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Op 20 juni is het weer zover. De
mooiste jazztonen zullen de Jetse
straten overspoelen tijdens de 19de
editie van Jazz Jette June. Na het
openingsconcert op het Kardinaal
Mercierplein start de muzikale
JJJ-wandeling in 15 cafés en kroegen
in het centrum van Jette. Goed
voor 15 gelijktijdige concerten met
uitzonderlijke muzikanten en jazzstijlen voor iedere smaak.
Dit jaar gaat er speciale aandacht uit naar de lindy hop dance,
de swingende voorloper van de
rock ‘n’ roll. Wedden dat u binnen
de kortste keren in de ban van het
ritme bent?

Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 00
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL 9
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Echo van de administratie

Van op de banken van de gemeenteraad...
Gemeenteterreinen voor
Brusselse koepel voor autisme
Autisme is een ontwikkelingsaandoening die zich manifesteert door problemen in sociale relaties, met verbale en
non-verbale communicatie en door beperkte activiteitenen verbeeldingsmogelijkheden. Het is geen mentale aandoening maar een gebrek, een handicap waarvan de oorzaken
nog steeds niet gekend zijn. Voor kinderen bestaan er onthaalstructuren in het Brusselse, maar er is een nijpend
tekort aan opvang voor volwassenen “met grote afhankelijkheid”. De gemeenteraad keurde het voorstel goed om
gemeenteterreinen ter beschikking te stellen van de vzw
“Brusselse koepel voor autisme”. Deze vzw kan er een
opvangcentrum en een dagcentrum bouwen voor 15 volwassenen autisten.

Preventieploeg
Nieuwe fondsen “Europese Top”
De gemeenteraad keurde de ondertekening goed van de
conventie Eurotop rond de veiligheid gelinkt aan de
organisatie van Europese topontmoetingen. De gemeente
Jette krijgt een financiële steun toegewezen van 189.473,68 €.
Dit bedrag dekt een deel van de uitgaven van de
Preventiedienst voor de volgende taken: het behoud van de
levenskwaliteit en van de veiligheid in de wijken, bijdragen
tot de integratie, de relaties tussen de bewoners van allerlei
afkomst en de afname van het onveiligheidsgevoel.

Opgelet!
Uurrooster gemeentediensten juli en augustus

Atelier 340 Muzeum
Driedimensionaal kunstwerk
in de tuin van het Gemeentehuis

?

Surf naar
www.jette.be

Het Artiestenparcours toonde onlangs nog aan dat
kunst en cultuur hun plaats hebben in Jette. Het
Gemeentehuis draagt voortaan een kunsttintje, aangezien
de raadsleden akkoord gingen met de aanleg van een driedimensionaal kunstwerk in de tuin van het Gemeentehuis.
Meer details op bladzijde 3).

Parkeren
Een blauwe zone rond UZ Brussel
De Dikke Beukwijk kent hardnekkige parkeerproblemen. Het hoge aantal bezoekers en werknemers van het UZ
Brussel beperkt aanzienlijk de parkeermogelijkheden voor
de omwonenden. Dit is de reden waarom de gemeenteraad
beslist heeft om een blauwe zone in te richten in de wijk
Tuinen van Jette, in de buurt van het UZ Brussel, en dit van
maandag tot vrijdag van 9u tot 18u. Deze zone bevat eveneens de Dikke Beuklaan (pare zijde tussen de Burgemeester
Demunterlaan en de Laarbeeklaan; onpare zijde tussen de
Laarbeeklaan en de grens met Wemmel) en de
Laarbeeklaan (tussen het Oude Afspanningsplein en de
Dikke Beuklaan). Aangezien deze lanen gewestelijke wegen
zijn, zal deze maatregel pas geconcretiseerd worden na de
goedkeuring door de Brusselse minister van mobiliteit.

De volgende gemeenteraad vindt plaats
op 25 juni om 20u in het Raadhuis.

Van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 14u

Jazz Jette June kondigt de zomer aan

van de BGM

Géén avondpermanentie op donderdag

Duke Ellington, Count Bassie, Chet Baker, Toots Thielemans,... De jazz
bracht heel wat legenden voort. Stuk voor stuk muzikanten met swingend
ritme in hun bloed. Jaarlijks vindt in Jette de hoogmis plaats van deze
prachtige muziekvorm. Deze op improvisatie gebaseerde muziekstijl die in
New Orleans ontstond uit een kruisbestuiving van folk, blues, negrospiritual, ragtime en klassieke muziek, kent intussen heel wat aanhangers over
de hele wereld. Op vrijdagavond 20 juni kan u genieten van de 19de editie
van Jazz Jette June. De sfeervolle concerten staan jaarlijks weer garant
voor een prachtige avond die we delen met andere muziekliefhebbers,
buren, vrienden,...
Tijdens deze evenementen blijkt dat Jette bruist. Dat de bewoners het
kloppende hart vormen van onze gemeente, een plek waar mensen hun sociaal leven opbouwen en
hun vrije tijd doorbrengen in één van de vele groene ruimtes of door deel te nemen aan de
prachtige activiteiten. Vaak worden deze georganiseerd door gedreven bewoners. Denk bijvoorbeeld aan de mooie initiatieven Mixture Urbaine of Jam’in Jette. Andere activiteiten zijn in handen van het gemeentebestuur, zoals de Opendeurdag van het Leefmilieu. Dit jaar kende deze
opendeurdag een ongekend succes, met meer dan 2.000 enthousiaste bezoekers. Ze ontdekten er
ondermeer de bijentuin, een primeur in het Brussels Gewest. De fotoreportage verderop in deze
krant biedt een beeld van de aangename sfeer die er hing tijdens dit geslaagde initiatief.

Woord

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE

Zo sluipen we stilaan dichter bij de zomer. Laat ons hopen op een zonovergoten zomer vol
mooie momenten.

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Uurrooster gemeentediensten
(uitgezonderd juli en augustus)
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en FIBEBO:
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u,
donderdag van 13u tot 19u
Andere diensten:
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u,
donderdag van 13u tot 16u.

Raadshuis
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

Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90

Echo van de administratie
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Elektronisch infobord
voor het gemeentebestuur
Midden april werd er een elektronisch
infobord geïnstalleerd aan de ingang van
het gemeentehuis. Het doel is om de
bezoekers van deze site op de
Wemmelsesteenweg beter te informeren
over de openingsuren van het gemeentebestuur, de sluitingsdagen en de gemeentelijke evenementen.
Deze elektronische informatiebanner vormt een modern
en gebruiksvriendelijk communicatiemiddel en is duidelijk
zichtbaar aan de ingang van het gemeentehuis. Ook als het
gemeentehuis gesloten is, kunnen de bezoekers de informatie lezen.
De installatie van dit infobord kadert in een ruimere signalisatiecampagne op de site. Er werden verschillende
bewegwijzeringsborden aangebracht, voornamelijk om de
situering van het bijgebouw te verduidelijken voor de
bezoekers en de leveranciers. Voor de gehandicapte bezoekers bestaat er een specifieke inrichting om hun de toegang
tot het gemeentehuis te vergemakkelijken. Deze inrichting
werd eveneens bewegwijzerd.

Kunstwerk in de tuin
van het gemeentehuis
Afgelopen maand was de Finse kunstenaar
Jaakko Pernu druk aan het werk in de tuin van het
gemeentehuis. Hij bouwde er het indrukwekkende
kunstwerk “Shortcut”, samengesteld uit takken.
Dit werk maakt deel uit van het project NatuurSculptuur van Atelier 340 Muzeum, een artistieke
parcours langs kunstwerken in Jetse privé- en openbare
tuinen, dat in de zomer van 2009 klaar moet zijn.

Inhuldiging van het kunstwerk
27 juni om 19.30u
in de tuin van het gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100

e waarde van dit kunstwerk
wordt geschat op 17.500 €.
In ruil voor dit werk moet
Atelier 340 twee jaar lang geen erfpacht betalen voor de gemeentelijke
panden die ze gebruikt in de de
Rivierendreef.

D

De 50-jarige Jaakko Pernu maakt
zogenaamde milieukunst. Hij creëert
constructies met takken, bomen en
planten. Deze krijgen poëtische

namen mee zoals Kidnapping Nature,
Ground Beneath, Subsonic, Organ of
Hearing,... In het verleden exposeerde hij zijn werk reeds op internationale tentoonstellingen in Barcelona,
Toronto, Helsinki,...
Op vrijdagavond 27 juni kunnen
de Jettenaren het kunstwerk komen
ontdekken tijdens de inhuldiging.
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Leefomgeving

Overvliegende vliegtuigen
Zacht weer verantwoordelijk voor geluidshinder in Jette
De piste 07 Links werd tijdens de
maand mei intensief gebruikt en veroorzaakte geluidshinder in noordwest Brussel. De landende vliegtuigen
moeten deze piste gebruiken bij
oosten/zuid-oostenwind. Dit was vorige maand het geval. Ook het ongeval
op de tarmac op 25 mei speelde een
rol.
Het aangename weer begin mei
leidde tot hoge temperaturen. De
Jettenaren konden echter niet ten volle genieten van deze rustige momenten in de zon. Door de windrichting
werden de landende vliegtuigen naar
de piste 07 Links geleid. Hierdoor vlogen ze op lage hoogte over Asse,
Zellik, Ganshoren, Jette en BrusselStad vooraleer zich naar de landingspiste te richten. Deze standaardmaatregel past binnen het federaal plan om
de geluidshinder te spreiden. Het plan
voorziet om de vliegtuigen over de
minst dichtbevolkte gebieden te sturen bij zuid-oostenwind. Ter info, de
vliegtuigen moeten opstijgen en dalen
tegen de wind in. Dit betekent dus dat
bij wind uit het zuid-oosten, het
noord-westen van de hoofdstad (dus
ook de gemeente Jette) overvlogen
wordt.

De gemeentelijke en
gewestelijke autoriteiten
gemobiliseerd

Klachten tegen de geluidshinder door vliegtuigen?

Deze spreiding van de vluchten
boven Brussel zorgt reeds vele jaren
voor problemen. Het plan dat de regels
vastlegt is op federaal niveau opgesteld. Noch de gemeenten, noch de
Gewesten hebben enige bevoegdheid
in dit domein. Dit weerhoudt het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest er niet
van om het belang en de nachtrust van
de Brusselaars te verdedigen. Daarom
maakt Jette deel uit van de Belgische
Unie tegen de Vliegtuiglawaai
(BUTV). Deze vereniging groepeert
verschillende gemeenten uit het
Brusselse en uit de rand en speelt een
rol als pressiegroep tegenover de federale overheidsdienst voor mobiliteit.
Verschillende Jettenaren stuurden
een brief met hun grieven naar het
Jetse gemeentebestuur. De administratie nam hier akte van maar kan nauwelijks gewicht in de schaal werpen bij de
beslissingen die in handen zijn van de
federale regering. De bewoners die een
klacht willen indienen of hun ongenoegen willen uiten kunnen de ombudsdienst van Luchthaven BrusselNationaal contacteren (zie hiernaast).
De gemeente Jette blijft de nodige
aandacht besteden aan de evolutie van
dit dossier. Zeker aangezien er een nieu-

Richt u tot de
Ombudsdienst voor de
Luchthaven Brussel-Nationaal
c/o Directoraat-generaal Luchtvaart
Raketstraat 90 in 1130 Brussel
(Haren)
Tel: 02.724.02.67
www.airportmediation.be
airportmediation@mobilit.fgov.be

we low cost terminal operationeel moet
worden in de loop van 2009 en er bijkomende geluidshinder voorzien is. Het
gemeentebestuur van Jette zal binnen
de BUTV niet nalaten om de rust van
Jette en haar bewoners te verdedigen.

Ongeluk op tarmac verhoogt de hinder
Op zondag 25 mei rond 13.30u gleed een Boeing van de cargomaatschappij
Kalitta Air bij het opstijgen van de piste. Door dit ongeluk, gecombineerd met de
oostenwind, werd de piste 07 Links / 25 Rechts de enige beschikbare piste. De hulpen onderhoudsdiensten hebben alles in het werk gesteld om deze situatie zo snel
mogelijk te verhelpen, maar mogelijk kan dit ongeluk nog enige hinder met zich
meebrengen voor de bewoners uit het noord-westen van Brussel (en dus ook Jette).

Een tweede leven
voor voormalige Pfizer-site
De voormalige Pfizer-site, door de
farmaceutische firma verlaten in 2002,
krijgt een tweede leven, met nieuwe
woningen en maatschappelijke projecten. Momenteel zijn er afbraakwerken
aan de gang. Als deze fase afgewerkt
is, zullen andere laad- en graafmachines het terrein innemen. Deze werken
zullen het hart van Jette een nieuw
uitzicht geven.
De
bezoekers
van
het
Gemeentehuis en de voorbijgangers
in de Wemmelsesteenweg hebben de
werken op het oude Pfizer-terrein
sinds begin mei kunnen volgen. In het
decembernummer 2007 van Jette Info
kondigden we reeds aan dat de
gemeente Jette één van de gebouwen
aangekocht had om er met het
Wijkcontract, Actiris en het GOMB

een geïntegreerd project op te starten.
Dit project voorziet voornamelijk de
creatie van een buurthuis en van een
jobhuis, een voorpost van Actiris en
de

installatie

van

verschillende

gemeentediensten langs de Léon
Theodorstraat en nieuwe woningen
op de rest van de site.
De huidige werken op de Pfizersite staan los van het project van de
gemeente Jette. Deze werken voorzien de afbraak van de grote hangars
waar geen nieuwe bestemming kon
voor gevonden worden. Binnenkort
zullen er nieuwe, minder indrukwekkende gebouwen worden opgetrokken en zal er een binnenstraat worden
aangelegd, in overeenstemming met
de toegekende bouwvergunning.

Samenleving
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First Help Info
De kaart die voor u spreekt met de hulpverleners

De kaart “First Help Info” is
bestemd voor de spoeddiensten
over de hele wereld, 24 uur op 24. Ze
geeft al uw persoonlijke gegevens die van
nut kunnen zijn aan de geneesheer die
zich over u ontfermt in geval van een
ongeluk of een flauwte. In deze gevallen,
waarbij elke seconde van tel is, kunnen

de gegevens op deze kaart uw leven redden.

Hoe krijgt u uw First Help
Info kaart?

Door deze persoonlijke gegevens te
raadplegen, via internet en in 7 talen,
kunnen de hulpdiensten uit België en de
rest van de wereld uw medische voorgeschiedenis lezen (astma, diabetes, allergie, pacemaker,...) en uw naasten en huisdokter of behandelende geneesheer verwittigen.

Heel eenvoudig: u gaat naar
www.cbg.fhelpi.com op het internet; u
geeft het postnummer van uw
gemeente in en volgt de richtlijnen;
klik vervolgens op “Verder”; na ontvangst van uw betaling worden uw
kaart en desgewenst de kaarten van
uw familieleden geactiveerd; u kan ze
zelf afdrukken. Uw gemeente geeft u
tot 30 juni 2008 de kans om u voor
slechts 4 € per kaart aan te sluiten bij
First Help Info. Bij elke nieuwe activering schenkt First Help Info 1 € aan
het Rode Kruis.

Op initiatief van Schepen van
Gezondheid Paul Leroy heeft de
gemeente Jette beslist om zich aan te
sluiten bij deze actie. Dankzij deze steun
kunnen de Jettenaren de kaart First Help
Info bekomen voor 4 € i.p.v. 5 €.

Meer inlichtingen: First Help Info
E-mail: info@fhelpi.com
www.cbg.fhelpi.com - 0473.659.548

Strijd tegen overlast in de Schapenweg
De Schapenweg, vlakbij het UZ Brussel, kampt regelmatig met zware overlast, enerzijds door sluikstorters en
anderzijds door crossers die het nabijgelegen terrein als
hun oefenterrein beschouwen. Mensen zonder scrupules
vormen deze groene weg om tot een stort. De gemeente
ondernam reeds verschillende - en dure - opkuisacties,
soms met de steun van vrijwilligers. Nu zijn er echter drastischere maatregelen voorzien tegen deze herhaaldelijke
inbreuken.

De overlast beperken
Om de strijd aan te gaan met de overlast waarmee de
Schapenweg al een hele tijd te kampen heeft, heeft de
gemeente Jette beslist er een reglement toe te passen dat
complementair is aan het politiereglement. Dit reglement
zal de toegang tot de Schapenweg reserveren voor voetgangers, fietsers en ruiters. Om deze nieuwe regelgeving te
communiceren zal aan de ingang van de Schapenweg een
verkeersbord komen te hangen.
Bovendien zullen politiepatrouilles
doelgerichte controleacties uitvoeren
en overtreders bestraffen. Deze beslissing heeft een dubbel doel. Enerzijds
wil de gemeente Jette de geluidsoverlast, veroorzaakt door de motorrijders
en quads, verminderen. Anderzijds wil
men via deze beslissing ook de netheid
van de Schapenweg behouden. Het
grootste deel van het sluikstorten
gebeurt immers met de auto.
Men denkt er ook over na om aan
de ingang van de Schapenweg, aan de
kant van de Dikke-Beuklaan een
bareel te plaatsen. Naast het verkeersbord zou deze bareel een fysieke hindernis vormen voor gemotoriseerde
voertuigen (auto’s, motors en quads).

Langs het UZ Brussel, van de Dikke Beuklaan naar het
Laarbeekbos, vormt de Schapenweg een mooi plekje
natuur in onze gemeente. De tuiniers van ‘t Hoekje Grond
gebruiken deze weg om hun moestuinen te bereiken en
wandelaars komen op dit groene plekje een frisse neus
halen. Deze afgelegen weg lokt echter ook personen voor
wie het behoud van het leefmilieu niets betekent.
Voortdurend worden er sluikstorten ontdekt, ondanks de
controleacties en het risico op een administratieve boete.
De motor- en quadbestuurders zorgen eveneens voor heel
wat overlast, door hun favoriete sport te beoefenen op het
nabijgelegen terrein, in Wemmel. Dit verstoort natuurlijk
de rust van de wandelaars en de tuiniers.

Een derde middel om de illegale praktijken tegen te
gaan is om op lange termijn een camera te plaatsen aan de
ingang van de Schapenweg. Een rechtstreekse verbinding
van deze camera met de politie, zou hen in staat stellen
eventuele overtreders te identificeren en te beboeten.
De gemeente Jette zal er dus alles aan doen om dit stukje groen van deze overlast te vrijwaren en zo haar groene
glorie te behouden.

Jetse gezinnen
geselecteerd voor
socio-economisch
onderzoek
Het
Centrum
voor
Gegevensverzameling van de federale overheidsdienst Economie
organiseert doorlopend een onderzoek naar de arbeidskrachten. Een
aantal huishoudens in Jette werd
gekozen en mag het bezoek verwachten van één van de enquêteurs.
De betrokken gezinnen worden per
brief op de hoogte gebracht dat er
een onderzoeker zal langskomen.
Op het gratis telefoonnummer
0800.92.504 kunnen de deelnemers
van 9u tot 12u en van 14u tot 16u
inlichtingen krijgen.
Deze socio-economische enquête
bekijkt de werksituatie van elk lid
van de gekozen huishoudens: heeft
hij/zij werk of niet (studie, werkloosheid, pensioen,...)? De geselecteerde
gezinnen zijn door Koninklijk
Besluit verplicht om deel te nemen
aan dit onderzoek.
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Leefomgeving & Sport

Van 10 juni tot 15 september 2008

Wedstrijd Jette in de bloemetjes
Jette nog mooier maken. Dat kan door onze straten nog kleurrijker te maken. Neem deel aan de wedstrijd
“Jette in de bloemetjes” en versier jouw gevel, jouw balkon of jouw woning met kleurrijke bloemen.
Een mooie straat, laan of wijk moet niet de enige drijfveer vormen. Als u deelneemt aan deze wedstrijd kan u
tot 100 € waardebonnen winnen voor het tuincentrum van de beschutte werkplaats Nos Pilifs.
De wedstrijd bestaat uit verschillende categorieën (zie hieronder). U kan het reglement aanvragen bij het gemeentebestuur van Jette (Wemmelsesteenweg 100 - Ilse Desmet - 02.423.13.62 idesmet@jette.irisnet.be)
DE WEDSTRIJD “JETTE IN DE BLOEMETJES” IS EEN ORGANISATIE VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR
LEEFMILIEU, VOORGEZETEN DOOR CHRISTIAN MATERNE, IN SAMENWERKING MET SCHEPEN VAN LEEFMILIEU
CLAIRE VANDEVIVERE EN MET DE STEUN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.
STROOKJE Wedstrijd “Jette in de bloemetjes” 2008
Inschrijvingsformulier, terug te sturen voor 10 juni naar het Gemeentebestuur van Jette - Ilse Desmet Dienst Leefmilieu - Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette
Plaats die in de bloemetjes werd gezet:
Adres: ........................................................................ Verdieping: .......................
Andere info om de plaats te lokaliseren:……………………………….....…...……………………

Oproep sportverdiensten
Op dinsdag 24 juni 2008 om 19u vindt in het
raadshuis de jaarlijkse uitreiking plaats van de Jetse
sportverdiensten. Deze onderscheidingen belonen
de Jetse sportclubs of sporters die zich gedurende
dit seizoen hebben onderscheiden. Kampioenen,
vice-kampioenen, fair-play prijs, 20 jaar lid van een
sportclub,... Denk je in aanmerking te komen voor
deze onderscheiding? Contacteer de gemeentelijke
sportdienst - 02.423.12.97. Meer info vindt u ook in
Jette Info nr 153 van vorige maand.

Naam en voornaam van de deelnemer: .............................................................................................
Tel: ..................................................................................
Adres van de deelnemers (indien verschillend van bovenstaand adres):
.................................................................................................................................
Gekozen categorie (slechts 1 keuze mogelijk - kruis keuze aan)
 huisgevel (ramen, muren, bloembakken,...)
 huisgevel met voortuin
 raam, balkon en terras
 winkeluitstalraam of -gevel
Handtekening: ...............................................
Door hun deelname, erkennen de deelnemers dat ze het wedstrijdreglement kennen en aanvaarden.

Werken in de gemeente
Proactieve politiek openbare werken
De straten en voetpaden maken een belangrijk deel
uit van uw leefomgeving. Buiten de gewestwegen vallen
deze onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Op initiatief van Schepen van Openbare
Ruimte Jean-Louis Pirottin voert de gemeente voor de
openbare werken een proactieve politiek. Dit betekent
enerzijds dat de straten een mooie asfaltlaag krijgen
aangemeten en de voetpaden waar nodig vernieuwd
worden. Met de nutsmaatschappijen wordt de
vernieuwing van de ondergrondse leidingen
gecoördineerd. Anderzijds worden er werken
uitgevoerd met het oog op een betere
mobiliteit, zoals de aanleg van rotondes,
de uitbreiding van voetpaden
of snelheidsremmers.

De gemeentelijke dienst Openbare
Ruimte zal de komende weken enkele
kleine werken uitvoeren in de
gemeente. Het betreft voornamelijk
herstellingswerken aan de voetpaden
om de kwaliteit van de openbare
ruimte nog te verbeteren.

Masoinlaan
Heraanleg van de voetpaden
De voetpaden in de Masoinlaan
worden sinds 26 mei heraangelegd.
Deze werken zullen 2 tot 3 weken in
beslag nemen. Tijdens de werken zal
enkel lokaal verkeer toegestaan zijn
in de straat. Het parkeren en de toegang tot de garages zal bemoeilijkt
zijn.

Van Beesenlaan
Heraanleg van de voetpaden
De voetpaden in de Van
Beesenlaan worden eveneens heraangelegd. Deze werken zullen 4 tot 6
weken in beslag nemen. Tijdens de
werken zal enkel lokaal verkeer toegestaan zijn in de straat. Het parkeren
en de toegang tot de garages zal
bemoeilijkt zijn. De bomen die in

slechte staat zijn zullen vervangen
worden door minder maar grotere
nieuwe bomen

Kruispunt Tilmont- en
Leopold I-straat
Vervanging
van het verkeersplateau
Het verkeersplateau op het kruispunt van de Tilmont- en Leopold Istraat zal in augustus vervangen worden. Het plateau in klinkers zal
vervangen worden door een verkeersplateau in asfalt. Tijdens de werken
zal er een wegomleiding gelden.

Tuinen van Jette
Herstelling van klinkerzones
De tweede helft van juni zullen de
beschadigde klinkerzones in de
Tuinen van Jette hersteld worden.
Voor het verkeer zullen de nodige
omleidingen gelden.

Reinheid
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Grote reinheidsactie
Samen aan de slag
Een nette en aangename leefomgeving komt enkel tot stand via een
samenwerking tussen de bewoners en
het gemeentebestuur. Daarom doet
Jette een oproep tot de Jettenaren om
deel te nemen aan de grote reinheidsactie in de Jetse straten, op initiatief
van Schepen van Reinheid Claire
Vandevivere. Tot en met 21 juni zal
elke zaterdagochtend een andere Jetse
wijk grondig schoongemaakt worden.
Deze actie vormt een mooie samenwerking tussen het Jetse netwerk van
eco-ambassadeurs, de straatvegers en
de omwonenden. Iedereen is dus van
harte welkom tijdens deze grote reinheidsactie in hun wijk.

Afval
e 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
om uw afval kwijt te geraken. Zowel voor het groenafval, voor klein chemisch
afval, voor hinderlijke
voorwerpen als voor lege
inktpatronen zijn er verschillende mogelijkheden
gecreëerd waar u met dit
afval terecht kan.
Indien iedereen zijn
steentje bijdraagt voor een
selectieve afvalophaling,
zijn we op weg naar een
gezond(er)
leefmilieu.

D

De actie “Nette straten” in juni
7 juni: Wijk Faesstraat / De
Clercqstraat / de Levis Mirepoixlaan / Leopold I-straat
Betrokken straten: Faes-, Leopold I- (tussen de de Smet de Naeyer- en de Woestelaan),
De Keersmaecker-, Pire- en De Clercqstraat, de
de Levis Mirepoix- (tussen de Lecharlier- en
Woestelaan), Lecharlier- (onpare zijde, tussen
de de Smet de Naeyerlaan en de Odon
Warlandlaan) en de Woestelaan (onpare zijde,
tussen de Leopold I-straat en de Odon
Warlandlaan).
Afspraak om 9.30u op het kruispunt van
de de Levis Mirepoixlaan en de Faesstraat
(ter hoogte van de glasbollen).

14 juni: Wijk Tilmontstraat /
Koningin Astridplein /
Poplimontlaan

21 juni: Wijk Odon Warland /
de Levis Mirepoixlaan / Van
Beesenlaan / Procureurstraat

Betrokken straten: Prins Boudewijn-,
Vanderborght- (tussen de Prins Boudewijnstraat
en de nrs 129/130), Léon Theodor- (tussen het
Koningin Astridplein en de Tilmontstraat) en
Michielsstraat, de Jetselaan (tussen de De
Mertenstraat en de Prins Boudewijnstraat),
Poplimont (Jetse zijde, tussen de Sermonlaan en
de Prins Boudewijnstraat) en de Sermonlaan
(tussen de Jetselaan en de Poplimontlaan),
Koningin Astridplein, de Smet de Naeyerlaan
(tussen de Lakenselaan en de Tilmontstraat) en
de Jetsesteenweg (tussen het Koningin
Astridplein en de De Mertenstraat).

Betrokken straten: de De Mertenstraat,
Procureur, Longtin, Verstraeten, de Morlanville
en Herreweghe, de Gielelaan, Lecharlier
(pare zijde tussen de De Merten- en
Longtinstraat) en de Levis Mirepoix (tussen
rotonde
Amnesty
International
en
de Lecharlierlaan) en de Jetsesteenweg
(tussen de De Mertenstraat en de Carton de
Wiartlaan).
Afspraak om 9.30u op de rotonde
Amnesty International

Afspraak om 9.30u op het Koningin
Astridplein (langs de zijde van de Jetselaan).

Groenafval

Grofvuil

Inktpatronen en gsm’s

OPHALING GEWEST. Het
Gewest organiseert tijdens de zomermaanden 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 op zondagnamiddag door het gewest werd hervat in de lente 2008.

GEWESTELIJKE CONTAINERPARKEN. U kan met uw grofvuil
(elektrische huishoudtoestellen, meubelen,...) 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 (toegang tot 15.45u). Voor de
huishoudens is dit gedeeltelijk 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.

U kan uw lege inktpatronen en
oude gsm’s deponeren in de kartonnen ophaaldozen die u vindt in de
gemeentelijke infrastructuur: het
gemeentehuis, de Nederlandstalige en
Franstalige bibliotheek op het
Kardinaal Mercierplein, bibliotheek
de Naeyer, de dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120), de omnisportzaal
(Graafschap Jettelaan 1), de gemeentelijke kinderopvang (Lecharlierlaan
86). Deze inktpatronen en gsm’s worden gerecycleerd ten voordele van
Radio Bobo dat zieke kinderen
bezoekt in hospitalen, waaronder het
kinderhospitaal.

OPHALING DOOR NET BRUSSEL. Net Brussel komt op afspraak uw
grofvuil aan huis ophalen. Het volstaat
om te bellen naar het gratis nummer
0800/981.81. U maakt een afspraak en
zorgt ervoor dat er iemand thuis is op
de vastgestelde datum en het overengekomen uur. Elke 6 maanden heeft u
recht op de gratis ophaling van 2m3
grofvuil. Voor elke bijkomende m3
betaalt u vervolgens 19 €. Vanaf
december, kan u opnieuw ook op zondag een afspraak maken met Net
Brussel.

De gemeentelijke graffiti-ploeg
komt op aanvraag gratis de graffiti
weghalen van uw woning, garagepoort of muur. Deze ploeg beschikt
over het nodige materiaal om de graffiti op een professionele manier weg
te halen zonder sporen na te laten. De
graffiti kan echter niet weggehaald
worden van op een geschilderde
oppervlakte of van op een ondergrond die geen reiniging onder hoge
druk of met een bijtend middel verdraagt.

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 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief Jetse tuinondernemingen: 12,50 €/m3. Tarief niet-Jetse particulieren: 12,50 €/m3. Tarief nietJetse ondernemingen: 25 €/m3.
De kalender van de mobiele
Groene Plekjes in Jette
voor de maand
juni 2008:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de
maand, uitgezonderd mei) op 9 juni
van 17.15u tot 18.15u
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag
van de maand)
op 23 juni
van 18.30u tot 19.30u

Klein chemisch afval
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 (Dienst
Beplantingen) of naar de mobiele
Groene Plekjes (voertuigen van Net
Brussel). Opgelet! De groene plekjes
aanvaarden geen medicatie. Hiermee
moet u bij uw apotheker terecht.

Graffiti

De eigenaars die een beroep willen
doen op de graffiti-ploeg sluiten een
akkoord met de gemeente. De eigenaars die géén beroep doen op deze
gratis dienst om hun graffiti weg te
laten halen riskeren dan weer een
gemeentetaks van 47,38 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck 02.478.09.62.
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Duurzame ontwikkeling

Rationeel energieverbruik
in de collectieve huisvesting
Informatiesessie - 10 juni 2008
Woont u in een appartementsgebouw?
U kunt tot 30% besparen
op uw energiefactuur!

Op dinsdag 10 juni 2008 komt u
alles te weten over rationeel energieverbruik. Op deze informatieavond
zullen de energiespecialisten van het
Brussels Instituut voor Milieubeheer
u aantonen, aan de hand van becijferde voorbeelden, dat het mogelijk is
veel energie te besparen. Het Gewest
heeft verschillende studies uitgevoerd
in appartementsgebouwen en toont
aan dat energiebesparingen van 15 tot
30% geen uitzondering zijn. Na de uiteenzettingen staan specialisten ter
uwer beschikking om uw vragen te
beantwoorden.

Deelnemers aan deze informatiesessie maken bovendien kans om een
gratis energiestudie in hun gebouw te
winnen, ter waarde van 1.500 €!

Wat zal u dat kosten? Sommige
maatregelen kosten niets, andere zijn
rendabel op lange termijn, maar vaak
kunnen investeringen terugverdiend
worden in 3 tot 6 jaar dankzij de gerealiseerde besparingen.

Info: Anne-Françoise Nicolay 02.423.12.09

Informatiesessie rationeel
energieverbruik in de
collectieve huisvesting
Dinsdag 10 juni 2008
van 19.30u tot 21u
In de polyvalente zaal van de
Nederlandstalige bib
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis toegang

Geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling?
Creëer een slogan voor de Lokale Agenda 21
Op initiatief van Schepen Christine Gallez, heeft de gemeente Jette beslist om deel
te nemen aan het project Lokale Agenda 21. Een project waar ook de Jettenaren
nauw bij betrokken worden. U kan alvast blijk geven van uw creativiteit door een
slogan te creëren voor Agenda 21. De winnaar ontvangt een leuke attentie.

Antwoordstrookje Sloganwedstrijd Lokale Agenda 21
5 termen die de Lokale Agenda 21 bij mij oproepen:
Agenda 21 is de verzamelnaam van
het programma voor duurzame ontwikkeling. Op alle bestuursniveaus
wordt er aandacht besteed aan deze
problematiek, van de Verenigde
Naties tot op gemeentelijk niveau.
Ook de gemeente Jette heeft zich
geëngageerd om duurzame ontwikkelingsprojecten uit te werken. Deze
kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van de samenleving: sociaal en economisch, leefmi-

lieu, gelijke kansen, onderwijs,... Een
omvangrijk geheel dat nu in 1 slagzin
gegoten moet worden, een mooie uitdaging. U kan eerst 5 termen opschrijven die de Lokale Agenda 21 bij u
oproept, om vervolgens tot die ene
mooie, originele, catchy slogan te
komen. De winnaar van deze sloganwedstrijd ontvangt voor 50 € spaarlampen. Een mooie prijs, die helpt om
tot een rationeel energieverbruik te
komen.

Mijn slogan voor de Lokale Agenda 21:

Naam en voornaam:
Adres:
Tel:
Terug te sturen naar de dienst Communicatie - Gemeentebestuur Jette Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette

Handel

21 juni 2008
Capartlaan
Inlichtingen en plaatsbesprekingen
Tel: 0479.379.529 van 17u tot 19u
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1 september 2008

Rommelmarkt in Jette

Rommelmarkt Capart



De 132ste Jaarmarkt van Jette
Nieuw in 2008: rommelmarkt voor verzamelaars en stripfestival

•••
21 juni 2008

Rommelmarkt RSD Jette
Tentoonstellingslaan 257
Inlichtingen en plaatsbesprekingen
Tel: 0486.932.850

De Jetse jaarmarkt vindt dit jaar plaats op maandag 1 september 2008. Naast de
traditionele openluchtmarkt, de rommelmarkt, de automarkt,... staan er dit jaar ook
enkele nieuwigheden op het programma. Zo wordt er dit jaar voor de eerste maal
een rommelmarkt voor verzamelaars en een stripfestival georganiseerd.
Om alles in goede banen te leiden, start het gemeentebestuur zo snel mogelijk
met de inschrijvingen. Als u dus wil deelnemen aan de rommelmarkt voor verzamelaars of het stripfestival, kan u het onderstaande antwoordstrookje invullen. De
praktische gegevens rond de rommelmarkt vindt u onderaan deze bladzijde.

•••
22 juni 2008

Rommelmarkt Sint-Clara
De Heynlaan, tussen de
Tircherrotonde en de Tonnetgaarde,
Van Rolleghemstraat en tussen de
De Heynlaan en de Ottengaarde
•••

Deelnameformulier Jaarmarkt Jette
Terug te sturen voor 11 juli 2008 naar de gemeentelijke dienst Handel - Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Ik ondergetekende,

Naam en voornaam:
Adres:
Tel:

Wens deel te nemen aan de/het

Nieuwe
handelszaken
in Jette
Onlangs lanceerden we een nieuwe
reeks in Jette Info: maandelijks worden de nieuwe handelszaken die in
Jette de deuren openden kort voorgesteld. Vanaf deze maand kan u een
ontbijt laten leveren door Entre Nous,
een zusterzaak van de huidige snackbar. Deze dienst richt zich tot particulieren en KMO’s. In de Mercuregalerij
kreeg Snack Beatrice’s Tea Room een
nieuwe uitbater en op de Broustinlaan
opende het restaurant Le Golgotte
zijn deuren.
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette en u wil dit kenbaar
maken via Jette Info? Laat het ons
weten via communicatie.1090@
jette.irisnet.be.
Nieuw in Jette sinds mei 2008:
Entre Nous
Ontbijt aan huis
Jetsesteenweg 604
1090 Jette
Tel: 02.425.08.07
Beatrice’s Tea Room
Snackbar
Mercuregalerij
Liebrechtlaan 74-76
1090 Jette
Tel: 02.476.16.06
Le Golgotte
Restaurant
Broustinlaan 26
1090 Jette
Tel: 02.420.77.63

 Rommelmarkt voor verzamelaars

 Stripfestival

(kruis uw keuze aan)
ENKEL VOOR DE VERZAMELAARS: Ik verzamel ...............................................................
Datum:

Handtekening:

Rommelmarkt jaarmarkt
Tijdens de jaarmarkt vormt de grote rommelmarkt één van de trekpleisters. Dit jaar vindt de
jaarmarkt plaats op 1 september 2008. De inschrijvingen voor de rommelmarkt vinden plaats op 24
juni, 8 juli en 5 augustus.

Inschrijvingsmodaliteiten
rommelmarkt
In het kader van de 132ste jaarmarkt vindt er op 1 september in de
Van Bortonne-, Werrie-, Gillebertus-,
Van Huynegem- en Thomaesstraat
een grote rommelmarkt plaats. Prijs:
12 € / 3 meter. Wil je hieraan deelnemen?
Info:
CECO - 02.538.56.49 - woensdag en
vrijdag van 15u tot 18u. Jaarlijks verlof
van 15 juli tot 04 augustus.
Plaatsbesprekingen:
Franstalige bib, 1ste verdieping,
Kardinaal Mercierplein 10.
Dinsdag 24.06 van 17u tot 19u
Dinsdag 08.07 van 17u tot 19u
Dinsdag 05.08 van 17u tot 19u
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Mobiliteit & Gezondheid

Cycle for Life - 22 juni 2008
Fietsen ten voordele van het kankeronderzoek
Op zondag 22 juni vindt de 5de editie van Cycle for Life plaats. Op 7 locaties in
België, waaronder aan het UZ Brussel in Jette, wordt er gefietst en gewandeld, ten
voordele van projecten in het kader van kanker. Er zijn wandeltochten van 4, 8 of
12 km en fietstochten van 25, 50 of 100 km.
Elk deelnemend universitair centrum ontvangt als startkapitaal 5.000 € aangeboden
door het farmaceutisch bedrijf Roche. Ook u
kan het project steunen door 5 € startgeld te
storten en mee te fietsen of mee te wandelen
op 22 juni. Per betalende deelnemer stort
Roche nog eens 5 € aan het universitair centrum voor de eerste 2.000 deelnemers.
De vorige editie van Cycle for Life was

niet alleen een sportief succes, maar de massale opkomst betekende ook een belangrijke
financiële steun voor het kankeronderzoek.
De 6.883 wandelaars en fietsers zorgden
voor 138.830 € die rechtstreeks naar het
kankeronderzoek in België ging. Dit jaar
willen de organisatoren nog beter doen! Met
uw steun moet dit lukken. Kruis daarom nu
reeds zondag 22 juni 2008 in uw agenda aan.

Cycle for Life
22 juni 2008
Officiële start om 11u
Individueel starten kan tot 13u
UZ Brussel
Laarbeeklaan 101 - 1090 Jette
Meer info: www.cycleforlife.be of
03.491.02.96

Zonder auto, mobiel in de stad
21 september 2008, autoloze zondag in het Brussels Gewest
Het drukke autoverkeer in de stad
blijft toenemen, met alle gekende
nefaste gevolgen. Nochtans bestaan er
voldoende alternatieven. Men kan de
auto ook in de garage laten om zich
met het openbare vervoer te verplaatsen, te voet, met de fiets, rollers of
step. Deze zachte vervoersmiddelen
lenen zich perfect om zich naar het
werk te begeven of om in de buurt
boodschappen te doen.
De Week van de Mobiliteit, van 16
tot 22 september, en haar orgelpunt,
de autoloze zondag op 21 september,
vormen de ideale gelegenheid om de
wagen thuis te laten. Iedereen op weg

om zonder auto een ander Brussel te
ontdekken, een stad met minder vervuiling, met minder lawaai, met meer
sfeer en meer hartelijkheid.

Wie mag met de wagen rijden op 21 september 2008?
Het verbod op het gebruik van
gemotoriseerde voertuigen op de
autoloze zondag geldt voor iedereen
tussen 9u en 19u. Er zijn enkele uitzonderingen voorzien (openbaar vervoer, taxi’s, voertuigen van openbaar
nut,...). Weet dat uit veiligheidsoverwegingen de maximumsnelheid
beperkt is tot 30 km/u voor het hele
gewest.

De gehandicaptenkaarten zijn
gelijkgesteld met een doorgangsbewijs,
voor zover de houder van deze kaart
zich in de wagen bevindt (in overeenkomst met de wettelijke voorschriften). De gehandicapte personen in het
bezit van een dergelijke kaart moeten
dus geen derogatie aanvragen om zich
op deze dag met de wagen te verplaatsen.
Personen die zich absoluut met de
auto moeten verplaatsen op 21 september voor een uitzonderlijke reden (professionele reden, medische reden,...)
moeten een derogatie aanvragen. Dit
document wordt afgeleverd tot 17 september. Een dergelijke aanvraag leidt

niet automatisch tot het toekennen van
een derogatie. Elk geval wordt individueel onderzocht door de gemeentesecretaris. Het aanvraagformulier zal
vanaf 16 juni beschikbaar zijn op de
gemeentelijke website www.jette.be en
aan
het
Onthaal
van
het
Gemeentehuis. De derogatiekaarten
zullen afgeleverd worden vanaf 26
augustus (aan de personen wiens aanvraag aanvaard is).
De derogatieaanvragen moeten
ingediend worden bij het gemeentebestuur van Jette - kabinet van de
gemeentesecretaris - Wemmelsesteenweg 100 - tel: 02.423.12.26.

Eén dag of elke dag op de fiets?
Van 18 tot 24 mei regeerde de fiets in Brussel. Naar jaarlijkse gewoonte verenigde de actie Dring Dring alle bewoners die voor één dag of elke dag van de fiets gebruikmaken
voor hun verplaatsingen. Onder het thema “Fiets en profiteer van de stad!” werden er een hele week lang allerlei activiteiten georganiseerd in de 19 Brusselse gemeenten.

Met de fiets naar school en naar het werk

Het startschot van Dring Dring werd gegeven op zondag
18 mei met het grote fietsfeest in het Eeuwfeestpark. Het
evenement kende opnieuw een groot succes en bracht
terug een massa deelnemers op de been. In een feestelijke
sfeer, nam jong en oud plaats op de fiets voor gegidste tochten, een behendigheidsparcours of om fietstechnieken aan
te leren. Daarnaast vond er ook nog een verkoop van tweedehandsfietsen plaats en een technische controle. De informatiestands over zachte mobiliteit en de fietspolitiek in
Brussel wilden de bezoekers overtuigen om zo vaak mogelijk hun tweewieler te gebruiken.

Naast deze grote evenementen, organiseerde Dring Dring
ook fietswandelingen en animaties voor de jongeren en voor
de volwassenen die beslist hadden om met de fiets naar
school of naar het werk te gaan. Op maandag 19 mei, reden
de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van verschillende
Jetse scholen, begeleid door hun leerkrachten en enkele
ouders, een fietsparcours van 12 km. Ook de leerlingen van
Ganshoren, Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem reden dit
parcours. ‘s Middags was het de beurt aan de personeelsleden
van het gemeentebestuur en aan de leden van het College
van Burgemeester en Schepenen om op de trappers te gaan
staan tijdens een fietswandeling langsheen de Jetse straten en
groene ruimtes. Deze fietswandeling eindigde met een picknick onder de zon.

Naast dit grote fietsfeest, namen zowat 9.000 fietsers
deel aan de tweede editie van BicyCity, met een fietstocht
naar de hoofdstad via de autosnelwegen. Deze grote
samenkomst van fietsers wil de aandacht vestigen op de
fiets als vervoersmiddel.

Van jaar tot jaar, door acties zoals Dring Dring en projecten die een invloed hebben op het dagelijkse gedrag,
wordt de fiets steeds meer aanvaard als vervoermiddel in
Brussel.

Samenleving
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Projectoproep Koning Boudewijnstichting

U kan de leefkwaliteit in uw wijk verbeteren
Het Alain De Pauw Fonds lanceert zijn zevende
projectoproep voor Brusselaars die anderen kunnen
mobiliseren rond een concreet project gericht op een
beter leven in hun buurt, maar die niet over de financiële middelen beschikken om hun plannen te verwezenlijken.

Het Alain De Pauw Fonds werd in
2001 in de schoot van de Koning
Boudewijnstichting opgericht. Het wil
de inwoners van het Brussels Gewest
aanmoedigen om hun leiderschapscapaciteiten aan te wenden om samen
met hun wijk projecten op touw te zetten om het leven in hun buurt te verbeteren. Het Fonds stimuleert de
competenties van deze initiatiefnemers en geeft hen de financiële
middelen voor een concreet project
dat positieve en duurzame veranderingen teweegbrengt in hun buurt. De
oproep is gericht naar individuen
(geen verenigingen). Concreet betekent dit elke initiatiefnemer die concrete oplossingen zoekt voor concrete
problemen in zijn buurt in Brussel.

hun talenten konden aanwenden voor
andere mensen; een video-workshop
waarmee de kinderen hun wijk en stad
konden ontdekken aan de hand van
zelfgemaakte videoreportages; en een
“leesjury” van kinderen en volwassenen. De toegekende bedragen schommelden tussen 1.400 en 10.000 €.

Vorig jaar steunde het Fonds een
“volkscafé” waar Afrikaanse jongeren

Contactpersoon: Sarah Reyn 02.549.61.56 - reyn.s@kbs-frb.be.

Heb je een project klaar? Vul het
kandidaatsdossier in dat u op de website www.kbs-frb.be vindt of kan aanvragen op 070.233.065 vindt en stuur
dit ingevuld terug naar de Koning
Boudewijnstichting, GMT, Brederodestraat 21, 1000 Brussel (met de vermelding “Fonds Alain De Pauw” op
de omslag). Uiterste datum indiening
dossiers: 30 juni 2008.

Hebt u een hart voor kinderen?
Honden
vergiftigd in
de parken?
Het gemeentebestuur van Jette
werd op de hoogte gesteld van het
verdacht overlijden van huisdieren
op openbare plaatsen en/of in groene
ruimtes in Jette. Mogelijk zou er
sprake zijn van vergiftiging.
Onze gemeente besteedt de nodige
aandacht aan deze zaak en werkt
nauw samen met de lokale politie
die het onderzoek voert. Momenteel
heeft de politie kennis van twee verdachte voorvallen, waarvan één tot
een klacht leidde. Dergelijke voorvallen werden ook al gesignaleerd in
Dworp, Anderlecht en het centrum
van Brussel.
In afwachting van nieuwe elementen in dit dossier, herinneren we
de hondenbaasjes eraan dat ze hun
hond steeds aan de leiband moeten
houden, voor z’n eigen veiligheid en
voor deze van de andere gebruikers
van de openbare ruimte.
Als u verdachte substanties of
kadavers van huisdieren opmerkt,
gelieve dan contact op te nemen met
de lokale politie (Commissaris
Christian Verbeiren - 02.474.01.80)
of met de gemeentelijke dienst
Onderzoeken (Jean-Yves Tistaert 02.422.31.30).

Vzw Kiezen voor Kinderen zoekt pleeggezinnen
De vzw “Kiezen voor Kinderen” is
op zoek naar pleeggezinnen. De vzw
heeft als pleegzorgdienst reeds meer
dan 20 jaar ervaring. De dienst ontfermt zich over plaatsingen van kinderen en jongeren (0j - 18j). Hierbij
wordt in het bijzonder gewaakt over
het bewaren van de band tussen het
kind en de ouders. Het team staat in
voor de begeleiding van meer dan 50
kinderen en jongeren. Hun taak
bestaat uit het werven en selecteren
van kandidaat-gezinnen, het voorbereiden van een plaatsing, het zoeken
naar een geschikt gezin voor het aangemelde kind, het begeleiden van een
plaatsing, het evalueren van de begeleiding en nazorg.

van ouders; kinderen die slachtoffer
zijn van misbruik of mishandeling
door de ouders of wiens ouders hen
hiertegen niet (kunnen) beschermen;
conflicten van ouders met hun kinderen die escaleren; ziekte of overlijden
van ouders; jonge vluchtelingen die
volledig op zichzelf aangewezen zijn.

Tijdelijke oplossing
probleemsituatie

voor

Wie kan pleeggezin worden?

Waarom kinderen geplaatst worden verschilt van situatie tot situatie,
maar altijd gaat het erom dat hun
opvoeding en ontwikkeling in het
gedrang komen door de probleemsituatie waarin zij zich op dat ogenblik
bevinden. Enkele voorbeelden van
voorkomende probleemsituaties: verwaarlozing van kinderen als gevolg
van onmacht van de ouders, of omdat
dat zij overspoeld worden door tal van
problemen (materieel, sociaal, justitieel,...); ouders slagen er niet in een
minimum aan stabiliteit te bieden aan
hun kinderen; verslavingsproblemen

In theorie zou iedere volwassene
pleegouder kunnen worden. Het
speelt immers geen rol welke opleiding iemand gehad heeft, of iemand al
of niet gehuwd is, alleenstaand of
samenwonend is. Er zijn pleeggezinnen met kinderen, en zonder. Er zijn
jonge pleeggezinnen, en oudere.
Sommige wonen in een huis op het
platteland, anderen in de stad.
Sommigen werken buitenshuis, anderen niet. Er zijn er met Belgische
nationaliteit, en met buitenlandse.
Toch wordt niet iedereen die er op een
bepaald ogenblik aan denkt, ook
effectief
een
pleeggezin.

“Kiezen voor Kinderen” organiseert ook weekend- en/of vakantieopvang voor minderjarigen die geplaatst
zijn in een instelling. Het betreft kinderen en jongeren die niet voldoende
kunnen terugvallen op eigen context.
Daarom tracht men hen de mogelijkheid aanbieden toch een eigen netwerk uit te bouwen buiten de instelling.

Kandidaatgezinnen doorlopen bij ons
een selectieprocedure, die tegelijkertijd een belangrijke voorbereiding op
eventueel pleegouderschap inhoudt.
In deze fase kunnen zowel de dienst
als de kandidaten tot het besluit
komen dat toch beter niet met pleegzorg gestart wordt. De selectie als
pleeggezin gebeurt individueel en is
opgebouwd uit een reeks selectiegesprekken (4-5) rond specifieke thema’s en een afrondend evaluatiegesprek.
Geïnteresseerd? Op 9 juni organiseert Kiezen voor Kinderen een infoavond. U krijgt er een inleiding in het
hoe en waarom van pleeggezinnen en
over de te volgen procedure.

Infoavond
Kiezen voor Kinderen
9 juni om 20 uur
Firmin Lecharlierlaan 147
1090 Jette
Tel: 02.426.10.55
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Jeugd

Speelplein 2008
Animators(trices) gezocht
voor Kids’ Holidays Jette!
In het kader van de activiteiten voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar op de vakantiespeelpleinen in het Poelbosdomein, is de gemeente
op zoek naar animators(trices) om de kinderen op te vangen gedurende de zomervakantie. De gemeente biedt een interessante vergoeding en een dagelijkse warme maaltijd aan. De animators(trices) kunnen terecht in een prachtig groen kader, op twee stappen van
het Koning Boudewijnpark.
Als je ouder bent dan 17 jaar, ervaring hebt als of een brevet van monitor, aarzel dan niet om je kandidatuur te stellen. De ideale gelegenheid voor een interessante vakantiejob met een goede verdienste.
De uurlonen
Coördinator(-trice)
: 14 €/uur;
Secretaris(-esse)
: 10 €/uur;
Pleinleid(st)er
: 12 €/uur;
Animator(-trice) leerkracht
: 10 €/uur;
Animator(-trice) in het bezit van een brevet : 8,50 €/uur;
Animator(-trice) zonder brevet
: 6,50 €/uur;
Als je geïnteresseerd bent of voor bijkomende inlichtingen, kan je contact opnemen
met de gemeentelijke dienst Jeugd en Sport (tel: 02/423.12.93).

Actieve en originele vakantiestages

Binnen enkele weken kunnen de
kinderen opnieuw genieten van de
zomervakantie. Werkende ouders zoeken voor hun oogappels een actieve en
originele stage. Hieronder vindt u een
overzicht van de verschillende kinderstages tijdens de zomervakantie.



Kids’ Holidays Jette

Een keicool vakantieplein
De dienst Jeugd en Sport van de
gemeente Jette organiseert opnieuw,
op initiatief van Schepen van Jeugd
Benoît Gosselin, het vakantieplein
Kids’ Holidays Jette tijdens de paasen zomervakantie. Dit vakantieplein
is bestemd voor kinderen tussen 2,5
en 12 jaar. In het groene kader van het
Poelbosdomein, zorgen dynamische
jongeren voor de animatie en begeleiding. Het zijn stuk voor stuk gebrevetteerde of ervaren animators, bijgestaan door de vakantiepleinverantwoordelijke.
De kinderen brengen er de dag
door met talrijke activiteiten aangepast aan hun leeftijd, zoals creatieve
workshops, sporten, zwemmen, minigolf, culturele bezoeken en andere...
‘s Middags staat er een warme maaltijd op het menu en in de namiddag
krijgen alle kinderen een vieruurtje.

Info
en
inschrijvingen:
Gemeentelijke
Jeugden
Sportdienst - Wemmelsesteenweg
100, 1ste verdieping, bureau 139 tel: 02.423.12.47.



GC Essegem

Kleuterweken
Van 30 juni tot 4 juli en van 25 tot
29 augustus kunnen de kleintjes van 3
tot 5 jaar terecht in het GC Essegem
voor de kleuterweken. De activiteiten, van 9u tot 16.30u, zijn een mix
van creatieve ateliers en spelletjes. De
thema’s zijn respectievelijk “De
Markt - Ik ben papa kwijt!” en “Hoe
Lorra haar kleuren kreeg”.

Omnisportweek
De iets grotere kinderen, tussen 6
en 12 jaar, kunnen zich uitleven tijdens
de sportweken van het gemeenschapscentrum. Deze omnisportweken vinden plaats in het Sint-Pieterscollege
(ingang Verbeyst-straat) van 30 juni
tot 4 juli en van 25 tot 29 augustus.
Een gevarieerd waarbij de kinderen
kennismaken met bekende en minder
bekende sporttakken, waarbij er
gezwommen wordt en buiten gespeeld
als het weer het toelaat.

Taalcreaweek
Het
gemeenschapscentrum
Essegem organiseert van 25 tot 29
augustus ook een taalcreaweek voor
Nederlandstalige kinderen van 7 tot
11 jaar. In de voormiddag zijn er taalateliers Frans voor de kinderen en in
de namiddag zijn er creatieve ateliers
(in het Nederlands). Thema: “Strips
met een kantje”.
Info en inschrijvingen: GC
Essegem - Leopold I-straat 329 02.427.80.39.



De Kinderboerderij

Het leven op de boerderij
Tijdens de zomervakanties leren de
kleine stedelingen op de Kinderboerderij
het leven op de boerderij kennen, kunnen ze de dieren verzorgen, artisanale
producten vervaardigen,...
De kinderen worden actief betrokken bij het boerderijleven en worden
begeleid door polyvalente animatoren.
Info
en
inschrijvingen:
Kinderboerderij - tel: 02.479.80.53



Ateliers van Caroline

Van knutselen tot circustechnieken
Kinderen van 4 tot 7 jaar kunnen
tijdens de schoolvakanties terecht bij

de Ateliers van Caroline. Ze kunnen
er deelnemen aan een waaier aan activiteiten zoals knutselen, theater,
muziek en een initiatie circustechnieken. Dit in een groen kader met een
zandbak, luchtkasteel,...
Tijdens de zomervakantie zal er
gewerkt worden rond vikings, de zee,
vogels, clowns,...
Info en inschrijvingen: Ateliers van
Caroline - Léon Theodorstraat 151
in 1090 Jette - GSM: 0476/73.64.83
- ateliersdecaroline@hotmail.com



Atelier 340

Initiatie beeldhouwen
Atelier 340 organiseert een zomerstage Initiatie beeldhouwen voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Deze zomerstage vindt plaats Atelier 340 van 7 tot
11 juli 2008, telkens van 9 tot 16 uur.
Na 16 uur is er kinderopvang voorzien
tot 17.30 uur voor een toeslag van
2 € / dag. Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 15 kinderen per
stage.
Info en inschrijvingen: Atelier 340
Muzeum - de Rivierendreef 340 tel: 02.424.24.12

Senioren
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Gouden bruiloft of eeuweling?
Dat wordt gevierd!
U heeft de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of 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 Claire Vandevivere,
Ambtenaar van de burgerlijke stand (02.423.12.05) of bij de gemeentedienst
burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - tel: 02/423.12.70).

27 juni 2008
Toernooi streetbasket in Jette

Gefeliciteerd...
... aan het koppel Verelst - Roscam. Zij
vierden hun gouden bruiloft op 14 mei
2008.

De organisatie “Basket in vrijheid”
organiseert tussen juni en september
toernooien Streetbasket in de Brusselse
gemeenten. In Jette, kan je jouw basketkunsten tonen op vrijdag 27 juni
2008 op het Uyttenhoveplein, tussen
9u en 18u.
Dit baskettoernooi richt zich tot
jongeren tussen 9 en 21 jaar die allen
dezelfde passie delen: basket. De gelegenheid bij uitstek om uw baskettalent te
meten met andere jongeren. Er wordt
gespeeld in groepjes van 3. Je kan je ter plaatse
inschrijven.
Meer info: vzw Promo Basket - 02.219.65.48.

Uitstap naar Diksmuide en Nieuwpoort en een reis naar Marrakech
voor de Jetse senioren
Op initiatief van Schepen Brigitte De Pauw organiseert de gemeentelijke dienst senioren heel wat leuke
activiteiten voor de Jetse senioren. De komende weken staan er verschillende uitstappen op het programma.
Zowel Diksmuide als Nieuwpoort zijn zeker een bezoekje waard.
8 juli 2008

van 8 tot 12 oktober 2008

Diksmuide en Nieuwpoort

Reis naar Marrakech

Jetse senioren genieten
van manicure en haartooi

(Marokko)

Omstreeks 7.15u vertrekken we richting
Diksmuide. Daar aangekomen wordt ons een lekkere koffie met boterkoeken aangeboden. Na dit heerlijke ontbijt schepen we in op de Weststar voor de
IJzertocht. Een boottocht op de IJzer tussen
Diksmuide en Nieuwpoort is een heel andere
manier om de frontstreek te verkennen. Tijdens de
twee uur durende tocht, bekijk je de vele historische
oorlogsmonumenten letterlijk eens vanuit een andere
hoek.
Na het middagmaal (driegangenmenu) starten
we onze gegidste busrondrit. Zij neemt ons mee
door het slagveld van weleer en wijst je op het strategisch belang van diverse oorlogssites zoals de
vroegere spoorwegberm tussen Diksmuide en
Nieuwpoort, het Onze-Lieve-Vrouwhoekje of
Tervaete. De bus houdt een laatste stop in
Nieuwpoort waar we nog enkele uurtjes kunnen flaneren op de zeedijk.
Terugkeer is voorzien rond 18u.
Wanneer? 8 juli - Vertrek om 7.15u op het
Kardinaal Mercierplein
Prijs? 43 €

Op initiatief van schepenen Brigitte De Pauw en
Paul Leroy, organiseren de diensten Senioren van de
beide gemeenschappen een reis van 5 dagen (4
nachten) naar Marrakech van 8 tot 12 oktober 2008.
Alle verdere details rond deze reis zal u in het volgende nummer van Jette Info vinden.
Geïnteresseerd in deze reis? Laat het (zonder
engagement) weten aan de gemeentelijke dienst
Senioren. Zo kunnen zij de interesse voor deze reis
inschatten. Contacteer Carmen Demeyer 02.423.12.67.

Op 18 april werden de Jetse senioren in de watten gelegd door de leerlingen van de afdeling
schoonheidsverzorging en haartooi van het KTA
Jette. De leerlingen boden een luxe handverzorging aan of verzorgden en brushten de haren van
de Jetse dames. Dit alles tegen een spotprijsje van
2,5 €. De senioren genoten met volle teugen van
de verzorging.

Op 17 juni om 14u vindt er een informatienamiddag plaats over deze reis naar Marrakech,
in de polyzaal van de Nederlandstalige bib,
Kardinaal Mercierplein 6.

RESERVATIE
Aandachtig te lezen a.u.b.
Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst
“Senioren”, Gemeentehuis van Jette, Wemmelsesteenweg 100 (bureau 029 - Gelijkvloers) op

Dinsdag : van 9u tot 11.30u
Woensdag : van 9u tot 11.30u
Donderdag : van 13.30u tot 15.45u
Opgelet: maandag en vrijdag geen inschrijvingen !!
Inlichtingen: tel. 02.423.12.67 (Carmen Demeyer) E-mail: cademeyer@jette.irisnet.be
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Jette, een bruisende gemeente

Zonovergoten opendeurdag van
het leefmilieu lokt massa bezoekers
Maandag 12 mei vormde het zonnige sluitstuk van het pinksterweekend. Heel wat
mensen opteerden voor een leuke uitstap met het gezin. De opendeurdag van het
leefmilieu vormde hiervoor de ideale activiteit met een unieke combinatie van bloemenpracht, de bijentuin en de rijke dierenwereld. Meer dan 2.000 geïnteresseerden
brachten een bezoek aan de gemeentelijke serres, de volkstuintjes, de bijentuin en
de kinderboerderij. Een groot succes dat aantoont dat de stad en de natuur hand in
hand kunnen gaan.

Ook de bekendste Brusselaar was voor de
gelegenheid uitgedost als imker.

Het goede weer en de vele originele initiatieven lokten
meer dan 2.000 bezoekers naar de gemeentelijke serres, de bijentuin, de volkstuintjes en de kinderboerderij.

De tuiniers van de beplantingsdienst staken de handen uit de mouwen en gaven
elke moeder naar aanleiding van hun
feestdag een mooi plantje mee.

De dieren van de kinderboerderij
hadden een onweerstaanbare aantrekkingskracht op de kinderen.

Yves Van Parys, Technisch Directeur van het gemeentebestuur en lid van
de Koninklijke Imkervereniging, leidt de inhuldiging van de bijentuin
in, in aanwezigheid van Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere,
Brussels Minister Evelyne Huytebroeck en Burgemeester Hervé Doyen.
Even later trekken deze hun imkerpak aan
om de wondere bijenwereld te ontdekken.

Ook de pers was in grote getale aanwezig op de inhuldiging van de bijentuin, een uniek project in het Brussels
Gewest, van het compostcentrum van ‘t Hoekje Grond
en van de voedselpiramide van de kinderboerderij.

Op een reuzespeeltuig herinnerden de volwassenen
zich opnieuw hoe het voelde om als kind op de
schommeltoestellen te kruipen, maar ook de
kleintjes genoten hier zichtbaar van.

Jette, een bruisende gemeente
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Kleurrijke Mixture Urbaine
lokt veel volk

Sfeervolle voorstelling
dansfilm en cd KanalKet

Tijdens het weekend van 3 en 4 mei organiseerde de vzw Tarantino de derde
editie van Mixture Urbaine. De plaats van afspraak was opnieuw de site van de
Esseghemgebouwen in de Jules Lahayestraat. Deze stadsmix vond plaats onder
een stralende zon en lokte opnieuw heel wat deelnemers en kijklustigen.
Internationale graffitikunstenaars toonden hun talenten en toverden prachtige
muurfresco’s tevoorschijn, daarnaast werd er gedanst, een barbecue georganiseerd, werden er spectaculaire kunstjes uitgehaald met de bmx,... Een unieke
combinatie die jong en oud zichtbaar kon bekoren.

Op vrijdagavond 23 mei stelde het kunst- en cultuurproject KANart haar
langspeelfilm KanalKet en de bijbehorende cd voor in Atelier 340. Het publiek
kon genieten van de filmmuziek en van de filmvoorstelling en kreeg als aandenken de cd mee naar huis. Tijdens de receptie konden de aanwezigen napraten
over deze unieke dansfilm.

Volgend jaar plant de vzw Tarantino om optredens toe te voegen tot het evenement, om het feestelijk weekend nog levendiger te maken. De organisatoren
kunnen dit jaar alvast terugkijken op een succesvolle editie 2008 van dit mooie
initiatief.

De fanfakids zetten meteen de toon voor een sfeervolle avond. Hun ritmische muziek werkte bijzonder aanstekelijk, waarna Guy De Simpele zelf enkele nummers uit de film bracht. Samen met choreograaf Bakyt vormt regisseur
Guy De Simpele de drijvende kracht achter deze lowbudgetproductie. De film
vertelt het ritmische en sfeerrijke verhaal van een jongetje dat opgroeit rond de
Brusselse kanaalzone. Het werd een muzikale dansfilm (55min) met 175 dansers, acteurs, bewoners, pendelaars en medewerkers. Een uniek project dat erg
in de smaak viel bij de toeschouwers.

© Christophe Denis

Stilstaan en dansen op Jam’in Jette
Op zaterdag 17 mei werd het
Jeugdpark ingenomen door het festival Jam’in Jette. Na een eerste ervaring in oktober 2007 in de
Gemeentelijke Feestzaal, zagen de
jonge organisatoren van de vzw Ka!
het groter voor de tweede editie van
hun gratis muziekfestival. Het programma bestond uit muziek, solidariteit, cultuurmix en sociale cohesie.
Doorheen de namiddag en de
avond weerklonk muziek in het
Jeugdpark. Groepen zoals Mosaïque,
Bolokan, Les Fanfoireux, Family
Jammin’, Univibes, Afro Yambi Jazz
en The Peas Project namen achtereenvolgens het centrale en het
akoestische podium in. Het programma richtte zich vooral op wereldmuziek.
Het festival, georganiseerd met de
steun van Schepen van Vlaamse
Gemeenschap Brigitte De Pauw en

schminken. Daarnaast vonden er ook
verschillende demonstraties plaats in
het kader van Jam’in Jette: muurtekeningen, rollerskaten, jongleren en een
fotoparcours in het dennenbos van
het park. Artisanale producten en
schotels met smaken uit de vier windrichtingen vervolledigden deze aanlokkelijke affiche.
Schepen van Franse Gemeenschap
Paul Leroy, bood ook heel wat randanimatie voor het erg diverse publiek,
zowel qua leeftijd als qua herkomst of
taal. Een verenigingsdorp nodigde
jong en oud uit om zich aan te sluiten
bij een NGO of bij lokale verenigingen om tot een betere wereld te
komen, met meer solidariteit en duurzaamheid. In het kinderdorp konden
de kleinsten zich uitleven. Ze ontdekten er de wondere sprookjeswereld,
de mysteries van het goochelen, het
boederijleven en konden zich laten

Na een rustige start door de twijfelachtige weersomstandigheden op
deze grijze zaterdag, liepen de grasperken van het park stilaan vol met
een 2.000-tal toeschouwers. Deze
namen deel aan de freezing die voorzien was door de organisatoren.
Gedurende enkele minuten werd de
muziek stilgelegd en werden alle
bewegingen gebannen, alsof de tijd
stil viel. Deze actie liet ons letterlijk
even stilstaan bij de toekomst van de
aarde. De symbolische energiebesparing vormt een kleine bijdrage tot het

welzijn van onze planeet, dat is het
concept van freezing, dat overkwam
vanuit de Verenigde Staten.
De groep The Peas Project sloot
het festival Jam’in Jette af, met meeslepende funk. Afspraak in 2009?
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Cultuur

Kunstwedstrijd Lakense Haard

Jettenaren kapen prijzen weg
De Lakense Haard organiseerde tussen 18 en 26 maart 2008 de vierde editie van
zijn kunstwedstrijd. Jaarlijks nodigen de organisatoren een Brusselse gemeente en
haar kunstenaars uit om deel te nemen aan deze wedstrijd. Ditmaal was het de
beurt aan Jette en haar kunstzinnige bewoners. De Jetse kunstenaars reageerden
talrijk op deze oproep en waren goed voor zowat de helft van de 44 deelnemende
kunstenaars.
Het doel van deze jaarlijkse wedstrijd is om de kunst binnen bereik te brengen van de bewoners van de sociale huisvesting en om Brusselse kunstenaars te
promoten. Het thema van 2008 was “Krab mij in de wolken!”. De kunstenaars
mochten hun verbeelding de vrije loop laten en alle technieken waren toegelaten: foto’s, schilderijen, hout, metaal, klei, steen,... De Jettenaren waren ruimschoots aanwezig tijdens deze wedstrijd van de Lakense Haard. Twee kunstenaars kaapten een mooie prijs weg: schilder Vassili Sirotkin en beeldhouwer
Sylvain Vanaudenard. Het werk van beide Jetse kunstenaars was dit jaar ook al
te bewonderen tijdens het Artiestenparcours. Saskia Weyts won de prijs van de
gemeente Jette.

Saskia Weyts, winnaar van de prijs van de gemeente Jettee
Saskia Weyts begon op 17-jarige leeftijd te schilderen en te tekenen.
Sindsdien gaat ze nooit op stap zonder haar schetsboek. Via haar tekeningen en
haar schilderijen kan ze (zich) creëren. De creatie van de kunstenaar opent een
poort naar de mensheid, een waarde die loodrecht tegenover de alledaagsheid
staat, tegenover de agressie en de drang naar spectaculaire beelden. Dit is de
reden waarom ze haar toevlucht kiest tot kleuren, “die het licht en het leven
symboliseren”.

Vassili Sirotkin, laureaat van
de prijs van de Lakense
Haard
In april jongstleden nam Vassili
Sirotkin nog deel aan het Jetse
Artiestenparcours. De kracht van
deze compromisloze schilder schuilt
in zijn eenvoud: “Ik ben een schilder”.
Niets meer. De man blijft raadselachtig, net als zijn werk. De jury
van de Lakense Haard was in elk
geval meteen verleid door zijn werken.

Saskia Weyts zal in december 2008 haar tekeningen en schilderijen tentoonstellen in de Abdij van Dieleghem.

Sylvain Vandaudenard, publieksprijs
Soms kent het lot
vreemde wendingen.
Een taak in de 6de
klas over kunst prikkelt de interesse voor
klei van Sylvain
Vanaudenard, slechts
11 jaar. Intussen is hij
er reeds 15 en geven
zijn werken blijk van
een zekere maturiteit.
Op een leeftijd waar
de interesse veeleer
naar playstation of
sport gaat, heeft
Sylvain de smaak van
de sculptuur te pakken. De jonge kunstenaar zoekt zijn inspiratie in zijn interessegebieden. Zijn ineengestrengelde, gelaatsloze figuren vertonen heel wat emotie.
Toch kan de toeschouwer de inhoud van elk beeld zelf invullen.
Sylvain beoefent zijn passie met de steun van zijn kunstzinnige familie. De
afgelopen vier jaar schaafde de jonge beeldhouwer zijn techniek bij. Het resultaat valt in de smaak bij de toeschouwers. Dit bewijzen zowel de goede reacties
tijdens het Artiestenparcours als deze publieksprijs.
Zijn deelname aan de wedstrijd kwam eerder toevallig tot stand. “Het was de
eerste maal dat ik deelnam aan een wedstrijd”, vertelt Sylvain. “Ik vond het een
leuke uitdaging aangezien we rond een bepaald thema moesten werken, met
een deadline en regels. Vroeger werkte ik nooit zo, dus wou ik deze nieuwe
manier van werken eens uitproberen.” Een geslaagde test, gezien hij de
publiekprijs van de Lakense Haard wegkaapte.

Cultuur
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20 juni 2008
Jazz Jette June
16 concerten - 60 muzikanten - 4 uur jazzmuziek
Op 20 juni is het weer zover. De mooiste jazztonen zullen de
Jetse straten overspoelen tijdens de 19de editie van Jazz Jette
June. Tijdens 16 concerten spelen 60 muzikanten zich de ziel uit
het lijf in één van de 15 deelnemende cafés en op het podium op
het Kardinaal Mercierplein. Wedden dat u binnen de kortste
keren in de ban van het ritme bent?

Het openingsconcert van de 19de JJJ door de
PDM Big Band belooft bijzonder swingend te
worden. Deze big band haalt de lindy hop vanonder het stof. Deze dynamische en vrolijke
dans werd bedacht door de zwarte Amerikanen
in de jaren ‘20-’30 en vormt de voorvader van de
rock ‘n’ roll. Tijdens de demonstratie lindy hop
ontdekt u dat de jazz zich perfect leent voor
enkele danspasjes.
Na het openingsconcert op het Kardinaal
Mercierplein start de muzikale JJJ-wandeling in
15 cafés en kroegen in het centrum van Jette.
Goed voor 15 gelijktijdige concerten met uitzonderlijke muzikanten en jazzstijlen voor iedere smaak.

nie van het geluid is uitzonderlijk, het ritme onnavolgbaar.
 Op Den Hoek - Kardinaal Mercierplein 3
LOUISIANA DIXIE BAND - brengt Louisiana
tot leven in Jette, met een sound “very swing and
jazzy straight from New Orleans”. Het resultaat is
een mix van Blues en Dixie.
 Café du Parc - Léon Theodorstraat 189
GROOVE MACHINE - funk, soul, acid jazz.
 Taverne De Profeet - Léon Theodorstraat 191
SANDYLAND - dixielandsextet brengt de arrangementen van de fantastische trompettist Herman Sandy.

Openingsconcert PDM Big Band,
met een demonstratie lindy hop dance
20u - openluchtpodium - Kardinaal Mercierplein
In 1988 richt orkestmeester Filip Demeyer in
Oudenaarde de PDM big band op. Gekenmerkt
door hun groot enthousiasme wordt de PDM al snel
een echte big band met de klassieke samenstelling
van 5 saxofoons, 4 trombones, 4 trompetten, 1 piano, 1 gitaar, 1 bas en een drum. De optredens stromen binnen, zowel in België als in Nederland en
Duitsland. In de jaren ‘90 legt de PDM big band zich
meer en meer toe op moderne muziekbewerkingen
van het grote standaardrepertorium. Vanaf 2001
speelt de PDM big band opnieuw haar geliefde rol
als dansorkest, uit het tijdperk van de swingende
jaren ‘30 en ‘40.

Muzikale JJJ-wandeling
Van 21.30u tot 1u in 15 cafés en kroegen
in het centrum van Jette
 L’Et Cetera - Van Bortonnestraat 1
NATACHA WUYTS QUINTET - speelt een traditioneel repertorium met enkele moderne invloeden. Het kwintet inspireert zich op muzikanten
zoals Oscar Peterson, Anita O’Day, Chet Baker of
moderner.
 Excelsior - Sint-Pieterskerkstraat 8
THE FRIED FLYING CHICKEN WINGS Swing, blues, country, jungle… bop till you drop!
Dancing all night long!
 Breughel - Kardinaal Mercierplein 23
PARRUCO - afrocubafunkjazz
 Welkom - Kardinaal Mercierplein 30
BRUSSEL SWING BAND - Het unieke duo klarinet en trombone laat de muzikanten toe om voluit
te experimenteren met de instrumenten. De harmo-

 Le Rayon vert - G. Van Huynegemstraat 32
QUENTIN DUJARDIN - world jazz muziek die
ons met een rustige groove meeneemt naar onbekende oorden.
 Aux 4 Coins du Monde - Theodorstraat 132
SOMETHING ELSE - dit project draagt terecht
haar naam. U kan de bekende muzikanten van de
jazzscène in een onuitgegeven formule ontdekken.
Een zorgvuldig gekozen set met klassiekers uit alle
stromingen. Een rustige loungesfeer is verzekerd.
 Le Central - Laneauplein 1
ELLA & LOUIS - in 1956 werkt “The Fisrt lady of
song” samen met “Satchmo” aan een gezamelijk
album dat een immens succes wordt. Ella Fitzgerald
en Louis Armstrong kennen hun hoogtepunt.
Vandaag worden Ella & Louis tot leven gewekt door
Sarah & Jo. Een ontmoeting die leidt tot een briljante interpretatie van twee jazzlegenden!
 Café The Wembley - Wemmelsesteenweg 181
MANKANI JAZZ QUARTET - soul, funk, blues,
afrojazz
 Fana’s Café - Léon Theodorstraat 63
ANTOINE GUEUNING TRIO - dit trio exploreert de moderne jazz met eigen composities, beïnvloed door John Scofield, Bill Frisell,... Hier en daar
wordt hun repertorium uitgebreid met een bewerkte
standaard.
 Café Baudouin - Koningin Astridplein 25
CHILI CHANGO - speelt de cumbia (afkomstig
uit Colombia), met een moderne toets, gemengd
met jazz en salsa en elektrische instrumenten. Het
repertorium brengt ook enkele successen van de
Buena Vista Social Club.
 Taverne Le Miroir - Koningin Astridplein
24-26
SHERS - rock/blues band.
 Café Ter Linden - Leopold I-straat 329
THE SWINGMASTERS - deze swingformatie
speelt de muziek van Benny Goodman, Artie Shaw,
Louis Armstrong, Count Basie, Duke Ellington uit
de periode 1930-1960. De ritmesectie, van gewapend
beton, vormt de basis waarop de drie blazers volledig uit de bol gaan!
Meer info: Centre Culturel de Jette 02.426.64.39
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Vierde Jetse orgelfestival
in Sint-Pieterskerk

Onderwijsgids biedt overzicht
van Nederlandstalige scholen
in het Brusselse
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft haar
nieuwe Onderwijsgids klaar. Deze Gids van het Nederlandstalig
Onderwijs in Brussel 2008-2009 biedt een ordelijk overzicht van
de Nederlandstalige scholen in het Brusselse. Een handig werkmiddel, want het aanbod is groot en gevarieerd.

Nog tot en met 15 juni vindt in de
Sint-Pieterskerk het vierde Jetse
orgelfestival plaats.
Een prachtige concertreeks waarbij getalenteerde organisten wekelijks
de mooiste tonen uit het unieke orgel
van de gebroeders Van Bever tevoorschijn toveren. Deze concerten vinden
telkens plaats op zondag, vanaf 16u in
de
Sint-Pieterskerk,
Kardinaal
Mercierplein.

Zondag 1 juni 2008
Sébastien Willems (Bel) - Orgel
Zondag 8 juni 2008
Olivier Schmitt (Fr) - Orgel
Zondag 15 juni 2008
Rieko Higasa (Japan) - Orgel
Pierre Roland (Bel) - Viool
Info: 0478.28.31.02.

Met de Onderwijsgids wil
de VGC u helpen bij het kiezen van een geschikte school
voor uw kind. U krijgt een
volledig overzicht van het
ruime
aanbod
aan
Nederlandstalig onderwijs
in Brussel. Ook de scholen
voor buitengewoon onderwijs en de internaten zijn in
deze gids opgenomen,
samen met de academies
voor deeltijds kunstonderwijs.
Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel staat bekend voor
haar kwaliteit en haar grote diversiteit. Onze hoofdstad telt een
160-tal vestigingsplaatsen voor kleuteronderwijs en niet minder
dan 120 lagere scholen, waarvan 6 in Jette. Elke school is anders,
heeft haar eigen identiteit, haar eigen aanpak. Daarom brengt u
best een bezoekje aan de school van uw keuze. Zo kan u de
school en haar filosofie beter leren kennen.
De gids is opgedeeld in 8 hoofdstukken: Het Jonge Kind,
Kleuterscholen, Lager Onderwijs, Buitengewoon Kleuter- en
Lager Onderwijs, Schoolondersteunende Diensten, Secundair
en Hoger Onderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en tenslotte
Nuttige Adressen.
U kan deze Onderwijsgids bekomen bij de VGC Technologiestraat 1 - 1082 Brussel - 02.482.05.16.

Ontwerpwedstrijd
voor leerlingen kunstrichting KTA
Winnend ontwerp zal op het handelsrepertorium “Leven te Jette”
en op de affiche van de Jetse jaarmarkt prijken
Traditioneel prijkt op de omslag van het gemeentelijke handelsrepertorium
“Leven te Jette” en op de affiche van de jaarmarkt een kunstwerk dat Jette op
een originele en artistieke wijze voorstelt. Dit jaar richt deze wedstrijd zich tot
de leerlingen van de kunstrichting van het Koninklijk Technisch Atheneum.
Van 9 juni tot 12 september kan u hun ontwerpen ontdekken in het Gemeentehuis.
Naar goede jaarlijkse gewoonte
zijn de Schepen van Economisch
Leven en Animaties Bernard Lacroix
en de vzw Handel en Jaarlijkse Jetse
Markt, in samenwerking met het
Koninklijke Technisch Atheneum
Jette en de Cercle des Collectioneurs
jettois, op zoek naar (jonge) kunstenaars voor de tentoonstellingwedstrijd
“Leven te Jette”. Deze wedstrijd
wordt reeds voor de zevende keer
georganiseerd als voorbode van de

132ste Jetse Jaarmarkt. Alle disciplines zijn welkom zoals aquarel, olieverf, potlood, cartoons, collages,
sculptuur,...

brochure “Leven te Jette - Vivre à
Jette” (25.000 exemplaren) en op de
affiches van de Jaarmarkt.

Het werk van de leerlingen van het
KTA moet gericht zijn op het thema
“Jette”. Een jury kiest de “Winnaar
van de Jetse Jaarmarkt”. Het winnende werk zal gepubliceerd worden in
het gemeentelijk informatieblad Jette
Info (23.500 exemplaren) en het werk
zal gebruikt worden als cover van de

Ontwerpen van de leerlingen
kunstrichting KTA

Expo “Leven te Jette”

Van 9 juni tot 12 september
In het Gemeentehuis Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het
gemeentebestuur

Cultuur

Wat zou jij
doen met
2.500 €?



juni 2008  Jette Info nr 154

19

De Jetse Jeugdraad en de gemeente Jette lanceren een projectoproep voor creatieve Brusselse jongeren die een
bangelijk, cool, wijs, graaf idee hebben maar de poen er niet voor hebben. En nee, geen plezierreisjes naar Jamaica
of een gameconsole voor al je maten! Je wil iets realiseren in Jette; Jette doen bewegen met muziek, film, sport,
kunst, cultuur een combinatie van deze of iets compleet anders! Begin alvast na te denken! En wie weet krijg jij
2.500 € om jouw project te realiseren!
Een initiatief van Brigitte De Pauw, Schepen van de Vlaamse Gemeenschap in Jette, de Jetse Jeugdraad,
Jeugdhuis De Branding Scouts en Gidsen Jette. De projectformulieren kunnen gedownload worden op
http://debranding.vgc.be.
Voor meer info: bel Bart Van de Ven (Jeugdhuis De Branding) op 0486.78.70.07.

De muziekacademie M. Van de Moortel
Muziekacademie M. Van de Moortel
Wilgstraat 1
Tel: 02.426.72.94
Directie: Véronique Honnay
E-mail: muziekacademiemvdm@yahoo.com
www.freewebs.com/muziekacademie_jette

Opendeurdag
op vrijdag 20 juni 2008
van 17u tot 19u in de Gemeentelijke muziekacademie, Wilgstraat 1
 Opening door het kinderkoor
 kennismaking met de studierichting muziek, woord en dans en met de verschillende muziekinstrumenten.
 Inschrijvingen voor het volgend schooljaar is mogelijk.
 Om 19u in de Sint-Pieterskerk, Kardinaal Mercierplein: kennismaking met het orgel

Slotconcert
op vrijdag 27 juni 2008
om 19u in de Gemeentelijke feestzaal, Kardinaal Mercierplein 10

Expo Essegem
Expo Essegem is het tentoonstellingsproject van het gemeenschapscentrum.
Het centrum biedt de bezoekers maandelijks een kijk op het werk van een
artiest. Zowel professionele als amateurkunstenaars komen aan bod. Litho,
fotografie, pentekeningen, olieverf,… Vanuit het hart, vanuit woede of innerlijke liefde, zwart-wit, kleur,... Expo Essegem is kleinschalig maar laat de artiest
vrij in z’n meningsuiting om het publiek te beroeren.

Luc Vander Mynsbrugge
Nog tot 9 juni
Luc Vander Mynsbrugge was vroeger chef-eigenaar van een restaurant. Hij
ruilde pollepel, potten en pannen voor zijn oude liefde: de schildersezel, penselen en olieverf. Het atelier is nu zijn vaste stek geworden. Zowel in de keuken
als aan de ezel, schudt hij pareltjes uit zijn mouwen.
Vol overgave en kunstgevoel schildert Luc Vander Mynsbrugge prachtige
figuratieve werken, steeds met een knipoog naar de horeca. Titels zoals
“Pousse-Café” (acryl op doek), “Premier Croquis” (olieverf op doek) zijn
slechts enkele pittige voorbeelden hiervan. Volgens deze kunstenaar is koken
kortstondig genieten van kunst en schilderen blijvend genieten van kunst. Laat
tijdens deze tentoonstelling, uw kunstige oog een smakelijke beoordeling vormen!

Info: Gemeenschapscentrum Essegem Leopold I-straat 329 Tel: 02.427.80.39
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