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Jaarmarkt
van Jette

Op maandag 30 augustus staat de
134ste Jetse jaarmarkt op het programma. Deze feestelijke activiteit
respecteert de traditie met honderden marktkramers die hn waren
aanprijzen, tientallen indrukwekkende boerderijdieren die door de
jury gekeurd worden én een uitgebreid aanbod aan animatie voor jong
en oud. Met het stripfestival, de
Jetse floralia, Cuba del Central, een
demonstratie van de hondenbrigade,
vuurwerk, de grote openluchtmarkt,
de rommelmarkt, sporttoernooien,
het Joêrmetfestival belooft het
opnieuw een spetterende editie te
worden.
U ontdekt alle details over de
jaarmarkt van Jette en de animatie in ons dossier.

ONTDEK
DE VERDERE DETAILS
PAGINA

20 23
tot

Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 00
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
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Opgelet voor valse ingebrekestellingen!
De verbeelding en de creativiteit
van oplichters kent geen grenzen. Ook
in onze gemeente zijn gevallen gemeld
van pogingen tot fraude met valse
ingebrekestellingen. Wees dus op uw
hoede, ook al klinken ze geloofwaardig.

combedrijven). Als u twijfelt over de
echtheid van de brief, check dan eerst
bij de klantendienst van het betrokken
bedrijf en informeer of er daadwerkelijk sprake is van achterstallige betalingen. Eén telefoontje zou u al uitsluitsel moeten kunnen geven.

In Jette zou dus iemand met slechte bedoelingen aan het werk zijn die
probeert makkelijk geld te verdienen
door valse brieven van een deurwaarder in de brievenbussen te deponeren. Het document meldt de wanbetaling van Belgacom-facturen (of
andere dienstverleners, vooral tele-

Het ontbreken van het adres van de
deurwaarder (of een verkeerd adres),
een niet-afgestempelde of niet-gefrankeerde enveloppe of een blanco enveloppe, een brief die niet beantwoordt
aan de standaarden van een officiële
brief (gegevens van de geadresseerde,
onderwerp,…) kunnen duiden op

VRAGEN

bedrog. Bovendien is een echte ingebrekestelling van een deurwaarder
vergezeld van een overschrijvingsformulier en staat er een betalingstermijn
van precies twee weken op vermeld.
Als dit niet het geval is, wees dan op
uw hoede. Controleer of het notariskantoor in kwestie wel degelijk bestaat
(www.gerechtsdeurwaarders.be)
en
contacteer het kantoor desnoods.

OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

Dergelijke pogingen tot oplichting
zijn geen geïsoleerde gevallen. Als u
zich in zo’n situatie bevindt, contacteer dan onmiddellijk de politie.

Traditioneel uurrooster
Vanaf 1 september geldt opnieuw het gewone uurrooster van het gemeentebestuur, waarbij de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en de Financiële
dienst op donderdag open zijn van 13u tot 19u. Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer (Stedenbouw): gesloten op dinsdag

Maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag

Donderdag

Diensten Bevolking,
Burgerlijke Stand en FIBEBO

Van 8.30u tot 14u

Van 13u tot 19u

Andere diensten

Van 8.30u tot 14u

Van 13u tot 16u

Uurrooster vanaf september

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

Uurrooster gemeentediensten (vanaf september)

De volgende gemeenteraad vinden plaats op woensdag 29 september om 20u
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.
U vindt de dagorde voor elke gemeenteraad op de website www.irisbox.irisnet.be. De volledige inhoud
van de gemeenteraadzitting wordt de dag nadien gepubliceerd op deze website.

Sfeer, muziek en plezier

van de BGM

Het belooft een mooie nazomer te worden in Jette. De gemeentelijke agenda
staat boordevol activiteiten. Tijdens het laatste weekend van augustus kan u
opnieuw genieten van de Jetse jaarmarkt, met alle bijbehorende animatie. Niet
alleen kan u mooie koopjes doen op de grote openluchtmarkt, op de rommelmarkt
of bij de lokale handelaars, maar vooral kan u samen met het gezin en vrienden
genieten van een - laat ons hopen zonnige - dag vol sfeer, muziek en plezier.

Ook het On Air Festival, op 11 september op het Kardinaal Mercierplein,
vormt een geslaagde cocktail met deze drie ingrediënten. Muziek met verschillende groepen en muziekstijlen, sfeer door de (kinder)animatie en het plezier volgt
automatisch. Het feit dat de organisatie in handen is van gemotiveerde Jetse jongeren maakt het initiatief nog mooier.

Woord

De derde belangrijke datum van deze nazomer is de autoloze zondag, op 19 september. Intussen is deze dag van de zachte mobiliteit een vaste afspraak geworden, waarbij we samen de
stad op een andere manier kunnen ontdekken, op een rustiger ritme, met minder drukte en met meer aandacht voor de 'zwakke' weggebruiker. Een dag zonder auto is niet alleen goed voor het milieu, maar laat
ons ook even nadenken over de alternatieve mogelijkheden om ons te verplaatsen in de stad. Tenslotte wil
niemand een stad die vastloopt door een aanzwellende autostroom en die gehuld is wolken van fijn stof.
Het openbare vervoer en de fiets zijn alternatieven die de nodige aandacht verdienen, hetgeen we aan de
lijve kunnen ondervinden tijdens de autoloze zondag. Op het Kardinaal Mercierplein kan u op deze dag
trouwens ook genieten van heel wat animatie rond zachte mobiliteit, tijdens "Jette Dorp".
Na de zomervakantie is het tijd om opnieuw aan de slag te gaan. Niet alleen voor de werknemers, maar
ook voor de leerlingen die een nieuw schooljaar aanvatten. Jette telt een grote populatie schoolgaande kinderen, hetgeen voor een behoorlijke drukte kan zorgen bij aanvang en aan het einde van de schooldag.
Ondanks alle inspanningen van het gemeentebestuur (aangepaste inrichting openbare ruimte, preventiemedewerkers aan de schoolpoorten, zones 30,...) blijven de kinderen kwetsbaar in het verkeer. Wees dus
alstublieft extra voorzichtig als u 's ochtends op pad gaat met de wagen en langs een school rijdt. Een ongeluk is snel gebeurt maar blijft een tragedie die nazindert.
Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Dienst Bevolking, Burgerlijke Stand
en FIBEBO (financiële dienst):
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 16u
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer: gesloten op
dinsdag

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: 02.422.46.75

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90
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Mis de digitale trein niet!
De informaticalessen van vzw Informaticacentrum die plaatsvinden in de
Openbare Computer Ruimte van de gemeentelijke administratie zijn een ideale
kans om u bij u in de buurt bij te scholen tegen onklopbare prijzen.
De gemeente Jette doet een extra inspanning om de kennis van de meest
courante informaticatools voor iedereen bereikbaar te maken. In juni 2010
heeft het College van Burgemeester en Schepenen een akkoord gesloten met
vzw Informaticacentrum dat bepaalt dat Jettenaren voor 3 euro per uur een
cursus kunnen volgen. Niet-Jettenaren betalen 5 euro per uur. Alles kadert in
de strijd om de sociale kloof te dichten. Iets opzoeken op het internet, een tekst
opstellen op de computer, …, bijna iedereen vindt het vanzelfsprekend, terwijl
de digitale revolutie aan veel mensen is voorbijgegaan.
Drie tot acht deelnemers krijgen een persoonlijke begeleiding van een informaticaprofessional. De cursusuren – van 9u tot 12u en van 13u tot 16u – hangen af van het niveau en de verwachtingen van de deelnemers. Bij de inschrijving krijgt iedereen enkele vragen voorgeschoteld om zo per persoon een programma te bepalen. U moet dus contact opnemen met vzw Informaticacentrum
op 02.646.25.45 om een afspraak te regelen. De inschrijving gebeurt in het
lokaal van de OCR zelf (Wemmelsesteenweg 100), op woensdag en donderdagnamiddag.
Een initiatief van het College van Burgemeester en Schepenen van Jette,
met de steun van het Informatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Gratis surfen
In de Openbare Digitale Ruimte
van Jette kan u eveneens gratis op
het internet surfen, op woensdag
van 13u tot 16u en op donderdag
van 14u tot 17u. Meld u aan met uw
identiteitskaart, in het bijgebouw
van het Gemeentehuis en u zal
gebruik kunnen maken van de computers in het lokaal, volgens de
beschikbaarheid van het moment.

Op woensdag- en donderdagnamiddag
kunnen de Jettenaren gratis gebruikmaken van de computers in de Openbare
Digitale Ruimte om op het internet te
surfen

Tentoonstelling

Jette
in vervlogen tijden
Nog tot eind september kan u in de gang van het gemeentehuis genieten van
de tentoonstelling «Jette in vervlogen tijden». Aan de hand van oude foto’s ontdekt u hoe onze gemeente er uit zag, vele jaren geleden.
Verscheidene zwart-witfoto’s tonen op groot formaat hoe Jette er uit zag, een
paar generaties geleden. De buurt van de Spiegel voor de heraanleg van het
Koningin Astridplein, de Villa Guyot voor de komst van het Garcetpark, de
kiosk op het Kardinaal Mercierplein,... Stuk voor stuk beelden die mooie herinneringen oproepen bij de oudere Jettenaren en de jonge Jettenaren verrassen.
Aan het onthaal kan u het boekje «De geschiedenis van Jette in beeld»
kopen, voor 5 euro, boordevol prachtige oude foto’s van Jette. De opbrengst
gaat naar het sociaal restaurant «De Engelbewaarder».
Tentoonstelling Jette in vervlogen tijden
in het Gemeentehuis van Jette - Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het Gemeentehuis

4

Jette Info nr 178 ■ september 2010 ■

Echo van de administratie

De gemeente Jette werft aan...
Controleur (m/v) openbare reinheid
voor de dienst Openbare Ruimte
Hebt u een diploma Hoger Secundair Technisch of Beroepsonderwijs (HSTO/HSBO) en valt u onder het Gecostatuut? Schrikt een job in de buitenlucht u niet af? Dan is dit misschien iets voor u. Als assistent arbeider (niveau C)
spoort u inbreuken op de openbare reinheid (bv. sluikstorten) op, houdt u toezicht op het werk van de arbeiders en op
de reinheid van de Jetse straten. U krijgt een toezichthoudende functie: aanpassen van het reinigingsprogramma, oordeelkundig toestaan van verloven,… U staat zelf onder toezicht van de hoofdverantwoordelijke, onderhoudt contacten
met Brussel Net om de reinheid op de gewestelijke wegen te regelen,…
De m/v voor wie deze job weggelegd is, beantwoordt aan volgend profiel:
• Uitstekende fysieke conditie; Bereid op zaterdag te werken; Uitstekende redactionele vaardigheden;
• Leidinggevende capaciteiten; Contactvaardig, communicatief en klantvriendelijk; Zelfstandig maar tegelijk teamspeler;
• Goede kennis van de courante informaticatoepassingen: Excel, Word (basis);
• Grondige kennis van het Nederlands en het Frans; Groot aanpassingsvermogen
• In het bezit van een rijbewijs B; Bereid om in alle weersomstandigheden buitenactiviteiten uit te voeren

Een aanwijzend schatter kadaster (m/v)
voor de dienst Grondgebiedbeheer
Na een specifieke opleiding over de wetgeving en de expertise rond deze materie wordt u ingeschakeld in de Dienst
Grondgebiedbeheer (Stedebouw). U neemt deel aan expertises van eigendommen, van het materiaal en van de uitrusting. U zoekt referentiepercelen op en werkt ook in overleg met de expert van de kadastrale administratie (AKRED).
Binnen de cel verwaarloosde en niet-uitgebate gebouwen en terreinen gaat u op onderzoek uit en bent u verantwoordelijk voor een deel van de administratie.
De ideale m/v voor deze functie leunt dicht aan bij het volgende profiel:

Zin in een afwisselende job
binnen een dynamische ploeg? Dan
heeft de gemeente u naast een aantrekkelijk salaris nog extra’s te bieden, zoals opleidingsmogelijkheden,
maaltijdcheques, een interessante
verlofregeling, een hospitalisatieverzekering tegen een interessant tarief,
gratis openbaar vervoer woonwerk,…
Geïnteresseerd? Stuur uw CV
plus motivatiebrief (ev. + kopie
diploma), naar de dienst HRM, via email naar jobs@jette.irisnet.be
(onderwerp: Vacature Controleur
Openbare Reinheid / Vacature
Aanwijzend
Schatter
/
Administratief secretaris) of via de
post
naar
"Dienst
HRM,
Wemmelsesteenweg 100, 1090
Jette".

• In het bezit van een diploma bachelor in bouwtechniek of architectuurontwerp;
• Met technische vaardigheden (plannen lezen, oppervlakteberekening,…);
• Met uitstekende kennis van MS Office tools (Word, Excel, Outlook,…);
• Goed vertrouwd met de gemeente Jette;
• Professioneel, integer, onpartijdig;
• Dynamische, communicatieve, georganiseerde en nauwkeurige teamplayer;
• Klantgericht;
• In het bezit van een rijbewijs B;
• Bij voorkeur met een Selorbrevet die de tweetaligheid bewijst.

Een administratief secretaris (m/v)
voor de Dienst Grondgebiedbeheer
Bent u uit het juiste hout gesneden voor een administratieve job maar schrikt de term “Grondgebiedbeheer” u af?
Geen nood, als geselecteerde kandida(a)t(e) voor deze functie krijgt u een grondige opleiding bij de Gewestelijke School
voor Openbaar Bestuur. Met deze extra bagage zal u vlug vertrouwd geraken met dossiers en correspondentie rond stedenbouw, leefmilieu en aanverwante materies. U verzekert ook de uitvoering en de opvolging van verslagen, ontwerpen
van collegebeslissingen en beraadslagingen van de gemeenteraad.
Het profiel dat de gemeente Jette voor deze functie voor ogen heeft:
• In het bezit van een diploma bachelor/graduaat;
• Stressbestendige, communicatieve, georganiseerde en nauwkeurige teamplayer;
• Met uitstekende kennis van MS Office tools (Word, Excel, Outlook) en het internet;
• Klantgericht;
• Een Selorbrevet die de tweetaligheid bewijst als extra troef.

Het OCMW werft aan...
Het OCMW van Jette wil zijn rangen versterken met:
• Een verpleegkundige (m/v) voor het rust- en verzorgingstehuis IRIS –
diploma vereist – Selor-attest van tweetaligheid gewenst – vermoedelijke datum
van indiensttreding: 1 november 2010
• Een administratief assistent(e) voor het rust- en verzorgingstehuis IRIS –
voltijds contract van onbepaalde duur – in het kader van het WIN WIN – ACTIVA-plan – diploma HSO – Selor-attest van tweetaligheid gewenst – vermoedelijke datum van indiensttreding: 1 november 2010
• Een sociaal assistent(e) – voltijds contract van onbepaalde duur (subsidie
Maribel) – Startbaanovereenkomst (-26 jaar) – diploma vereist – Selor-attest

van tweetaligheid gewenst – vermoedelijke datum van indiensttreding: 1 november 2010
• Een steward (m/v) voor de dienst onthaal – voltijds contract van onbepaalde duur (Maribel-subsidie) – uurrooster: van 8u tot 16.30u – diploma bewakingsagent (wet Tobback) en uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag
en zeden) vereist – Selor-attest van tweetaligheid gewenst
Solliciteren voor één van deze functies kan via valerie.salez@publilink.be of
via de post: OCMW JETTE, dienst HRM, Sint-Pieterskerkstraat 47-49, 1090
Jette. U kan uw kandidatuur indienen tot 15 september 2010.

Gezondheid
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Viasano – Jette denkt aan uw gezondheid

Slaap wel, blijf gezond
De gemeente Jette heeft zich, op initiatief van Schepen van Gezondheid
Paul Leroy, ingeschreven om mee te stappen in het Europese Viasano-programma,
dat obesitas en hartziekten bestrijdt. Via allerlei gezondheidsacties zet Jette zich
in voor de gezondheid van haar inwoners. Deze maand geven we u goede raad over
uw slaapgewoontes.
Eén derde van ons leven brengen we al slapend door. Voldoende reden dus
om de nodige aandacht te besteden aan onze slaap.

Slapen is een must
Tijdens het slapen worden onze batterijen opgeladen. Zo kan het geheugen
de informatie die ze overdag kreeg verwerken. Een goede nachtrust is daarom
van doorslaggevend belang.

Slaapmiddelen zijn geneesmiddelen
Niemand slikt meer slaap- en kalmeringspillen dan de Belgen. Dat blijkt uit
cijfers van de International Narcotics Control Board (INCB), het VN-orgaan
dat de productie en verspreiding van drugs in kaart brengt. Vergeet niet dat
slaapmiddelen geneesmiddelen zijn. Neem ze dus enkel in op doktersvoorschrift en zo weinig mogelijk.

Slapen is geen overbodige luxe

Wist u dat…

Een chronisch slaaptekort kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals hoofdpijn, depressie, hart- en vaataandoeningen en verhoogt het risico op ongevallen.
Recente studies tonen bovendien aan dat slaaptekort een invloed heeft op het
lichaamsgewicht. Een tekort aan slaap beïnvloedt ons eetpatroon en kan leiden
tot overgewicht.

21% van de Belgische bevolking met slaapstoornissen
kampt en 10% slaapmiddelen inneemt?
Vijf gouden regels voor een verkwikkende slaap
Slaapgedrag moet je opbouwen, dag na dag. Dit zijn enkele tips om goed te
slapen, nacht na nacht:
• Lezen is een uitstekende activiteit om te ontspannen voor het slapengaan.
• Sport liever niet binnen het anderhalf uur voor het slapengaan.
• Een volwassene heeft 8 tot 9 uur slaap per nacht nodig, kinderen 10 tot 12 uur.
• Grijp alle moed bijeen en sta nog even op om de temperatuur van de kamer
te controleren. De ideale kamertemperatuur ligt tussen de 18 en 20 graden.
• Respecteer uw lichaam: geeuwen, zware oogleden en prikkende ogen: het zijn
allemaal symptomen die erop wijzen dat het tijd wordt om van een welverdiende nachtrust te genieten.

TEST: Hebt u een slaaptekort?
Hoe gemakkelijk zou u indommelen of in slaap vallen in de hieronder vermelde situaties? Tracht u
voor te stellen hoe u door sommige van de hieronder weergegeven situaties zou beïnvloed
worden, zelfs wanneer u deze situaties niet recent hebt meegemaakt.

Een goede nachtrust draagt bij
tot een evenwichtige levensstijl
en een gezond eetpatroon.

Zou ik in slaap vallen in de volgende situaties?
0 = nooit
1 = er is een kleine kans
2 = er is een redelijke kans
3 = er is een grote kans

Situaties
Omcirkel het cijfer dat zo goed mogelijk bij elke situatie past
Bij het lezen

0

1

2

3

Bij het tv-kijken of in de bioscoop

0

1

2

3

Als toeschouwer in een theater of tijdens een vergadering

0

1

2

3

Als passagier in een auto tijdens een rit van minstens één uur

0

1

2

3

Bij een middagdutje

0

1

2

3

Bij het zitten en praten

0

1

2

3

Bij het zitten na een lunch zonder alcohol

0

1

2

3

Bij het aanschuiven met de auto in de file

0

1

2

3

Bereken uw resultaat

Enkele richtlijnen

• Van 9 tot 14: U hebt een slaaptekort, doe iets aan uw slaapgewoontes.

• Van 3 tot 4 jaar → 12u/dag met een
middagdutje

• * 15: U vertoont ernstige tekenen van slaperigheid overdag. Raadpleeg uw arts om te weten of u lijdt aan een slaapstoornis. Indien niet, denk eraan uw gewoontes te veranderen.

• Vanaf 8 tot 9u/dag

• < 8: U hebt geen slaaptekort.

• Vanaf 5 jaar → 10u/dag
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Verkeersveiligheid

Veilig terug naar school
Extra aandacht voor veilig verkeer vanaf begin september
Jaarlijks worden er vele honderden kinderen zwaar gewond of gedood in het verkeer. De statistieken lopen op tot meer dan 6 slachtoffers per dag en tientallen dodelijke slachtoffers per jaar. Achter
deze statistieken schuilen echter telkens weer hartverscheurende persoonlijke tragedies. De ouders,
grootouders, broertjes en zusjes dragen deze tragedie hun hele leven met zich mee. Elk verkeersslachtoffer is er één teveel. Laat ons dus extra voorzichtig zijn op de baan, als jonge voetganger,
maar vooral als autobestuurder.
Nu de schoolvakantie er bijna op zit, moet men als autobestuurder extra aandachtig zijn op de
baan. Straten en pleinen worden binnenkort opnieuw overspoeld door de schoolgaande jeugd. Onze
kinderen vormen het meest kwetsbare onderdeel in het verkeer. Laat ons er samen voor zorgen dat
ze niet het slachtoffer worden van de drukke verkeerssituatie in en rond onze hoofdstad.

V

anaf 1 september is het opnieuw zo ver. De verkeersdrukte gaat opnieuw omhoog. Niet alleen hervatten heel wat
mensen hun dagtaak, maar vooral gaan de vele duizenden kinderen opnieuw dagelijks op weg naar school. Net
daarom moet elke autobestuurder tijdens deze periode, nog meer dan anders, extra opletten voor de kinderen
die niet alleen aan de schoolpoort maar ook onderweg plots kunnen opduiken op de rijweg. Deze bijzonder kwetsbare
weggebruikers verdienen onze hoogste oplettendheid.

Voorzichtigheid geboden
België telde vorig jaar nog meer dan 2.000 zware verkeerslachtoffers onder de 18 jaar, van wie bijna 200 dodelijke
slachtoffers. Het verkeer blijft nog al te vaak een moordmachine,
onvoldoende beheerst door de persoon achter het stuur of onderschat door een argeloos kind dat de straat oversteekt.
Deze onveiligheid blijft een belangrijke bedreiging voor de kwaliteit van ons leven. Ouders, familieleden, in vele gevallen ook de chauffeur achter het stuur, zijn getraumatiseerd voor de rest van hun dagen. Bij een ongeval hangt de overlevingskans van de kinderen rechtstreeks af van de snelheid waarmee zij worden aangereden. Bij een snelheid van 30 km/u
bedraagt de overlijdenskans 5%, terwijl deze kans bij een snelheid van 50 km/u oploopt tot 45%. Dit cijfer rechtvaardigt,
moest dit nog nodig zijn, de invoering van zones 30 in de schoolomgeving. Niet alleen de snelheidsduivels brengen de
schoolgaande kinderen in gevaar. Ook onoplettend gedrag zoals achteloos parkeren op voetpaden, bushaltes of fietspaden brengt eveneens heel wat gevaar met zich mee voor dezelfde kwetsbare groep.
Het Jetse gemeentebestuur stelt alles in het werk om de kinderen te beschermen, door aangepaste verkeerssituaties
(zones 30, verkeersdrempels), maar ook door aan elke schoolpoort een Jet’ Contact te plaatsen die het verkeer aan de
zebrapaden voor de school regelt. Aan u als autobestuurder om ook uw verantwoordelijkheid op te nemen en de voet
van het gaspedaal te lichten in de buurt van de scholen, aan de tramhaltes,... Die vijf minuten tijdswinst door sneller te
rijden zijn zeker geen kinderleven waard.

Tips voor de ouders
Ook de ouders kunnen hun steentje bijdragen tot de veiligheid van hun oogappel in het verkeer. Veel ouders kiezen ervoor om hun kinderen met de wagen
naar school te brengen met het oog op hun veiligheid. Meer dan de helft van de kinderen die gekwetst geraken of het leven laten bij ongevallen op weg van en
naar school, zijn echter autopassagiers! Men moet eveneens denken aan de hinder die veroorzaakt wordt aan de schoolpoort. Soms laat men de kinderen beter
op een andere manier naar school gaan, te voet, met de fiets of met het openbare vervoer.
• Als uw kind te voet naar school gaat, moet u niet absoluut kiezen voor de kortste weg, maar voor de veiligste weg met brede voetpaden. De straat oversteken
gebeurt best waar uw kind de wagens duidelijk ziet (en omgekeerd) en op een goed verlichte plek waar de oversteek kort is. Vertrek op tijd zodat uw kind in
z’n haast zijn aandacht of voorzichtigheid niet verliest.
• Als uw kind naar school fietst, moet u ook enkele maatregelen naleven. Als u
samen met uw kind fietst, rij dan links van hem/haar. Pas als uw lieveling voldoende ervaring heeft, kan u achter hem plaatsnemen. Wees voor de start
duidelijk over bepaalde regels (wanneer stoppen, de route,...). Bij aankomst
kan het aanstippen van de goede en minder goede punten uw kind laten evolueren. Laat uw kind nooit vertrekken zonder de nodige bescherming (helm,
reflecterend vestje, verlichting,...). Meer info: www.samenopvallen.be.
• Gebruikt uw kind het openbaar vervoer om op school te geraken, leer
hem/haar dan de uurroosters en de lijn die hij moet nemen. Leg eerst samen
de route af, zodat uw kind weet wanneer hij de stop moet aanvragen. Duid op
het gevaar van het oversteken voor of achter de bus of tram, waarbij uw kind
uit het zicht van de wagens wordt onttrokken.
• Hoe uw kind zich ook naar school verplaatst, u kiest best voor kledij met heldere kleuren en voor boekentassen en schoenen met reflecterende banden.

Samenleving
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Op zoek naar een job?

De gemeente maakt er werk van
Op 9 september 2010 houdt de gemeente opnieuw een grote jobbeurs. Net als elk jaar is dit een uitgelezen kans om kennis te maken
met potentiële werkgevers en organisaties die actief zijn in de tewerkstellingssector.
it jaar speelt de jobbeurs zich af op twee plaatsen: de Gemeentelijke Feestzaal en de
Gemeentelijke Raadzaal. Op de eerste locatie kunnen werkzoekenden contacten leggen met
verschillende werkgevers (UZ Brussel, MIVB,…) en zes uitzendkantoren. In de tweede zaal
staan een tiental overheidsinstellingen, waaronder ACTIRIS en het OCMW van Jette, klaar
om u wegwijs te maken in uw zoektocht naar een job. Met deze jobbeurs probeert de gemeente de alsmaar groeiende groep werkzoekenden aan een job te helpen. De bedoeling van dit initiatief van
Schepen van Tewerkstelling Bernard Lacroix is om werkzoekenden in contact te brengen met potentiële werkgevers. Maar ook overheidsinstellingen die werkzoekenden bijstaan in hun zoektocht naar een
gepaste job, mogen uiteraard niet ontbreken op dit evenement.

D

Een jobbeurs op twee locaties, dat bewijst enerzijds dat de editie van 2009 een groot succes was,
maar toont ook aan dat het tegenwoordig niet eenvoudig is om aan een job te geraken. De valkuilen
zijn talrijk: onvoldoende scholing, een weinig professioneel opgesteld cv,… Daarom zullen naast de
klassieke uitzendkantoren ook sociale uitzendkantoren vertegenwoordigd zijn op de jobbeurs. Deze
kantoren zijn gespecialiseerd in het begeleiden van laaggeschoolde werkzoekenden. Op de jobbeurs
kan u bij hen terecht om uw cv te laten nalezen.
Jobbeurs
Op 9 september 2010 van 10u tot 16.30
In de Gemeentelijke Feestzaal (Kardinaal Mercierplein 10)
en in de Raadzaal (Raadhuis – Kardinaal Mercierplein)
Meer info: Stéphanie Housiaux – 02.422.31.13 – shousiaux@jette.irisnet.be.

Politiezone Brussel-West stelt bikersteam voor
Hoewel ze al operationeel zijn sinds oktober vorig jaar, was het bikersteam
van de politiezone Brussel-West tot voor kort nog niet officieel voorgesteld.
Dat gebeurde op een zomerse morgen in en rond het Karreveldkasteel in
Sint-Jans-Molenbeek. Meteen werd ook aangekondigd dat het team er
binnenkort een zesde biker bij krijgt.

Voor alle duidelijkheid: we hebben
het hier niet over de wijkagent op de
stadsfiets. Het concept van de bikers
is van een heel andere orde. De politiezone Brussel-West ging de mosterd
halen bij de Nederlandse collega’s. In
september 2009 trokken vijf geselecteerde kandidaten een week lang
naar Nijmegen om er een internationale bikeropleiding te volgen. Het
resultaat daarvan was vanaf 1 oktober te zien in de straten van onze
politiezone. De bikers worden ingezet voor opdrachten in het kader van
preventie, verkeersveiligheid en de
aanpak van criminaliteit en overlast.
De vijf sportievelingen showden fier
hun stoere mountainbikes en hun
hippe uitrusting in aanwezigheid van
hun korpschef Johan De Becker die
er meteen aan toevoegde dat er
binnenkort een zesde biker bij komt.
Hij prees het team voor hun enthou-

siasme en dynamisme en wees ook op
de positieve invloed die ze uitoefenen
op het imago van de politiezone.

Meer blauw-op-de-fiets
op straat
De resultaten van het bikersteam op
het veld mogen er anders ook gerust
zijn: dertig gerechtelijke aanhoudingen, achttien bestuurlijke aanhoudingen en bijna vijfhonderd pv’s in negen
maanden. En de belangrijkste resultaten zijn dan nog niet eens te meten:
het fel verbeterde contact met de
burgers en de handelaars en het ontradend effect van hun aanwezigheid
in het straatbeeld.
Na de officiële voorstelling mochten
de vijf bikers op een hindernissenparcours rond de vijver van het
Karreveldkasteel de aanwezigen
overtuigen van hun rijvaardigheid.

8

Jette Info nr 178 ■ september 2010 ■

Samenleving & Mobiliteit

19 september 2010

Autoloze Zondag
Op 19 september vindt voor de negende keer op rij de Autoloze Zondag plaats.
Eigenlijk zouden we moeten spreken van een zondag zonder motorvoertuigen,
want tussen 9u en 19u is het hele grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten
verboden terrein voor auto’s, motorfietsen, scooters, tractoren,... Er zijn uiteraard
uitzonderingen (zie hiernaast).
De Week van de Mobiliteit, van 16 tot 22 september, en
de Autoloze Zondag vormen dé gelegenheid om de stad
anders te beleven: minder vervuiling, minder lawaai, een
gezellige sfeer,… Dit Europees initiatief geeft de mensen

de kans om gedurende enkele uren weer baas te zijn over
de openbare ruimte. Dat ze daar gretig gebruik van maken,
getuigen de buurtfeesten annex barbecues die welig tieren
op die dag en die elk jaar talrijker worden.

Mobiliteit anders bekeken
Tentoonstelling, straatfeesten en animaties
Haal uw rollerskates maar van onder het stof, regel het zadel van uw fiets of diep
uw wandelschoenen op uit de kast, want op 19 september 2010 vindt van 9u tot
19u de 9de editie van de Autoloze Zondag plaats! Het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest maakt zijn 160 km² wegen nog maar eens vrij voor de “zachte mobiliteit”.
Hier volgt een overzicht van de animatie in Jette tijdens deze Autoloze Zondag.
Tentoonstelling
Tijdens de Week van de Mobiliteit
organiseert de Adviesraad Mobiliteit
een fototentoonstelling rond de “zachte mobiliteit”, met foto’s van de deelnemers van de wedstrijd “Jette in
actie, Jette in beweging. Een andere
mobiliteit”. De foto’s worden tentoongesteld in de inkomhal van het
Gemeentehuis en aan de ramen van
inwoners van de Gillebertusstraat en
de Wemmelsesteenweg. De drie beste
foto’s winnen een prijs.
Inlichtingen: Annemie Maes –
0474.628.266 – annemiemaes@skynet.be

Zaterdag
18 september 2010

gemeente Jette haar inwoners een
gezellige ontspanningsruimte aan op
het Kardinaal Mercierplein. U leest er
meer over op pagina’s 9 en 10

Straatfeesten

Straatfeesten

• In de Gillebertusstraat: barbecue en
animatie voor de buurtbewoners,
van 11u tot 22u, de straat is voor de
gelegenheid
verkeersvrij.
Inlichtingen: Koen Heymans –
0478.88.02.60 of 02.424.21.91 –
koen-heymans@skynet.be

• In de Corneille De Clercqstraat:
buurtontbijt en diverse animaties.
De straat is er afgesloten tussen
huisnummer 54 en de Odon
Warlandlaan en het is er verboden
te parkeren tussen 7u en 13u.
Inlichtingen:
Geoffrey Lepers – 02.420.79.64 –
nath_et_geof@geonat.be

• In de Vanderborghtstraat: een braderie/rommelmarkt en een gezellig
etentje voor de buurtbewoners, van
7u tot 22u, de straat is voor de gelegenheid
verkeersvrij.
Inlichtingen: Pierre Dewaels –
0477.97.43.11
–
pierredewaels@yahoo.fr

Zondag
19 september 2010
Een gemeentelijke infostand
op het Koningin Astridplein
Van 11u tot 17u zal er een gemeentelijke infostand staan op het Koningin
Astridplein. U kan er terecht voor
informatie over de gemeente Jette,
over de Autoloze Zondag, over mobiliteit. Atrium zorgt voor informatie
over de nieuwe dynamiek die momenteel heerst op en rond het
Spiegelplein.

Jette dorp
Tijdens de Autoloze Zondag biedt de

• Dieleghemsesteenweg: rommelmarkt, de Dieleghemsesteenweg en
de Decréstraat zijn verkeersvrij van
9u tot 18u.
Inlichtingen:
Daniel Henrard – 02.479.35.65 –
Dany.henrard@skynet.be
• In de Gustave Gilsonstraat: barbecue, de straat is verkeersvrij van
11u tot 19u.
Inlichtingen:
Claire Vandevivere – 0476.30.47.05
– cvandevivere@yahoo.com
• In de Legrelle-, Dopéré-,
Boghemans- en de Brunardstraat
en op de Wemmelsesteenweg: rommelmarkt van 7u tot 18u.
Inlichtingen: Joëlle Electeur –
0476.888.468
• In de Verscheldenstraat: rommelmarkt, de straat is verkeersvrij van
8u tot 18u.
Inlichtingen:
Patrick Grotz – 0475.54.02.17 –
patrick.grotz@chello.be

• Op de Wemmelsesteenweg: twee
barbecues en animatie voor kinderen, van 9u tot 19u.
Inlichtingen:
Mireille Vanderkam – 0473.68.10.34
– mireillevanderkam@gmail.com en
Kirkor Kaspar – 0479.40.87.21 –
kirkor.kaspar@skynet.be
• In de Edouard Faesstraat: barbecue
voor de straatbewoners en animatie
voor kinderen, het gedeelte van de
straat tussen de huisnummers 3 en
53 is verkeersvrij van 10u tot 18u.
Inlichtingen:
Nick Deknudt – 0475.24.24.24 –
nick.deknudt@telenet.be
Info over de Autoloze Zondag in
Jette: Micheline Heris – Dienst
Mobiliteit – Gemeentebestuur Jette –
Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette
– 02.422.31.04 – mheris@jette.irisnet.be

Samenleving & Mobiliteit ■
Wie mag op 19 september met de auto
rijden?
De Autoloze Zondag geldt voor
elk gemotoriseerd voertuig (auto’s,
motorfietsen,…), van 9u tot 19u, uitgezonderd het openbaar vervoer,
taxi’s en voertuigen van openbaar
nut. Om veiligheidsredenen is de
maximumsnelheid op het hele
grondgebied van het gewest wel
beperkt tot 30 km/u. Een gehandicaptenkaart geldt als vrijgeleide,
tenminste als de houder van de kaart
binnen de wettelijke bepalingen
handelt. Gehandicapten met zo’n
kaart moeten dus geen derogatie
aanvragen om zich met de auto te
verplaatsen. Mensen die absoluut
hun voertuig moeten gebruiken (om
professionele, medische,… redenen), moeten een derogatiedocument aanvragen. Deze documenten
worden uiterlijk tot woensdag 15
september afgeleverd. Een dergelijke aanvraag geeft niet automatisch recht op een derogatie. Elke
aanvraag wordt onderzocht door de
Gemeentesecretaris. Het aanvraagformulier vindt u op www.jette.be en
is vanaf nu beschikbaar aan het onthaal van het gemeentehuis.
De derogatieaanvragen moeten
vanaf maandag 9 augustus ingediend
worden bij het Gemeentebestuur
van Jette – Kabinet van de
Gemeentesecretaris
–
Wemmelsesteenweg 100 – tel:
02.423.12.21 of 02.423.12.26 – fax:
02.423.12.25. U kan uw aanvraagformulier terugsturen per post of per
fax. Opgelet! Als u uw formulier
persoonlijk wil komen afgeven, dan
kan dat op bureau 113 van 9 tot 31
augustus, elke weekdag van 9.30u
tot 14u en van 1 tot 15 september,
elke weekdag van 9.30u tot 14u, op
donderdag ¬enkel van 13u tot 19u.
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Velodroom,
een spektakel op de fiets en op het scherm
Velodroom is eigenlijk “cyclo-cinema-competitie”,
wielrennen in een tent voor een scherm. Het idee is
ontsproten aan het brein van vzw Zinderling. Dit spektakel is een belevenis voor jong en oud en wordt
gebracht in voorstellingen van één of twee etappes.
Twee fietsen, twee ploegen en een half uurtje puur
entertainment.
Bij Velodroom wordt het publiek in twee teams opgedeeld die elk hun renner kiezen. Rood fietst tegen blauw. De fietsen drijven elk een filmpje aan dat
op een groot scherm geprojecteerd wordt. Onder luide aanmoedigingen van
hun team geven de wielerhelden het beste van zichzelf om als eerste de finish
te bereiken. Spanning, sensatie en veel humor in een unieke voorstelling!
Je kan dus echt winnen: hoe sneller je rijdt, hoe sneller het filmpje afgespeeld wordt. In de filmpjes zie je twee renners die zich reppen van start naar
finish. Onderweg komen ze allerlei wonderlijke hindernissen en obstakels
tegen: in de kustetappe moet een drenkeling gered worden uit de Noordzee,
in de Vlaamse Ardennen dreigt een dopingschandaal, in Gent wordt een oud
vrouwtje aangereden door een auto en gereanimeerd met een fietspomp,
enzovoort.
Een wieleretappe zoals in de echte rondes, compleet met een sportcommentator, interviews met de winnaar en de verliezer en de uitreiking van de
medailles. Niet te missen!
Velodroom, een productie van vzw Zinderling
Op 19 september 2010 - Kardinaal Mercierplein
5 voorstellingen overdag – tussen 11u en 14u en tussen 15u en 17u
Gratis toegang
Meer info: Anne-Françoise Nicolay – afnicolay@jette.irisnet.be en ontdek
Velodroom op www.zinderling.be

Verkeersmaatregelen Week van de Mobiliteit
Op de Autoloze Zondag (19 september 2010) organiseert vzw Pro Velo drie fietstochten in het Gewest. Eén van
deze fietstochten doet in Jette volgende straten aan:
Leopold I-straat, de Smet de Naeyerlaan, Paul
Michielsstraat, Léon Theodorstraat, Koningin Astridplein,
Jetselaan, Lakenselaan en de Jacques Sermonlaan. Deze
straten worden in de week voor 19 september bewegwijzerd om de fietsers op de Autoloze Zondag zonder problemen door Jette te loodsen.

Walenstraat): van 9u tot 19u
• Corneille De Clercqstraat (tussen het huisnummer 54 en
de Odon Warlandlaan): van 8u tot 13u (het is ook verboden te parkeren op de twee parkeerplaatsen langs het
pleintje op de Odon Warlandlaan)
• Wemmelsesteenweg (tussen de Priester Paul Le
Rouxstraat en de Sint-Pieterskerkstraat): van 10u tot
18u

Volgende straten worden voor alle verkeer afgesloten.
Het is er ook verboden om te parkeren omwille van de activiteiten.

• Gustave Gilsonstraat (tussen huisnummer 129, aan de
kant van de Ernest Salustraat, tot de Théophile De
Baisieuxstraat): van 11u tot 19u

Op zaterdag 18 september 2010

• Dieleghemsesteenweg (tussen het Oude
Afspanningsplein en de René Reniersstraat) en
Decréestraat: van 7.30u tot 19u

• Vanderborghtstraat (tussen de Broustinlaan en de
Lakenselaan en tussen de Broustinlaan en de grens met
Koekelberg): van 7u tot 21u
• Vanderborghtstraat (tussen de Lakenselaan en de Prins
Boudewijnstraat): van 7u tot 22u
• Gillebertusstraat: van 9u tot 22u

Op zondag 19 september 2010
• Stanislas Legrellestraat, Léon Dopéréstraat,
Boghemansstraat, Brunardstraat en Wemmelsesteenweg
(tussen de Stanislas Legrellestraat en de Léon
Dopéréstraat): van 7u tot 18u
• Pierre Verscheldenstraat: van 8u tot 18u
• Edouard Faesstraat (tussen de huisnummers 3 en 53):
van 10u tot 18u
• Wemmelsesteenweg (tussen de Vlamingenstraat en de

De volledige zone van het grondgebied Jette is op de
Autoloze Zondag (19 september) autovrij (zie kader).
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Jette Dorp
De openbare ruimte is van iedereen
19 september 2010: Autoloze Zondag. Het ideale moment om het
Kardinaal Mercierplein om te toveren tot een oase van ontspanning en
gezelligheid, inclusief een gazon om op te picknicken, een speelplaats
op de parking voor het station en tal van gratis activiteiten. Kortom, u
zal er uw gemeente anders beleven en de openbare ruimte (bijna) naar
eigen goeddunken kunnen benutten.
Voor het derde jaar op rij al organiseert de gemeente Jette het project “Jette Dorp”, een initiatief
van de Schepen van Mobiliteit en Duurzame ontwikkeling Christine Gallez met steun van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Deze actie draait rond het promoten van de zachte mobiliteit en geeft de inwoners de kans om de openbare ruimte naar eigen believen in te vullen. U zal er heel wat informatie vinden over het project rond de heraanleg van het Kardinaal Mercierplein en de stationsbuurt en over
zachte mobiliteit in het Brussels Gewest.

Zachte mobiliteit als rode draad
Voor dit project, dat vooral het “samen leven” wil stimuleren, deed Jette een
beroep op partners met een diverse achtergrond. Op lokaal niveau zijn er bijvoorbeeld de eco-ambassadeurs en het project rond sociale economie Rouf die
u tips kunnen geven over duurzame ontwikkeling. De eco-ambassadeurs zullen
u alles vertellen over de productie van milieuvriendelijke onderhoudsproducten, terwijl Rouf animaties zal opzetten rond het hergebruik van textiel.

Jette Dorp wil het “samen leven” stimuleren en is een ludieke
actie rond mobiliteit en duurzame ontwikkeling
Ook tal van andere activiteiten – met (zachte) mobiliteit als rode draad – zullen de massa zeker bekoren. Zo zal vzw Ecoconso eco-rijlessen geven, kunnen
fietsenherstellers kleine reparaties of een onderhoud op uw fiets uitvoeren en
kunnen fervente fietsers hun stalen ros laten graveren. Voor de jonge rennertjes
is er een behendigheidspiste, terwijl de vzw Green jong en oud trakteert op een
ludieke en originele ontdekkingstocht naar de verschillende facetten van mobiliteit en onze dagelijkse verplaatsingen.

En dan is er nog Velodroom, een tweetalig en interactief familiespektakel dat
zich om het uur herhaalt. Voor de sfeer zorgen het koor Sonambulle, het Urban
Fusion festival met hun slamconcert en de percussionisten van de vzw KWA. De
allerkleinsten kunnen dan weer terecht in de Jetse bibliotheken voor verteltheater van Kamishibai of in het Boudewijnpark voor verhaaltjes in het Nederlands
en in het Frans. De lijst activiteiten is werkelijk eindeloos…
Ontdek Jette Dorp op het Kardinaal Mercierplein en maak kennis met mensen van alle leeftijden en alle culturen, gezellig bij een fairtradedrankje. Na deze
namiddag zal u fit en ontspannen huiswaarts keren. Kom zeker eens langs!

Jette Dorp
Op 19 september van 11u tot 17u
Op het Kardinaal Mercierplein
Gratis
Meer info: Anne-Françoise Nicolay – 02.423.12.09 –
afnicolay@jette.irisnet.be

Kunst bevordert sociale cohesie
Het project “Bonjour voisin ! Ca va ?” komt op Jette Dorp met een creatieve workshop op de proppen. Deze
schilderworkshop brengt buurtwerking en gezelligheid bij elkaar en is een initiatief van jonge volwassenen die
opgeleid zijn om aspirant-kunstenaars van alle leeftijden te begeleiden.
In februari 2009 legden de animatoren van het Projet Interquartier van
het Centre Culturel de Jette de laatste
hand aan het grote frescoproject
“Partage l’arc-en-ciel” aan de ingang
van metrostation Belgica. Deze realisatie, georganiseerd in samenwerking
met de gemeentelijke Preventiedienst,
is erin geslaagd jongeren uit de buurt
te mobiliseren en een grafisch project
uit te werken dat tegelijk bevorderlijk
is voor de sociale cohesie. Een van de
originele invalshoeken van dit project
was dat de jonge amateurkunstenaars
daarna op hun beurt de kans kregen
om andere geïnteresseerden via creatieve workshops (schilderworkshops)
te begeleiden. Zo sloeg “Bonjour voisin ! Ca va ?” een brug tussen mensen
die mekaar anders misschien nooit
zouden ontmoet hebben.

Sindsdien hebben deze schilderworkshops, georganiseerd door jongeren die meestal uit probleemwijken
komen, stilaan een vaste plaats veroverd op allerlei Brusselse en Jetse
festiviteiten. Een opvoeder en twee
begeleiders posteren zich bijvoorbeeld
aan de ingang van een metrostation en
nodigen passanten uit om iets te schilderen rond thema’s zoals gezelligheid
of Europa. Elke ervaring verliep uitstekend en de deelnemers en de jongeren waren zeer blij met de aandacht
die ze kregen.
De doelstellingen zijn uiteenlopend: het zelfbeeld versterken, leren
delen met anderen, de collectieve
intelligentie aanwakkeren, het groepsgevoel en de sociale vaardigheden stimuleren en jongeren op een correcte
manier leren omgaan met hun leefomgeving. Op Jette Dorp zullen jongeren

collectieve kunstwerken creëren
samen met het publiek. Zo zullen de
deelnemers zichzelf herkennen in één
of meerdere artistieke creaties die bijdragen tot een aangename leefomgeving.
Bent u nieuwsgierig van aard?
Hebt u zin om samen met andere deelnemers mee te
schilderen aan een
werk in het kader
van de sociale
cohesie? Dan is
deze workshop
echt iets voor u!

« Bonjour voisin ! Ca va ? »
Creatieve schilderworkshop
19 september van 11u tot 17u
op Jette Dorp (Kardinaal
Mercierplein)
Gratis deelname

Economisch leven
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Voedselveiligheid

Infosessie voor de detailhandel
Op 11 oktober organiseert de gemeente Jette een infosessie voor detailhandelaars. Deze interessante en gezellige
workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het
gewestelijk agentschap Atrium en het FAVV (Federaal
Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen). Het is
de bedoeling om het geheugen van de handelaars wat
betreft voedselveiligheid op te frissen of iets extra op te steken van de complexe en constant veranderende wetgeving
errond.

Detailhandelaars worden tegenwoordig overspoeld
met regels en wetten, zeker op het vlak van de
voedselveiligheid
Klanten beseffen dikwijls
niet dat achter de producten
en de glimlach van de kassierster, een batterij van regels
schuilgaat waaraan de uitbater
zich moet houden. Handelaars
van hun kant zijn dan weer
meestal zo begaan met de
tevredenheid van hun klanten
en de dagelijkse beslommeringen, dat ze soms het administratieve luik van hun activiteit uit het oog verliezen. De
boekhouding verdient zeker
de nodige aandacht. Ze geeft
een beeld van de evolutie van

het zakencijfer en is van essentieel belang in de relatie met
de administratieve overheid (met name de belastingen,
meer bepaald de administratie van de belastingen). Helaas
ontsnappen andere wettelijke bepalingen aan de aandacht
door tijdsgebrek en nonchalance.
Detailhandelaars worden tegenwoordig overspoeld met
regels en wetten, zeker op het vlak van de voedselveiligheid. Bij een inspectie worden dan ook geregeld ernstige
lacunes vastgesteld in de kennis en de toepassing van de
regels rond die voedselveiligheid. En toch moet de wet
nageleefd worden en staan er sancties op overtredingen.
Het is nochtans mogelijk om zich op een eenvoudige
manier aan de regels te houden zonder daar veel tijd en
geld in te investeren. Om de Jetse handelaars optimaal te
informeren en vertrouwd te maken met bepaalde verplichtingen, organiseert de gemeentelijke administratie een
workshop van zo’n twee uur. Twee gemeentelijke ambtenaren, bijgestaan door vertegenwoordigers van het FAVV
(Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen), zullen de aandachtspunten wat betreft voedselveiligheid belichten en antwoorden op uw vragen. De sessie
wordt afgesloten met een drink.
Hebt u een kleinhandel en wenst u deel te nemen aan de
workshop op 11 oktober? Contacteer dan Najia Belfaquih
– dienst Grondgebiedbeheer – Gemeentelijke
Administratie van Jette – Wemmelsesteenweg 100 - tel:
02.423.13.85 - nbelfaquih@jette.irisnet.be

Een ondernemer met groene vingers
Jette is een gemeente vol ondernemende zielen. Daarom stellen we in deze gloednieuwe reeks elke maand een Jetse KMO voor. De eerste in de rij is tuinarchitect
Bernard Flahaux. Hij is de zaakvoerder van de onderneming Flahaux en is actief in
de sector van tuinaanleg en -onderhoud. In zijn kantoor aan de Tentoonstellingslaan
vertelt deze Jettenaar vol enthousiasme over het reilen en zeilen binnen zijn bedrijf.
Bernard Flahaux studeerde begin
jaren negentig af als bachelor (toen
nog graduaat) in de landschaps- en
tuinarchitectuur.
Hij
besloot
onmiddellijk als zelfstandige aan de
slag te gaan. Als geboren en getogen
Jettenaar verkoos hij Jette als uitvalsbasis.

“Onderhoud van tuinen en
tuinaanleg, van concept tot uitvoering, dat vormt zowat de
hoofdmoot van onze activiteiten”
Als hij nu terugkijkt op die beslissing moet hij besluiten dat het geen
evidente keuze was om vanuit Jette te
opereren. Zijn eerste opdrachten
waren dan ook buiten de gemeente en
het heeft zelfs een tijdje geduurd voor
hij voet aan de grond kreeg in zijn

thuisbasis en er naam maakte als tuinarchitect.
Na 16 jaar heeft Bernard Flahaux
zijn zaak uitgebouwd tot een bloeiende onderneming. Momenteel werkt hij
met een ploeg van acht personen. Hun
statuut varieert van arbeider tot leerjongen of zelfstandige. Mensen uit alle
windstreken en zelfs één uit Jette. Zij
zijn voortdurend in de weer en op de
baan in Jette, Brussel, Vlaanderen,
Wallonië,
tot
zelfs
in
het
Groothertogdom Luxemburg. Het
klantenbestand van Flahaux bestaat
voor driekwart uit beheerders die
instaan voor de gemeenschappelijke
eigendom van appartementsgebouwen. Het resterende kwart is eerlijk
verdeeld tussen particulieren en
bedrijven.
Het tuinonderhoud neemt een
groot deel van de activiteiten van
Bernard Flahaux en zijn team in

beslag. Een tweede activiteit is de
tuinaanleg zelf. Dat kan gaan van het
uittekenen van een plan voor een tuin
en het opstellen van een lastenboek
tot het effectief aanleggen van de tuin,
inclusief eventuele terrassen, omheiningen, planten, grasperken, waterpartijen,… Van pril concept tot de realisatie van een prachtige oase van
groen en rust.
Meer info:
Flahaux –
Tentoonstellingslaan 404 bus 10 –
Tel.: 02.478.42.20
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Leefmilieu

Frituurolie of -vet inzamelen: een groene reflex
Steeds meer gezinnen weten ondertussen waar ze met hun gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet heen
moeten. In Jette kan dat in de gewestelijke containerparken (de adressen vindt u onderaan dit artikel) of bij de
‘Groene Plekjes’-ophaalwagen die een keer per maand bij u in de buurt langskomt. U vindt de ophaalkalender in
de kader 'Afval' hieronder.
Voor de inzameling van de gebruikte frituurolie, -vet en fondueolie werkt de gemeente samen met met Valorfrit.
Valorfrit v.z.w. is het organisme dat sinds 1 januari 2005 de aanvaardingsplicht voor gebruikte frituuroliën en -vetten
beheert. Een aanvaardingsplicht houdt in dat de producenten, invoerders en verdelers van dierlijke en plantaardige oliën
en vetten verantwoordelijk zijn voor de volledige levensloop van hun producten, van verkoop tot recyclage. Deze verplichting is vergelijkbaar met bestaande systemen zoals Fost Plus voor de huishoudelijke verpakkingen, Bebat voor de
batterijen of Recupel voor de afgedankte elektronische toestellen.
Valorfrit v.z.w. beheert de aanvaardingsplicht zowel voor de gebruikte frituuroliën en –vetten afkomstig van de huishoudens als deze afkomstig van de professionele gebruikers (frituren, snackbars, hotels, restaurants

Tips voor het opvangen van gebruikte frituurolie of –vet en fondueolie:
• Neem een geschikte fles, bij voorkeur de oorspronkelijke of een ander type plastic fles.
• Laat de gebruikte frituurolie of fondueolie volledig afkoelen alvorens ze met behulp van een trechter in de fles te gieten.
• Gebruikt frituurvet laat u afkoelen tot minder dan 40° en giet u vervolgens in de fles met behulp van een trechter of in
een metalen doos (deze inzamelmethode is beter voor de verwerking van de gebruikte frituurvetten).

Gewestelijk containerpark Noord: Rupelstraat (onder de Van Praetbrug), 1000 Brussel
Gewestelijk containerpark Zuid: Britse Tweedelegerlaan 676, 1190 Brussel (bij het kruispunt met de Humaniteitslaan)
Openingsuren: dinsdag tot vrijdag van 9 tot 16u (toegang tot 15u45)

Afval

D

e gemeente en het
gewest slaan de
handen in mekaar
om het afval 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.

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST. Tijdens de
lente en zomer haalt het Gewest op
zondag uw groenafval op. Plaats uw
groene zak op zondag voor 14u op de
stoep.

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.

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). Ook met inktpatronen kan u
terecht bij de mobiele groene plekjes.
Opgelet! De groene plekjes aanvaarden
geen medicatie. Hiermee moet u bij
uw apotheker terecht.

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, 7 euro/m3 vanaf de
3dem3. Tarief niet-Jetse particulieren:
12 euro/m3. Opgelet: enkel particulieren kunnen met hun groenafval terecht
bij de Beplantingsdienst.

De kalender van de mobiele Groene Plekjes in Jette
voor de maanden augustus en september 2010:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de maand)
op 13 september van 17.15u tot 18.15u.
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de maand)
op 23 augustus en 27 september van 18.30u tot 19.30u.

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
overeengekomen uur. Elke 6 maanden
heeft u recht op de gratis ophaling van
2m3 grofvuil. Voor elke bijkomende m3
betaalt u vervolgens 19 euro.

Eco-ambassadeurs
U wenst eco-ambassadeur te worden en
zo bij te dragen tot de reinheid
en de bescherming van het leefmilieu
in uw wijk? Neem dan contact op
met Ilse Desmet - 02.423.13.62 of
idesmet@jette.irisnet.be

Graffiti
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.
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 58 euro.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck 02.478.09.62.

Samenleving
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Haïti redden met papaja’s ?
Jette zegt volmondig ja
L ’Unité de Crédit pour l’Education et le Développement (UCED) lanceert in Haïti een project met papajaplantages
dat gericht is op de verbetering van de schoolinfrastructuur en de levensomstandigheden van de inwoners van het dorp
Raymond. Dankzij een netwerk van scholen, ouderverenigingen en lokale overheden wil de UCED de kinderen een kwalitatieve opvoeding geven. De gemeente Jette steunt dit project voor honderd procent.
Een stad in puin, geen dak boven het hoofd, een tekort aan drinkbaar water,… Sinds de aardbeving van 12 januari 2010
zijn veel inwoners van Port-au-Prince teruggekeerd naar hun geboortestad om deze uitzichtloze toestand te ontvluchten.
Deze volksverhuizing zorgde voor een toename van het aantal kinderen in landelijke scholen en hongersnood in het hele
land. Om deze situatie te verhelpen deed de UCED een beroep op gulle schenkers, een oproep waaraan het college van
Burgemeester en Schepenen graag gehoor gaf. Er werd 15.000 euro opzij gezet.
Het papajaproject wil 15.000 papajazaadjes planten in de kwekerijen van vijf verschillende scholen in Raymond. De
inwoners krijgen een opleiding om de plantages optimaal te onderhouden. Dit initiatief loopt over vijf jaar, de gemiddelde levensduur van een papajaboom. Aangezien de oogst meer zal opbrengen dan nodig voor de lokale bevolking, stelt de
UCED voor om van de overschot confituur te maken. Ook vriesdroging wordt overwogen om latere consumptie mogelijk te maken.
Om het papajaproject in Raymond te steunen:
« Haïti- Guatemala- La Source »
BE58-2500-0919-5079
Voor elke storting van 30 euro of meer krijgt u fiscaal attest
Inlichtingen: www.haitiguatemalalasource.org

Station Jette
onbemand tijdens
weekend
Sinds 1 augustus 2010 zijn de loketten van het station van Jette in het
weekend gesloten. U kan er dus op
zaterdagen en zondagen niet langer
terecht om een vervoerbewijs te kopen.
De NMBS zegt dat deze beslissing er
gekomen is omdat er tijdens die dagen
van de week zeer weinig activiteit was.
Ten gevolge van de crisis is het bovendien aangewezen om het personeel zo
efficiënt mogelijk in te zetten.
Moet u in Jette opstappen en hebt
u een ticket nodig? Dan kan u voortaan kiezen: ofwel koopt u het via
internet (deze dienst is beschikbaar
voor alle Bancontact/MisterCashkaarthouders) en print u het af, ofwel
betaalt u het vervoerbewijs op de
trein, tijdens de sluitingsuren van de
loketten wordt hiervoor geen toeslag
aangerekend.

Win 1.000 euro: consumptietips en -tricks

Infosessie rond
duurzame consumptie
Wie droomt er niet van zijn/haar kosten in te perken? Het Onderzoeks- en
Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) kan u hierbij helpen. Met het thema “Win 1.000 euro: consumptietips en -tricks” start het
OIVO een sensibiliseringscampagne voor duurzame consumptie. Hoe kan de
consument in tijden van economische crisis en milieuverontreiniging besparingen koppelen aan duurzame ontwikkeling? Hoe kunnen we op een milieuvriendelijke manier consumeren? Op deze infosessie krijgt u tips en tricks
voor uw dagelijkse aankopen. Ook tuinieren, verwarming, mobiliteit en toerisme komen aan bod.
Opgelet, de plaatsen zijn beperkt! Inschrijven kan tot woensdag 13 oktober
bij Ilse Desmet: 02/423.13.62, idesmet@jette.irisnet.be, Wemmelsesteenweg
100 te 1090 Jette.
Infosessie rond duurzame consumptie
“Win 1.000 euro: consumptietips en -tricks”
dinsdag 19 oktober van 20u tot 22u
in het paviljoen Wouters - Woutersstraat 12 in Jette

Openbare werken in de gemeente
Dapperheidstraat
Invoering eenrichtingsverkeer, heraanleg van de voetpaden
en wijziging parkeersituatie
Met instemming van een meerderheid van de buurtbewoners voert de
gemeente Jette eenrichtingsverkeer in vanaf de rotonde van het
Pannenhuisplein tot de Jules Lahayestraat. Schuin parkeren, afwisselend links
en rechts van de straat, zal de automobilisten verplichten een slalombeweging
te maken wat hun snelheid aanzienlijk zal doen verminderen. Er komen ook
bomen en het wegdek, de voetpaden en de stoepranden worden vernieuwd.

Jacques Vandervleetstraat
Infrastructuurwerken
De werken van Sibelga en Hydrobru (het vroegere BIWD, Brusselse
Intercommunale voor Waterdistributie) zijn gestart op 17 augustus. Beide
maatschappijen zullen er de bestaande leidingen vervangen. De werken zouden
45 dagen duren. Er is geen omleiding voorzien.

Esseghemstraat
Heraanleg van de straat
In augustus is een grondige renovatie begonnen van de Esseghemstraat, tussen de Jules Lahayestraat en de de Smet de Naeyerlaan. Naast voorzieningen
voor de waterafvoer, gas en elektriciteit, wordt ook de globale heraanleg van de
straat aangevat (voetpaden, stoepranden,…). Tijdens de werken wordt het verkeer omgeleid. Hou er rekening mee dat tijdens de funderingswerken ook de
garages onbereikbaar kunnen zijn.

De Heynlaan
Infrastructuurwerken
Vanaf begin september vervangt Hydrobru er de waterleiding. De werken
zullen 19 weken duren.

Soetensstraat
Infrastructuurwerken
Sinds half augustus vervangt Hydrobru er de waterleiding. De werken zullen
45 dagen duren.
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Hulde aan de
stichters van de
Kinderboerderij

11 en 12 september 2010

Feest op de Kinderboerderij
Geen grote vakantie zonder een Feest op de Kinderboerderij als afsluiter. Dit jaar
nodigen de animatoren van de Kinderboerderij u uit voor een reis door de tijd waarin u kan proeven van het dagelijkse leven van onze voorouders in de middeleeuwen.
Voor één keer zijn alle generaties welkom in de groene oase rond de boerderij die
normaal voorbehouden is voor de kinderen.

Op de laatste algemene vergadering heeft de raad van bestuur van
de Kinderboerderij beslist om Louis
Vandenheede en Hugo Van
Langenhove te benoemen tot respectievelijke erevoorzitter en viceerevoorzitter.
In 1983 zette Louis Vandenheede
zijn eerste stappen in de Jetse politiek als Schepen van Leefmilieu.
Toen al was hij overtuigd van het
belang van een project als de
Kinderboerderij voor de gemeente.
Zijn pedagogische talenten (ouddirecteur van l’école Saint-Michel),
zijn doorzettingsvermogen en het
vertrouwen dat hij uitstraalde, hebben de toenmalige beleidsmakers
uiteindelijk over de streep getrokken. In 1985 werd hij benoemd tot
Voorzitter-stichter van de vzw
Ferme
pour
EnfantsKinderboerderij – Jette, een functie
die hij met succes tot 2008 uitoefende. 25 jaar lang al krijgen jaarlijks
zo’n 3.300 kinderen de kans om een
dagje door te brengen in de natuur.
Hugo Van Langehove, die ook al
zijn hele leven in het onderwijs staat
(Sint-Michielsschool), was vanaf het
eerste uur de rechterhand van Louis
Vandenheede. Zijn vriendelijke
inborst en zijn analytisch vermogen
hebben ertoe bijgedragen dat de
vzw jaar na jaar groeide.
De raad van bestuur en de
gemeente Jette danken hen voor
hun inbreng in dit prachtige project.

De ploeg van de
Kinderboerderij
heeft nog maar
eens alles uit de
kast gehaald om tal
van activiteiten te
organiseren. De
hele dag wordt u
ondergedompeld in
de sfeer van traditionele, middeleeuwse hoevefeesten. U
kan er ook uw culinaire kennis testen in de familiekwis en
een benoeming tot erepacht(st)er in de wacht slepen. En
wie alles wil weten over de geschiedenis van de
Kinderboerderij van Jette, zal zeker zijn gading vinden in
de retrospectieve tentoonstelling rond deze hoeve. Uw
schatten van kinderen zijn ondertussen in goede handen bij
één van de aanwezige vertelsters die hen doen wegdromen
in deze weidse natuur.

Net als andere jaren zullen de snoepers en de lekkerbekken weer verwend worden. Er is de traditionele kriek
annex boterhammen met platte kaas, maar er worden ook
plattelandsspecialiteiten geserveerd. En wie het feestje
thuis wil verder zetten, kan terecht in het winkeltje met zijn
talrijke seizoensproducten recht van de boerderij of bij de
ambachtelijke kaasboer met zijn onweerstaanbare en
exclusieve producten.

Het wordt een groot hoevefeest,
maar dan op zijn middeleeuws
Al deze activiteiten betekenen natuurlijk niet dat de traditie niet in ere gehouden wordt. Klassiekers zoals het
Broodhuis, de klimmast, een schminkbeurt en een ritje met
de koets of op pony’s blijven scoren bij het jonge en iets
oudere volkje.

Feest van de Kinderboerderij
Op 11 en 12 september 2010
van 11u tot 18u
Kleine Sint-Annastraat 172
Vrije toegang
Meer info:
Kinderboerderij – 02.479.80.53

Op stap met de Kinderboerderij
De jonge generatie milieubewust maken, dat is altijd het motto geweest van de
Jetse Kinderboerderij. Een wandeling door het Laarbeekbos vormt dus een logisch
onderdeel van de zomerstage van jonge stedelingen.
In de gemeente Jette kunnen kinderen een actieve
zomervakantie beleven tijdens allerlei stages. Er zijn er die
sporten, hun taalkennis bijschaven of zich storten op de
kunst van het beeldhouwen. Anderen willen zich dan weer
een week lang verdiepen in de boerenstiel, en dat kan het
best op de Kinderboerderij.
Afgelopen zomer hebben 16 kinderen een wandeling
gemaakt door het Laarbeekbos. Gewapend met een dosis
moed en hun knapzak en vergezeld door Lulu, de ezelin
van de boerderij, trokken ze erop uit om op en rond de bospaden achtergelaten afval te verzamelen. Ze gingen daarbij
allesbehalve lukraak te werk. De operatie begon met een

uiteenzetting over hoe belangrijk het is om onze groene
plekjes proper houden. Daarna ging het richting bos,
samen met Lulu. Het beestje is in de fleur van haar leven
en wandelt maar wat graag door onze bossen en parken.
Die dag deed ze ook nog eens dienst als transportmiddel
voor het verzamelde afval, dat de kinderen achteraf sorteerden en in de juiste vuilzak deponeerden.
Tot slot van deze activiteit werd er nagepraat over de
dag en kon iedereen zijn indrukken kwijt in enkele woorden of een tekening.
Opnieuw een prachtig en milieubewust initiatief van de
Jetse Kinderboerderij.
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Feest van het Wijkcontract
De ploeg van het Wijkcontract nodigt iedereen uit op haar groot feest op
zaterdag 9 oktober 2010. Plaats van afspraak is de tuin van het Gemeentehuis.
Op het programma staan animaties, degustaties, informatie over duurzame
ontwikkeling en participatie, informatie over het Wijkcontract en over de verenigingen die via het Wijkcontract subsidies hebben ontvangen.
Feest van het Wijkcontract
op 9 oktober 2010
in de tuinen van het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100

Gemeentelijke premie
voor regenwaterput
Op initiatief van Schepen van Energiebeheer Christine Gallez, Schepen van
Leefmilieu Claire Vandevivere en de dienst Wijkcontract, geeft de gemeente Jette
vanaf nu twee gemeentelijke premies uit: één voor dakisolatie en één voor het plaatsen of hergebruiken van een regenwaterput. In Jette Info van juli kwam dakisolatie
aan bod, dit nummer gaat dieper in op het belang de regenwaterput.
De voordelen van een regenwaterput
1. Minder overstromingen en ondergelopen kelders;
2. De waterfactuur gaat naar beneden;
3. Beter behoud van de waterrijkdommen;
4. Energiebesparing bij de behandeling en de levering van leidingwater;
5. Zacht regenwater vraagt minder
zeep en producten, waardoor de vervuiling vermindert. Bij gebrek aan
kalksteen in het water zullen uw kranen en de verwarmingsweerstanden
ook langer meegaan. Zacht regenwater is bovendien dit ook minder agressief voor huid en haar.
Een regenput renoveren of een nieuwe installeren?
Maak uw bestaande regenput leeg,
Tip: De premieformulieren en
extra info over verschillende soorten
renovatiewerken zijn te krijgen in de
inkomhal van het gemeentehuis. De
formulieren kunt u ook downloaden
via http://www.jette.be/nl/06_huisvesting/stedenbouw/renoveren.htm.

tie of plaatsing van een regenput

maak de wanden waterdicht en stel de
overloop terug in werking.

Informeer u voor de werken over
de verschillende financiële tegemoetkomingen en over de technische voorwaarden. Alle tegemoetkomingen zijn
cumuleerbaar!

Voor een nieuwe regenput rekent u
voor elke 10 m² grondoppervlakte
1,5 m³ regenputcapaciteit.
Veiligheid
Het gebruik van regenwater vraagt
een specifiek buizenstelsel in de
woning. Hydrobru eist immers gescheiden distributieleidingen voor drinkwater en regenwater.
Waarvoor kan u regenwater gebruiken?
1. De minimale optie: gebruik van het
water voor wc, was, tuin en schoonmaak. Hiervoor is de installatie van
een filter nodig.
2. De tussenoptie: gebruik van het
water voor afwas en persoonlijke

Een overzicht voor 2010
hygiëne (douche, bad,…). In dat geval
dient u een bijkomende filter toe te
voegen.
3. De integrale optie: gebruik van het
water als drinkwater (via microfiltratie of via omgekeerde osmose). Beide
systemen leveren water waarvan de
kwaliteit vergelijkbaar is met deze van
de beste mineraalwaters in de winkel.
Financiële tegemoetkomingen renova-

1. Renovatiepremie (Gewest)
Begin tijdig aan uw dossier want het
moet goedgekeurd zijn voor de start
van de werken.
2. Gemeentelijke premie (gemeente
Jette) NIEUW !
Aan te vragen na de werken. Opgelet:
verkrijgbaar zolang de grenzen van de
beschikbare jaarlijkse begrotingskredieten niet bereikt zijn.

Bedrag en belangrijkste voorwaarden van de gemeentelijke premies
1. Regenwaterput: 250 euro per installatie (met een
max. van 100% van de kostprijs van de werken), aan te
vragen door de eigenaar of de huurder. Voorwaarden:
minimale capaciteit van de tank: 1.000 liter, minimale
oppervlakte van het dak: 40 m².

2. Dakisolatie: 10 euro per m² (met een max. van 500
euro per woning), aan te vragen door de eigenaar of de
huurder. Voorwaarden: gekoppeld aan de voorwaarden
voor de energiepremie (Sibelga/BIM) en aan het bruto
belastbaar jaarinkomen (< 30.000 euro)

Meer renovatieadvies?
Vanaf 1 september 2010 kan u niet langer terecht bij de renovatieraadgeefster Hadewig Quaghebeur of op het e-mailadres hade.quaghebeur@hotmail.com. Ook is er niet langer telefonische permanentie op donderdag .
Voor premieformulieren en vragen i.v.m. lopende renovatiedossiers:
Mevrouw Shpresa Kotmilo
Tel.: 02.422.31.16
Enkel bereikbaar op woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag (tot 17 december 2010, einde van het Wijkcontract).
Meer info over de gemeentelijke premie?
Dienst Beheer van het Grondgebied
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Tel.: 02.423.13.92 / Fax: 02.423.13.97
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Groen licht voor definitieve stek
Jeugdhuis De Branding
Na vijf jaar omzwervingen heeft het Jetse Jeugdhuis De Branding eindelijk zicht op
een oplossing voor zijn huisvestingsprobleem, met dank aan de Jetse schepenen van
respectievelijk de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, Brigitte De Pauw en Paul
Leroy. Over twee tot drie jaar komt er een nieuwbouw op een terrein van de
gemeente op het Kardinaal Mercierplein. Tot zo lang kunnen ze terecht in het voormalige café Barapaat op datzelfde Kardinaal Mercierplein. Officiële opening van het
nieuwe jeugdhuis op deze laatste stek: vrijdag 27 augustus 2010, aan de vooravond
van het weekend van de jaarmarkt!

Eerst komt er een voorlopig
jeugdhuis, binnen twee tot drie
jaar een definitief, allebei op
locaties op het Kardinaal
Mercierplein

In afwachting van de nieuwbouw naast het station kan
de jeugd van Jette en omstreken binnenkort dus terecht in
wat vroeger café Barapaat was. Aangezien het pand in vrij
slechte staat was, hebben vrijwilligers van het jeugdhuis
hun vakantie opgeofferd om het op te frissen. Het resultaat
kan u met eigen ogen gaan zien op vrijdag 27 augustus op
de officiële opening. In de aanloop naar de jaarmarkt op 30
augustus kan u er bovendien het hele weekend uw dorst
lessen aan de mobiele tapinstallatie die voor het jeugdhuis
opgesteld zal staan.

Vanaf september kunnen o.a. de dj-workshops dus verhuizen van het Gemeenschapscentrum Essegem, het voorlopige onderdak van de laatste jaren, naar het nieuwe
jeugdhuis. Daar komt ook een expomuur met elke maand
nieuw werk van een lokale kunstenaar om van te genieten
bij een fris pintje. Voor het tappen van die pintjes zoekt De
Branding trouwens nog enthousiaste medewerkers.
Tapervaring is niet nodig want het jeugdhuis organiseert
zelf tapcursussen waar u de kneepjes van het vak en het
beheren van de kassa kan leren.

Openingsuren JH De Branding –
Kardinaal Mercierplein 25 – 1090 Jette
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag:
boterhammencafé op de middag (alcoholvrij!)
Woensdag: van 16u tot 22u
Vrijdag: van 16u tot 22u
Zaterdag – zondag: afhankelijk van de activiteiten

Bokespop 2010

Zinderende afsluiter van het schooljaar
Voor de schoolgaande jeugd lijkt het misschien een eeuwigheid geleden, maar op
28 juni gaf Bokespop het startschot voor de vakantie. Jong en iets ouder gingen er
collectief uit de bol met respectievelijk de Studio 100 TV Band en de dansformatie
Lasgo. Het werd in alle opzichten een zinderende afsluiter van het schooljaar.
Bokespop was dit jaar aan zijn
tweede editie toe. Dit initiatief van
Schepen
van
Nederlandstalig
Onderwijs Brigitte De Pauw, met
steun van het Gemeenschapscentrum
Essegem, was ook dit jaar weer een
schot in de roos. Getuige daarvan
waren de vele enthousiaste blikken in
de ogen van de leerlingen van de Jetse
gemeentescholen.
Voor de allerkleinsten gaf de
Studio 100 TV Band de aftrap. Zij
brachten het beste uit het Studio 100repertoire: van Mega Mindy over K3
tot Kabouter Plop. Ondertussen hadden begeleiders en juffen het druk
met het uitdelen van water, want het

was een bloedhete dag. De kinderen
zelf genoten met volle teugen van de
show die een spetterende apotheose
kreeg met een gastoptreden van Piet
Piraat.
Voor de leerlingen van het derde
tot het zesde leerjaar stond zowaar
een stevige dance-act op de affiche.
Niemand minder dan Lasgo zorgde
voor een rits sterke nummers met een
lekkere beat die aanstekelijk werkte
op het jonge volkje. De dancemuziek
en de broeierige hitte toverden het
Elisabethpark in een mum van tijd om
in een stomende openluchtdanstempel.

Samenleving
Titre■ ■juli-augustus
september 2010
Infonamiddag rond
kanker UZ Brussel
Kanker is al lang geen taboe
meer. Toch komen een boel vragen
op u af als u er rechtstreeks of van
heel dichtbij mee te maken krijgt.
Daarom organiseert Euromut i.s.m.
het Universitair Ziekenhuis Brussel
op 15 september 2010 een infonamiddag over kanker. Specialisten ter
zake zullen u er deskundige uitleg
verschaffen over onder meer de
mogelijke behandelingen van diverse soorten kankers en wanneer en
voor wie die behandelingen aangewezen zijn.

Programma:
12.45u Ontvangst
13u

Welkomstwoord Prof. Dr.
Hendrik Cammu

13.10u Longkanker Dr. Dirk
Smets, Prof. Dr. Guy Soete
en Prof. Dr. Denis Schallier
13.50u Prostaatkanker Dr. Johan
Braeckman, Prof. Dr. Guy
Soete en Prof. Dr. Denis
Schallier
14.20u Darmkanker Dr. Kristel De
Vogelaere, Dr. Benedikt
Engels en Prof. Dr. Bart
Neyns
15u

Koffiepauze

15.30u Borstkanker Prof. Dr. Jan
Lamote, Prof. Dr. Guy Soete
en Dr. Christel Fontaine
16.15u Gynaecologische kankers
Dr. Philippe De Sutter, Dr.
Benedikt Engels en Prof.
Dr. Jacques De Grève
17u

En de huisarts? Prof. Dr.
Dirk Devroey, huisarts

17.20u Psychologische begeleiding?
Mevr. Catherine Baillon
Na iedere spreker krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.
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Sinds midden vorig jaar is het Centrum ter Preventie van Zelfdoding gevestigd in
de Ferdinand Lenoirstraat in Jette. Het is dus logisch dat dit centrum zich dan ook
tot de Jettenaren richt om zijn team te versterken met nieuwe vrijwilligers. Extra
krachten kunnen bij de Zelfmoordlijn aan de slag om mensen met problemen telefonisch of via chat te woord te staan.

Informatienamiddag kanker

Praktisch: Inschrijven is verplicht
(het aantal plaatsen is beperkt) en
kan via:
E-mail: gps@euromut.be – Tel:
02.44.44.303 – Fax: 02.44.44.318
Gratis toegang
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De Zelfmoordlijn
zoekt vrijwilligers

Heelkunde, radiotherapie of
chemotherapie:
wanneer is welke
kankertherapie aangewezen?
Woensdag 15 september 2010
van 12.45u tot 17.45u
UZ Brussel – Auditorium Prof. Piet
Brouwer (faculteit Geneeskunde
VUB) – Laarbeeklaan 103 – 1090
Jette
Moderator: Prof. Dr. Hendrik
Cammu

■

Maak het verschil tussen leven
en niet verder leven

10 september is door de
Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen
tot
Werelddag
Suïcidepreventie. De kernboodschap
die deze dag wil meegeven is: preventie van zelfdoding is mogelijk! En net
rond die preventie levert het Centrum
ter Preventie van Zelfdoding (CPZ)
In Vlaanderen en Brussel heel wat
nuttig werk. De Zelfmoordlijn vormt
zowat de belangrijkste dienst van dit
centrum. Mensen die aan zelfdoding
denken, hun omgeving en nabestaanden van slachtoffers, kunnen gratis
bellen naar de Zelfmoordlijn

(02.649.95.55) of chatten
www.zelfmoordlijn.be.

via

Vul uw tijd zinvol in
Kan u goed luisteren en hebt u een
groot inlevingsvermogen? Dan is een
job
als
vrijwilliger
bij
de
Zelfmoordlijn misschien wel iets voor
u. Vanaf oktober organiseert het
Centrum ter Preventie van Zelfdoding
nieuwe vormingen voor kandidaatvrijwilligers (zie kader). Bij deze zinvolle en verrijkende tijdsbesteding
maakt u misschien wel het verschil
tussen leven en niet verder leven.

Telefoonopleiding in Jette: zaterdag 9/10 (10-17u), zaterdag 16/10 (10-17u),
maandagavonden vanaf 25/10 (19-22u) tot aan de kerstvakantie
Online-opleiding in Jette: zaterdag 9/10 (10-17u), zaterdag 16/10 (10-17u),
dinsdagavonden vanaf 26/10 (19-22u) tot aan de kerstvakantie
Meer info: www.preventiezelfdoding.be

Laat MS niet langer om zich heen grijpen
Misschien hebt u de affiche al gezien bij uw dokter, apotheker of mutualiteit: een
reuzengrijpmachine gevuld met mensen in plaats van de traditionele prijzen in de
grijpmachines op de kermis. Met dit beeld en de slogan “1 kans op 1000 dat u MS
krijgt. Help deze mysterieuze ziekte stoppen.” wil de Multiple Sclerose Liga
Vlaanderen u warm maken voor de MS-Week van 9 tot 19 september 2010.
De MS-Liga Vlaanderen zet zich al
vele jaren in om personen met MS en
hun omgeving te steunen, adviseren
en informeren. Ook het wetenschappelijk onderzoek wil de Liga verder
ondersteunen, want zolang de oorzaak van MS niet is gevonden, blijft de
ziekte ongeneeslijk. Om hiervoor de
nodige fondsen bijeen te krijgen en
MS in de schijnwerper te zetten, organiseert de MS-Liga van 9 tot 19 september de MS-Week.

De kans dat u deze ongeneeslijke ziekte krijgt is 1 op 1000
Eén-gezicht en ambassadrice van
de MS-Liga Evy Gruyaert zal gedurende die week maximale ruchtbaarheid geven aan de ziekte. Want de
essentie van de MS-Week is de aandacht van het publiek, de verantwoordelijken en de politici vestigen op de

ziekte en de levensomstandigheden
van personen met MS.

Help MS de wereld uit en koop
4 repen chocolade voor 6 euro
Om de kas te spijzen zullen honderden vrijwilligers en MS-patiënten
tijdens de MS-week chocolade verkopen. Lekkerbekken en zoetekauwen stippen dus best de week van 9 tot
19 september aan in hun agenda. De
chocolade gaat de deur uit voor 6 euro
voor 4 repen, en dat allemaal ten
voordele van de MS-liga.
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Duurzame ontwikkeling

Kies voor milieuvriendelijk schoolgerief

p

Binnenkort gaat het nieuwe schooljaar van start. En bij een nieuw schooljaar hoort nieuw materiaal. Laat bij uw keuze ook het
duurzame karakter van het schoolgerief meespelen. Milieuvriendelijk schoolgerief is duurzaam, afvalarm, gezond en vervaardigd met
gerecycleerde materialen. Wij geven u alvast 12 tips voor een boekentas boordevol duurzaam materiaal.

Artikel

Uitstekend !

Bevredigend

Af te raden !

Een potlood van natuurlijk hout

Potlood van ongeschilderd

Geschilderd en gelakt potlood

en ongelakt natuurlijk hout

Wegwerpvulpotlood

Navulbaar en stevig vulpotlood
Schriften en bladen van

100 % gerecycleerd,

50 % gerecycleerd ongebleekt papier

Niet gerecycleerd wit papier

gerecycleerd papier

ongebleekt papier

100 % gerecycleerd papier,

Met chloor gebleekt papier

Netjes doorstrepen

gebleekt zonder chloor
Hervulbare correctiestrips

Correctievloeistof met giftige solventen

Correcties

Correctievloeistof op basis van
water of alcohol
Een houten of metalen

Een stevige houten of metalen lat

Een lat en potloodslijper

Gemakkelijk breekbare "gadgets"

lat en potloodslijper

en potloodslijper, ongekleurd en ongeverfd.

uit stevige kunststof

Fluo markeerpotloden

Fluo markeerpotloden van natuurlijk hout,

van natuurlijk hout

ongelakt of ongeverfd hout

Lijm op basis van water

Lijm op basis van water in een potje
of hervulbare stick

Stiften op basis van water

Stiften op basis van water of alcohol
en voedingskleurstoffen

Een ringmap uit gerecycleerd karton

Een ringmap uit gerecycleerd karton
met metalen hoekverstevigingen

Een ringmap uit gerecycleerde
kunststofof uit karton

Een ringmap uit kunststof of
geplastificeerd karton

Gommen van rubber, natuurlijk

Een gom van natuurlijk,

Een gom van natuurlijk, ongekleurd

Een gekleurde gom in een

ongekleurd rubber zonder omhulsel

rubber met kartonnen omhulsel

omhulsel uit kunststof

Een hervulbare fluo markeerstift Een niet hervulbare fluo markeerstift
Lijm op basis van water of alcohol Lijm met giftige solventen zoals xyleen
in wegwerpverpakking
of tolueen
Stiften op basis van giftige solventen
zoals xyleen of tolueen

Een synthetische, ongekleurde gom
Een stevige balpen

Een stevige vulpen met wergwerpvullingen.
Een hervulbare balpen

Een wegwerpvulpen die niet
tegen een stootje kan
Een niet-hervulbare balpen

Een brooddoos

Een aantrekkelijke, stevige en
voldoende grote brooddoos

Een broodzakje hergebruiken

Aluminium- en kunststoffolie,
vooral in de boterhammendoos.

Een veldfles

Een stevige, goed sluitende veldfles

Een herbruikte waterfles

Drankjes in wegwerpverpakkingen.

die gemakkelijk te reinigen is.

Duurzaam seizoensrecept

St-Jacobsvruchten met Oesterzwammen
Ingrediënten voor 4 personen:
12 St-Jacobsvruchten
12 stukjes oesterzwam
25 cl droge witte wijn
20 cl room
2 sjalotjes (fijngehakt)
bakboter
1 theelepel currypoeder
zout en peper
Bereiding
Verhit wat boter in een pan en fruit hierin de St-Jacobsvruchten en de sjalotjes. Voeg de witte
wijn, de room en het currypoeder toe en laat even sudderen. Bak de oesterzwammen mooi bruin in
een andere pan en kruid deze met peper. Leg de St-Jacobsschelpen op een bord samen met de
oesterzwammen en giet er de saus overheen. Eventueel afwerken met wat verse peterselie.
Smakelijk eten.

Seizoensfruit en -groenten
Tijdens de maand september :
Fruit : appel, druif, framboos, meloen, peer
Groenten : aardappelen, andijvie, aubergine, bewaarwortel, bloemkool, brocoli, Chinese kool, courgette, knolselderie, komkommer, koolrabi, kruidkers, maïs, oesterzwam,
paddenstoel, paprika, pompoen, postelein, prei, radijs, rammenas, rode biet, rode kool, Savooiekool, selderij, sla, snijbiet, snijbonen, sojascheuten, sperzieboon, spinazie, tomaat,
ui, venkel, witte kool, witte selderij, wortelen (bundel)

Jette, een bruisende gemeente
Titre■ ■juli-augustus
september 2010

■
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17 oktober 2010

De Jetse zondagsmarkt
ste
viert haar 80 verjaardag
De Jetse zondagsmarkt is reeds vele tientallen jaren een
begrip in Brussel en omstreken. Elke zondag lokt deze grote openluchtmarkt op en rond het Koningin Astridplein - de
Spiegel in de volksmond - heel wat bezoekers. Op zondag 17
oktober wordt de 80ste verjaardag van deze zondagsmarkt
feestelijk gevierd en zal de markt verlengd worden tot 15u.
De zondagsmarkt is één van de trekpleisters van de
gemeente Jette. Elke zondag van 8 tot 13u staan op het
Koningin Astridplein, in de Leopold I-straat (tussen de
Jetsesteenweg en de de Smet de Naeyerlaan),
Timmermansstraat en de Jetselaan, zowat 300 kraampjes
met eetwaren, kledij, bloemen en planten, juwelen, demonstratiestanden, cosmetica,... Heel wat bewoners uit Jette en
de buurgemeenten komen er hun wekelijkse boodschappen
doen. Bovendien helpt de zondagsmarkt enerzijds de goede
sfeer in de wijk verder te verhogen en anderzijds om de
bewoners de kans te geven om op wandelafstand kwaliteitsproducten aan te kopen tegen een redelijke prijs.

Op 17 oktober 2010 wordt de
jarige zondagsmarkt verlengd tot
15u met allerlei animaties

De Jetse zondagsmarkt vindt reeds generaties lang plaats
op de Spiegel. Op zondag 17 oktober vieren het gemeentebestuur en de marktkramers samen de 80ste verjaardag van
deze zondagsmarkt. Enerzijds wordt het op deze dag een
uitgebreide zondagsmarkt, van 8u tot 15u. Daarnaast worden er allerlei animaties georganiseerd, met muziek, kinderanimatie, karikaturisten,... Een afspraak die u zeker niet
mag missen.

Het rommelmarktseizoen in Jette
Van zodra de zon haar intrede maakt, kan u in Jette terecht op verschillende
rommelmarkten. Gezellig rondslenteren en op zoek gaan naar leuke snuisterijen
of unieke koopjes doen is de boodschap. We geven u alvast een overzicht van
het rommelmarktseizoen, dat nog loopt tot september.

30 augustus 2010

19 september 2010

Rommelmarkt “Jaarmarkt”

Rommelmarkt "Dieleghem"

In de Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertus- en
Werriestraat en de Wemmelsesteenweg

Op de Dieleghemsesteenweg
Plaatsbesprekingen vanaf 01 augustus
Info en reservaties: 02.479.35.65 of 0475.60.78.63

18 september 2010

Rommelmarkt “Vanderborght”
In de Vanderborghtstraat
Plaatsbesprekingen vanaf midden
augustus
Nadia: 0477.749.142
Mireille: mireile.de-looze@hotmail.com
Pierre Dewaels: 0477.974.311
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Jaarmarkt van Jette

30 augustus 2010

134ste Jaarmarkt van Jette
Op maandag 30 augustus staat de 134ste Jetse jaarmarkt op het programma.
Deze feestelijke activiteit, op initiatief van Schepen van Economisch Leven en
Animatie Bernard Lacroix en de vzw Handel en Jaarlijkse Jetse Markt, voorgezeten
door Yves Putzeys, respecteert de traditie met honderden (rommel)marktkramers die
hun waren te aanprijzen, tientallen indrukwekkende boerderijdieren die door de
jury gekeurd worden én een uitgebreid aanbod aan animatie voor jong en oud.
Het grote stripfestival in de gemeentelijke feestzaal op het Kardinaal Mercierplein, gecombineerd met de expo rond
Dino Attanasio (Bob Morane, Ton & Tinneke,...) vindt na het succes van de voorbije twee jaar opnieuw plaats. In de SintPieterskerk kan u het hele weekend lang genieten van de bloemenpracht tijdens de Jetse floralia. Donderdagavond kan
u er trouwens terecht voor het bloemenconcert.

Sfeer, muziek en koopjes zullen van de Jetse jaarmarkt
opnieuw een groot feest maken
Zaterdag 28 augustus kan u alvast aan het dansen slaan tijdens Cuba del Central op het Laneauplein. Zondagavond 29
augustus om 20u kan u in het Jeugdpark genieten van een demonstratie van de hondenbrigade, vooraleer het vuurwerk
om 21.30u het startschot geeft voor de 134ste jaarmarkt. Op maandag 30 augustus zullen de stadskinderen opnieuw vol
verbazing de neerhofdieren, paarden en koeien ontdekken of genieten van de kermis, terwijl de volwassenen op
zoek gaan naar de beste koopjes. Op het Astridplein wordt de mooiste hond verkozen, er worden vele sporttoernooien georganiseerd en ook de muziek mag niet ontbreken. In het Garcetpark zal het traditionele
Joêrmetfestival voor de nodige sfeer zal zorgen, met niemand minder dan Tom Waes die z'n wereldhit 'Dos
Cervezas' zal brengen.
Met de gepaste ingrediënten sfeer, muziek en koopjes, overgoten met enkele heerlijke drankjes, zal de editie 2010 van de Jetse jaarmarkt ongetwijfeld opnieuw een groot succes worden.
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Stripfestival en striptentoonstelling
rond Dino Attanasio
Van 26 tot 30 augustus vindt het Jetse stripfestival plaats. Centrale gast dit jaar is
Dino Attanasio (Bob Morane, Signor Spaghetti, Ton & Tinneke,...). De tentoonstelling
is een hommage aan deze tekenaar die gekend is als één van de meest productieve
auteurs van stripverhalen in Europa. Het is een hele eer voor Jette, Schepenen
Benoît Gosselin, Brigitte De Pauw en Paul Leroy en de “Cercle des Collectionneurs
Jettois” om deze hommage te mogen organiseren voor Dino Attanasio, die trouwens
ook een oud-Jettenaar is en die je soms kan aantreffen in de buurt van het
Spiegelplein.
Striptentoonstelling
Hommage aan
Dino Attanasio
Met originele tekenplaten
van Dino Attanasio
Van 26 tot 30 augustus 2010
van 14u tot 18u
Opening op 25 augustus om 20u

Dino Attanasio heeft gewerkt met de grootste Europese
scenarioschrijvers zoals Goscinny, Charlier en Greg. Hij
maakt deel uit van de groten van de gouden eeuw van het
stripverhaal samen met Hergé, Jacobs, Martin (gevierd in
Jette in 2009), Franquin, Morris, Roba (gevierd in Jette in
2005), Jijé, Mitacq (gevierd in Jette in 1986), Bob De Moor
(gevierd in Jette in 1988), Tillieux, Paape (gevierd in Jette
in 2005), Devos (gevierd in Jette in 1992), Uderzo, Giraud,
Vandersteen, Weinberg,... die de pioniers waren van het
stripverhaal in België.

Gemeentelijke Feestzaal Kardinaal Mercierplein 10

Stripfestival
Met signeersessies, ruilbeurs, voorstelling van het Congolese stripverhaal 50 jaar onafhankelijkheid,...
28 augustus 2010
van 10u tot 18u
Gemeentelijke Feestzaal Kardinaal Mercierplein 10

Dino Attanasio. Op zaterdag 28 augustus vindt het stripfestival plaats, met signeersessies, een ruilbeurs, de voorstelling van het Congolese stripverhaal 50 jaar onafhankelijkheid, originele platen,... Natuurlijk kan u tijdens het
festival ook genieten van de expo rond centrale gast Dino
Attanasio.
Info:
02.423.13.73.

Nu is het dus de beurt aan
Dino Attanasio om in de
schijnwerpers te staan met
zijn prachtige stripverhalen.
Van 26 tot 30
augustus kan u in de
Gemeentelijke Feestzaal
de schitterend geïllustreerde tentoonstelling ontdekken rond

10 sporttoernooien tijdens Jets sportweekend
Het jaarmarktweekend is meer dan enkel de jaarmarkt, muziek en animatie. Ook de sportievelingen kunnen
hun hart ophalen tijdens het weekend, met maar liefst 10 sporttoernooien. Dit Jets sportweekend wordt georganiseerd op initiatief van de Schepen van Sport, Benoît Gosselin en de VZW “Sport te Jette”, voorgezeten door
Eric Schuermans en in samenwerking met de VZW “Handel en Jaarlijkse Jetse Markt”, voorgezeten door Yves
Putzeys. Een overzicht.
Vrijdag 27 augustus
Tafeltennis - 19u-22u - Omnisportzaal (zaal II) - Graafschap Jettelaan 3

Zaterdag 28 augustus
Petanquetoernooi - 13.30u-18u - De Jetse Bollers - Boulodrome Garcetpark
Jeugdvoetbal KBVB - 9u-17u - Gemeentestadion - Tentoonstellingslaan 257
Jets corporatief voetbal - 10u-19u - Sportcentrum Heymbosch - JJ Crocqlaan 52
Zaalvoetbal JL Thys - 13u-19.30u - Omnisportzaal (zaal I) - Graafschap Jettelaan 3
Volleybal - 9u-18.30u - Omnisportzaal (zaal II) - Graafschap Jettelaan 3
Tennis - 9u-18u - Tennischalet - Jeugdpark

Zondag 29 augustus
Basketbal - 9.30u-18u - Omnisportzaal (zaal l) - Graafschap Jettelaan 3
Badminton - 10u-18u - Omnisportzaal (zaal II) - Graafschap Jettelaan 3
Jeugdvoetbal KBVB - 9u-17u -Sportcentrum Heymbosch - JJ Crocqlaan 52
Jets sportweekend
27, 28 en 29 augustus 2010
Meer info: Gemeentelijke Sportdienst - Tel: 02.423.12.97
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28.08.2010

Cuba del Central
Cocktails, aanstekelijke salsa en zuiderse ritmes
Na het succes van de voorbije jaren, vindt er op zaterdag 28 augustus 2010 met Cuba del Central opnieuw een
stomend feest plaats op het Laneauplein. De ingrediënten van deze zuiderse cocktail zijn dezelfde gebleven: dansbare zuiderse muziek en een prachtige sfeer. Op het programma staan Doble Impacto en Ritmo Latino. Vergeet
zeker jouw dansschoenen niet.

• Doble Impacto

Cuba del Central
28 augustus 2010 vanaf 18.30u
Laneauplein
Gratis
Meer info:
www.cubadelcentral.be

Na de introductie van de Buena Vista Social Club in Europa, staat de Cubaanse muziek ook bij ons in de belangstelling. Maar Cuba heeft niet alleen getalenteerde oude muzikanten te bieden. Het land heeft ook een groot aanbod van
uiterst populaire jonge en vernieuwende bands zoals Doble Impacto. De Cubaanse topband Doble Impacto is reeds
meer dan 10 jaar on the road, met haar aanstekelijke, ritmische en dansbare muziek. Met haar unieke mix
van salsa en merengue, is Doble Impacto op korte tijd geëvolueerd tot een van de beste latinobands in
België en de omringende landen.

• Ritmo Latino
Ritmo Latino speelt muziek uit Cuba, Puerto Rico (salsa, son), Colombia (cumbia, vallenato),
Dominicaanse Republiek (merengue), en Spanje (rumba). De verschillende nationaliteiten dragen bij
tot multiculturele muziek met een stevig ritme. De groep heeft de laatste jaren hard gewerkt om een
moderne sound te realiseren. Het resultaat is een hedendaagse dansbare klank die verschilt van de
traditionele salsa orkesten. Laat je meedrijven op het ritme en geniet van de aanstekelijke muziek.

30.08.2010

Joêrmetfestival
2 cervezas, dansbare jazz en de beste beatlescovers
Op maandag 30 augustus zal het Joêrmetfestival opnieuw voor heel wat sfeer zorgen in het Garcetpark. Dit initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap
Brigitte De Pauw en het Gemeenschapscentrum Essegem vormt steevast een populaire stopplaats binnen de jaarmarktdrukte. Schlagerzanger Jo Vally zal de spits
afbijten, gevolgd door de jonge jazzmuzikanten van Fly 097. Nadien is het de beurt aan de Ierse folkmuziek van de Jetse groep Orion en aan de prachtige soulen jazzzangeres Billie Kawende. Niemand minder dan Tom Waes zal vervolgens de sfeer helemaal erin brengen met zijn zomerhit 2 cervezas. Nadien gaat het
feest door met de Beatles Tribute Band Wild Honey Pie, die de grootste hits van The Beatles brengen.

• Jo Vally - 14u
Jo Vally hoeft nog nauwelijks voorgesteld te worden. Reeds jarenlang draait hij mee aan de top van de Vlaamse muziek. Hij is nog steeds
een podiumbeest met een prachtige stem, zoals hij zal bewijzen op de scène van het Joêrmetfestival.

• Fly 097 - 15.30u
De jonge muzikanten van Fly 097 brengen aanstekelijke jazz. Het ritme van hun songs zal het publiek binnen de kortste
keren aan het dansen laten slaan.

• Orion - 17.30u
De Jettenaren Rudy Velghe en Raquel Gigot vormen de ruggengraat van de Keltische folkgroep Orion. Hun
kennis van de Ierse muziek en hun gevoel voor ritme zorgen voor een prachtige, sfeervolle combinatie.

• Billie Kawende - 19.30u
Ondanks haar jonge leeftijd heeft de charismatische zangeres Billie Kawende reeds de uitstraling van een ervaren frontvrouw, met dank aan haar prachtige stem.

• Tom Waes - 21u

Joêrmetfestival

Tom Waes is in korte tijd uitgegroeid tot BV, dankzij zijn programma Tomtesteron.
Geen uitdaging gaat hij uit de weg: haaien hypnotiseren, een woestijnmarathon, een
wilde hengst temmen,... of een schlagerhit zingen. 2 cervezas is dé zomerhit van 2010.
Wedden dat het hele Garcetpark mee zal zingen?

30.08.2010
Garcetpark - Jette
Gratis
Meer info:
www.jette.be 02.423.13.73

• Wild Honey Pie - 21.25u
De muzikanten van Wild Honey Pie brengen de Beatles opnieuw tot leven. Een
aaneenschakeling van klassiekers: A Hard day's Night, Help, Ticket to ride,
I want to hold your hand,... Een waardige afsluiter van dit muziekfeest.

Jaarmarkt van Jette
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Speelgoedverkoop voor het goede doel

Laat uw hart spreken
Tijdens de jaarmarkt verkoopt de vzw Angkor-Aurore speelgoed, spelletjes en boeken ten voordele van
Cambodjaanse gezinnen. Met de opbrengst kan het onderwijs voor deze kinderen verder verzekerd worden.
Indien uw kinderen speelgoed, spelletjes of boeken in goede staat (geen knuffeldieren) hebben die u zou willen
laten verkopen ten voordele van het goede doel, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke van de vzw
om een afspraak te maken. Kan u vooraf niet langskomen? Dan kan u uw speelgoed op 30 augustus afleveren op
de stand van de vzw Angkor-Aurore in de Werriestraat (tegenover café Wembley), bij voorkeur in de ochtend.
De Jetse vzw Angkor-Aurore zet zich reeds jaren in voor kansarme Cambodjaanse kinderen. Op hun website
vindt u alle informatie over hun activiteiten en doelstellingen. Deze speelgoedverkoop ten voordele van de
Cambodjaanse kinderen geeft een tweede leven aan het speelgoed en vormt een gedroomde gelegenheid om via een
kleine moeite een daad van solidariteit te stellen.

Speelgoedverkoop
vzw Angkor-Aurore
ten voordele van de Cambodjaanse kinderen
30 augustus 2010
Werriestraat - (voor café Wembley)
Vzw Angkor-Aurore - www.angkor-aurore.org
0472.970.317 - 02.460.38.67

Bloemenpracht en klassieke muziek in de Sint-Pieterskerk

Jetse Floraliën en bloemenconcert
In het kader van de Jetse jaarmarkt kan u in de Sint-Pieterskerk op het Kardinaal Mercierplein opnieuw genieten van
de bloemenpracht tijdens de Jetse Floraliën. De Koninklijke Filharmonie organiseert ook opnieuw haar jaarlijks
bloemenconcert.
Het is intussen een mooie jaarlijkse afspraak geworden, deze organisatie van Musica Cultura Jette, in samenwerking met de Koninklijke Unie van de Floristen van België, met de steun van het College van Burgemeester en
Schepenen van de gemeente Jette. De Sint-Pieterskerk wordt prachtig versierd met kleur- en geurrijke bloemen. Zeker
een bezoekje waard. Tijdens het jaarmarktweekend zijn er trouwens ook enkele nocturnes tot 24u.

Jetse Floraliën
van 27 augustus tot 5 september 2010
in de Sint-Pieterskerk - Kardinaal Mercierplein
Elke dag van 13u tot 18u, nocturnes tot 24u op 27, 28, 29 en 30 augustus
Gratis toegang - Meer info: www.kerkjette.be

Bloemenconcert Koninklijke Filharmonie Jette
o.l.v. D. Lecomte
26 augustus 2010 - 20u
in de Sint-Pieterskerk - Kardinaal Mercierplein
Reservaties op reknr. 001-0894910-64
Kaarten zullen klaar liggen aan de ingang
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Senioren

Druk najaarsprogramma voor Jetse senioren
Op initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw heeft de
gemeentelijke dienst senioren weer heel wat ontspannende activiteiten bij elkaar
gezocht voor de tweede helft van dit jaar. Neem nu het dansbuffet à gogo in
Zottegem: de ideale manier om gastronomie en ontspanning aan elkaar te koppelen.
Ook het traditionele 55+-festival komt er weer aan, dit jaar met Laura Lynn als één
van de publiekstrekkers. De dag nadien is er bovendien nog de mogelijkheid om een
concert van André Rieu mee te pikken in Vorst Nationaal. En in oktober ruilen we
de druilerige Belgische herfst voor een weekje “Indian Summer” in zonnig Turkije.
Binnenkort krijgt u de folder met het complete najaarsprogramma in de bus.
21 september 2010:
Dansbuffet à gogo!
Op dinsdag 21 september trekken
de Jetse senioren richting OostVlaanderen voor een gastronomisch
uitje annex dansnamiddag. In kasteel
Breivelde in Grotenberge, een deelgemeente van Zottegem, zal u kunnen
genieten van een fijn voorgerechten-

18 november 2010:
55+-festival met Laura Lynn
en Jean Vallée
Het is stilaan een traditie geworden in het najaar: het 55+-festival.
Ook dit jaar geven de senioren op 18

19 november 2010:
André Rieu: ‘Vorst van de
viool’ te gast in Vorst
Andre Rieu is een fenomeen.
Vorig jaar was hij zelfs de best verko-

buffet, soep, warm hoofdgerechtenbuffet, koffie en dessert. En dat onze
senioren jong van geest zijn, zullen ze
ongetwijfeld bewijzen op de dansvloer. Discobar Martin Jonas speelt er
ten dans en alle muzikale stijlen van
de vroege jaren ’60 tot nu zullen de
revue passeren.

Mercierplein van waar we om 10.15u
vertrekken richting Zottegem. De
prijs van deze dagtrip bedraagt 50
euro.

Op 21 september is het dus verzamelen geblazen op het Kardinaal

Op 21 september is het dus verzamelen geblazen op het Kardinaal
Mercierplein van waar we om 10.15u
vertrekken richting Zottegem. De
prijs van deze dagtrip bedraagt 50
euro.

november present in de omnisportzaal voor een unieke show met twee
kleppers van formaat: Jean Vallée en
Laura Lynn. Jean Vallée kent de seniorengeneratie vast nog wel van zijn
tweede
plaats
op
het
Eurovisiesongfestival van 1978 met

“L’amour ça fait chanter la vie”.
Laura Lynn behoeft al helemaal geen
introductie. Deze koningin van de
Vlaamse schlager zal de omnisportzaal in geen tijd op zijn kop zetten.
Tussen de twee optredens door zorgt
dj Bob voor de muzikale noot.

pende mannelijke artiest wereldwijd.
Klassieke muziek blijkt mensen dus
nog steeds te boeien en dat is bij de
Jetse senioren niet anders. Vrijdag 19
november trekken ze met twee bussen (het aantal inschrijvingen is

beperkt tot 100!) richting Vorst
Nationaal om deze virtuoze
violist/orkestleider live aan het werk
te zien. Prijs voor deze ongetwijfeld
memorabele avond: 78 euro (concert
inclusief vervoer).

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: op maandag en vrijdag geen inschrijvingen!!
Inlichtingen: Carmen Demeyer – tel: 02.423.12.67 – e-mail: cademeyer@jette.irisnet.be

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).

Cultuur
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Magritte Museum stelt voor

Expo "Een eeuw abstracte kunst"
De jaarlijkse tentoonstelling van het Magritte Museum staat dit jaar in het teken
van een eeuw abstracte kunst. De expo is een eerbetoon aan de Belgische abstracte
kunstenaars. Enerzijds worden de pioniers van de Belgische abstracte kunst (jaren
1920) belicht, anderzijds de tweede generatie na de Tweede Wereldoorlog (jaren
1950).
De tentoonstelling "Een eeuw abstracte kunst" biedt een
prachtig overzicht van de kwalitatief hoogstaande abstracte kunst in
België, van de oorsprong van deze kunststroming, begin 20ste eeuw,
tot moderne werken van hedendaagse kunstenaars.
Een veertigtal werken in verschillende stijlen (geometrisch,
lyrisch, zen,...) en in verschillende technieken (olie, gouache, sculpturen) tonen de onuitputtelijke mogelijkheden van deze avant-gardistische beweging.
Zo zal u ondermeer het werk ontdekken van de pioniers Jozef
Peeters, Karel Maes, Georges Vantongerloo, Victor Servranckx,
Edmond Van Dooren,... en van de tweede generatie en van de
moderne kunstenaars Jean Rets, René Guiette, Kurt Lewy, Bram
Bogart, Hilde Van Sumere,...
Tentoonstelling "Een eeuw abstracte kunst"
Van 18 september 2010 tot 16 januari 2011
Open van woensdag tot zondag, van 10 tot 18 uur
René Magritte Museum
Esseghemstraat 135 - 1090 Jette
02.428.26.26 - www.magrittemuseum.be

9 oktober 2010

1ste dag van het Brussels dialect
De populariteit van het Brussels is de laatste jaren aan een heropleving bezig, met
ondermeer het succes van het Brussels Volkstejoêter en de activiteiten van de
Academie van het Brussels. In Jette hebben we al langer een voorliefde voor ons
authentiek dialect, niet in het minst door de inspanningen van de Jetse dialectvereniging «De Speegelmanne». De Academie van het Brussels en De Speegelmanne
hebben de handen in mekaar geslagen om samen de 1ste dag van het Brussels Dialect
te organiseren, met de steun van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De
Pauw.
Op zaterdag 9 oktober kan u in Jette terecht
voor de 1ste Dag van het Brussels dialect. De
dag gaat van start met een Brussels dictee,
voorafgegaan door een les «Spelling Brussels»,
met prijzen voor alle deelnemers. Plaats van
afspraak is het Gemeenschapscentrum
Essegem om 10.45u.

... en zeet da g’er baa zaait,
want anders mankeit eet !
In de namiddag (om 14.45u) wordt in de
polyvalente zaal van de Nederlandstalige bib
het boek «Bergades» - Het Brussels Bargoens
- van Paul Van Hauwermeiren voorgesteld.
Deze voorstelling wordt omstreeks 15.45u
gevolgd door een debat rond «Dialect versus

Standaardtaal», met ondermeer Lydia De
Pauw De Veen, Claude Lammens, professor
Sera De Vriendt,... geleid door Professor Piet
Van de Craen (decaan VUB). Na een intermezzo door het Brussels Volkstejoêter biedt
het gemeentebestuur van Jette een slotreceptie
aan, met de proclamatie van de uitslagen en de
prijsuitreiking van het Brussels dictee.

1ste dag van het Brussels dialect
9 oktober 2010
GC Essegem en Polyzaal Nederlandstalige bib
Leopold I-straat 329 en Kardinaal
Mercierplein 6
Vooraf inschrijven is zeer aangeraden
bij Geert Dehaes (geert.dehaes@telenet.be)
of Paul Van Hoof (plvanhoof@scarlet.be)
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Jette, een bruisende gemeente

11 september 2010

on AIR Festival
Op 11 september hangt er in Jette weer cultuur in de lucht als het on AIR Festival voor het tweede jaar op rij
zijn tenten opslaat aan het Kardinaal Mercierplein. Voor de organisatie van dit “festival van straatkunsten en rock
‘n roll” slaan enkele enthousiastelingen van de vzw “Marche ou Rêve” de handen in elkaar. De affiche belooft
alvast veel animatie en houdt de vinger aan de pols van de hedendaagse muziekscene.
Het on AIR Festival is volledig gratis en iedereen vindt
er wel zijn gading. Voor de kinderen begint de pret al om
10.30u ’s morgens met Mini on AIR.

Met een programma vol straatkunsten en
rock ’n roll is het on AIR Festival een festival
als geen ander
De iets ouderen kunnen vanaf 17u uit de bol gaan op uiteenlopende muziekgenres: van de winnaars van Het

Kampioenschap van Brussel Too Much & the White Nots
met hun mix van folk, country en blues, met af en toe een
streepje calypso ertussen, tot de peetvaders van de spaghettirock Romano Nervoso.
Picknick meebrengen hoeft ook al niet. Om te beginnen
kan u al genieten van een croissant of een pannenkoek op
de ontbijtstand. Naast nog tal van andere eetstandjes is er
– naast de reguliere bar – ook nog een cocktailbar waar verse vruchtensappen te krijgen zijn. Natjes én droogjes te
over dus, en allemaal voor zeer democratische prijzen.

Rock ’n Roll Arena Stage
OK Cowboy: dodelijke cocktail van heftige baslijnen, loeiende gitaarriffs en
pompende drums.
Romano Nervoso: mix van rock, pop, soul, country, punk, disco, tot zelfs
stoner- of junglerock, aangevuld met de krachtige soul-/funky stem van
frontvrouw Bineta Saware.
The Dancing Naked Ladies: melodische en ritmische indierock.
Five Easy Days: industriële poprock doorweven met progressieve echo’s.
Too Much & the White Nots: mix van folk, country en blues, met af en toe
een streepje calypso ertussen.
The Astronaut: ergens tussen rock en pop, op smaak gebracht met een
vleugje pure klasse.

Praktisch

Mini on AIR

on AIR Festival

• Goochelaars (o.a. Baraa)
• Verteller
• Clowns
• Theateratelier / Schilderatelier /
Circusatelier / Knutselatelier
• Circuit met telegeleide auto’s
• Demonstratie Roller Soccer
• Schminkstand
• Oude houten speeltuigen
• Rondtrekkende artiesten

Mini on AIR
(van 10.30u > 17u)
Rock ’n Roll Arena Stage
(van 17u tot 01u)
11 september 2010
Kardinaal Mercierplein
Gratis toegang
Meer info: www.onairfestival.be

Najaarsactiviteiten in GC Essegem – ruime keuze voor groot en klein
Jota-cursussen

De gure herfst- en de koude winteravonden zitten er
stilaan aan te komen. Misschien hebt u zich voorgenomen om uw avonden wat nuttiger in te vullen dan
doelloos naar de tv te liggen staren. Dan is een avondcursus of wat sport een uitstekende invulling van uw
vrije tijd. En voor de kinderen biedt
Gemeenschapcentrum Essegem tal van oplossingen om
de woensdagnamiddagen op een leuke manier door te
brengen. Hier volgt een overzicht van de activiteiten
die dit najaar voor groot en klein op stapel staan.

CULINAIR
De Feestkeuken
Nico Roose
Wanneer: 5/10/2010 – 26/10/2010
Van 19u tot 22u
Prijs: 80 euro
CREATIEF
Bloemenatelier
Helma Den Hartog
Wanneer: 16/09/2010 – 20/01/2011
Van 20u tot 22u
Prijs: 35 euro (+ 20 euro materiaalkost per les aan Helma)
Kantklossen
Jaklien Cools

Wanneer: 14/09/2010 – 8/02/2011
Van 14u tot 17u
Prijs: 45 euro
SPORT
Fit & Flex
VGC Sportdienst
Wanneer: 28/09/2010 – 1/02/2011
Van 18u tot 19u
Prijs: 50 euro
Turnen 50+
Vincent van Vlabus
Wanneer: Vanaf maandag 6/09/2010
van 10.30u tot 11.30u
Vanaf woensdag 8/09/2010 van 10u
tot 11u
Prijs: 15 euro - 10-beurtenkaart
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Gebeten door de muziek-, dans- of toneelmicrobe?

Kom dan naar de Jetse muziekacademie
Ook dol op muziek, dans of toneel? De Jetse muziekacademie helpt je jouw voorliefde of talent te ontwikkelen.
Kinderen kunnen vanaf 5 jaar terecht in de academie en ook volwassenen kunnen een keuze maken uit het ruime
cursusaanbod. De muziekacademie is opgedeeld in 3 onderdelen: muziek, dans en woord.

Muziek
Ook een hart voor muziek? In de Jetse muziekacademie kan je jouw favoriete muziekinstrument leren
bespelen. De keuze is bijzonder ruim, van dwarsfluit tot saxofoon, van elektrische gitaar tot piano. Ook de
kleinsten kunnen hun eerste stappen zetten in de muzikale wereld, ondermeer tijdens de cursus creatief
musiceren. Daarnaast kan je met de muziekacademie de muziekgeschiedenis ontdekken, jouw zangtalent
testen in het zangkoor of jouw muziektheorie aanscherpen.

Woord
Wie mondig is, heeft altijd een voetje voor, zowel op school als in de maatschappij. Wil jij ook een vlotte
uitspraak, wat meer durf? Droom je ook van toneelspelen of verzin je zelf verhaaltjes? Vind je het leuk om
je te verkleden en anderen te ontroeren? Dan is de sectie Woord iets voor jou, met z'n algemene verbale
vorming, dramatische expressie, repertoirestudie, voordracht, toneel en welsprekendheid.

Dans
Heb je het dansen in jouw bloed? Heb je een voorkeur voor klassieke of hedendaagse dans? Ben je jong
en dynamisch? Dan is de cursus Dans op jouw lijf geschreven. Na een algemene dansinitiatie krijg je een
doorgedreven artistieke training die jou helpt om elke vezel van jouw lichaam te beheersen en om de
mooiste klassieke of hedendaagse dansen onder de knie te krijgen.
Een organisatie van het College van Burgemeester en Schepenen, op initiatief van Schepen van
Nederlandstalige Culture Brigitte De Pauw

Gemeentelijke Muziekacademie “M. Van de Moortel”
Wilgstraat 1 - 1090 Jette
Tel: 02.426 72 94 - Fax: 02.426 25 84
e-mail: muziekacademiemvdm@yahoo.com
http://www.freewebs.com/muziekacademie_jette
Facebook: Academie Jette

Elke werkdag vanaf 26 augustus (gesloten op 30 augustus)
ma-di-woe-don: van 15u tot 19.30u; vrij: 15u-18u, telkens in de academie
Inschrijvingen met bancontact

Yoga
Michiel Pelt
Wanneer: 21/09/2010 – 1/02/2011
Van 20u tot 21.15u
Prijs: 80 euro

Ketjessport
VGC Sportdienst
Wanneer: 15/09/2010 – 2/02/2011
Van 14u tot 17u (opvang 13u-18u)
Prijs: 70 euro

Pilates
KAV Jette
Wanneer: 6/10/2010 – 15/12/2010
Van 20u tot 21u
Prijs: 50 euro
Loop je Fit
KWB Jette – Laken en VGC
Sportdienst
Wanneer: 29/09/2010 – 1/12/2010
Van 18u tot 19u
Prijs: 10 euro (gratis voor KWBleden)

Zumba
VGC Sportdienst
Wanneer: 4/10/2010 – 31/01/2011
Van 19u tot 20u
Prijs: 50 euro

Kinderateliers
JoJo Kleuteratelier
Ratjetoe
Wanneer: 15/09/2010 – 0/02/2011
Van 14u tot 17u (opvang vanaf 13u
en tot 18u)
Prijs: 70 euro
Ketjeskunst
Griet Malfroid
Wanneer: 15/09/2010 – 2/02/2011
Van 14u tot 17u (opvang 13u-18u)
Prijs: 70 euro

Inlichtingen en inschrijvingen:

Kindersport in het park
KWB Jette–Laken en VGC
Sportdienst
Wanneer: 29/09/2010 – 1/12/2010
Van 18u tot 19u
Prijs: 10 euro (gratis voor KWBleden)
Nederlands voor kleuters
Nederlandstalige bib van Jette
Waar: Nederlandstalige bib
Wanneer: elke woensdag 13.45u-15u
elke zaterdag 10.15u-11.45u
Prijs: gratis
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