop
aangeboden.

OCEANARTICUM

2 EURO

K O R T I N G
nog tot 17 september 2006

Tentoonstelling
“Mer. Water,
zout and zand”
Tot 17 september 2006
In Atelier 340 Muzeum
(de Rivierendreef 340)
Open van donderdag tot zondag
van 11u tot 18u
Inlichtingen:
02.424.24.12 - website:
www.atelier340muzeum.be
bij afgifte van deze bon aan
de
ingang
van
de
tentoonstelling “Mer. Water,
zout and zand”
in Atelier 340 Muzeum
(de Rivierendreef 340)

Deze zomer duikt de Oude
Abtswoning van Dieleghem in het
Jetse verleden. Vanaf 12 augustus
worden
er
drie
gelijktijdige
tentoonstellingen georganiseerd.
“130 jaar Jetse jaarmarkt”. De
evolutie van het Oogstfeest tot het
grootse evenement dat de jaarmarkt
vandaag de dag vormt.
“Het lichaam en de geest”. In het
kader van de Openmonumentendagen, op 16 en 17 september, zal

deze tentoonstelling de gewijd zijn
aan de schoolarchitectuur en de
architectuur
van
de
sportinfrastructuur.
“Jette gisteren en vandaag”.
De evolutie van de stadsinrichting en
-planning in onze gemeente.

Zomertentoonstellingen
Van 12 augustus tot 8 oktober
In de Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14

DAT WORDT GEVIERD!
U heeft de magische leeftijd van 100 jaar bereikt? U viert binnenkort uw
50, 60, 65, 70 jaar (of meer) huwelijk? Indien u dit wenst, kan het
gemeentebestuur u helpen om van dit feest iets bijzonders te maken, door u
tijdens een viering in de bloemetjes te zetten. Het volstaat om uw aanvraag
zes weken voor de datum van uw verjaardag of huwelijksverjaardag in te
dienen bij Lucien Vermeiren, Ambtenaar van de burgerlijke stand
(02/423.12.16) of bij de gemeentedienst burgerlijke stand
(Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - tel: 02/423.12.70).

Gefeliciteerd...
... aan het koppel Bové-Jacobs. Zij vierden hun diamanten bruiloft op 17
juni 2006.
... aan het koppel Moons-Roobaert. Zij vierden hun diamanten bruiloft
op 17 juni 2006.
Jette info nr. 133 - juli/augustus 2006
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Prijs van de Vlaamse Gemeenschap
voor vriendenkring gemeentelijke muziekacademie
Op vrijdag 30 juni, kreeg de vriendenkring van de
gemeentelijke muziekacademie M. Van de Moortel de Prijs van
de Vlaamse Gemeenschap overhandigd. Deze prijs, goed voor
1.000 euro, zet jaarlijks een Nederlandstalige vereniging of een
persoon met bijzondere verdiensten voor Jette in de bloemetjes.
De gemeentelijke Nederlandstalige muziekacademie M. Van
de Moortel werd opgericht in 1969. Jette is hiermee een van de
zes Brusselse gemeenten met een Nederlandstalige
muziekacademie. In 1969 telde muziekacademie M. Van de
Moortel meteen een honderdtal leerlingen. Er werden acht
leraren aangesteld, verspreid over verschillende vakken:
notenleer, dictie, voordracht, samenzang, gitaar, piano, houten
blaasinstrumenten en viool.
Meer dan dertig jaar later telt de academie meer dan 200
leerlingen die samen ingeschreven zijn voor meer dan 30
vakken. In de loop van de jaren werden er verschillende vakken
toegevoegd aan het oorspronkelijke aanbod: notenleer voor
volwassenen, muziekgeschiedenis, harmonie, toneel, samenspel,
kamermuziek, orgel, koperen blaasinstrumenten,.... De houten
blaasinstrumenten worden opgesplitst in klarinet, dwarsfluit,
blokfluit, saxofoon en hobo. Er werd eveneens een slagwerkklas
opgericht en gestart met de cursussen Creatief musiceren en
Creatief Dansen voor 6 tot 8-jarigen. Een schot in de roos, want
van bij de start schreven zich 41 belangstellenden in. De
vriendenking speelde een belangrijke rol in de uitbouw en de

groei van de gemeentelijke muziekacademie.
De muziekacademie vormt een belangrijke pijler van de
Vlaamse Gemeenschap en het culturele leven binnen onze
gemeente, waarbij de vriendenkring de drijvende kracht achter
de schermen vormt. Daarom vonden het Gemeenschapscentrum
Essegem en Schepen van Vlaamse Gemeenschap Werner Daem
het belangrijk om hun werk via deze erkenning in de kijker te
plaatsen.

Voor volwassenen en jongeren
(lagere, middelbare en hogere
graad):

Het Museum René Magritte in Jette
organiseert
gedurende
de
zomermaanden 2006 , juli en
augustus, iedere woensdag van 18
tot 21 uur, nocturnes.
Een gelegenheid om het huis te
bezoeken waar de surrealistische
kunstenaar 24 jaar woonde en
werkte en waar hij realiseerde de
helft van zijn oeuvre realiseerde. De
bezoekers
kunnen
van
deze
uitzonderlijke gelegenheid gebruik
maken om de sfeer van meerdere
doeken op te snuiven, waaronder de
eerste versie van ‘L’Empire des
Lumières’, en op deze manier een
nieuw licht te werpen op het leven en
werk van Magritte.
Het bezoek houdt een individuele
gidsbeurt in van het appartement op
de benedenverdieping. Daarna zijn
de toeschouwers vrij om de tuin en de
biografische
tentoonstelling
te
bezoeken op de 1ste en 2de
verdieping.

Museum René Magritte
Esseghemstraat 135
1090 Jette
Tel: 02.428.26.26
Open van woensdag t.e.m.
zondag van 10 tot 18 uur, evenals
iedere woensdag van 18 tot 21 uur
gedurende de maanden juli en
augustus.
Prijs: 7 euro (vanaf 24 jaar) - 5
euro ( tot en met 23 jaar) - 3,5 euro
(inwoners Jette)

Jette info nr. 133 - juli/augustus 2006
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Rijk aanbod
voor jong
en oud

Instrumenten: piano, orgel, viool,
altviool, cello, gitaar, dwarsfluit,
piccolo, klarinet, saxofoon, hobo,
blokfluit, koperen blaasinstrumenten,
slagwerk.
Jazz & lichte muziek: elektrische
gitaar, elektrische basgitaar, piano,
slagwerk, saxofoon, zang.
Ensembles: kinderkoor, volwassenenkoor,
jeugdharmonie-orkest, popklas.
Lesonderricht: algemene muzikale
vorming, algemene muziekcultuur,
algemene
muziektheorie,
zang,
muziekgeschiedenis.

Woord
Voor volwassenen en jongeren
(lagere, middelbare en hogere graad)
Aanbod: algmene verbale vorming,
dramatische
expressie,
repertoirestudie, voordracht, toneel,
welsprekendheid, literaire creatie.

Dans
Voor jongeren vanaf 6 jaar
Aanbod:
initiatie,
algemene
artistieke bewegingsleer, klassieke en
hedendaagse dans.

Creatief musiceren &
Woordspelen
Voor kinderen van 5 tot 7 jaar
(Creatief musiceren) en vanaf 6
jaar (Woordspelen)
Tijdens het atelier Creatief
musiceren staat muziek maken gelijk
aan plezier maken: met z’n allen
zingen, fluiten, klappen, trommelen,
dansen en springen. Bij Woordspelen
wordt woordkunst - dictie, voordracht,
toneel - gegeven vanaf jonge leeftijd.
Inlichtingen en inschrijvingen: Elke
werkdag vanaf 29 augustus en de hele
maand september van 15.30u tot
19.30u in de academie. Betalingen
kunnen met bankcontact.
Gemeentelijke Muziekacademie
“M. Van de Moortel”
Wilgstraat 1 - 1090 Jette
Tel: 02/426.72.94
e-mail:
muziekacademiemvdm@yahoo.com

Joêrmetfestival 2006 - 26 & 28 augustus
Tijdens het jaarmarktweekend vindt er
ook dit jaar weer een groot muzikaal feest
plaats. In het Garcetpark wordt er opnieuw
gekozen voor de traditionele formule, met
Afro-Disiac op zaterdag en het
Joêrmetfestival op maandag.
Op zaterdag zal men zich in het zomerse
zuiden wanen in het park, als Afro-Disiac
het
startschot
geeft
voor
het
jaarmarktweekend.

stuwende kracht achter het project Afrostock,
dat
muzikanten
tegen
discrimatie
samenbracht. Dit jaar bracht hij de cd
“Compte à rebours” uit, waarop hij
samenwerkt met Loovay, Chaddy, IceMan,...

Capoeira
DEMONSTRATIE ACROBATISCHE GEVECHTSPORT

Afro-Disiac
26.08.06
14u-15u: DON KLEMENTE
16u-17.30u: FRÈRE PHILIPPE SOLA
18.30u-20u: PACO DIATTA &
AFROMANDINKA
Gratis toegang
Diverse stands en Afrikaanse keuken
Info: 02.423.13.73
cultuur@jette.irisnet.be

Don Klemente
R AP MET EEN BOODSCHAP
Don Klemente, ook gekend als Don
Dada, brengt een unieke rap die doordrenkt
is van gevoel. Deze Belgisch-Congolese
zanger brengt een mengeling van Franse en
Engelse teksten op percussieritmes. Zijn
poëtische teksten zorgen voor een lach en
een traan, waarbij hij vermijdt om zoals
andere rappers in clichébeelden te denken.
Er stroomt Afrikaans bloed door z’n aderen
en dit is duidelijk te horen aan zijn muziek,
die barst van het ritme. Voorheen maakte
Don Klemente ondermeer deel uit van het
collectief Afrika’za en was hij de de
Op maandag 28 augustus staat het
Joêrmetfestival op het programma. Het
Garcetpark vormt traditioneel een muzikale
oase binnen de jaarmarktdrukte.

Joêrmetfestival
28.08.06
11u-12u: KONINKLIJKE FILHARMONIE JETTE
12u: APERITIEFRECEPTIE
12.30u-14.30u: JEF’S RETRO BAND
14.30u-16u: RUIMTE VOOR ONTMOETING
16u-17.15u: SUDDEN HEAT
18u-19.15u: DE FANFAAR KAMERKLINK
20u-22u: RAYMOND VAN HET
GROENEWOUD
Gratis toegang
Springkasteel tijdens de namiddag
Info: 02.423.13.73
cultuur@jette.irisnet.be

De Vlaamse Capoeirafederatie zal rond
15u voor een indrukwekkende demonstratie
zorgen van deze unieke gevechtssport.
Capoeira is een fysisch spel op muziek. Het
is een Afro-Braziliaanse bewegingskunst die
dans, muziek, gevechtssport, zelfverdediging
en acrobatie verenigt. Capoeira verhoogt de
soepelheid, het ritmisch gevoel, de
lichaamsbeheersing,... In een kring van
mensen (roda) wordt er live muziek gemaakt
en gezongen. Door middel van soepele
bewegingen draaien en balanceren twee
spelers om elkaar heen en dagen elkaar uit
voor een spel van aanval, verdediging,
acrobatie,…
Capoeira is ontwikkeld in Brazilië op de
slavenplantages van de Portugese kolonisten.
De slaven mochten geen gevechtsport
beoefenen en camoufleerden daarom deze
gevechtsport in een dans. Voor de muzikale
begeleiding
worden
verschillende
instrumenten gebruikt zoals de berimbau, de
voor haar inzet beloond: koning Leopold II
verleent haar de titel van ‘Koninklijk’. In
voorspoedige en minder aangename
periodes vonden de leden van de
filharmonie steeds de motivatie om de
culturele waarde van de volksmuziek te
propageren.

Jef ’s Retro Band
M INIFANFARE ZORGT VOOR AMBIANCE
Jef’s Retro Band vormt de minifanfare van
FC Brussels, maar zal ditmaal niet vanop de
tribune de spelers van hun favoriete club
aanmoedigen maar voor ambiance zorgen
op het Joêrmetfestival. Prachtige nummers
die mooie herinneringen zullen oproepen en
die de juiste toon zullen zetten voor deze
gezellige namiddag.

Sudden Heat
K LASSIEKE ROCK

Koninklijke Filharmonie Jette
K WALITATIEVE VOLKSMUZIEK
Het Aperitiefconcert van de Koninklijke
Filharmonie Jette vormt de perfecte opener
van deze gezellige dag. De eerste mijlpaal
in de geschiedenis van de Koninklijke
Filharmonie van Jette wordt gezet in 1833,
het jaar waarin de vereniging werd
opgericht. In 1892 wordt de filharmonie

Nederlands.
Samen met de groep Afromandinka, zal
hij de Afrikaanse sfeer naar het Garcetpark
brengen.

Frère Philippe Sola
D ANSBARE S OUKOUS

Afro Yambi Jazz
J AZZ GEMENGD MET A FRIKAANSE RITMES

Frère Philippe Sola heeft Congolese roots
maar reist de hele wereld rond met zijn
muziek. Zijn teksten dragen steeds een
positieve
boodschap,
maar
zijn
soukousmuziek blijft bijzonder dansbaar.
Soukous is een muziekgenre dat ontstond in
Congo in het begin van de 20e eeuw. Je kan
het omschrijven als een snelle vorm van de
rumba.

Paco Diatta & Afromandinka
G ESLAAGDE CULTUURVERMENGING

15u-16u: CAPOEIRA

21u-23u: AFRO YAMBI JAZZ

pandeiro, de atabaque, de agogô en de
reco-reco. Met hun typisch geluid begeleiden
ze de bewegingen en bepalen ze het rimte
van het gevecht.

De Brusselse rockgroep Sudden Heat,
werd in september 2000 opgericht door
gelijkgestemde muzikale zielen. De

De zanger-componist Paco Diatta,
bespeelt de akoestische gitaar, de basgitaar,
alsook de traditionele instrumenten zoals de
tama en de kontine. Hiermee brengt hij een
persoonlijke vorm van Afrikaanse muziek. Al
heel vroeg vertrok hij uit Senegal met zijn
gitaar onder de arm en zijn schoudertas op
avontuur. Paco Diatta zorgt zelf voor de
muzikale begeleiding van zijn eigen
composities. Voor zijn teksten wordt hij
rechtstreeks geïnspireerd door de actuele
problematiek. Hij zingt over het lot, de
oorlogen en hun gevolgen (Hiroshima), de
ballingschap (Fondinké), de immigratie
(Tamala), de broedermoorden en de
dodelijke macht. Hij schenkt ook veel
aandacht aan de problemen waarmee
Afrika te kampen heeft: de opvoeding, de
geschiedenis, de toekomst van de kinderen,
de Afrikaanse waarden,…
Hij verdedigt op zijn manier de Balanteen Mandinka-cultuur. Zijn teksten zijn de
weerspiegeling van een geslaagde
cultuurvermenging. Paco zingt bovendien in
verscheidene talen: Wolof, Diola, Balante,
Mandinka, Creools, Frans, Engels en
muzikanten beschikken stuk voor stuk over
heel wat ervaring en over een meer dan
behoorlijke muzikale baggage hetgeen leidt
tot prachtige podiumprestaties.
In het verleden stonden ze zo ondermeer
al op Marktrock. Sudden Heat brengt een
stevige dosis classic rock, met hoofdzakelijk
eigen nummers en aanstekelijke covers van
70’s rockbands.

© CALL AGENCY

Afro Yambi Jazz is een bijzonder project
met een bijzondere sound. Met de
muzikanten Germany, Zico, Pierre, JeanPaul, John, Jakou, Alonzo,... Sommige
zullen enkel op doortocht zijn, anderen
zullen vast deel uitmaken van het
gezelschap... Een nieuw concept is geboren:
Afro Yambi Jazz. De spelers van Afro Yambi
Jazz vormen de nieuwe sfeerbrengers van
de wereldmuziek. Het snel wisselende
universum van deze groep stimuleert de
nieuwsgierigheid en het plezier van het
publiek dat ondergedompeld wordt in een
oceaan van kleuren, sensaties en
verrassingen. Het repertorium bestaat
hoofdzakelijk uit eigen composities. Het
resultaat is een subtiel evenwicht tussen
vernieuwende melodieën, die rijk en
onvoorspelbaar zijn maar toch toegankelijk
blijven voor iedereen.
Afro Yambi Jazz toonde eerder al z’n
kunnen op het podium van Jazz Jette June.
De toeschouwers die toen zichtbaar genoten
van de aanstekelijke sfeer, zullen nu
ongetwijfeld opnieuw van de partij zijn.

De Fanfaar Kamerklink
R OCK EN POP IN ‘ T B RUSSELS
Fanfaar Kamerklink brengt rock en pop
in ‘t Brussels. De groep brengt alle genres
muziek, van metal over funk tot pop, om bij
Brusselse rock te blijven hangen.
Dat ze goed begonnen zijn, bewijst de
cover van het overbekende ‘Gigipeke van
Muilebeik’ van Urbanus, die ze maakten
voor de cd van de Brusselse Jeugdhuizen.
Toen ze Urbanus hun versie lieten horen,
kocht hij meteen vijftien exemplaren van die
cd, ‘om cadeau te doen.’ Hij vond het de
beste cover van zijn ‘Gigipeke’. Een
deugddoend compliment.
Fanfaar Kamerklink is niet de de
doorsnee groep die in het Brussels zingt. Ze
brengen bijna geen schlagers of Brusselse
folk. Het is hun bedoeling om het Brussels
dialect weer te laten opfleuren en er een cool
dialect van te maken.

Raymond van het Groenewoud
B ERGEN MEEZINGERS EN HITS
Raymond van het Groenewoud moet
nauwelijk voorgesteld worden. Hij
debuteerde in het begin van de jaren ‘70 als
gitarist bij Johan Verminnen. Kort nadien
neemt hij zelf zijn eerste nummers op,
waaronder “Maria, Maria, ik hou van jou”.
Later zullen nog een hele reeks hits volgen,
die stuk voor stuk deel uitmaken van het
Vlaamse muzikale patrimonium. Denk maar
aan Meisjes, Je veux de l’amour, Vlaanderen
boven, Liefde voor muziek, Brussels by
night,... Doorheen zijn carrière stond hij al
op heel wat podia, van een godvergeten
boerengat tot Pinkpop. Hij vormt al enkele
jaren de traditionele afsluiter van de Gentse
Feesten. In Jette zorgt hij voor een zinderend
orgelpunt van het jaarmarktweekend.
Jette info nr. 133 - juli/augustus 2006
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Wekelijkse optredens zorgen voor sfeervolle zomer
CD Fiestajet 2006 Haal uw gratis exemplaar in huis!

THE CHUMPS
SOPHA

▲▲

De muziekgroepen die van Fiestajet een groot muzikaal feest zullen maken, werden op een compilatie-cd
gezet. Deze boeiende mix van hongerige bands zorgt voor zo’n 60 minuten zomerse sfeer. Vind het
antwoord op de wedstrijdvraag en haal uw gratis Fiestajet-cd in huis! (Zolang de voorraad strekt)
WEDSTRIJDVRAAG:
Wie is de singer-songwriter van de groep Sodatune? ..........................................................................................
KNIP DEZE BON UIT, geef hem op een dinsdagavond af aan de Fiestajet-stand op het Kardinaal Mercierplein
en ontvang uw Fiestajet-CD 2006!
Naam ............................................................................................................................................................
Adres ................................................................................................................................................................

4 juli:
TRANQS + CHAMELEON
Tranqs - Deze Jetse groep gaat al jaren mee
en wordt muzikaal sterk beïnvloed door newwave en bands zoals U2 en Simple Minds.
Kortom: Red Velvet Rock die de seventies en
eighties moeiteloos doet herleven!
Chameleon - Vijf straffe gasten en een
dartele meid. Het repertoire van Chameleon
bestaat voornamelijk uit covers maar sinds kort
brengen ze ook eigen nummers.

11 juli:
FRISKOSAURUS
+ SUPERSANSPLOMB
Friskosaurus - Friskosaurus brengt een
ingenieuze mix van stijlen, met door alles heen
benige riffs, catchy beats, niet-banale teksten en
een dot synth.
SuperSansPlomb - Dit Franstalig GentsKortrijks-Maldegems rockcollectief sleepte reeds
verschillende prijzen in de wacht op
verschillende rockconcours. Met hun
aanstekelijke muziek zal Supersansplomb voor
het fiest in Fiestajet zorgen.

Info: 02.423.13.73 - cultuur@jette.irisnet.be
http://www.freewebs.com/fiestajet

Fiestajet zorgt voor een zomer vol sfeer en muziek op het Jetse Kardinaal Mercierplein. Tijdens de zomervakantie kan u GRATIS acht
dinsdagen vanaf 20 uur gezellig met het gezin of vrienden genieten van swingende muziek, een frisse pint of cocktail in de hand. Tijdens de
reeks wekelijkse optredens ontdekt u jonge, talentvolle groepen die elk publiek aan het dansen brengen.

1 augustus:
QUEEN ZAPALOT
+ FUNKALICIOUS
Queen Zapalot - Met hun beat-geinspireerd
unifunk geluid roept Queen Zapalot een
feelgood en opzwepend dansgevoel op. Naast
de traditionele bezetting, krijgen ze hiervoor de
hulp van een dolgedraaide dj, een
vingervlugge toetsenist en een swingende
saxofonist.
Funkalicious - Funkalicious staat voor good
vibes. Je wordt getrakteerd op een reis richting
funkland, barstend van de stomende sfeer.

8 augustus:
SODATUNE + LUST-OFF
Sodatune - Pop! Sodatune levert u een dosis
frisse maar stevige melodieën. Sodatune,
opgebouwd rond singer-songwriter Karolien
Van Ransbeeck, bundelt talent en feilloze songs.

Lust-Off. Lust-Off is anno 2006 uitgegroeid
tot een stevige Rock ‘n Roll-band bestaande uit
een vierkoppige bezetting met een uitgesproken
voorliefde voor rockabilly, surf en blues! Tot hun
voornaamste inspiratiebronnen wordt o.a. The
Seatsniffers en Brian Setzer gerekend.

15 augustus
RAYMOND WISHES
+ SUN FADER
Raymond Wishes - Raymond Wishes levert
indie rock en post pop. Deze unieke sound
bracht hen reeds in verschillende kleine clubs
maar ook op het podium van de Ancienne
Belgique,
Muziekodroom,
Suikerrock,
Brabanthal,...
Sun Fader - Sun Fader is een duo dat live
drums en bas combineert met op voorhand
gemonteerde beats en samples. Het resultaat is
electronische muziek, maar met een stimulerend
live-gevoel.

22 augustus:
SOPHA + THE CHUMPS
Sopha - Sopha staat garant voor een frisse
mix van hiphop, funk en jazz. Een unieke
combinatie die een heerlijke zomerse cocktail
oplevert.
The Chumps - The Chumps groeiden
doorheen de jaren uit tot een goed geoliede 6koppige ambianceband. Chicago blues als
roots gekruid met rock’n roll, funk, country,
rock, surf,...

4 juli - 20 u

TRANQS
CHAMELEON
11 juli - 20 u

FRISKOSAURUS
SUPERSANSPLOMB
18 juli - 20 u

18 juli:
SANDBOX SOCIETY + XREY

SANDBOX SOCIETY
XREY

Sandbox Society - Sandbox Society staat
garant voor een afwisselende set en
aanstekelijke ambiance.
Xrey - Als je wil getrakteerd worden op een
energiestoot, mag je Xrey zeker niet missen. De
funky en psychedelische bluesstijl van de groep
pakt het publiek telkens moeiteloos in.

25 juli - 20 u

JINXS
DUNCAN PAUL &
SILVER WINGS BAND

25 juli:
JINXS + DUNCAN PAUL &
SILVER WINGS BAND

QUEEN ZAPALOT
FUNKALICIOUS

JinXS - JinXS is een jonge band die echter
met de uitstraling van een ervaren groep op het
podium staat. Zo verzorgden ze reeds de
opening van Maanrock. Met hun eerste minialbum, werden ze geselecteerd voor Rockvonk
2005 en Humo’s Rockrally 2006.
Duncan Paul & Silver Wings Band - Silver
Wings was oorspronkelijk een vierkoppige
coverband, maar brengt intussen ook een
origineel repertoire van frisse rocksongs met
stevig gitaarwerk en een bluesy tintje. De
muzikale duizendpoot Duncan Paul is de
zanger, sologitarist en bezieler van de groep.

8 augustus - 20 u

1 augustus - 20 u

SODATUNE
LUST-OFF
15 augustus - 20 u

RAYMOND WISHES
SUN FADER
22 augustus - 20 u

SOPHA
THE CHUMPS

FIESTAJET IS EEN ORGANISATIE VAN DE DIENSTEN VLAAMSE GEMEENSCHAP EN ANIMATIE VAN DE GEMEENTE JETTE, OP INITIATIEF VAN SCHEPENEN WERNER DAEM EN BERNARD LACROIX, MET STEUN VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN, HET GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL.
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