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Een kwalitatieve
leefomgeving :
een prioriteit in Jette
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Herdenking einde van de
Tweede Wereldoorlog

nr 197
De
Gemeentelijke
serres
(Laarbeeklaan 120) openen dit jaar
hun deuren voor het grote publiek
op 13 mei 2012. Deze opendeurdag
staat dit keer in het teken van “Het
verborgen leven in de tuin – De verdedigers van de biodiversiteit”.
Naast de serres waar tal van milieuverenigingen hun tenten zullen
opslaan, kan u ook kennismaken
met de vlakbij gelegen kinderboerderij, de bijentuin en het composteercentrum.
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Tel : 02 423 12 00
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Echo van de administratie

Van op de banken van de gemeenteraad
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de gemeentegebouwen of over de aanstelling van een leerkracht in de gemeenteschool,… Dit zijn
maar enkele voorbeelden van de bevoegdheden van de gemeenteraad. Hieronder
vindt u de belangrijkste punten van de gemeenteraad van 28 maart 2012.

VRAGEN

OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

Groepsaankopen gas en elektriciteit
Net als particulieren kunnen ook organisaties en openbare instellingen beslissen om over te stappen op groepsaankopen voor hun bevoorrading van gas en elektriciteit. Deze groepsaankopen leverden bijvoorbeeld vorig jaar gevoelige
prijskortingen op, iets wat mooi meegenomen is in tijden van stijgende energieprijzen. Daarom zullen de gemeenten
Jette, Ganshoren, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem, hun OCMW’s, het Autonoom gemeentebedrijf van Koekelberg en de politiezone Brussel-West in de periode 2013-2015 hun aardgas en elektriciteit gezamenlijk
aankopen. De gemeenteraad gaf hiervoor zijn fiat.

Heraanleg van het gemeentelijk kerkhof
De gemeenteraad gaf ook groen licht voor de heraanleg van het gemeentelijk kerkhof. De bedoeling van deze
werken is om plaats te voorzien voor Jettenaren van alle
godsdiensten.
Deze werken zullen gespreid worden over twee fasen.
Fase A behelst de grondwerken. Fase B van de werken
slaat dan weer op het landschappelijk aspect van het
kerkhof dat onder hand genomen zal worden.

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11

Deze werken zullen van start gaan na de bouw van het
nieuwe kerkhofgebouw.

Uurrooster
gemeentediensten

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 30 mei 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.

Woord

van de BGM

EINDELIJK!

Eindelijk lopen de werken op het Kardinaal Mercierplein op hun einde. Eindelijk starten de werken op de Woestelaan. Want zo gaat het
altijd met werken: we kijken er ongeduldig naar uit en dromen al van
een aangenamer leefomgeving, makkelijk te onderhouden en comfortabel bereikbaar, maar eenmaal ze begonnen zijn, kunnen we niet wachten
tot ze achter de rug zijn! Want werken brengen altijd problemen met
zich mee.

Nu het Kardinaal Mercierplein heraangelegd is, halen de buurtbewoners en de handelaars opgelucht adem. De ruimte straalt kwaliteit uit,
vlakbij is een grote, heraangelegde parking en er heerst een gezellige
sfeer die uitnodigt om er te wandelen, een terrasje te doen, te spelen of
deel te nemen aan één van de evenementen die er geregeld plaatsvinden,
te beginnen met de officiële inhuldiging op 22 en 23 juni.
Met de start van de werken op de Woestelaan komt een einde aan de lange strijd die de gemeente – en
Schepen van Openbare ruimte Jean-Louis Pirottin in het bijzonder – voerde om het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op haar verantwoordelijkheden te wijzen. Want we smeken al jaar en dag om de
renovatie van deze gewestweg. Ook van deze werken zullen de buurtbewoners enige hinder ondervinden,
maar aangezien ze in verschillende fasen zullen gebeuren, zal het verkeer in de aangrenzende wijken altijd
mogelijk zijn.
De combinatie van wegenwerken en geduld werpt altijd zijn vruchten af. Ik ben al blij dat op het einde
van de rit het comfort en de leefomgeving van de Jettenaren er wel bij varen.

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
Opgelet: Het gemeentebestuur is
gesloten op dinsdag 1 mei (maandag
30 april - verzekerde dienst), op donderdag 17 mei (vrijdag 18 mei - verzekerde dienst) en op maandag 28
mei.

Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02.412.68.06

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Léon Theodorstraat 204 - 1090 Jette
Tel. 02.421.65.00

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02.422.46.11
• Sociale dienst: 02.422.46.75

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288 - 1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90
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Hulp nodig bij uw belastinaangifte?
Het gemeentebestuur en de dienst belastingen helpen u
Jaarlijks moeten we onze belastingformulieren invullen. De overvloed aan cijfers zorgt ervoor dat dit formulier niet altijd even eenvoudig is om in te vullen. U heeft twee opties: ofwel vult u dit document in op papier
ofwel kiest u voor de digitale optie via Tax-on-web. Als u niet wijs raakt uit uw formulier, kan u rekenen op de
steun van het gemeentebestuur en de dienst belastingen.
De federale overheidsdienst van de belastingen en het Jetse gemeentebestuur
staan klaar om u te helpen bij het invullen van de belastingaangiften, via het systeem
Tax-on-web. Dit project biedt verschillende voordelen voor de Jettenaren. Ze vermijden de verplaatsingen naar de Finance Tower in centrum Brussel waar de dienst
Belastingen gevestigd is, er ontstaan geen ellenlange files in één gecentraliseerd
gebouw en men verzekert zich van een correcte invulling van de aangifte.
U kan hulp krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte via Tax-on-web, van
maandag 21 mei tot vrijdag 29 juni 2012, in het bijgebouw (in de openbare computerruimte) van het Gemeentehuis, op de Wemmelsesteenweg 100, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 13u en op donderdag van 13.30u tot 18.30u. U
moet geen afspraak maken maar kan gewoon langskomen tijdens de voorziene openingsuren. Breng alle nuttige documenten mee.

Hulp belastingaangifte
van 21 mei tot 29 juni 2012
van 9u tot 13u en op donderdag van 13.30u tot 18.30u
Bijgebouw Gemeentehuis (openbare computerruimte)
Wemmelsesteenweg 102 - 1090 Jette

Gemeenteraadsverkiezingen
Niet-EU-burgers kunnen ook stemmen
Niet-EU-burgers kunnen op 14 oktober 2012 deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen en zo helpen de ploeg samenstellen die voor
de komende zes jaar het beleid zal bepalen van hun gemeente. Hiertoe
moeten ze vóór een schriftelijke aanvraag indienen. Hier is een overzicht van wat u dient te weten om geldig uw stem uit te brengen.
Het
Brussels
Gemeentelijk
Kieswetboek werd gewijzigd in 2004
waardoor niet-EU-burgers in 2006 voor
het eerst konden deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Zo ontstond
de mogelijkheid om te stemmen, maar om
effectief een stem uit te brengen moet wel
een bepaalde procedure gevolgd worden.
Let wel dat buitenlanders die in 2006 al
deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen niet opnieuw een aanvraag moeten
indienen.

Schriftelijke aanvraag
De niet-EU-burger die wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen moet aan enkele voorwaarden voldoen. Deze personen moeten:
- een schriftelijke aanvraag indienen
om ingeschreven te worden op de kiezerslijst, samen met een verklaring
waarin ze zich ertoe verbinden de
Grondwet, de wetten van het Belgische
volk en het Verdrag tot Bescherming

van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden na te leven;
- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
- minstens achttien jaar oud zijn op
de dag van de verkiezingen;
- op het ogenblik van de indiening
van de aanvraag minstens vijf jaar
ononderbroken wettelijk in België verblijven (aantonen via gele kaart, witte
kaart, oranje kaart of bijzonder verblijfsdocument “bijlage 35”);
- vrij zijn van een veroordeling of
een beslissing die zou kunnen leiden
tot de definitieve uitsluiting van de
kiesrechten, of tot de schorsing, op de
dag van de verkiezing, van diezelfde
rechten.
De schriftelijke aanvraag kan op elk
moment gebeuren tot de dag van de
opstelling van de kiezerslijst (1
augustus van het jaar waarin de
gemeenteraadsverkiezingen plaatsvin-

den). De erkenning als kiezer blijft geldig zolang de niet-EU-burger blijft voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden en niet afgezien heeft van zijn
hoedanigheid van kiezer, ongeacht de
gemeente van zijn verblijfplaats in
België. Met andere woorden, als de
erkenning eenmaal toegekend is, moet
ze niet opnieuw aangevraagd worden
bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Inschrijvingsformulier
Als u een aanvraag wil indienen om
als niet-EU-burger te worden ingeschreven op de kiezerslijsten van de

gemeenteraadsverkiezingen, kan u het
inschrijvingsformulier bekomen:
- op de gemeentelijke website
www.jette.be;
- bij de dienst Onthaal van het
gemeentebestuur;
- bij de dienst Bevolking (loketten IJ)
van
het
gemeentebestuur
(02.423.12.51).
Vervolgens moet u dit inschrijvingsformulier ingevuld opsturen naar Het
Gemeentebestuur van Jette - dienst
Kieszaken - Wemmelsesteenweg 100 –
1090 Jette.

Zelfde regeling voor EU-burgers
EU-burgers konden in het verleden al deelnemen aan de verkiezingen
binnen ons land. Voor EU-burgers geldt dezelfde regeling als voor de nietEU-burgers. Ze moeten een schriftelijke aanvraag indienen en deze aanvraag
blijft eveneens geldig voor de volgende verkiezingen, tot op het moment dat
ze hun aanvraag annuleren.
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Samenleving

Een brochure voor buitenlanders die in Jette wonen
Een schat aan informatie en praktische gegevens voor de burger
Met de bedoeling buitenlanders die zich in Jette komen vestigen een handje te helpen, heeft het gemeentebestuur een brochure uitgegeven met gegevens die hen kunnen helpen bij hun ontplooiing. De brochure legt stap
voor stap uit hoe het leven er hier aan toe gaat en hoe ze zich hier in optimale omstandigheden kunnen vestigen: administratieve stappen, nuttige adressen en praktische tips.
U bent pas aangekomen in België
of u bent er al een tijdje. U wenst echter op alle niveaus van de samenleving helemaal uw plek te vinden als
burger, ouder, werknemer, student of
actief lid van het verenigingsleven.
Om dit te kunnen bereiken, moet
men kunnen communiceren. Dat is de
eerste vereiste om een goede start te
nemen. Daarom is het van essentieel
belang om minstens een van de landstalen te beheersen. Om een plek te
kunnen vinden in de samenleving, is
het ook nuttig om haar waarden te
kennen, haar gedragsregels, haar
voorschriften en haar werking. En om
ten slotte volledig zelfredzaam te zijn
en om volop een actieve rol te spelen
in de Belgische samenleving, is het
absoluut noodzakelijk om werk te vinden. Dat zijn
enorme uitdagingen als men vanuit het buitenland
terechtkomt in een totaal onbekend land, maar ze
zijn wel de sleutels tot menselijke ontplooiing.

Samenleven
Het is de bedoeling van deze brochure, een initiatief van Schepen van Gelijke Kansen Claire
Vandevivere, om u te helpen de weg te vinden naar

men is, leest u in deze brochure welke
zaken ze tijdens de eerste weken
(inschrijving in het gemeentebestuur,
aansluiting bij een mutualiteit, zoeken
naar een woning,…) en maanden
(keuze van een huisdokter, inschrijving van de kinderen in een school,
werk zoeken,…) moeten geregeld zien
te krijgen. Om dat alles in goede
banen te leiden, bundelt deze brochure een reeks tips (erkenning van het
diploma, informatie over de stand van
zaken van uw regularisatiedossier,…)
en nuttige adressen (OCMW, verenigingen, vormingscentra,…) zodat u
zich op een actieve manier in alle geledingen van de maatschappij kan integreren.
deze ontplooiing. Samen met de talrijke instellingen
en verenigingen staat de gemeente Jette klaar om u
hierbij te helpenen wenst ze een sereen en actief
leven toe in onze gemeente.
U krijgt er onder andere een korte voorstelling
van België, de Belgen, Jette, maar ook informatie
over bepaalde regels binnen de gemeente. Als inwoners van Jette of persoon die pas in België aangeko-

Deze brochure ligt te uwer beschikking op het gemeentebestuur (dienst burgerlijke
stand, dienst bevolking, onthaal,…) alsook bij diverse Jetse verenigingen. Ze is beschikbaar in het
Nederlands, Frans, Engels, Pools, Roemeens en
Arabisch.
Meer info: Laurence Berger – Dienst Gelijke
Kansen –
lberger@jette.irisnet.be – Tel.:
02.422.31.26.

Feest bij Rouf
Het kringloopcentrum voor kledij
viert haar eerste verjaardag
Verplichte socioeconomische
enquête
De Algemene Directie Statistiek
en
Economische
Informatie
(ADSEI) organiseert momenteel
een enquête over de kenmerken van
de Belgische bevolking wat betreft
de arbeidskrachten. Deze enquête
gebeurt op vraag van Eurostat (het
statistisch bureau van de Europese
Gemeenschappen) en is verplicht.
Als u deel uitmaakt van de geselecteerde deelnemers zal u thuis een
brief ontvangen waarin de modaliteiten voor de deelname aan de
enquête uitgelegd staan. Meer informatie vindt u ook op de website
http://statbel.fgov.be/lfs.

Van 3 tot 5 mei nodigen de leden van het netwerk
Ressources het grote publiek uit om deel te nemen aan het
Weekend van het hergebruik. Iedereen is welkom om te
snuisteren in de “schatten” van de kringloopcentra van het
netwerk en om een beter zicht te krijgen op de economische, ecologische en sociale impact van hun activiteiten.
ROUF, het kringloopcentrum voor kledij van de Jetse vzw
CEJ, maakt van de gelegenheid gebruik om zijn eerste
verjaardag te vieren en stelt drie themadagen voor die
voor iedereen toegankelijk zijn.
In het kader van het Wijkcontract Hart van Jette huist
het project voor sociale en duurzame economie ROUF
sinds mei 2011 in een gerenoveerde loods. In die ruimte
zijn alle activiteiten van het kringloopcentrum gecentraliseerd, van de ontvangst van tweedehandskledij, het sorteren, herstellen, hergebruiken, onderhouden en stockeren
ervan, tot de verkoop van ingezamelde of herbruikte stukken. Ontdek de activiteiten van het centrum en komt zijn
eerste verjaardag vieren op 3, 4 en 5 mei met verkopen en
workshops rond textiel.

Meer info en inschrijven: ROUF –
Wemmelsesteenweg 37 – vzw CEJ – Tel:
02.426.29.36 - E-mail: info.rouf@gmail.com

Programma:
Donderdag 3 mei
Uitzonderlijke verkoop van kledij en vintage-accessoires
Kleine rommelmarkt
Workshop “Relooking” met Soon Kang, van 10u tot 15u
(inschrijven verplicht).
Vrijdag 4 mei
Uitzonderlijke verkoop van stoffen, naaimateriaal en
naaimachines
Workshops met tips en tricks over naaien en het hergebruik van uw oude kleren, van 10u tot 15u (inschrijven
verplicht).
Zaterdag 5 mei
Kermis met spelen en speelgoed
Kleine rommelmarkt
Kinderworkshops knutselen met oude spullen, van 10u tot
15u (inschrijven verplicht).
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Steekproef BIVV
1 op 2 kinderen is niet correct vastgeklikt in de auto!
In september 2011 hield het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) een representatieve steekproef
met betrekking tot de veiligheid van kinderen in de wagen en het gebruik van kinderbeveiligingssystemen. De studie bracht een aantal interessante conclusies aan het licht die op z’n minst onrustwekkend zijn: minimaal 1 op de
2 kinderen is niet correct vastgeklikt als ze vervoerd worden in de auto. Erger nog, 1 op de 10 kinderen wordt
helemaal niet vastgeklikt!
Voorbeeldfunctie chauffeur
In bijna 86% van de gevallen was de chauffeur
van de auto één van de ouders van het vervoerde
kind en die hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Uit de meting van het BIVV bleek namelijk dat
31% van de chauffeurs die zelf geen gordel dragen,
ook de kinderen niet vastmaakt. Bij chauffeurs die
wel de gordel omdoen, zakt dat percentage naar 7%.
Ook bij het correct vastmaken van de kinderen scoren de bestuurders die zelf de gordel dragen beduidend beter dan zij die deze regel met voeten treden.

Leeftijd
De excuses voor het niet vastmaken van een kind
in de auto zijn klassiek: geen tijd, vergeten, traject
over een korte afstand, te ingewikkeld,…
Verontrustend is bovendien dat deze bestuurders

het niet vastklikken van het kind minimaliseren of
er zich niet van bewust zijn. Ook over het verkeerd
gebruik van bepaalde beveiligingssystemen wordt
veel te licht overgegaan. Opmerkelijk is overigens
dat het percentage kinderen dat niet vastgemaakt
wordt significant en gradueel toeneemt met de leeftijd. Zo blijft het percentage niet-vastgeklikte kinderen jonger dan 3 jaar enigszins beperkt tot 3 tot 5%,
terwijl dat oploopt tot meer dan 20% bij kinderen
van 8 jaar en ouder.

ook een repressieve stok achter de deur: de verhoging van de boete voor het niet (correct) gebruiken
van een kinderbeveiligingssysteem van 50 naar 150
euro. Nu maar hopen dat dit pakket maatregelen
het gewenste effect bekomt en al te nonchalante
ouders en volwassenen tot inkeer brengt.

Sensibiliseren en hogere boetes
In de lijst met prioritaire acties om de veiligheid
van de kinderen te verbeteren het percentage verkeerd gebruik van kinderbeveiligingssystemen in
België te verminderen, staan informeren en sensibiliseren op de eerste plaats. Toch houdt
Staatsecretaris voor Mobiliteit Mechior Wathelet

Pat Rouilledag
Leerlingen ontdekken politie- en hulpdiensten
Op 11 mei zal het Jetse jeugdpark ingepalmd worden door honderden leerlingen voor de spectaculairste uitstap van het schooljaar. Met twinkelende ogen ontdekken ze er de verschillende politie- en hulpdiensten.
In het kader van het Schooladoptieplan kregen
niet minder dan 700 leerlingen van het 5de leerjaar lager onderwijs van de Nederlandstalige en
Franstalige scholen van onze politiezone het afgelopen schooljaar bezoek van hun adoptieagent.
Deze agent gaf les over de politie, verkeerssignalisatie, verkeerspreventie, vandalisme en diefstal.
Zoals elk jaar organiseert de politiezone BrusselWest als afsluiter van de lessen de “Pat
Rouilledag” tot groot enthousiasme van de vele
leerlingen.

Het doel van dit evenement is de kinderen
actief kennis te laten maken met de grote waaier
van hulpdiensten en hen de taken en het beschikbare materiaal te laten ontdekken. Het aanbod is
al even uitgebreid als spectaculair. De kinderen
kunnen als passagier een ritje maken op een politiemotor, met de fiets een behendigheidsparcours
afleggen, op de ladder van de brandweer genieten
van een panoramisch uitzicht over het park, gegrimeerd worden als verkeersslachtoffer,...
Daarnaast zal ook de hondenbrigade aanwezig
zijn voor een demonstratie, de cavalerie van de Federale Politie, de
diensten Ordehandhaving en
Lokale Recherche, gecombineerd
met externe diensten zoals Net
Brussel, de Lijn, MIVB, de vzw
Pinocchio (brandwondenpreventie),... Kortom, het wordt ongetwijfeld een geslaagde dag waarbij de
leerlingen de politie- en hulpdiensten kunnen ontdekken in al hun
facetten.
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Gelijke kansen

Jette Handicity

Aandacht voor personen met een handicap
De gemeente Jette heeft in april opnieuw het “Handicity”-label ontvangen. Ons
gemeentebestuur krijgt deze erkenning voor de vele inspanningen en de aandacht
voor personen met een handicap.
Op initiatief van Schepen van Gelijke Kansen Claire Vandevivere en de Adviesraad voor personen met een handicap,
organiseert het gemeentebestuur sensibiliseringscampagnes en projecten met het oog op een betere integratie van mensen met een handicap. Deze acties gaan van aangepaste infrastructuren in gemeentegebouwen tot parkeerplaatsen voor
gehandicapten of informatienamiddagen.
Op 23 juni wordt er trouwens een spektakelavond georganiseerd voor slechtzienden.
Zes jaar geleden kreeg Jette deze erkenning reeds. Door de acties en inspanningen van de voorbije jaren mag onze
gemeente zich de komende jaren dus verder een “Handicity” noemen.
Meer info: Laurence Berger - 02.422.31.26 - lberger@jette.irisnet.be

Aangepast aanbod voor
slechtzienden in Jetse bib
In het kader van haar acties voor de integratie van
personen met een handicap, heeft de gemeente Jette
een project voor slechtzienden gelanceerd in de
Nederlandstalige en Franstalige bibliotheek op het
Mercierplein. Hoewel men bij een bibliotheek veeleer
aan boeken denkt, kunnen ook slechtzienden hier
terecht. Een uitgebreid aanbod is specifiek toegespitst
op hun handicap.
Zo kunnen de slechtzienden gebruik maken van een aangepaste computer,
die uitgerust is met een groot scherm, een aangepast toetsenbord en de software Zoomtext. Via dit programma kunnen ze het beeld vergroten, de achtergrondkleur en tekstkleur aanpassen, het scherm laten aflezen,... Deze aangepaste PC laat hen toe om te werken, teksten op te stellen, op het internet te
surfen,...
Daarnaast beschikken deze bibliotheken ook over luisterboeken, waarbij
het verhaal voorgelezen wordt, en over grote letterboeken. En tenslotte kunnen de slechtzienden ook in de bib
terecht voor Daisy-boeken die via een
cd toelaten om hoofdstuk per hoofdstuk te luisteren en te hernemen waar
men gestopt is, zelfs dagen later.
Via dit project, op initiatief van
Schepen van Gelijke Kansen Claire
Vandevivere en met de steun van
Schepenen Brigitte De Pauw en Paul
Leroy, voorziet de gemeente een
nieuw hulpmiddel voor personen met
een handicap, in dit geval slechtzienden, hetgeen hun integratie ongetwijfeld zal stimuleren.

19 mei 2012 : wheelCHAIRITY
Gratis minifestival
ten voordele van rolstoelgebruikers
Drie jaar geleden raakten vijf Brussels studenten betrokken bij een zwaar
verkeersongeluk. Voor één van hen, Xander Berbé, waren de gevolgen zeer
zwaar. Door het verkeersongeluk werd hij voorgoed rolstoelgebruiker.
Vanuit dit oogpunt wordt wheelCHAIRITY georganiseerd, om Xander te
steunen in zijn moedige tocht, maar vooral om de aandacht te vestigen op mensen die met opgeheven hoofd door het leven gaan, ook in een rolstoel. Op
zaterdag 19 mei 2012 bent u dus welkom op wheelCHAIRITY, een gratis minifestival ten voordele van rolstoelgebruikers.
Van 13u tot 19u speelt jong, lokaal talent op het podium; Float Fall (derde
plaats op Humo’s Rock Rally), Stoomboot, Lili Grace, Errorism,…
Daarnaast kan u genieten van talloze randactiviteiten, zoals een rolstoelrace, een grafittiworkshop, een eetwedstrijd, enzovoort. En ook voor de kleintjes zijn er leuke animaties voorzien.
wheelCHARITY
19 mei 2012 van 13u tot 21u
in het Poelbosdomein in
Jette

Samenleving

Levenslijn:
Jettenaren
droegen hun
steentje bij
Van 12 tot 19 april 2012 liep in de
inkomhal van het Jetse gemeentehuis een tentoonstelling rond de
actie Levenslijn. Aan de receptie
konden de bezoekers van het
gemeentehuis hun duit in het zakje
doen door de aanschaf van allerlei
artikelen (handdoeken, snoepjes,
pennen, pins,…) rond Levenslijn en
zijn twee onafscheidelijke vrienden/mascotten Zeppe en Zikki.
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Het gemeentebestuur van Jette werft aan...
TUINIER (M/V) - Dienst Openbare ruimte
(Beplantingen) – Voltijds contract van onbepaalde duur
Profiel:

COÖRDINATORASSISTENT (M/V) –
Dienst het Jonge kind en gezin – Voltijds contract van
onbepaalde duur (vanaf 1/09/2012)
Profiel:

• Diploma van Lager Secundair onderwijs – vak tuinbouwkunde

• Bachelor / Gradaat

• Rijbewijs B

• GECO-voorwaarden
• Ervaring met kinderen
• Goede kennis van beide landstalen

Geïnteresseerd ? Stuur uw cv plus motivatiebrief (ev.
+ kopie diploma) naar de dienst HRM, via mail naar
jobs@jette.irisnet.be (vermeld als onderwerp de functiebenaming), per fax (02.422.31.95) of per post naar
Gemeentebestuur Jette – Dienst HRM –
Wemmelsesteenweg 100 – 1090 Jette.
Jette bevordert gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, seksuele
geaardheid, leeftijd, afkomst of handicap.

Spektakel voor iedereen en zintuiglijke workshop
Twee gratis evenementen die de zintuigen zullen prikkelen
23 juni belooft een avond vol emoties te worden in Jette. Met “Als Tom Sawyer me nu eens met gebaren verteld werd” brengt de gemeente Jette een origineel, verrassend en experimenteel spektakel voor personen met
een visuele, auditieve of fysieke handicap in het algemeen, maar ook voor iedereen die een emotievol moment
wil meemaken. Voor het spektakel vindt een zintuiglijke workshop plaats waarbij iedere deelnemer in de huid
van een blinde zal kruipen.
Op initiatief van Schepen van Gelijke kansen Claire Vandevivere en het
College van Burgemeester en Schepenen en met de steun van Schepen van
Franstalige cultuur Paul Leroy, worden twee activiteiten georganiseerd in
samenwerking met Passe-Muraille, een organisatie die dag na dag ijvert voor
de rechten van mindervaliden, maar ze wil betrekken bij verschillende domeinen, zoals cultuur. Het gaat om twee gratis evenementen die voor iedereen
toegankelijk zijn: een toneelstuk in gebarentaal opgevoerd en een zintuiglijke
workshop voor ziende volwassenen.

Als Tom Sawyer me nu eens met gebaren verteld werd
De zoektocht naar de link tussen muzikaliteit en doofheid vormt de oorsprong van dit theaterstuk… Wat is de sleutel voor het vinden van die link?
Trillingen natuurlijk! Dit spektakel confronteert de slechthorende met muzikaliteit, muzikale klanken, intensiteit en klanksubtiliteit. Dit experimenteel en
origineel initiatief wordt ongetwijfeld een heuse ervaring want het doet niet
alleen beroep op onze zintuigen, maar draait ook om de emoties van de personages.
De zaal zal bovendien zo ingericht zijn dat achtergrondgeluiden de slechthorenden niet zullen storen.
Hoewel het theaterstuk uitgevoerd wordt in gebarentaal, is iedereen toch
welkom. De feestzaal is ook toegankelijk voor rolstoelpatiënten en er zijn parkeerplaatsen voorzien voor personen in het bezit van een parkeerkaart voor
gehandicapten. Slechtzienden en slechthorenden zullen kunnen genieten van
het spektakel dankzij de Franse vertaling en de grote rol die geluiden en
muziek spelen in het stuk.

In de huid van een slechtziende
De kleur van zintuigen is een project dat de zintuigen wil prikkelen van
zowel ziende als slechtziende volwassenen. Het is de bedoeling om, met
behulp van alle zintuigen behalve de ogen, zich te concentreren op zichzelf en
emoties en gewaarwordingen. Dankzij enkele oefeningen en zintuiglijke ervaringen zullen de deelnemers de moeilijkheden ondervinden die de handicap
van een beperkt zicht met zich meebrengen. Voor de personen die wensen deel

te nemen aan de workshop en het spektakel is een lunch voorzien.
Op 23 juni 2012
Workshop: van 18u tot 20u
Als Tom Sawyer me nu eens met gebaren verteld werd: van 20.30u tot
21.30u
Feestzaal van de Franstalige bibliotheek – Kardinaal Mercierplein 10
Zaal toegankelijk voor rolstoelpatiënten. Parkeerplaatsen voorzien voor personen in het bezit van een parkeerkaart voor gehandicapten.
Meer info en inschrijvingen (liefst via e-mail): :
lberger@jette.irisnet.be of telefonisch van dinsdag tot vrijdag op 02.422.31.26. De
inschrijvingen voor de workshop zijn beperkt tot 12 personen.
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Kerkhof van Jette gedeeltelijk in de steigers

Nieuw en ecologisch gebouw
Vanaf 21 mei gaan in het kerkhof van Jette werken van start. Het gebouw dat momenteel
onderdak biedt aan de arbeiders zal afgebroken en vervangen worden door een nieuwbouw
die moderner, ruimer en milieuvriendelijker is.
Op de plaats waar nu nog de lokalen van de onderhoudsdienst van het
kerkhof gevestigd zijn, zullen de Jettenaren binnen 6 maanden een hagelnieuw gebouw zien verrijzen. Het achterste deel ervan zal het huidige dienstgebouw vervangen en zal twee verdiepingen tellen met bureaus en verschillende lokalen voor de arbeiders. Het voorste deel van het gebouw zal bestaan uit
een cirkelvormige glazen constructie in het midden en een ruimte voor erediensten en bezinning.

Een schoolvoorbeeld van ecoconstructie
Het nieuwe gebouw is een ontwerp van het architectenbureau van Philippe
Danhier en wordt gekenmerkt door een geraamte in hout en glas, waardoor
het relatief modern oogt. Maar het gebouw van het kerkhof van Jette is niet
enkel een streling voor het oog, het beschikt ook over ecologische kwaliteiten.
Als “schoolvoorbeeld van ecoconstructie” kreeg het van Leefmilieu Brussel
zelfs een premie.
In het kader van het driejaarlijks investeringsplan van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest krijgt de gemeente bovendien een premie die oploopt
tot 50% van de kostprijs van de werken. Van de totale prijs van 775.050,52
euro is dus slechts een kleine helft voor rekening van de gemeente.

Lezingen

Duurzaam wonen in Brussel
Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel organiseert de
Stadswinkel nog tot en met zaterdag 2 juni 2012 lezingen over “Duurzaam wonen in
Brussel: keuken en sanitair”.
De lezingen zijn er in drie formules. Om te beginnen zijn er de lezingen van
50 minuten waarna u vragen kan stellen aan de spreker. Een tweede formule
bestaat uit “renovatiecafés”, een interactieve formule met ruimte voor uitwisseling, discussie, debat en publieksdeelname. In aanwezigheid van professionelen
krijgt u de gelegenheid om uw vragen te stellen en hierover met anderen te
debatteren. En ten slotte als derde formule zijn er de workshops waar u de gelegenheid krijgt om in kleine groep zelf de handen uit de mouwen te steken en
concrete en handige tips meekrijgt.

• Donderdag 10 mei 2012 – van 20u tot 21.30u

De lezingen en renovatiecafés zijn gratis. Voor de workshop wordt een bijdrage gevraagd van 10 euro per deelnemer. Dit bedrag dient u ten laatste 15
dagen voor de start van de workshop te storten op rekeningnummer 0011345979-83.

Plaats: De Stadswinkel – Antwerpselaan 24 – 1000 Brussel

Programma
• Donderdag 3 mei 2012 – van 20u tot 22u
Renovatiecafé: “Thuis regenwater gebruiken”

Lezing: “Vochtproblemen: preventie en oplossingen” (lezing in het Frans)
Plaats: De Stadswinkel – Antwerpselaan 24 – 1000 Brussel
• Dinsdag 15 mei 2012 – van 20u tot 21.30u
Lezing: “Stillere toestellen en toestellen om geluid te dempen”

• Zaterdag 2 juni 2012 – van 14u tot 17u
Workshop: “Loodgieten: steek zelf de handen uit de mouwen” (workshop in het
Frans)
Plaats: Centrum voor ondernemingen en plaatselijke ontwikkeling Euclides,
Scheikundigestraat 34 – 1070 Anderlecht

Plaats: De Stadswinkel – Antwerpselaan 24 – 1000 Brussel
• Dinsdag 8 mei 2012 – van 20u tot 21.30u
Lezing: “Koelkasten, vaatwasmachines, droogtrommels: ontdek de nieuwe
energielabels”
Plaats: De Stadswinkel – Antwerpselaan 24 – 1000 Brussel

Meer info: De Stadswinkel
– Antwerpselaan 24 – 1000
Brussel – Tel.: 02.227.42.69 –
www.curbain.be

Samenleving
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Elke vrijdag

Buurtmarkt Jean-Louis Thysplein
Vanaf 8 juni zal er elke vrijdag, van 15u tot 20u, een buurtmarkt
plaatsvinden op het Jean-Louis Thysplein in Jette.
Het doel is om 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. Vlees,
fruit, groenten, kaas,... De omwonenden vinden het allemaal op twee stappen van hun voordeur.
Deze buurtmarkt die elke vrijdag plaatsvindt op het Jean-Louis Thysplein is een initiatief van Schepen
van Economisch Leven Bernard Lacroix.

Van 15 juni tot 15 september 2012

Wedstrijd Jette in de bloemetjes

Versier jouw gevel en jouw woning
Jette nog mooier maken, door onze gemeente kleurrijke en fleurige tinten mee te geven. Dat is het doel van
de wedstrijd “Jette in de bloemetjes” waarbij de Jettenaren hun gevel met prachtige bloemen versieren.
Bovendien maakt u kans op een tuinaankoopbon van 100 euro. Na het succes van de voorbije jaren wordt
deze actie dit jaar herhaald, van 15 juni tot 15 september.
Huurder of eigenaar, particulier of handelaar, elke Jettenaar kan deelnemen aan de
wedstrijd “Jette in de bloemetjes” en op deze
manier onze leefomgeving kleurrijk in de
bloemetjes zetten. Of men nu op het gelijkvloers woont of op een verdieping, bloemen in
de voortuintjes, in de terrasbakken of aan het
balkon zorgen telkens voor kleur in de straat.
Niet alleen maakt u op deze manier uw
woning, straat, laan of wijk nog mooier, maar
maakt u ook kans op een aankoopbon van
100 euro voor het tuincentrum van de
beschutte werkplaats Nos Pilifs. De wedstrijd
is ingedeeld in verschillende categorieën (zie

hieronder), waaronder een categorie specifiek bestemd voor de huurders van de Jetse
Haard en de Grote Prijs van de Jury, die het
College van Burgemeester en Schepenen toekent aan een uitzonderlijke compositie die de
aandacht van de jury trok.
DEZE

WEDSTRIJD

“JETTE

IN DE BLOEMET-

JES” IS EEN ORGANISATIE VAN DE ADVIESRAAD
LEEFMILIEU, VOORGEZETEN DOOR
CHRISTIAN MATERNE, IN SAMENWERKING MET
SCHEPEN
VAN
LEEFMILIEU
CLAIRE
VANDEVIVERE EN MET DE STEUN VAN HET
COLLEGE
VAN
BURGEMEESTER
EN
SCHEPENEN.

VOOR

Inschrijvingsstrookje - Wedstrijd “Jette in de bloemetjes 2012”
Terug te sturen voor 15 juni naar Ilse Desmet - Gemeentebestuur Jette - Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Gekozen categorie:
K gevel (ramen, muren, ophangsysteem)
K voortuintje
K gevel en voortuintje (één compositie)
K raam, balkon en terras van een woning lager dan de 4de verdieping
K raam, balkon en terras van een woning hoger dan of op de 4de verdieping
K huurder van de Jetse Haard (alle categorieën - prijs van de Jetse Haard)
Plaats die met bloemen versierd werd:
Adres:

Verdieping:

Informatie om de plaats te identificeren:
Naam en voornaam van de deelnemer:
Tel:

E-mail:

Handtekening:
De deelnemers erkennen het wedstrijdreglement te hebben gelezen en dit te aanvaarden. Dit reglement is beschikbaar bij de dienst Leefmilieu - Ilse Desmet
- 02.423.13.62 - idesmet@jette.irisnet.be en op de website www.jette.be
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Dossier : Preventie

Preventie als antwoord
op de samenlevingsevolutie
Jette en het volledige Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben de laatste jaren een
belangrijke evolutie ondergaan, voornamelijk toe te schrijven aan de explosieve bevolkingsgroei. Een dergelijke demografische toename brengt heel wat uitdagingen met zich mee op
het vlak van huisvesting, kinderopvang, tewerkstelling, sociale steun, mobiliteit,..
Op elk van deze onderdelen proberen de overheden, elk op hun niveau, adequate oplossingen en voorzieningen te bieden. Maar ook op het vlak van veiligheid en preventie moet de politiek en de filosofie aangepast worden aan de evolutie van de maatschappij. Op initiatief van Schepen van Preventie Benoît
Gosselin, spitst de gemeentelijke preventiedienst, die sinds de jaren ’90 evolueerde tot een uitgebreide en efficiënte organisatie, haar aanpak toe op de dagelijkse realiteit. Zo dede bijvoorbeeld de gemeenschapswachters begin dit jaar
hun intrede in onze straten en wordt de werking van de straathoekwerkers aangepast. De basiscombinatie van hun werk blijft onveranderd: enerzijds een ruime aanwezigheid op het terrein en anderzijds gerichte acties voor specifieke
doelgroepen (jeugd, verkeersveiligheid, spijbelen, verslaafden). In totaal zijn er
zowat 70 mensen aan de slag, hetgeen van de preventieploeg één van de grootste werkgevende diensten maakt binnen de gemeente.

Voor Jette leveren deze cijfers (2010-2011) het volgende
overzicht op:

Financiering en prioriteiten

Cijfers i.v.m. de vaakst voorkomende misdaden (2010) :
- diefstal zonder geweld (19,3 %) ;
- diefstal in woningen (13,4 %) ;
- diefstal in auto's (10,6 %) ;
- vernielingen, beschadigingen en opschriften (9,9 %).

De financiering van de preventiewerking wordt voornamelijk gedragen door
subsidies. Men kan stellen dat 80% van de kosten gedragen worden door de subsidiërende overheden (federale en gewestelijke overheid). De overige 20% komt
voor de rekening van het gemeentebestuur. Zo is er de subsidie van het Brussels
Preventie- en Buurtplan 2011-2012, de Eurotop-overeenkomst en het
Strategisch Preventie- en Veiligheidsplan van de Federale Overheidsdienst van
Binnenlandse Zaken. De overeenkomsten worden voor meerdere jaren gesloten, zodat er een lange termijnvisie uitgewerkt kan worden.

De overeenkomst met deze overheden zorgt ook voor specifieke prioriteiten, die door de jaren heen geëvolueerd zijn.
Tot 2014 zijn deze prioriteiten:
Voor het Gewest:
1. Zorgen voor een zichtbare en geruststellende aanwezigheid
in de openbare ruimten;
2. Strijden tegen schoolverzuim;
3. Strijden tegen overlast;
4. Conflictbemiddeling.
Voor de FOD Binnenlandse Zaken:
Strijden tegen druggerelateerde maatschappelijk overlast

Via specifieke preventieploegen, wordt er een antwoord
geboden op deze prioriteiten:
1. Gemeenschapswachten;
2. Schoolbemiddelaars;
3. Gemeentelijke administratieve sancties;
4. Straathoekwerkers;
5. Bemiddelaars.

Lokale Veiligheidsdiagnose
De toekenning van financiële steun vereist dat vooraf een Lokale
Veiligheidsdiagnose wordt opgesteld door de preventiedienst. Aan de hand van
dit document, dat de plaatselijke veiligheidstoestand samenvat, wordt op
gemeentelijk vlak een profiel van de onveiligheid opgesteld, met een omschrijving van de verwachtingen bij de inwoners, een oriëntering en een omkadering
van de preventie-acties en de (her)oriëntering en evaluatie hiervan. Op grond
van de beschikbare cijfergegevens (politiestatistieken, veiligheidsmonitor, bevolkingsstatistieken, enquêtes en peilingen, rapporten van de gemeenschapswachters, zonaal veiligheidsplan, klachten van burgers bij het College, statistieken
van de administratieve boetes, enz.) konden voor elke gemeente de prioriteiten
worden uitgetekend voor het wegwerken van het onveiligheidsgevoel.

Bevolking op 1 januari 2010 : 46.818 inwoners
Gemiddelde leeftijd op 1 januari 2010 : 39,09 jaar
Schoolbevolking 2009-2010 (kleuter-, lager en middelbaar onderwijs) : 10.990
Bevolkingsdichtheid 2010 : 9.283,1 inw/km²
Werkloosheidsgraad (raming 2011) : 16,5 %
Netto belastbaar inkomen per inwoner (aangifte 2010, in euro) : 18 840
Wagenbestand (2009) : 17.271 voertuigen

De belangrijkste vaststellingen in verband met onveiligheid:

Meest uitgeschreven administratieve boetes (2011) :
- wildparkeren (57 %) ;
- parkeren in bewonerszone (32 %) ;
- stilstaand voertuig op een strook die voorbehouden is voor de hulpdiensten (9 %) ;
- beschadigen van privé-eigendom / beplanting (1 %) ;
- verhinderen van de doorgang van voorbijgangers (1 %).
Soorten subjectieve onveiligheid die als bedreigend worden ervaren :
- delinquentie (43 %) ;
- kleine overlast (20 %) ;
- verkeersonveiligheid (13 %), afpersing.
De verantwoordelijken van de preventiedienst houden regelmatig overleg
met de politiediensten, de Burgemeester en de Schepen van Preventie. Op
basis van de overlast- en misdaadcijfers, bepalen ze hun prioriteiten op korte
en lange termijn en stellen ze hun werking op elkaar af.

Dossier : Preventie
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Verschillende preventieploegen
voor een doelgerichte werking
De werking van de preventieploeg kan opgedeeld worden in 2 grote onderdelen :
enerzijds een ruime aanwezigheid op het terrein en anderzijds gerichte acties voor
specifieke doelgroepen (jeugd, verkeersveiligheid, spijbelen, verslaafden).
De gemeenschapswachters en de straathoekwerkers zorgen voor een zichtbare en geruststellende aanwezigheid in de openbare ruimtes: zondagsmarkt,
schoolomgeving, gemeentelijke parken, gemeentelijke gebouwen. Daarnaast
wordt er naar een harmonieuse samenleving van alle Jettenaren gestreefd door
het onveiligheidsgevoel te verminderen, door inbreuken op de burgerzin te
voorkomen, door te strijden tegen schoolverzuim en desocialisatie van de jongeren. Aan de jeugd worden bovendien samenlevingsnormen aangeleerd en
jeugdcriminaliteit wordt voorkomen door straatwerk en bepaalde activiteiten
zoals de straathoekwerkers, het verkeerspark en de toezichtscel op het schoolverzuim.
In geval van persoonlijke problemen of problemen tussen verschillende personen kunnen Jette-SAT (dienst voor begeleiding van drugsverslaafden) en de
sociale bemiddelaar tussenbeide komen.

Straathoekwerkers:
Helpen de jongeren op het terrein met oriëntatie, gericht op activiteiten,
onderwijs, tewerkstelling,...

Sociale bemiddelaar:
Komt tussenbeide in geval van burenruzies, conflicten,...

Intervalle:
Zet zich in tegen het schoolverzuim en helpt de bewonersen de scholen met
schoolgerichte problemen

Verkeerspark:
Een replica van de openbare weg op kindermaat in het Poelbosdomein,
brengt de kinderen van de Jetse scholen verkeersveiligheid bij

In de strijd tegen overlast kunnen administratieve boetes aangewend worden
door gemeenschapswachters en gemachtigde toezichters.

Jette Sat:

De gemeenschapswachters:

Richt zich specifiek op verslaafden (drugs, alcohol, medicatie,...) en zorgt
voor steun en begeleiding (oriëntatie behandeling)

Paars en wit uniform, waaronder sommigen met geel fluovestje
Toezicht schoolomgeving (verkeersveiligheid, afpersing,...), parken, commerciële wijken, feesten en zondagsmarkt.

Diefstalpreventie:
Gratis fietsen graveren, preventie gauwdiefstal met Pick & Pock
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Dossier : Leefomgeving
Openbare werken 2011-12

Een kwalitatieve leefomgeving : een prioriteit in Jette
Straten en voetpaden vormen een
belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Op initiatief van
Schepen van Openbare ruimte
Jean-Louis Pirottin voert het
College van Burgemeester en
Schepenen van de gemeente Jette
een proactief beleid wat betreft
openbare werken. Daar waar het
nodig is, worden straten geasfalteerd, voetpaden gerenoveerd en
nieuwe bomen aangeplant.
De afgelopen jaren voerde de
gemeente een grote renovatiecampagne die resulteerde in een aanzienlijke verbetering van uw leefomgeving.

De periode 2011-2012 stond in het teken van verandering in Jette. Gedurende het voorbije jaar volgden
verschillende grote werken elkaar op. Ondertussen komt aan al deze werken stilaan een einde en staan er
deze zomer diverse inhuldigingen van gerenoveerde straten en pleinen op het programma.

Het hart van Jette in het nieuw
Met die opeenvolgende werken aan verschillende straten en pleinen onderging de gemeente de laatste
12 maanden zowaar een facelift. Ook al zijn sommige van die werken nog niet afgerond, het einde is in zicht.
En na de mogelijke overlast die u misschien ondervond, is het nu tijd om te genieten van deze nieuwe ruimten.

Vlamingen- en Walenstraat
De heraanleg van de Vlamingen- en de Walenstraat kaderde in het Wijkcontract 2006-2010 en spitste
zich vooral toe op de verhoging van de veiligheid van de zwakke weggebruiker en de aanleg van groene
zones om de leefbaarheid te bevorderen. De straat en de voetpaden werden heraangelegd met duurzame
materialen en er kwamen nieuwe bomen, fietsstallingen en verkeersdrempels.

Odon Warlandlaan
De renovatiewerken van de Odon Warlandlaan kaderden eveneens in het
Wijkcontract 2006-2010. De straat werd volledig heraangelegd tussen de
Woestelaan en het Amnesty Internationalplein.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeswijk
De gemeente Jette greep de werken die Hydrobru uitvoerde in de OnzeLieve-Vrouw van Lourdeswijk aan om verschillende straten in de wijk te herasfalteren. In de Mayelle- en de Steppéstraat zullen de oude bomen vervangen
worden door nieuwe beplantingen met meer tussenruimte en beter aangepast
aan een stedelijke omgeving.

Van Ermengem- en Dekeyserlaan
Nog twee straten die een volledige facelift kregen: in de Van Ermengemlaan,
de Dekeyserlaan en de toegangsweg tot de Robert Alleinsquare werden de
voetpaden, de bekisting van de weg en het wegdek zelf volledig vernieuwd.

Dossier : Leefomgeving
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Werriestraat en Laneauplein
Opnieuw in het kader van het Wijkcontract 2006-2010 ging de gemeente over
tot de heraanleg van de voetpaden in de Werriestraat (met klinkers) en op het
Laneauplein (blauwe stenen). Ook het wegoppervlak werd aangepakt en de
bomen werden vervangen door nieuwe exemplaren. Het einde van de werken in
voorzien voor eind juni.

Verscheldenstraat
De gemeente Jette nam het wegdek en de voetpaden van de
Verscheldenstraat onder handen. Er kwamen ook bomen en in het midden van
de straat werd een verkeersdrempel aangelegd. De werken verliepen in samenspraak met Hydrobru, dat verschillende rioolaansluitingen en de bekleding van
de hoofdleiding vernieuwde.

Kardinaal Mercierplein
Zoals u weet hebben Beliris, Infrabel, SNCB Holding, de MIVB en de
gemeente Jette de handen in elkaar geslagen om het Kardinaal Mercierplein om
te toveren tot een parel van een plein en het station van Jette te transformeren
tot een knooppunt voor openbaar vervoer. Door de centrale ligging vormt het
Kardinaal Mercierplein een belangrijke plaats in onze gemeente met het politiekantoor, het station, een tram- en bushalte, de kerk, bibliotheken, verschillende
handelszaken en de toegang tot een school en het Garcetpark. Bovendien
komen heel wat pendelaars langs het plein om zich van daaruit naar hun werk
te begeven. Daarom stonden zowel het sociale karakter als de mobiliteit centraal bij dit renovatieproject. Het plein kreeg dus een modern, stedelijk uitzicht,
op maat van de bewoners.
Met het oog op het Gewestelijk Expresnet (GEN) wordt ook het station van
Jette aangepakt. De bestaande doorgang onder de sporen wordt opgewaardeerd
en krijgt twee nieuwe toegangen, om de vlotte uitwisseling tussen auto, fiets,
trein en bus optimaal te organiseren. Daarnaast wordt er een tweede ruime
onderdoorgang aangelegd met een lift, waardoor de bereikbaarheid voor mindervaliden zal verbeteren.

Parking Dupréstraat
De renovatie van het Kardinaal Mercierplein betekent ook dat de parking
langs de Dupréstraat aangepast wordt. Aangezien op het plein minder plaats zal
zijn voor de auto, zowel wat betreft doorgaand verkeer als parkeergelegenheid,
wordt de parking achter het station flink uitgebreid. Op expliciete vraag van het
College van Burgemeester en Schepenen en Schepen van Openbare ruimte
Jean-Louis Pirottin worden een aanzienlijk aantal extra verkeersplaatsen voorzien. De (korte) tweede fase van de aanleg van deze parking start op 2 mei.

Woestelaan
Op 2 mei starten eindelijk de werken op de gewestweg de Woestelaan! De
MIVB komt het eerste aan de beurt, tot eind dit jaar. De heraanleg omvat de
complete vernieuwing van de trambedding. De openbare verlichting en de
bovenleidingspalen worden naar de buitenkant van de trambedding verplaatst.
De bedding zelf wordt groen en er komen vernieuwde haltes die gebruiksvriendelijker en veiliger zullen zijn. Daarna volgen de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas,…). Uiteindelijk zal Mobiel Brussel in 2013 starten met de heraanleg van de weg en de voetpaden. Er komt een nieuwe parkeerstrook, de kruispunten worden hertekend, er komen specifieke voorzieningen aan de oversteekplaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit, fietspaden worden gemarkeerd en bomen aangeplant. Om de hinder door de werkzaamheden te beperken, worden ze in verschillende fasen uitgevoerd. Meer informatie over de werken en de verwachte hinder vindt u in de brochure die beschikbaar is op de website van Mobiel Brussel (www.mobielbrussel.irisnet.be: geef Woeste in in de
zoekmachine rechtsboven en klik op de link. Klik onderaan de pagina op “zie
brochure” om deze te openen).
Om de omwonenden te informeren over deze
grote werf, organiseren Mobiel Brussel en de
Gemeente Jette een informatievergadering op
woensdag 9 mei om 19u in Gemeenschapscentrum Essegem, Leopold I-straat 329, 1090
Jette

Voor een aangenamere leefomgeving
Tijdens de periode 2011-2012 volgen werken elkaar in snel tempo op in de straten van Jette. Af en
toe zorgde dat voor wat hinder, maar met die werken had de gemeente slechts één doel voor ogen: de
creatie van ruimten die aangenamer, veiliger, groener of op maat van de gebruikers en de bewoners.
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Een blik op de inhoud van de gele zakken…
Sinds 1 januari 2010 is sorteren verplicht in Brussel. Afval dat in de juiste zak steekt, wordt gerecycleerd, en
dat geldt ook voor papier en karton. Dit gerecycleerd materiaal kan dienen voor de productie van nieuwe kartonnen dozen, kranten, schriften, blocnotes, enveloppen, ringmappen, wc-papier,… Maar om papier op de juiste
manier te sorteren moet u zich wel aan een aantal afspraken houden.
Groot karton
Iedereen weet onderhand dat papier en karton in de gele zak gaan, maar voor sommige artikelen is dat niet altijd handig. Een nogal groot uitgevallen kartonnen doos in zo’n gele zak wurmen is bijvoorbeeld geen lachertje. Gelukkig kan u, naast de gele zak met papier en klein karton (droog, proper en geplooid), uw
grotere kartonnen dozen, netjes geplooid en samengebonden, apart aanbieden aan de diensten van Net Brussel. Het zou immers nogal omslachtig zijn om grote
stukken karton te scheuren of te verknippen om ze alsnog in een gele zak te krijgen, vandaar deze tussenoplossing.

Even ter herinnering…
Papier en karton kan zich onder diverse vormen voordoen. Daarom zetten we hier graag nog eens op een
rijtje wat u allemaal kwijt kan in de gele zakken. Kranten, tijdschriften en folders allerhande maken het
leeuwendeel uit van de inhoud van deze zakken. Daarnaast kan u er ook (telefoon)boeken, schriften, omslagen en kartonnen dozen en verpakkingen in kwijt. Wat er zeker niet in thuishoort zijn carbon- en calqueerpapier, stickers, piepschuim en behang- en geplastificeerd papier. Ook vet en vies papier zoals pizzaverpakkingen of ander papier met etensresten aan, deponeert u liever bij het restafval in een witte zak.

Uw grote kartonnen dozen kan u apart aanbieden aan de ophaaldiensten
van Net Brussel, maar telkens netjes geplooid en samengebonden

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. De ophaling van groenafval werd begin april
hervat. Plaats uw groene zak op maandag voor 13u 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 op zondag en maandag, van
14.30u tot 20u, dinsdag en woensdag
van 9u tot 20u en op donderdag, vrijdag en zaterdag van 9u tot 16u. 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.

PROXY CHIMIK. 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 Proxy Chimik (de voormalige
mobiele Groene Plekjes), de voertuigen van Net Brussel. Ook met inktpatronen kan u terecht bij Proxy
Chimik. Opgelet! Geen medicatie.
Hiermee kan 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 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief niet-Jetse particulieren:
12 €/m3. Opgelet: enkel particulieren
kunnen met hun groenafval terecht bij
de Beplantingsdienst.
Elke laatste zaterdag van de maand,
kan u op de gemeentelijke dienst
Beplantingen terecht voor informatie
over composteren. Van 9u tot 14u,
helpen de compostmeesters u op weg
om uw eigen groen- en keukenafval te
verwerken tot compost, hetgeen u dan
weer kan gebruiken in de tuin.

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 om een
afspraak te maken. Elke 6 maanden
heeft u recht op een gratis ophaling
van 3m3 grofvuil. Voor elke bijkomende m3 betaalt u vervolgens 27,23
€.

De kalender van Proxy Chimik in Jette voor de maanden april en mei 2012:`
Kardinaal Mercierplein (politie) - van 17u tot 17.45u: maandag 14 mei
Woestelaan (OLV van Lourdes) - van 18u tot 18.45u: maandag 24 juni (niet in mei)

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 60 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck - 02.478.09.62.

Leefmilieu
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Woord van de ombudsman
De mooie dagen liggen er aan te komen, traditioneel een periode voor velen om
een zogenaamde “grote lenteschoonmaak” te houden. De kelder of de bergruimte
wordt opgeruimd, de keuken krijgt een nieuw likje verf, de kamer van één van de
kinderen wordt opnieuw ingericht, de zolder(kamer) krijgt een beurt en de tuin
wordt onder handen genomen.

Iedereen weet of zou moeten weten waar hij bij zo’n grote schoonmaak of
bij een verhuis naartoe moet met al dat grofvuil. Hou dan wel rekening met de
nieuwe maatregelen die Brussel Net aankondigt wat betreft de ophaling ervan
(zie details hieronder).
Toch is het goed om enkele organisatorische afspraken in herinnering te
brengen, want het niet naleven van deze regels kan soms aanleiding geven tot
een boete. Respecteer bijvoorbeeld de dagen waarop de ophaling gebeurt, en
vooral de uren vanaf wanneer u de zakken mag buiten zetten (een weekendje
uit, een verhuis of de zakken buitenzetten als u om 17 uur thuiskomt van het
werk, zijn geen geldige excuses om u niet aan de regels te houden). Hou er ook
rekening mee dat niet zomaar alles thuishoort in de witte zak en dat papier
(karton) en PMD-verpakkingen respectievelijk voor de gele en de blauwe zakken bestemd zijn. Als u zich daar niet aan houdt, worden de zakken niet meegenomen. Vergeet ook niet dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen
afval. Zo zijn de bewoners van een gebouw verantwoordelijk voor hun afval, en
niet het schoonmaakbedrijf dat eventueel instaat voor het onderhoud ervan.

Na talrijke klachten en vaststellingen ter plaatse moeten we ondanks alles
concluderen dat Net Brussel af en toe tekortschiet in de ophaling van de vuilniszakken, tuinafval en containers. Zelf slagen ze er blijkbaar moeilijk in om
een actiever en standvastiger beleid te voeren, terwijl het de gemeente is die
aangesproken wordt om de tekortkomingen te verhelpen. De betrokken diensten van de gemeente, in samenwerking met de beleidsmensen, proberen telkens een duidelijk en duurzaam engagement te bekomen van Net Brussel. We
nemen in ieder geval geen lakse houding aan. Net als u willen we een propere,
aangename gemeente waar ons eigendom naar waarde geschat wordt en waar
zo weinig mogelijk afval rondslingert.
Wij houden u in ieder geval op de hoogte mocht Net Brussel nieuwe maatregelen opleggen. We stellen ook alles in het werk om Net Brussel niet de kans
te geven om ons af te schepen met argumenten als: de uren van ophaling werden niet gerespecteerd, er wordt niet correct gesorteerd of de zak was te zwaar.
Het is een werk van lange adem en soms ondankbaar, maar samen staan we
sterk. En denk eraan: opgeruimd staat netjes, ook in Jette!

Gewestelijke containerparken
Nieuwe openingsuren vanaf 1 april 2012
Bent u aan een grote “lenteschoonmaak” toe en wil u daarbij van de gelegenheid gebruik maken om iets grotere klussen aan te pakken of wat meubels weg te doen? Vergeet dan niet dat er enkele wijzigingen doorgevoerd
werden wat betreft de tarieven en openingsuren van de gewestelijke containerparken. Dit is een kort overzicht
van de praktische details:
Nieuwe openingsuren:

Grote containers:

Zondag en maandag:
van 14.30u tot 20u: laatste toegang van de voertuigen om 19.45u

7,14 euro huur/dag + 143,51 euro voor transport + lediging/ton:
•

niet-gesorteerd afval: 200,86 euro

Dinsdag en woensdag:
van 9u tot 20u: laatste toegang van de voertuigen om 19.45u

•

grofvuil: 193,60 euro

•

gesorteerd bouwafval: 53,24 euro

Donderdag, vrijdag en zaterdag:
van 9u tot 16u: laatste toegang van de voertuigen om 15.45u

Nieuwe tarieven voor de ophaling van grofvuil
Ophaling aan huis

Aanvoer naar de gewestelijke containerparken:
•

3 m³ gratis/dag

•

meer dan 3 m³ : 121 euro/lossing

•

een gratis ophaling van 3 m³ per jaar

•

Bouw/sloopafval: 3,03 euro/zak (maximum 20 kg)

•

27,23 euro/m³ per bijkomende m³

•

raamkozijnen, sanitair, gootstenen, deuren,…: 3,03 euro/stuk

•

dringende ophaling (binnen 24u): + 50%

•

banden zonder velgen: gratis

•

geweigerd: gevaarlijk afval, asbest, gasflessen, LPG-tanks en boomstammen

Gegroepeerde ophaling
136,13 euro per volledige vrachtwagen (voor 5 huishoudens)

Ophaling aan huis van bouw/sloopafval

Adressen containerparken:
Gewestelijk containerpark Noord – Rupelstraat (onder de Van
Praetbrus) – 1000 Brussel

•

4,24 euro/zak (maximum 15 zakken van 20 kg

•

107,70 euro/bigbag (1 m³)

Gewestelijk containerpark Zuid – Britse Tweedelegerlaan 676 – 1190
Brussel

•

raamkozijnen, sanitair, gootstenen, deuren,…: 4,24 euro/stuk

Sluitingsdagen: 01/11, 11/11 en 25/12/2012
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Huishoudelijk chemisch afval
Maximum 35 liter per bezoek aan Proxy Chimik
Klein chemisch afval bevat elementen die schadelijk zijn voor het milieu en voor de volksgezondheid. Om te
vermijden dat ze in de gewestelijke verbrandingsoven terechtkomen, kan u deze producten kwijt bij Proxy
Chimik of de gemeentelijke dienst Beplantingen.
Huishoudelijk chemisch afval kan grosso modo
onderverdeeld worden in een aantal categorieën:
onderhouds- en reinigingsproducten (detergenten,
bleekwater,…), doe-het-zelfproducten (verf, lijm, vernis,…), spuitbussen die andere producten bevatten dan
voedingswaren of cosmetica, medische producten
(radiografieën, injectienaalden verpakt in harde recipiënten met een beetje ontsmettingsmiddel, kwikthermometers,…), inktpatronen, tuinproducten (kunstmeststof, pesticiden,…) batterijen, frituurolie, lampen,
autoartikelen (antivries, motorolie,…) en brandblusapparaten.

Hoe binnenbrengen?
Aangezien het hier om chemisch afval gaat, neemt u
best enkele voorzorgsmaatregelen voor u zich naar de
Proxy Chimik-voertuigen van Net Brussel begeeft.
Hou bijvoorbeeld de liquide en de vaste producten
apart en in hun originele verpakking, goed afgesloten.
Laat uw gebruikt frituurvet afkoelen tot minder dan

40° voor u het met behulp van een trechter in een fles of
een metalen doos giet. Noteer ook de naam van elk product op de verpakking. Chemisch afval waarvan de oorsprong bekend is, vindt makkelijker zijn weg in de verwerkingscyclus. En ten slotte moet u er rekening mee
houden dat u niet meer dat 35 liter afval (30 liter voor de
doe-het-zelfproducten, 5 liter voor de rest) per keer
binnenbrengt.

Proxy Chimik:
Kardinaal Mercierplein (politiekantoor) –
iedere tweede maandag van de maand
van 17u tot 17.45u.
Woestelaan (O.L.V. van Lourdes) – iedere
vierde maandag van de maand (behalve in
mei en december) van 18u tot 18.45u.
Gemeentelijke dienst Beplantingen –
Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99.

Jette in de bres voor Laarbeekbos
Twee jaar na het begin van het Jetse protest tegen de uitbreiding van de Ring ter hoogte van het Laarbeekbos, is
het engagement er niet minder op geworden. De gemeente Jette is vastbesloten om te blijven ijveren voor het
behoud van deze groene ruimte die beschermd is door “Natura 2000”. Op 3 juni 2012 is zelfs een derde actie
voorzien.
ze op 4 mei 2011 overhandigd werd aan Brussels
Minister-President Charles Picqué. Ondertussen zijn
daar al 2.000 handtekeningen bijgekomen en komt
de magische grens van 10.000 in zicht.

In de strijd tegen de uitbreiding van de ring ziet de
gemeente zich trouwens geruggensteund door de
Brusselse regering dat onlangs de milieueffectenstudie van de Vlaamse regering afkeurde. In een advies
concludeert de Brusselse regering dat er fouten zitten in de studie en vraagt ze verder overleg met
Vlaanderen over de plannen.
De studie van de Vlaamse regering bevatte vijf scenario’s voor de oplossing voor de mobiliteitsproblemen rond de hoofdstad waarbij de tunnel- en de
dubbeldeksvariant als beste opties naar voor werd
geschoven. Beide mogelijke oplossingen nemen weliswaar weinig ruimte in maar zouden toch een
nefaste uitwerking hebben op het Jetse
Laarbeekbos. De viaduct-optie zou het landschap
danig verknoeien, terwijl de tunnel een nadelig
effect zou hebben omdat hij de Laarbeekvallei zou
doorkruisen.
In samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk

Zo’n anderhalf jaar na de start van de petitie, komt
het erop aan de situatie onder de aandacht te houden en de mensen (Jettenaren en andere) te blijven
sensibiliseren voor deze problematiek. Hiervoor
wordt opnieuw geopteerd voor een gemoedelijke
actie: een boswandeling gevolgd door een picknick
(zelf mee te brengen) en een drink aan de volkstuintjes (Schapenweg). De mobilisatie gaat dus verder.
Gewest en op initiatief van Schepen van Leefmilieu
Claire Vandevivere en Burgemeester Hervé Doyen,
wil de gemeente Jette deelnemen aan een dialoog
die het Vlaams Gewest ertoe zou moeten overhalen
andere oplossingen aan te brengen om de mobiliteit
op kritieke plaatsen te verbeteren. Dit overleg is des
te dringender omdat de Vlaamse regering wellicht in
de eerstevolgende maanden een definitieve beslissing zal nemen. Jette wil ook aantonen dat veel
Brusselaars, in het bijzonder Jettenaren, gekant zijn
tegen de uitbreiding van de ring en opkomen voor
het behoud van het Laarbeekbos. Getuigen daarvan
zijn de petitie (die nog altijd kan ondertekend worden op www.jette.be/petitie), gelanceerd in de herfst
van 2010, de inhuldiging van twee panelen op 27
oktober 2010 om de petitie kracht bij te zetten, en de
aanplanting van de levensboom aan de rand van het
bos. Vergeet niet dat de petitie voor het behoud van
het Laarbeekbos al 6.645 handtekeningen telde toen

3de actie voor het behoud van het Laarbeekbos
3 juni 2012 om 11u
Naast het chalet van Laarbeek
Meer info: gemeentebestuur Jette – Milieuadviseur
– 02.422.31.03 – cmeeus@jette.irisnet.be

Petitie
Op naar de 10.000 handtekeningen!
De petitie tegen de uitbreiding van de Ring telt
momenteel 8.645 handtekeningen, maar de
gemeente Jette wil zo snel mogelijk de 10.000
halen. U kan ze alsnog tekenen op
www.jette.be/petitie. Voor een papieren versie
ervan kan u contact opnemen met de milieuadviseur van de gemeente (Coralie Meeus –
02.422.31.03 – cmeeus@jette.irisnet.be). Stel u
handtekening in ieder geval niet te lang uit, want
in juni wordt de petitie officieel overhandigd aan
Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits.

Samenleving
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RECIPRO’CITY

Maak een tekening van uw favoriete
bezigheid in uw vrije tijd !
Het platform “Beter samen leven” organiseert op 24 juni zijn tweede
grote interactieve en generatieoverschrijdende tentoonstelling. Vorig jaar
moest deze tentoonstelling de Jettenaar in staat stellen de notie “welzijn”
beter te plaatsen. In 2012 richten we onze pijlen op de notie “vrije tijd”.
De wedstrijd is gelanceerd, dus grijp naar uw potloden, penselen, fotoapparaat,…!
In functie van de leeftijd of de situatie verandert de notie vrije tijd aanzienlijk. Kinderen vinden dat ze tijd tekort komen om te spelen of te dromen terwijl volwassenen snakken naar meer tijd om even wat stoom af te blazen.
Sommigen willen meer tijd besteden aan hun passie en anderen ondervinden
constant tijdsdruk, zelfs op vakantie.
Wat ook uw leeftijd is, we zijn benieuwd naar hoe u uw vrije tijd invult.
Creëer een werk dat uw vrije tijd illustreert en neem deel aan de grote tentoonstelling die georganiseerd wordt op initiatief van Schepen van Duurzame
ontwikkeling Christine Gallez. Misschien wint u wel de publieksprijs en verschijnt uw werk in Jette Info of wordt het als beeld gebruikt bij de communicatie van het project “Beter samen leven”.
Alle Jettenaren, scholen, verenigingen, maar ook rusthuizen kunnen meewerken aan deze tentoonstelling die een afspiegeling moet worden van de verschillende percepties die leven onder de Jetse bevolking.

Hoe deelnemen?
• Alle technieken zijn toegelaten : tekeningen, schilderijen, maar ook collages, foto’s,…
• De werken moeten op A4-formaat of groter uitgevoerd zijn.
• Collectieve werken zijn toegelaten.
• Op de achterkant van het werk moet de naam en de leeftijd van de auteur
vermeld staan en eventueel de instelling die hij/zij vertegenwoordigt.
• Wie dat wil mag een korte tekst aan het werk toevoegen.
• De werken worden niet teruggegeven, behalve indien hiertoe verzocht
wordt door achteraan het telefoonnummer of het e-mailadres van de auteur
te vermelden.

• Het platform “Beter
samen leven” behoudt
zich het recht voor om
enkele werken te gebruiken ter illustratie van
documenten en publicaties die naar aanleiding
van deze actie gerealiseerd zullen worden.
.De werken moeten
ten laatste op 19 juni
afgegeven worden op
het gemeentehuis van
Jette (Wemmelse-steenweg 100).
Meer info: Anne-Françoise Nicolay, coördinatrice van het platform
“Beter samen leven” – 02.423.12.09 – afnicolay@jette.irisnet.be
Het platform “Beter samen leven” wil de buurtsolidariteit verhogen en
generaties en culturen met elkaar in contact brengen via gemeenschappelijke
projecten. In de lijn van de engagementen genomen in het kader van de lokale Agenda 21, wordt het platform gecoördineerd door de gemeente Jette en
omvat het verschillende verenigingen: medisch huis Antenne Tournesol,
PLOEF! Plus On Est de Fous…, L’Abordage, Sources d’harmonie, medisch
huis Esseghem, Interquartier, l’Espace-Femmes, le Centre d’Entraide, het
kennisuitwisselingsnetwerk “La Boussole”, de ecoambassadeurs,…

30 mei en 27 juni 2012

Operatie fietsen graveren
Jaarlijks worden er heel wat fietsen gestolen. U kan uw tweewieler echter tegen diefstal beschermen.
Natuurlijk door deze steeds slotvast achter te laten, maar ook door deze te laten graveren. In geval van diefstal kan uw fiets opgespoord worden als hij gegraveerd is.
Elk laatste woensdag van de maanden april, mei en juni kan u van 16u tot 19u terecht op de parking van
het huis van de preventie, om uw fiets gratis te laten graveren.
Vergeet uw identiteitskaart niet, want het gaat om het rijksregisternummer dat in het fietskader gegraveerd wordt.

Operatie fietsen graveren
Woensdag 30 mei en 27 juni 2012 van 16u tot 19u
Op de parking van de preventiedienst
Vandenschrieckstraat 77
Graveertijd: 3/4 minuten
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Leefmilieu

13 mei 2012:
opendeurdag van het
leefmilieu in Jette
De Gemeentelijke serres (Laarbeeklaan 120) openen dit jaar hun deuren voor het grote publiek op 13 mei
2012. Deze opendeurdag staat dit keer in het teken van “Het verborgen leven in de tuin – De verdedigers van de
biodiversiteit”. Naast de serres waar tal van milieuverenigingen hun tenten zullen opslaan, kan u ook kennismaken met de vlakbij gelegen kinderboerderij, de bijentuin en het composteercentrum.
Om de twee jaar vindt in Jette de opendeurdag van het leefmilieu plaats,
waarbij de dienst Beplantingen aan het grote publiek toont dat het groene, aangename karakter van onze gemeente het resultaat is van gezamenlijke inspanningen van diverse partners. Eén van de blikvangers van de opendeurdag wordt
dit jaar ongetwijfeld de groots opgezette beurs met planten en materiaal voor de
tuinbouw en de bijenteelt. Iedere bezoeker krijgt alvast wat zaadjes en instructies mee om thuis een mooi bernagieplantje (zie foto) te kweken. Verder is er
ook deze keer een nauwe samenwerking met organisaties en verenigingen die
actief zijn rond natuurbeheer. U ontdekt hun werking tijdens de opendeurdag
van de dienst Beplantingen, op de grens van het Poelbosdomein.
Het thema van de opendeurdag van het leefmilieu is dit jaar “Het verborgen
leven in de tuin – De verdedigers van de biodiversiteit”. Deze zogenaamde “verdedigers” leven in veel gevallen letterlijk ondergedoken of houden er in ieder
geval gevallen toch een discrete levensstijl op na. Het kan gaan om planten, bacteriën, insecten, zoogdieren, vogels,… Deze weldoeners zorgen voor het ecologische evenwicht in uw tuin en voor de biodiversiteit. Bovendien moet u dankzij
hen niet langer een toevlucht nemen tot pesticiden, die schadelijk zijn voor het
leefmilieu.
De opendeurdag van het leefmilieu in Jette is een organisatie van het College
van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Jette en van Schepen van
Leefmilieu Claire Vandevivere.
Meer info over de opendeurdag van het leefmilieu: Gemeente Jette –
dienst Leefmilieu – Ilse Desmet – 02.423.13.62 – idesmet@jette.irisnet.be

Gevarieerd programma
De opendeurdag van het leefmilieu vindt plaats op 13 mei, van 10u tot 18u in de gemeentelijke serres
(Laarbeeklaan 120). De opendeurdag reikt veel verder dan de voorstelling van gemeentelijke diensten die op dat
vlak actief zijn. Ook tal van organisaties en verenigingen rond natuurbescherming krijgen een plekje op deze
hoogdag voor het leefmilieu.
Op de site van de gemeentelijke dienst Beplantingen zal het op 13 mei een
komen en gaan zijn van mensen die het leefmilieu een warm hart toedragen. Ze
zullen er talrijke infostands en een materiaal- en plantenbeurs kunnen bezoeken,
− Gemeentelijke dienst Beplantingen: bezoek aan de gemeentelijke serres
(meer dan 47.000 planten bestemd voor de openbare ruimte), met een gratis
bernagie (zie foto).

biodiversiteit” kan helpen en hoe uw tuin in te richten om hen aan te trekken,
specifieke info over nuttige vogels.
− Natuurpunt: meer info over de plannen voor een hoogstamboomgaard nabij
het Laarbeekbos en over het vleermuizenonderzoek. Voor de jonge bezoekertjes is er een minidierentuin met kriebelbeestjes.

− Kinderboerderij: workshop over wormenbakken, insectenhotels, een theaterworkshop, infostand over moestuinen.

− La Commission de l'Environnement de Bruxelles-Ouest vzw (CEBO): geleid
bezoek aan het Poelbos; afspraak om 14u
voor de ingang van het natuurgebied
(Laarbeeklaan 112).

− SRABE (Société Royale d’Apiculture de Bruxelles et ses environs): uitleg
over de bijdrage van de bijen aan de biodiversiteit, degustatie Brusselse
honing, materiaalbeurs, tweedehandsbeurs voor imkermateriaal.

− Worms vzw: wat is een droogtoilet? Hoe
werkt het en welke modellen zijn verkrijgbaar?

− Koninklijk Werk der Volkstuinen: bezoek aan de volkstuintjes, inlichtingen
over de variëteiten van de gekweekte groenten, plantenbeurs.

− Nature et Progrès: infostanden over biologische voeding, biologische landbouw, ecologisch (ver)bouwen.

− Eco-ambassadeurs: voorstelling van de ondernomen activiteiten die zorgen
voor een aangename leefomgeving voor iedereen.
− Compostmeesters: voorstelling composteringsite en demonstraties.
− Natagora: ludieke en dynamische stand over hoe u de “verdedigers van de

− Les jardins de Pomone: conferentie “Hoe
uw eigen kruiden kweken in de stad?” om
11u, conferentie “Een moestuin in de stad”
om 15u.

Leefmilieu
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Ook de Kinderboerderij houdt opendeur
Dit jaar heeft de Kinderboerderij het genoegen tweemaal haar deuren open te gooien voor het grote publiek.
Er is natuurlijk het grote opendeurweekend in september naar aanleiding van het jaarlijkse Feest van de
Kinderboerderij, maar ook op de Opendeurdag van het Leefmilieu op zondag 13 mei kan iedereen een bezoekje
brengen aan deze wereld die normaal voorbehouden in voor de kinderen.
Naast de Gemeentelijke serres en de Bijentuin heeft ook de Kinderboerderij op zondag 13 mei haar
geheimen prijs. U kan er vanaf 10 uur terecht voor een bezoekje dat u veel emoties en sensaties belooft.
De dieren zullen alvast van de partij zijn, net als hun kleintje(s) die rond deze tijd van het jaar het
levenslicht zien. Maar u kan evengoed deelnemen aan één van de activiteiten die ook hier zullen draaien rond het thema “Het verborgen leven in de tuin – De verdedigers van de biodiversiteit”.

Insectenhotels
Naast kindertheater zullen de kinderen die op hun woensdagnamiddagen in de Kinderboerderij
doorbrengen het publiek ook hun natuurproject voorstellen: de bouw van insectenhotels.
Insectenhotels zijn zelf ineen geknutselde schuilplaatsen voor insecten die zorgen voor de biodiversiteit
en het ecologische evenwicht in de tuin. Door
deze weldoeners een handje te helpen, blijven ze uw tuin bevolken en maken ze komaf
met organismen die schadelijk zijn voor uw
tuin.
Ook over moestuinen en hoe die te verzorgen, steekt u op de opendeurdag van de
Kinderboerderij heel wat op.
De opendeurdag van de Kinderboerderij
13 mei 2012 van 10 u tot 18u
Kleine Sint-Annastraat 172
Meer info: 02.479.80.53

Duurzaam recept
Asperges zijn een Belgische specialiteit waar we
terecht trots op mogen zijn. Dit ‘witte goud’ is slechts
gedurende enkele weken vers verkrijgbaar. Witte
asperges zijn te koop vanaf medio april tot en met
juni. Niet alleen zijn asperges gezond (caloriearm
maar vitaminerijk), ze hebben ook een verfijnde
smaak die zich makkelijk laat combineren. Asperges
doen het goed bij eieren, garnalen, kip, maar ook bij
konijn en kalfvlees. Niets voor niets worden de witte
stengels ook de ‘koningin der groente’ genoemd.

Asperges 'à la flamande'
Ingrediënten voor 4 personen:
• 2 bussels witte asperges
• 4 eieren
• 200g boter
• 4 el peterselie (gehakt)
• nootmuskaat
• peper en zout

Bereiding:
• Schil de asperges. Kook ze in 15 tot 20 minuten in water met een snuifje
zout.
• Kook de eieren 10 minuten. Laat ze afkoelen in koud water. Pel ze. Prak de
dooiers en de eiwitten apart.
• Laat de asperges uitlekken op een keukenhanddoek, zodat ze meteen ook
wat kunnen opdrogen.
• Laat de boter smelten maar niet kleuren. Doe er een snuifje peper bij.
• Schik de asperges op de borden, met de zachte punten in dezelfde richting.
Kruid ze met een snuifje nootmuskaat. Leg op elke portie, mooi op een rijtje, eierdooier, eiwit en gehakte peterselie.
• Lepel de warme, gesmolten boter over de asperges. Serveer meteen.
Tip: je kan merken of asperges vers zijn door ze over elkaar te wrijven. Als het
verse groenten zijn, maken ze een piepend geluid als kleine muisjes
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Jette, een bruisende gemeente

12 mei 2012

Herdenking einde WOII
V-Day Jette
Meer dan 60 jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog. In Jette verdwijnt de herinnering aan deze verschrikkelijke bladzijde uit onze geschiedenis echter nooit. Daarom
wordt er op 12 mei 2012 een grote herdenkingsdag georganiseerd als eerbetoon aan de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die zich opofferden voor hun land, hun
waarden en onze vrijheid.

Op 8 mei 1945 kwam er met de overgave van het Duitse leger een einde aan
de Tweede Wereldoorlog, een verschrikkelijk wereldconflict waarbij tussen de
40 en 60 miljoen doden vielen. Sindsdien wordt deze dag jaarlijks herdacht met
de gedachte "Nooit meer oorlog".
Omdat de geschiedenis de kwalijke eigenschap heeft om zich te herhalen, is
het uitermate belangrijk om deze miljoenen slachtoffers en de verschrikkingen
die vooraf gingen aan de bevrijding niet te vergeten. Dit mag echter niet alleen
maar uit een plechtige herdenking bestaan. Daarom organiseert de Jetse sectie
van de Nationale Belgische Oudstrijdersvereniging, met de steun van Schepen
van Animaties Bernard Lacroix, een dag vol activiteiten. Laat ons niet verge-

ten dat onze huidige vrijheden het resultaat zijn van de acties, de opofferingen
en de strijd van gisteren.
Op zaterdag 12 mei 2012 kan u om 14u op het Koningin Astridplein terecht
voor een tentoonstelling van militaire voertuigen - met een internationale delegatie (USA, Frankrijk, Nederland en Polen) - en om 16u voor een optreden van
de harmonie van de politiekorpsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Om 15u vindt er een herdenking plaats aan het Dodengedenkteken op de
Secrétinlaan, tegenover het kerkhof van Jette.
In school Vande Borne kan u terecht voor een tentoonstelling van oorlogsen ziekenboegmateriaal.

De Tweede Wereldoorlog
12 mei 2012
14u:

tentoonstelling militaire voertuigen Koningin Astridplein

15u: herdenking aan het Dodengedenkteken
(Secrétinlaan, tegenover kerkhof van Jette)
16u: optreden harmonie politiekorpsen Brussels
Hoofdstedelijk Gewest - Koningin Astridplein

12 mei van 10u-17u
en 13 mei van 12u-16u

Tentoonstelling
oorlogsmateriaal
en ziekenboeg
School Vande Borne - Dansettestraat 30

Een gruwelijke geschiedenis
De Tweede Wereldoorlog was het resultaat van afzonderlijke conflicten die van 1939 tot 1945 werden
uitgevochten in verscheidene landen. Enerzijds waren er de geallieerden, met landen zoals België,
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten,... Anderzijds was er de alliantie tussen voornamelijk Duitsland, Italië en Japan.
In Europa vielen de Duitse troepen op 1 september 1939 Polen binnen. Dit leidde tot een oorlogsverklaring aan Duitsland door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In mei 1940 werd België door
Duitsland aangevallen. Toen op 7 december 1941 Japan de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor
bombardeerde en Hitler eveneens de Verenigde Staten de oorlog verklaarde, werd de oorlog een
wereldwijd conflict.
De oorlog kenmerkte zich door de zware ontberingen die de burgers moesten ondergaan en door de
vele slachtoffers onder de burgerbevolking. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen tussen de 40 en 60
miljoen doden. Ongeveer twee derde van alle slachtoffers waren burgers. Miljoenen burgers die tot een
minderheid behoorden werden stelselmatig vervolgd en vermoord, maar er vielen ook heel wat slachtoffers door hun verzet tegen de bezetter, door bombardementen,...
Op 8 mei 1945 om 23.01u, gaf het Duitse leger zich over. Hiermee kwam in Europa een einde aan
een strijd van vijf jaar die miljoenen slachtoffers eiste. Zestig jaar later, terwijl de rechtstreekse getuigen
steeds zeldzamer worden, is het uitermate belangrijk om ons te herinneren hoe belangrijk deze strijd
voor de vrijheid was.

Jette, een bruisende gemeente
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Enthousiaste kinderen op paaseierenjacht
Op zaterdagvoormiddag 7 april konden de kleintjes zich uitleven in het
Garcetpark tijdens de grote paaseierenjacht.
Het feit dat ze jaagden op tennisballen, die ze vervolgens konden inwisselen voor heerlijke chocolade eieren, kon de pret niet
drukken. Bovendien was er nog heel wat animatie voorzien die
het evenement nog leuker maakten voor de kindjes.
Ook dit jaar hadden de Schepen van Animatie Bernard
Lacroix en de vzw “Promotie van Jette”, voorgezeten door Steve
Hendrick, weer hun uiterste best gedaan om het de kleintjes naar
hun zin te maken tijdens de grote paaseierenjacht. Alle kinderen
tot 1m30 waren welkom in het park dat bezaaid lag met tennisballen, die de kinderen konden inruilen voor chocolade eieren.
Ondanks het grijze weer bleef de regen uit, zodat de kinderen
voluit tekeer konden gaan in het springkasteel, zich konden laten
schminken tot een dier naar keuze, zich konden laten fotograferen
met het reuzenkonijn of gefascineerd naar de vingervaardigheid
keken van de jongleur die voor hen een ballonnendiertje maakte.

23 mei 2012 : Jetse scholencross
Op woensdagnamiddag 23 mei wordt het Jeugdpark opnieuw ingepalmd door horden jonge lopertjes tijdens de
Jetse scholencross. De leerlingen van de Jetse scholen verdedigen de kleuren van hun school en proberen het hoogste schavotje in te nemen om te pronken met de winnaarsbeker.
Jette zet zich voluit in om haar bewoners te laten sporten. Hierbij gaat er bijzondere aandacht uit naar de jongeren,
via ondermeer de sportcheques, de kwalitatieve sportinfrastructuur, de sportvelden,... Ook de jaarlijkse scholencross
voor de leerlingen van de Jetse lagere scholen past in deze sportieve politiek.
Op woensdag 23 mei kan u tussen 14u en 17u in het Jeugdpark reeds de 27ste scholencross bijwonen. Verdeeld volgens
geslacht en leeftijdscategorie, strijden de vele tientallen kinderen voor de eer van hun school. Hierbij luid aangemoedigd
door hun klasgenootjes, vriendjes en familieleden.
Iedereen is van harte welkom om deze jonge sportievelingen te komen steunen. Schepen van Sport Benoît Gosselin,
de vzw Sport te Jette, voorgezeten door Eric Schuermans, en de preventieploeg zullen dit grote sportieve evenement in
goede banen leiden.

De rommelmarkten in Jette
Wat is er leuker dan gezellig rondslenteren op lokale rommelmarkten, op zoek naar een plezant hebbedingetje of
een uniek koopje? Van april tot september kan u in Jette terecht voor verschillende rommelmarkten. Hopelijk heeft
de zon tegen dan haar intrede gemaakt. Wij geven u alvast een overzicht van het Jetse rommelmarktseizoen.
5 mei 2012

2 juni 2012

24 juni 2012

Rommelmarkt “Esseghem”

Rommelmarkt
Wemmelsesteenweg

Rommelmarkt “Sint-Klara”

In de Esseghem-, Dapperheids- en
Verzetsstraat
12 mei 2012

Rommelmarkt “Van het
Hart”
Koer school Champ des tournesols,
Van Bortonnestraat en Garcetpark
Plaatsbesprekingen vanaf begin april
26 mei 2012

Rommelmarkt
“Vergeten hoek”
In de Faes-, Declercq- en
Longtinstraat, Lecharlier-, de Levis
Mirepoix- en de Odon Warlandlaan
Plaatsbesprekingen op 3, 10 en 22
mei van 16u tot 18.30u - «La Closerie
des Vignes» hoek Woestelaan en
Leopold I-straat - 0470.235.574

In de Wemmelsesteenweg, tussen de
Vlamingenstraat en de Theodorstraat
Plaatsbesprekingen 20 en 27 mei Café «Le Scherp» Wemmelsestnwg 3
- 0479.408.721
2 juni 2012

Rommelmarkt « Galerie
Mercure »
Parking Liebrechtlaan 76
Reservaties Dagbladhandel Lina
Presse - 02.478.52.20

In de De Heynlaan, tussen de
Tircherrotonde en de Tonnetgaarde,
Van Rolleghemstraat (tussen de De
Heynlaan en de Ottengaarde)
Plaatsbesprekingen 8 en 10 mei van
18u tot 19.30u en 12 mei van 11u tot
12u - résidence «Les Mouettes»
Dikke Beuklaan 20 - 0496.378.340
27 augustus 2012

Wemmelsesteenweg, tussen de
Legrelle- en Dopéréstraat
Inlichtingen: Joëlle Electeur –
02.427.63.35
16 september 2012

Rommelmarkt "Dieleghem"
Op de Dieleghemsesteenweg en de
Decreestraat
Plaatsbesprekingen vanaf begin juli
Info: 02.479.35.65 of 0475.60.78.63

Rommelmarkt “Jaarmarkt”

22 september 2012

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

Rommelmarkt
“Vanderborght”

16 juni 2012

Rommelmarkt “Capart”

16 september 2012

In de Capartlaan
Plaatsbesprekingen vanaf 15 mei na
19u - 0479.379.529

Rommelmarkt “Dopéré”
In de Dopéré-, Legrelle-, Bogemansen Brunardstraat en de

In de Vanderborghtstraat
Plaatsbesprekingen vanaf midden
augustus
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Le Chalet du Laerbeek: geslaagde
culinaire stop bij een boswandeling
Le Chalet du Laerbeek heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Het neonormandische gebouw uit het begin van vorige eeuw deed tijdens de Tweede
Wereldoorlog even dienst als commanderij van de Duitse Gestapo tot het door de
Britten werd bevrijd. In de jaren ’70 degradeerde het zelfs tot kraakpand tot het
Brussels Gewest het pand volledig opknapte en de taverne er kwam die we vandaag
nog kennen, zij het sinds half april 2012 met nieuwe uitbaters: de ploeg van
Restauration Nouvelle.
Turbulente 20ste eeuw

Kwaliteit en service

De toenmalige eigenaar van het Laarbeekbos, advocaat Eugène Van den
Elschen, liet het Chalet du Laerbeek bouwen in 1908. De Luikse architect
Charles Castermans ontwierp het gebouw in neonormandische stijl.
Kenmerkend aan deze stijl zijn het typische dak en de vele dakschilden en erkers. Duitsers en Britten bezetten de chalet afwisselend tijdens en vlak na de
Tweede Wereldoorlog.

“Het is eigenlijk een toeval dat we hier terechtgekomen zijn”, zo vertelt
Albert Michiels, pater familias en de grote man achter Restauration Nouvelle.
“Ik viel meteen voor de charme van het gebouw en het park er rond.” Het familiebedrijf verwierf het pand eind vorig jaar en voerde er ondertussen belangrijke renovatiewerken in uit. Zo werden de seminarieruimten op de eerste verdieping flink onder handen genomen, net als het enorme terras, één van de belangrijkste troeven van le Chalet du Laerbeek. “We mikken enerzijds op bedrijven
die in dit unieke kader vergaderingen of seminaries kunnen organiseren, en
anderzijds willen we een taverne zijn waar het aangenaam toeven is onder familie of vrienden”, legt Albert Michiels ons uit. “Le Chalet du Laerbeek is al jaren
een begrip onder de Jettenaren. Al bij de eerste lentezon profiteren ze van het
prachtige Boudewijnpark en voor een tussenstop vinden ze allemaal de weg
naar de taverne. Maar ons doel is ook naambekendheid verwerven buiten Jette
en dat willen we vooral doen door in te zetten op kwaliteit en service”, gaat hij
gedreven verder. “De keuken van le Chalet du Laerbeek moet een begrip worden in de streek. Vroeger kwam 70% van de klanten hier om iets te drinken,
30% bestelde iets van de menukaart. Wij streven ernaar om die cijfers om te
keren. We hebben een eigen ploeg van 11 mensen die ervoor moet zorgen dat
de klanten terugkeren omdat ze hier lekker getafeld hebben en correct en vriendelijk bediend werden. En we hopen dat ze het aan zoveel mogelijk vrienden en
kennissen doorvertellen, zodat we hier constant mensen over de vloer krijgen
die een kwaliteitsvolle keuken op prijs weten te stellen, zomer én winter”, zo
besluit Albert Michiels. Aan het enthousiasme van deze uitbater zal het zeker
niet gelegen hebben, en al zeker niet aan de charme van le Chalet du Laerbeek
en zijn unieke ligging.

In de jaren ’50 verwierf de gemeente Jette het bos inclusief het gebouw dat
daarna enkele jaren dienst deed als locatie voor vakantiekolonies maar nadien
opnieuw verhuurd werd aan particulieren tot het begin van de jaren ’70. Tegen
die tijd drong een renovatie zich op maar die liet nog enkele jaren op zich wachten, jaren waarin het gebouw veel bezoek kreeg van krakers, vandalen en… verliefde koppeltjes. Zo wordt beweerd dat in die tijd nogal wat Jetse meisjes hun
maagdelijkheid verloren in Le Chalet du Laerbeek.
In de jaren ’80 verwierf het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het gebouw. Bij
de aanleg van fase III van het Koning Boudewijnpark werd het gerestaureerd en
biedt het sindsdien onderdak aan een taverne.

Aflossing van de wacht
Toch brak eind vorig jaar een nieuwe episode aan voor de taverne toen
Restauration Nouvelle de uitbating ervan overnam. Restauration Nouvelle is
het familiebedrijf van de familie Michiels die restaurants uitbaat in tal van unieke locaties in Brussel en ten zuiden van de hoofdstad, zoals de Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark, het
Muziekinstrumentenmuseum (Old England), het kasteel van Ruisbroek,… Het
is pas recent dat de restauratiegroep zich focust op het noordelijke deel van
Brussel. De Heizel Brasserie op de Romeinsesteenweg was hun eerste verovering in onze contreien, en nu komt daar dus le Chalet du Laerbeek bij.

Meer info: Le Chalet du Laerbeek – Laerbeeklaan 145 – 02.478.08.88 (restaurant) – 02.381.03.22 (reservatie zalen en evenementen)

“Bedrijven kunnen in dit unieke kader vergaderingen of seminaries
organiseren en voor de rest willen we een taverne zijn waar het
aangenaam toeven is onder familie of vrienden.”

Samenleving
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Zondag 6 mei 2012:
Stadskriebels
Het verkeer in de straten en op de pleinen rond de Oude en de Nieuwe Graanmarkt moet op zondag 6 mei
weer plaats ruimen voor stadsmussen met sportkriebels. Dan vindt namelijk het jaarlijkse Brusselse sportfeest
Stadskriebels plaats en kan je proeven van een flinke portie sportplezier in het hartje van onze hoofdstad.
Vanaf 11 uur is iedereen welkom op en rond de Oude en de Nieuwe
Graanmarkt om zich uit te leven in traditionele sporten zoals basket, klimmen,
breakdance,… Wie avontuurlijk en/of nieuwsgierig aangelegd is, zal zich vast
willen laten verleiden tot één van de meer extreme versus exotische sporten
zoals daar zijn deathride, spidertower, lacrosse, bakstapelen, wushu, unihock,
sepak takraw,...

Fietsland
Samen met de VGC-sportdienst willen de Fietsersbond en de Gezinsbond
meer ouders met hun kinderen op de fiets. Daarom wordt om 11u, 14u en 15.30u
telkens een workshop “Fiets(je) vaardig” georganiseerd. Maak ook kennis met
de verschillende transportmiddelen om je kleintjes mee de fiets op te nemen.
Welk soort bakfiets past bij jou? Een buggy of maxi-cosi meenemen per fiets:
hoe zit dat? Welke soorten fietskarren bestaan er? En wat zijn pro’s en contra’s
van elk systeem? Kom het allemaal uitproberen!

Muziek en dans
Dansliefhebbers ongeacht leeftijd, niveau, dansstijl, ervaring... kunnen zich –
individueel of in groep – tot 12 april inschrijven voor het danspodium op
www.stadskriebels.be. Opgelet: het dansje mag niet langer dan 5 minuten duren.
De optredens zullen plaatsvinden op de Nieuwe Graanmarkt tussen 13u en 15u.
Stadskriebels 2012 wordt afgesloten met een optreden van Yah Tararah, een
20-tal zotskappen die plezante deuntjes komen spelen en met veel branie en plezier switchen van Klezmer naar Balkan of West-Ninoofs…

Stadskriebels 2012
Op 6 mei vanaf 11u
Oude en Nieuwe Graanmarkt – Centrum Brussel
Meer info: www.stadskriebels.be

Vrijdag 1 juni 2012:

Dag van de buren
De lancering van de Dag van de Buren dateert al van 2003. Het is een initiatief dat kadert in de Europese
dag van de buren (European Neighbours Day) en dat in België een groeiend succes kent. Vorig jaar droegen
niet minder dan 500.000 mensen maar wat graag hun steentje bij om op die dag alvast te beginnen met de
versterking van de sociale banden tussen hen en hun buren.
Het idee is even geniaal als eenvoudig: elk jaar ergens eind mei, begin juni komt u samen met uw buren op de binnenplaats, in de gang, op een appartement, in de tuin, op het voetpad, op straat,… voor een gezellige en gastvrije avond. Het is
niet de bedoeling om op die paar uurtjes alle problemen van de maatschappij op te lossen, maar gewoon om het solidariteitsgevoel tussen de mensen in uw buurt aan te wakkeren. In Jette zijn bijvoorbeeld de inwoners van de Biernauxstraat en
de Wemmelsesteenweg fervente aanhangers van de Dag van de Buren. Benieuwd of ze ook dit jaar van de partij zullen zijn.
Vond u de Dag van de Buren vorig jaar ook zo geslaagd of wil u alsnog op de kar springen van dit sociaal initiatief? Klamp
dan enkele buren aan en organiseer samen een feestje of een informeel avondje met mensen uit uw nabije omgeving (appartementsgebouw, straat, wijk,…).
Promotiemateriaal voor de Dag van de Buren zal in de loop van de maand mei beschikbaar zijn via www.dagvandeburen.be. De kleurrijke affiche kan u zelfs gratis downloaden via diezelfde website, net als de deurhangers om bij uw buren
aan de deur te hangen en hen eraan te herinneren dat ze vrijdag 1 juni 2012 vrijhouden in hun agenda.
Meer info: www.dagvandeburen.be
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Senioren
Titre

Senioren schakelen van cider over naar water,
allebei van bij ons
Jetse senioren die houden van cultuur en wat shoppen, kunnen zich nog altijd inschrijven voor de trip naar het
Nederlandse Roermond op 10 mei 2012. In juni gaat het dan weer richting Land van Herve en Spa, waar ze
achtereenvolgens een Belgische cider en de geheimen van een wereldwatermerk ontdekken.
10 mei 2012: Roermond: monumentenwandeling + shopping
Op deze wandeling staan we niet alleen stil bij beroemde Roermondenaren als architect Dr. P. Cuypers, ook putbeelden, kerken, architectuur en de belangrijkste historische gebouwen komen aan bod. De Markt, het Munsterplein en de
Roerkade zijn enkele van de markante punten waar we langskomen.
Na de lunch gaan we richting de voormalige kazerne die in 2005 omgetoverd werd tot een waar shoppingparadijs.
Er zijn ook verschillende terrasjes en eetgelegenheden.
Rond 18 uur vangen we de terugreis aan.
Wanneer? Donderdag 10 mei 2012 – vertrek aan de Magdalenakerk (Koningin Astridplein)
Prijs? 35 euro

6 juni 2012: Cidre Ruwet + SPA MONOPOLE
In 1898 komt Joseph Ruwet, een jonge inwoner van Thimister die niet gespeend is van een portie lef, terug uit
Normandië waar hij zich heeft volleerd in productie van de lokale drank, de cider. De gelijkenissen tussen het
Normandische wallenlandschap en de boomgaarden van het Land van Herve zetten hem ertoe aan in het centrum van
Thimister de cider- en azijnfabriek Joseph RUWET op te richten. De zaak bloeit zeer snel op en is voor de lokale bevolking een bron van arbeid, zij het vooral seizoensgebonden. De kleine landbouwers vinden een nieuwe afzetmarkt voor
de enorme hoeveelheden appelen die de boomgaarden jaar na jaar produceren.
Na de lunch gaat het richting Spa, meer bepaald Spa Monopole, dat sinds 1921 de exclusieve beheerder is van het
water van Spa. Het bedrijf bottelt het water van Spa Reine, Spa Barisart, Spa Marie-Henriette en de limonades
Spa&Fruit, en dit met het grootste respect voor de kwaliteit van de producten en het milieu.
Maar wat gebeurt er nu precies tussen het moment dat wij het water oppompen en dat u het in uw winkelkarretje
legt? Wij ontsluieren het geheim in 4 stappen (vervaardigen, reinigen, vullen en verdelen van de flessen).
Wanneer? Woensdag 6 juni 2012 – vertrek aan de Magdalenakerk (Koningin Astridplein)
Prijs? 45 euro
Aandachtig te lezen a.u.b.
Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst “Senioren”, Gemeentehuis van Jette, Wemmelsesteenweg 100 (bureau 029 – gelijkvloerse verdieping) op dinsdag en woensdag van 9u tot 11.30u en op donderdag van 13.30u tot 15.45u. Opgelet: geen inschrijvingen op maandag en vrijdag!
Meer info: Carmen Demeyer – tel.: 02.423.12.67 – 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).

Jette, een bruisende gemeente
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Jaarmarkt van Jette

Schrijf je in voor de kinderrommelmarkt
De Jetse jaarmarkt vindt dit jaar plaats op maandag 27 augustus 2012. Naast de traditionele openluchtmarkt, de rommelmarkt, de automarkt, de optredens,... staat er dit jaar opnieuw een kinderrommelmarkt op het programma, van 9u tot
18u op de parking van de Delhaize.
De rommelmarkten tijdens de Jetse jaarmarkt brengen honderden deelnemers op de been. Om alles in goede banen te
leiden, start het gemeentebestuur zo snel mogelijk met de inschrijvingen. Als u dus wil deelnemen aan de kinderrommelmarkt voor kinderen tot 14 jaar, kan u het onderstaande antwoordstrookje invullen. Voor de algemene rommelmarkt
wordt de voorkeur gegeven aan de bewoners van de betrokken straten Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertus- en
Werriestraat. Nadien vinden er ook nog specifieke inschrijvingsdata plaats voor de overige geïnteresseerden.

Deelnameformulier Kinderrommelmarkt Jaarmarkt Jette - voor kinderen tot 14 jaar
Terug te sturen voor 13 juli 2012 naar de gemeentelijke dienst Handel - Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Deelname is gratis
Ik ondergetekende, vader/moeder van: ................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................................
Tel/GSM: ..................................................................................................................................................................
Geeft de toelating aan zijn/haar kind van .......... jaar, om deel te nemen aan de speelgoedrommelmarkt en reserveert een plaatsje
Duidelijk leesbaar invullen aub. De bevestiging wordt bij u thuis bezorgd.
Datum:
Handtekening:

Tennisseizoen gaat van start
Tennissers die zin hebben om samen met hun vrienden een lokale Grand Slam
te organiseren of gewoon graag een balletje slaan voor de fun, kunnen binnenkort weer terecht in het Jeugdpark van Jette.
Niets is zaliger dan uw favoriete sport te kunnen beoefenen in openlucht, en
dan nog liefst onder een zalig lente- of zomerzonnetje. Van 31 maart tot 7 oktober 2012 zullen de opslagen en de back- en forehands weer een half jaar lang
door de lucht van het prachtig groene Jeugdpark klieven.

Minigolf

Gravel of synthetisch
De tennisterreinen van het Jeugdpark zijn er in twee versies: synthetisch of
gravel. De synthetische terreinen zijn open van maandag tot zondag van 9u tot
20u (tot 21u van 1 mei tot 31 augustus) en van 16u tot 20u (tot 21u van 1 mei tot 31 augustus) tijdens de weekdagen van
de schoolvakanties (uitgezonderd feestdagen). De gravelterreinen zijn open van maandag tot donderdag van 12u tot 20u
(tot 21u van 1 mei tot 31 augustus), van 12u tot 20u op vrijdag en van 9u tot 20u tijdens de weekends en feestdagen.
Om de kaarten te betalen, kan u zich rechtstreeks richten tot de gemeentelijke Sportdienst (Wemmelsesteenweg 100),
op weekdagen van 8.30u en 14u, uitgezonderd donderdag van 13u tot 16u. U kan eveneens ter plaatse betalen, aan het
personeel van het Jeugdpark, tijdens het seizoen 2012, van 13u tot 19u.

Tennis: de tarieven
GRAVEL

SYNTHETISCH

Abonnementen

Kaart 5u

Kaart 10u

Kaart 5u

Kaart 10u

Jetse jongeren

20 €

35 €

15 €

25 €

Jettenaren

40 €

70 €

30 €

50 €

Basisprijs

55 €

100 €

40 €

80 €

Tickets
Eenheidsprijs

Prijs per uur
14 €

10 €

Onder vrienden of samen met het
hele gezin kan een partijtje minigolf
best gezellig en ontspannend zijn.
Anderen nemen deze recreatieve
bezigheid dan weer iets meer au
sérieux en dan komt er best wat concentratie aan te pas.
Met welke ingesteldheid u ook het
terrein op komt, in het Jeugdpark
(Heilig-Hartlaan, ter hoogte van de
spoorwegbrug) kan u traditioneel
terecht om uw golfballetjes richting
holes te mikken.
Het seizoen start op 31 maart en
loopt tot 7 oktober 2012. Tijdens de
schoolvakanties is de minigolf dagelijks open van 13u tot 18u. Tijdens de
andere periodes, kan u er terecht op
woensdag en tijdens het weekend,
eveneens van 13u tot 18u.
Inlichtingen:
Gemeentelijke
Sportdienst – Tel.: 02.423.12.45.
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Een vakantie vol sport, spel en plezier
In juli en augustus kunnen de kleuters en lagere schoolkinderen genieten van een
welverdiende vakantie. Ouders kunnen hun kroost dan overlaten aan de goede zorgen van organisaties als Kids’ Holidays, dat jammer genoeg al helemaal volzet is
voor de volgende zomervakantie. Maar ook GC Essegem, IBO De Puzzel en de
Kinderboerderij bieden ontspannende en/of sportieve opvang tijdens de grote vakantie.
GC Essegem – Kleuter- en Sportweken
Kleuterweken
Tijdens de kleuterweken ontdekken kleutertjes een nieuwe wereld, experimenteren ze er op los en leren ze een hoop nieuwe spelletjes.
Er wordt gewerkt met een weekthema waarrond verhalen, knutselsessies en spelletjes georganiseerd worden. Verwacht geen gemakkelijke opvang, maar een week
waarin de bengeltjes bijleren, vriendjes maken en hun creativiteit ontwikkelen.
Voor slapertjes is er een dutkamer.
Sportweken
Sportieve kids kunnen zich van 2 tot 6 juli en van 27 tot 31 augustus weer komen
uitleven tijdens de sportweken die GC Essegem organiseert in samenwerking met
VGC Sportdienst.
De monitoren bedenken een gevarieerd programma dat gaat van toffe kringspelen tot circustechnieken en kennismakingen met bekende en minder bekende
sportdisciplines. Wanneer het weer het toelaat wordt er buiten gespeeld en gesport.
Telkens van 2/07/2012 tot 6/07/2012 en van 27/08/2012 tot 31/08/2012 (geboortejaren
2006 – 2009 voor de kleuterweken, geboortejaren 2000 – 2006 voor de sportweken), van 9u tot 16u (opvang van 8u tot 17u)
Prijs: 55 euro (50 euro voor 2de kind uit hetzelfde gezin)
Kleuterweken en sportweken GC Essegem
Van 2 tot 6 juli en van 27 tot 31 augustus 2012
(geboortejaren 2006 – 2009 voor de kleuterweken, geboortejaren 2000 – 2006 voor
de sportweken), van 9u tot 16u (opvang van 8u tot 17u)
Prijs: 55 euro (50 euro voor 2de kind uit hetzelfde gezin)
Info en inschrijvingen: GC Essegem - Leopold I-straat 329
Tel: 02.427.80.39 - E-mail: essegem@vgc.be

IBO De Puzzel
IBO De Puzzel (Leon Theodorstraat 163 – 1090 Jette) is een door Kind en Gezin
erkende organisatie voor buitenschoolse kinderopvang voor Jetse kinderen van 2,5
tot 12 jaar. Ook in de zomervakantie is er opvang voorzien, behalve van 16 t.e.m.
27 juli en op 27 augustus. Schrijf uw kind(eren) in via het reservatieformulier dat
minstens een maand ervoor uitgedeeld wordt via de opvang. U vindt het formulier
ook op http://www.vdkomma.be/jette.html
IBO De Puzzel
Leon Theodorstraat 163, 1090 Jette - Tel: 02 427 09 44
E-mail: depuzzel.komma@vdko.be
Inschrijving vooraf is verplicht.

Vakantiestages Kinderboerderij
Nog enkele plaatsen vrij!
Ook dit jaar organiseert de Kinderboerderij vakantiestages in het groene kader
aan de rand van het Boudewijnpark. Gezien de grote vraag zijn er jammer genoeg
nog slechts enkele plaatsen. Dit zijn de data en de nodige info:
Van 2 tot 6 juli 2012 – van 7 tot 9 jaar – thema: de koekenboer – rest: 1 plaats
Van 9 tot 13 juli 2012 – van 10 tot 12 jaar – thema: natuurlijk – rest: 7 plaatsen
Van 6 tot 10 augustus juli 2012 – van 7 tot 9 jaar – thema: plantastisch – rest: 9 plaatsen
Inschrijvingen: 0473.268.424

Animators(trices) gezocht voor Kids’ Holidays
In het kader van de activiteiten voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar op de vakantiespeelpleinen in het Poelbosdomein, is de gemeente op zoek naar animators(trices) om de kinderen op te vangen gedurende de zomervakantie. De gemeente
biedt een interessante vergoeding, een dagelijkse koude maaltijd of belegde broodjes en een vieruurtje aan vanaf de tweede werkdag op aanvraag. De animators(trices) kunnen terecht in een prachtig groen kader, op twee stappen van het Koning
Boudewijnpark. Als je ouder bent dan 17 jaar, ervaring hebt als of een brevet van
monitor, aarzel dan niet om je kandidatuur te stellen. De ideale gelegenheid voor
een interessante vakantiejob met een goede verdienste.
De gemeente is nog op zoek naar tweetalige animators(trices) voor de maand
juli.
Als je geïnteresseerd bent of bijkomende inlichtingen wil, neem dan contact op
met de gemeentelijke dienst Jeugd en Sport – 02.423.12.93. De inschrijvingsformulieren, het inlichtingenblad en bijkomende informatie zijn beschikbaar op de
gemeentelijke website www.jette.be, doorklikken op vrije tijd en Kids' Holidays.

Jette, een bruisende gemeente
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19 mei 2012

Jett’set
Van Dubstep tot Future Bass
Op 19 mei 2012 vindt de derde editie plaats van Jett’set. Dit
festival richt zich op jongeren met een voorliefde voor Hip Hop,
House, Reggae, Drum & Bass, Dubstep en Future Bass.
Dit jaar slaat Jett’set z’n tenten op in het Poelbosdomein nabij de UZ-VUB en de VUB-campus Jette. Daarmee toont het muziekfestival zijn ambitie om uit te groeien tot een evenement
waar ook (universiteits)studenten die niet in Brussel wonen naartoe kunnen gaan.
Net als bij de vorige edities zijn er 2 podia voorzien, met randanimatie. Op de Main Stage zal
ondermeer Kong & Gratts, Fred Aster en Errorism te bewonderen zijn. Op de Sinister Stage
zorgt het team van Sinister Sounds voor enkele spetterende namen: o.a. Bunzer0, Nitrous & Iwitness en Brownz.
Deze 2 stages zullen van 22u tot in de late uurtjes zorgen voor het beste van het beste uit de
hedendaagse muziek: een wijd assortiment van Hip hop en House tot Drum & Bass en Dubstep,
voor ieder wat wils.
Op dezelfde dag vindt ook het festival voor rolstoelgebruikers wheelChairity plaats in het
Poelbosdomein. Meer info hierover vindt je op pagina 6.
Jett’set is georganiseerd door de scouts van Jette, met de steun van de gemeente Jette en
Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw.
Jett’set
19 mei 2012
Poelbosdomein
Info en tickets: jettset.be

Jeugdboekenweek: een impressie
Tijdens de jeugdboekenweek hing de Jetse jeugd aan de lippen van de rasvertellers en vertelsters. Van de kleutertjes
tot en met het derde jaar humaniora liep ze warm voor de verhalen, mythen, sprookjes en vertellingen allerhande. Dit
jaar stond de jeugdboekenweek in het teken van dieren. Hier zien we hoe Marijke Goossens leerlingen van het vijfde
en het zesde leerjaar bijna een uur geboeid weet houden.
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Artiestenparcours d’Artistes Jette

Zinnenprikkelend weekend
De zevende editie van het Jetse Artiestenparcours d’Artistes was er opnieuw een
om in te lijsten. Het talrijk opgekomen publiek kon er genieten van kunst in al zijn
vormen: schilderkunst, fotografie, beeldhouwen, mozaïek, glasblazen, juwelen ontwerpen,… Maar ook muzikaal en culinair kwamen de bezoekers ruimschoots aan
hun trekken.

Het weekend van 21 en 22 april was niet bepaald een hoogvlieger wat het weer betreft. Maar om de één of andere reden
vormen aprilse grillen en het Jetse Artiestenparcours d’Artistes een goede match: als je nattigheid begon te voelen, dan
was je gegarandeerd vlak in de buurt één van de vele locaties van het parcours. Op die manier schuilde je voor een plensbui en genoot je tegelijkertijd van de artistieke creaties van enkele van de meer dan 500 deelnemers.

Breed spectrum
Het Artiestenparcours d’Artistes beslaat traditioneel een breed spectrum aan kunstvormen, maar de editie van dit jaar
was wel uitzonderlijk gediversifieerd. Daar zat vooral het culinaire parcours voor iets tussen natuurlijk. Deze kunstvorm
werd aan het bestaande palet toegevoegd in het kader van het Europese jaar van de gastronomie. Maar ook muzikaal viel
er heel wat te beleven. En wat wel eens over het hoofd gezien wordt bij dit evenement: achter de anonieme gevels van
particuliere woningen die er hun deuren voor openen, zijn
soms pareltjes van (binnenhuis)architectuur te bewonderen.
Het grote succes van dit zevende Artiestenparcours
d’Artistes betekende alleszins een hart onder riem voor de
Schepenen van bi-culturele activiteiten Brigitte De Pauw en
Paul Leroy, het Gemeenschapscentrum Essegem, het Centre
Culturel de Jette en alle betrokken medewerkers die er
genoeg adrenaline uit putten om volgend jaar minstens even
straf uit de hoek te komen. Dat deze editie een voorbeeld
mag zijn voor alle die nog zullen volgen.

Cultuur
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Tot 20 juni 2012

Jacques Lizène in Atelier 340 Muzeum
Averechtse en muzikale stoelendans
Nog tot 20 juni 2012 stelt Jacques Lizène u zijn tentoonstelling “Chaises musicales croisées, musique à l’envers
en remake” voor in Atelier 340 Muzeum. Dit evenement maakt deel uit van een serie tentoonstellingen en internationale creaties die momenteel lopen in Parijs en Tokyo.
In het Museum Quai Branly in Parijs, waar hij deelneemt aan de tentoonstelling “Les Maîtres du Désordre”, speelt Jacques Lizène de rol van “Averechtse
Cheyenne”. Bij de Cheyenne bestaat de “Orde van de Averechtsen” uit krijgers
die alles averechts doen. Nog in Parijs heeft Jacques Lizène, ter gelegenheid van
de heropening van het Palais de Tokyo, een averechts werk opgevoerd, getiteld
“Edaneres”.

Meer info :
www.atelier340muzeum.be –
02.424.24.12

Het is dan ook in dezelfde geest dat hij in Atelier 340 Muzeum zijn tentoonstelling “Chaises musicales croisées, musique à l’envers en remake” brengt.
Deze tentoonstelling bestaat vooral uit nieuwe producties, waaronder het
“Sculpture Nulle, 1980, pour Musique à l’Envers, en remake 2012”. Lizène zal
de oude danszaal van Atelier 340 Muzeum transformeren in een averechtse concertzaal.

Tot 20 juni 2012

Jacques Lizène, “Chaises musicales croisées, musique à l’envers en
remake”
Atelier 340 Muzeum
De Rivierendreef 340

Averechtse muziek is een idee uit 1979, dat uitgevoerd werd in 1996. Met averechtse of zelfs dubbel averechtse muziek, vindt hij “om het even welk stuk
opnieuw uit door alle werken averechts te lezen.” De bedoeling van het herschrijven van die composities is niet om nieuwe geluiden te creëren, maar om
“te strijden tegen het idee dat iedereen een mening moet hebben”.

6 mei tot 3 juni

8ste Orgelfestival Jette
Op 6 mei start het achtste orgelfestival in de Jetse Sint-Pieterskerk. Vijf opeenvolgende zondagen zal de mooiste orgelmuziek weerklinken, al dan niet in combinatie met een ander instrument of zang.
Zoals bekend beschikt de Sint-Pieterskerk van Jette een uitermate waardevol orgel. Het werd in 1898 gebouwd
door de beroemde firma “Van Bever” en beschikt over twee klavieren, een pedaal, 32 registers (klankkleuren die de
organist kan mengen) en ongeveer 1800 pijpen. Zoals in die tijd gebruikelijk, is het orgel volledig gebouwd in een
Romantische stijl wat het uitermate geschikt maakt voor de uitvoering van 19de en vroeg-20ste eeuwse orgelmuziek.
Daarbij komt dat de akoestiek en het instrument perfect op elkaar zijn afgestemd, kortom een parel om te koesteren.
De kwaliteit van dit uniek instrument kan worden bewonderd op de achtste editie van het orgelfestival dat op
6 mei van start gaat in de Sint-Pieterskerk. Diverse organisten zullen hun talent tonen op dit uniek orgel.

Programma
6 mei 2012
Stijn Hanssens speelt César Franck, Charles Tournemire,
Louis Vierne en Charles-Marie Widor
13 mei 2012
José Dorval speelt Johann Sebastian Bach, Carl Philipp
Emanuel Bach, Robert Schumann, César Franck,
Patrick Wilwerth, Jacques-Nicolas Lemmens, Johannes
Brahms en Eugène Gigout
20 mei 2012
Peter Jeurissens, Peter Maus en de Koristen Abdij

Keizersberg brengen August De Boeck, Stijn Hanssens,
Joseph Jongen, Marcel Dupré, Oscar Depuydt en Guy
Weitz
27 mei 2012
Wannes Vanderhoeven speelt Franz Liszt
3 juni 2012
Marc Van Driessen speelt César Franck, Louis James
Lefébure-Wély, Jacques-Nicolas Lemmens, Joseph
Callaerts, John Ireland, Eugène Gigout, Joseph-Guy
Ropartz, Louis Vierne, César Franck en Louis Vierne
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Drukke meimaand bij Ploef!
Ploef! Plus On Est de Fous… is een veelzijdige, culturele ontmoetingsplaats.
Je kan er een praatje maken met vrienden en buren, van een film genieten,
een concert meepikken, een activiteit opzetten, je talenten tonen, leren zingen of koken. Ploef! hoopt dat iedereen een reden vindt om eens langs te
komen en zich welkom voelt ten huize Bonaventure.
Zondag 6 mei om 14.30u:

Proeven van verhalen
Vrijdag 11 mei om 20.30u:

Cineventura
Paris Texas – Wim Wenders (1984)
Een man duikt op uit de woestijn en wordt herenigd
met zijn zoon. Samen sporen ze de moeder van het kind
op. Op het einde van de film komen we te weten waarom
het gezinnetje destijds uit elkaar viel. Een film met ijzersterke muziek van Ry Cooder

Les Femmes ZiZies is het verhaal van drie vrienden:
bassist Ludovic en zijn twee vrouwelijke kompanen
Caroline aan de gitaar en zangeres Valentine. Sinds twee
jaar toeren ze doorheen Brussel, maar ook in het buitenland (Madrid, Frankrijk). In 2010 werden ze geselecteerd
voor de Biënnale van het Franse chanson.
Donderdag 31 mei, vrijdag 1 en zaterdag 2 juni:

“Crossing”
Theatervoorstelling in de Brusselse Begijnhofkerk
i.s.m. Kris Kaerts.

Prijs: 5 euro (4 euro met korting), drankje inbegrepen

Ploef! Plus on est de fous...

Vrijdag 25 mei:

Bonaventurestraat 100
www.ploef.eu
ploefplus@gmail.com – 02.476.98.07

Cinédocu:
Iron Wall (Mohammed Alatar)
De evolutie van de kolonisatie van de bezette
Palestijnse gebieden onder de verschillende Israëlische
regeringen, van 1967 tot de bouw van de muur.
Zondag 27 mei:

13u: Picknick
Picknick, alleen of in familieverband, het maakt niet
uit! Breng iets mee om te eten of te drinken. Of wat denk
je van een partijtje schaken, mikado, vogelpik,…
Gratis inkom, drankjes tegen zachte prijzen.

14u: denktank rond de projecten voor het
Boudewijnpark fase 1 en 2
16.30u: concert:
Les Femmes ZiZies
Rock, pop en elektro in het Frans.

Nieuw: « Jam à la jeugd »
Jamsessies voor iedereen
Al 5 jaar geeft Jam in Jette het ritme aan in de maand mei, een helse job voor de
animatoren die dan ook besloten hebben het even rustiger aan te doen en zich dit
jaar te focussen op andere projecten. Zo kan je in 2012 kennis maken met “Jam à la
jeugd”, een serie avondlijke jamsessies voor iedereen, muzikant of leek.
De vzw Kwa! en jeugdhuis De Branding stellen op 12 mei de première voor van
“Jam à la jeugd” en nodigen muziekliefhebbers – muzikanten of leken – uit voor een
evenement op het Kardinaal Mercierplein. Breng gerust je muziekinstrument mee.
Daarna vindt elke maand een avondlijke sessie “Jam à la jeugd” plaats.

Zaterdag 12 mei om 19u
Kardinaal Mercierplein, 25
Volgende jamsessie: donderdag 28/06
Meer info: asbl.kwa.vzw@gmail.com - debranding@yahoo.com
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Nieuw in GC Essegem: Taverne Ter Linden
Na maanden van inactiviteit in Café Ter Linden in Essegem is er opnieuw leven in de brouwerij. Op 16 april
nam het sociaal horeca-initiatief Eat vzw er haar intrek nadat ze noodgedwongen Taverne Groot Eiland op de
Anspachlaan in het centrum van Brussel had moeten verlaten. Onder de naam Taverne Ter Linden serveren ze er
van maandag tot vrijdag heerlijke maaltijden en frisse drankjes.
Sociaal project
Taverne Groot Eiland op de Anspachlaan werd in de jaren ’70 opgericht als een deelproject van het Ambulant welzijnswerk. Eind jaren ’90 is vzw Groot Eiland
overgegaan in de huidige vzw Eat. De vereniging werkt enkel met laaggeschoolden en langdurig werklozen die ze opleidt tot horecapersoneel. Aangezien de
organisatie Nederlandstalig is, krijgen haar anderstalige medewerkers de kans om twintig procent van hun tijd een opleiding te volgen bij het Huis van het
Nederlands.

Van snacks tot volwaardige maaltijden
De opstart van Taverne Ter Linden zal in verschillende fasen verlopen. In de beginfase zal het keukenaanbod stelselmatig opgevoerd worden, te beginnen met kleine snacks en soepen. De taverne zal open zijn van 10 tot 21 uur.
Voor een volledige maaltijd kan je er op termijn terecht van 11 tot 14 uur, maar het personeel zal zich proberen flexibel op te stellen voor verenigingen die buiten deze uren gebruik maken van de infrastructuur van GC Essegem.
Uiteraard zullen na 14 uur altijd kleinere snacks te verkrijgen zijn (croque monsieur, spaghetti, soep,…).

Tomatenpuree
Taverne Ter Linden werkt uitsluitend met verse producten, of zoals verantwoordelijk Steven Leers het stelt: “Als
je bij ons een blik ziet binnenkomen, zal het hoogstens tomatenpuree zijn.” Hijzelf is klassiek horecageschoold, maar
de vzw heeft speciaal iemand aangeworven met meer ervaring in de vegetarische richting, want dat is een keuken
waar de taverne ook veel belang aan hecht.
In afwachting van een fris pintje of een hapje eten, kunnen we in ieder geval stellen dat Taverne
Ter Linden zeker een meerwaarde zal betekenen voor GC Essegem. Tot aan de toog!

Meer info: www.e-a-t.be
Taverne Ter Linden
Leopold I-straat 329 – 1090 Jette
Tel.: 02.421.91.76
Open van maandag tot en met vrijdag
van 10u tot 21u

Koninklijke talenten
in de Abdij van Dieleghem
Doorheen de maand april sierden tientallen schilderijen de tentoonstellingsruimte van de Abdij van Dieleghem. In het kader van Royal Talen[t]s, de internationale schilderwedstrijd voor niet-professionele schilders, toonde een 70-tal kunstenaars het resultaat van hun inspiratie en talent. Hiermee leverde Jette het
grootste aantal deelnemers aan deze kunstwedstrijd.
De expo in de abdij toonde het resultaat van de voorronde. Een deskundige jury selecteerde uit het ruime aanbod 9
kunstwerken, die doorstoten naar de finale, die in najaar
2012 georganiseerd wordt. De selectie gebeurde op basis
van het aansluiten bij het thema, een citaat van Vincent Van
Gogh : “One can speak poetry just by arranging colours
well”, van de techniek en de originaliteit van het werk. De
geselecteerde kunstenaars kunnen reeds rekenen op een
waardebon van 75, 50 en 25 euro. De hoofdprijzen in de
finale bedragen 1.500, 500 en 400 euro. Maar meer nog is er
de voldoening om uit honderden internationale kunstenaars
geselecteerd te worden. Wij duimen alvast voor de Jetse
kunstenaars.
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19 mei 2012 : Live in Jette

Gratis concerten
op verschillende locaties
De voorbije jaren zorgde ondermeer Jam’in Jette voor een geslaagde muzikale lente in onze gemeente. Dit jaar slaan de organisatoren echter een jaar over. Op initiatief van cultuurschepenen Brigitte De Pauw en Paul Leroy, slaan 4 partners de handen in mekaar om samen een nieuw festival in het leven te roepen: Live in Jette. Dit
uniek concept wordt op 19 mei georganiseerd door de gemeente Jette, Brasserie Le
Central, Café Excelsior en le Rayon Vert. Op 3 verschillende plaatsen, kan je genieten van uiteenlopende muziekstijlen, van jazz tot rock. Bovendien is het festival volledig gratis.
De verschillende organisatoren - Le Central, Excelsior en Rayon Vert - hebben elk voor een eigen stijl en locatie gekozen. Le Central trekt vol de Belgische kaart en voorziet maar liefst 7 concerten van Belgische artiesten op 2 podia in het
Garcetpark. De stijl is uiteenlopend, van chanson française tot house & drums. Café Excelsior nodigt twee groepen uit in
hun concertzaal en heeft met The Members een ‘70-icoon kunnen strikken. Als uw voorkeur uitgaat naar jazz, kan u dan
weer terecht bij le Rayon Vert, waar naast de film ‘Sur le Chemin’, verschillende jazzoptredens gepland staan.
Het festival is volledig gratis en de verschillende locaties bevinden zich op een boogscheut van elkaar. Zo kan u perfect van het ene optreden naar het andere wandelen en nieuwe muziekgroepen en -stijlen ontdekken.

19 mei: Live in Jette
Programma
Stage “Central”
Garcetpark - 2 stages
22.00 Dj LucM (HI-HATZ) & Christophe Deschamps
> dj house & electro/drums
20.30 Edward pour les intimes > Funk/Pop
19.00 O'Ben > Folk
18.30 Troubleman > Rock / acoustic set
17.30 Robin > Chanson Française
17.00 Céline Angillis > Soul / acoustic set
16.00 Billions of Comrades > Post Pop Electronica

Stage “Excelsior”
Mercierplein 1
22.30 The Members (UK) > Post Punk and Reggae (feat. Rat Scabies)
20.00 Doghouse Sam & his Magnatones > Blues Roots

Stage “Rayon Vert”
Van Huynegemstraat 32
20.00 Kalaban Coura > Wereldmuziek
19.00 Vincent Scarito > Akoestische jazz
18.00 Piotr Paluch > Fusion Jazz
16.30 Sur le chemin > Film

