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Alle cultuurliefhebbers moeten 20
en 21 april 2013 met stip aanduiden
in hun agenda. Dan vindt namelijk
de nieuwe editie plaats van het
Artiestenparcours d’Artistes. Deze
jaarlijkse afspraak vormt telkens
weer een bijzonder weekend vol
kunst, muziek, ontdekkingen en ontmoetingen.
Schilderkunst, juwelen, sculpturen, mozaïek, graffiti, fotografie,
glasblazen, poëzie,… Alle kunstvormen komen aan bod tijdens de 8ste
editie van het artiestenparcours. De
filosofie blijft ongewijzigd: de bezoekers kunnen het werk ontdekken van
meer dan 500 kunstenaars, in hun
atelier, woonkamer of museum-vooréén-dag.

Ontdek alle details
Van pagina

24 tot 26
Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 11
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
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van de BGM

Cultuur verzacht de zeden

Woord

Op 20 en 21 april kan u in Jette opnieuw genieten van het grote Artiestenparcours
d’Artistes. De kunstenaars staan centraal tijdens dit cultureel weekend dat honderden
artiesten samenbrengt en verschillende kunststijlen verzamelt. Schilderijen, sculpturen,
foto’s, juwelen, mozaïek, tekeningen, poëzie,… U vindt ongetwijfeld uw gading tijdens
dit uniek parcours. Bovendien vinden er tijdens dit weekend heel wat animaties plaats,
met muziekoptredens, dansvoorstellingen en zelfs een reuzenstoet.

Meer nog dan een cultureel evenement, vormt het Artiestenparcours d’Artistes de
gelegenheid om kunstenaars te ontmoeten, met hun grenzeloze creativiteit, maar ook
andere cultuurliefhebbers. Telkens weer vinden er tijdens het parcours heel wat inspirerende ontmoetingen en uitwisselingen plaats en voelt men dat er een bruisende sfeer
hangt in onze gemeente. Het spreekwoord dat cultuur de zeden verzacht wordt tijdens
dit weekend in de realiteit omgezet.
Wie alvast z’n hart had kunnen ophalen tijdens het artiestenparcours, is Jef
Mennekens. Onlangs ontviel Jef ons. Zijn hele leven lang zette hij zich onvoorwaardelijk in op cultureel vlak. Zo was hij jarenlang de drijvende kracht achter de Koninklijke
Toneelkring De Violier. Zelf was hij trouwens ook een befaamd acteur en regisseur. De
tomeloze inzet van dergelijke mensen zorgt voor een warmere samenleving. We zullen
hem missen.
Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
Surf naar
www.jette.be
Uurrooster
gemeentediensten
HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
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

THEODOR 108
Léon Theodorstraat 108 - 1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Openbare Ruimte, Gemeentelijk
patrimonium, Grondgebiedbeheer,
Mobiliteit, Duurzame Ontwikkeling:
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer:
gesloten op dinsdag

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1 - 1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

Het College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

Hervé DOYEN,
Burgemeester

• Veiligheid en

Veiligheidscontract
• Coördinatie en
Algemene zaken
• Voogdij O.C.M.W.
• Wijkcontract
• Communicatie en
Informatie
hdoyen@jette.irisnet.be
02.423.12.19

Geoffrey LEPERS,
1ste Schepen

• Franstalig onderwijs
• Financiën
• Openbare reinheid
• Toerisme
• Informatica &

Nieuwe technologieën
• Oudstrijders
• Vervoer
glepers@jette.irisnet.be
02.423.12.34

Bernard
VAN NUFFEL,
2de Schepen

• Openbare ruimte
• Gemeentelijk patrimonium
• Energiebeheer (URE,
PLAGE, …)
bvannuffel@jette.irisnet.be
02.423.12.08

Benoît GOSSELIN,
3de Schepen

• Preventie
• Sport
• Buitenschoolse activiteiten en Kids’ Holidays
• Personeel
• Bi-culturele infrastructuren
bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

Claire
VANDEVIVERE,
4de Schepen

• Burgerlijke stand –
Demografie

• Sociale zaken
• Gelijke kansen –
Integratie – Mindervaliden

• Leefmilieu
• Kwaliteit van de dienstverlening aan de burger
cvandevivere@jette.irisnet.be
02.423.12.05
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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 27 februari 2013.

Goedkeuring
gemeentelijke begroting
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Identiteitskaarten,
Kids ID en elektronische verblijfsvergunningen
Aanpassing tarieven
Vanaf 1 april 2013, stijgt het
bedrag voor een identiteitskaart
(volwassene), een elektronische
identiteitskaart voor kinderen onder
de 12 jaar (Kids ID) en elektronische verblijfsvergunningen (voor
niet-Belgen) met 3 €.

Aangezien er een nieuwe gemeenteraad van start ging, vond de begrotingsgoedkeuring, normaal gezien telkens gepland in december, in 2013 pas
tijdens de maand februari plaats. De Jetse gemeenteraad keurde op 27 februari jongstleden dus de begroting goed voor 2013, voorgesteld door Schepen
van Financiën Geoffrey Lepers.

Deze stijging komt er door de
hogere fabricagekosten van de
documenten,
opgelegd
door
Binnenlandse Zaken en vormt geen
verhoging van de gemeentelijke
inkomsten.

De begroting vormt een essentieel werkmiddel voor het gemeentebestuur.
Gezien de huidige economische context en de nieuwe uitdagingen voor de
gemeente, vormde de begroting 2013 geen eenvoudige taak. De gemeente
stelde een heldere en progressieve begroting op, door de uitgaven onder controle te houden en toch een kwalitatieve dienstverlening te behouden.

De tarieven vindt u op
de
gemeentelijke
website
www.jette.be, op de pagina van de
dienst Demografie (doorklikken
op document).

In het volgend nummer van Jette Info kan u alle details ontdekken van de
gemeentelijke begroting, in ons dossier.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 24 april 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.

Tot uw dienst
OCMW
Voorzitster: Brigitte De Pauw
Sint-Pieterskerkstraat 47
Secretariaat: 02.422.46.11
Sociale dienst: 02.422.46.75

Sociale
Huisvestingsmaatschappij Jetse Haard
Paul LEROY,
5de Schepen

Bernard LACROIX,
6de Schepen

• Franstalige cultuur (inclu-

• Economisch leven en

sief Franstalige academie
en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Gezinnen en het Jonge
kind, Franstalige jeugd
• Gezondheid
• Stedenbouw
pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Handel
• Animatie
• Werkgelegenheid
• Leegstaande gebouwen en
terreinen
• Erediensten
blacroix@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Brigitte GOORIS,
7de Schepen

Christine GALLEZ,
8ste Schepen

• Nederlandstalige senioren

• Mobiliteit
• Woonklimaat / Huisvesting
• Duurzame ontwikkeling
• Agenda 21
• Noord/Zuid relaties

bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.34

chgallez@jette.irisnet.be
02.423.12.09

• Nederlandstalig onderwijs
• Nederlandstalige jeugd
• Nederlandstalige cultuur
en Nederlandstalige zaken

Het College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

Esseghem 3, Lahayestraat
282 - Tel. 02.478.38.35
(8.30u-12u/13.30u-17u)
Permanenties diensten
administratie, boekhouding
en sociale dienst:
maandag van 9u tot 12u en
dinsdag van 13.30u tot 16.30u

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

Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap
Léon Theodorstraat 204
Tel: 02.421.65.00
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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. 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 uw belastingaangifte, 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 27 mei tot 28 juni 2013, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30u
tot 13u en op donderdag van 13.30u tot 18.30u, Theodor 108 – polyvalente zaal.
U moet geen afspraak maken maar kan gewoon langskomen tijdens de voorziene openingsuren. Breng alle nuttige documenten mee.

Hulp belastingaangifte
van 27 mei tot 28 juni 2013
ma/di/woe & vrijdag van 8.30u tot 13u
en op donderdag van 13.30u tot 18.30u
Theodor 108 - Polyvalente zaal
Léon Theodorstraat 108 – Jette

Schijnhuwelijken en grijze huwelijken
Verblijfsvergunning als motivatie
Van schijnhuwelijken heeft u ongetwijfeld reeds gehoord, maar kent u ook het fenomeen
‘grijze huwelijken’? Bij een schijnhuwelijk regelen beide partners, tegen betaling, een ‘vals
huwelijk’ voor een achterliggende motivatie, zoals het bekomen van een verblijfsvergunning.
Bij een ‘grijs huwelijk’ wordt een van de beide partners, die oprecht is, bedrogen.
Ook hier treedt de partner enkel in het huwelijk
voor de bijkomende voordelen, zoals een verblijfsvergunning. De partner komt dit echter pas te
weten als verblijfs- of identiteitsdocumenten afgeleverd zijn. Men kan in dergelijke gevallen spreken
van emotionele oplichting. De gemeentebesturen
trachten deze vorm van schijn- en grijze huwelijken
te bestrijden. In Jette is de dienst Burgerlijke Stand
bijzonder waakzaam voor dergelijke praktijken.

Preventieve bevoegdheid
Vooraleer men in België een huwelijk kan afsluiten, moet aan heel wat wettelijke voorwaarden voldaan worden. De meeste van deze voorwaarden
zijn evident en eerder eenvoudig te controleren.
Denk bijvoorbeeld aan de minimumleeftijd van 18
jaar, de toestemming van de echtgenoten, geen
bloedverwantschap, monogamie,… Het controleren van een eventueel schijnhuwelijk ligt al heel wat
moeilijker.
De ambtenaar van burgerlijke stand heeft een
belangrijke preventieve bevoegdheid om de voltrekking van het huwelijk te weigeren. Dit gebeurt
als er sprake is van een vermoeden van schijn- of

grijs huwelijk, dus van een huwelijk waarbij het
bekomen van een ‘verblijfsrechtelijk voordeel’ primeert.
Om te bepalen of er sprake is van een schijnhuwelijk of een grijs huwelijk, controleert de administratie een reeks factoren. Als er verschillende
indicatoren aanwezig zijn, kan de ambtenaar van
burgerlijke stand beslissen om het huwelijk niet te
voltrekken. Het betrokken koppel kan de beslissing
echter aanvechten bij de rechtbank van eerste aanleg, die de weigering al dan niet bevestigd.
Weet dat het afsluiten van een schijnhuwelijk of
een grijs huwelijk een misdrijf is, waar geldboetes
en gevangenisstraffen op staan. Een gewaarschuwd
koppel is er twee waard.
Meer informatie:
dienst Burgerlijke Stand - Eric Groenen:
02.423.13.25 - Audrey Vasteels: 02.423.12.70
Vzw bedrogen harten:
www.coeurspieges-bedrogenharten.be

Samenleving
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In memoriam

Jef Mennekens
Jef Mennekens is overleden op 5 maart 2013, op 81-jarige leeftijd. Via deze weg willen
we hem graag de nodige eer betonen voor zijn jarenlange inzet op cultureel vlak.
Jef Mennekens kende samen met zijn echtgenote Mimi
de nodige faam als acteur en regisseur. Daarnaast was hij
ook meer dan vijftig jaar voorzitter van de Jetse
Koninklijke Toneelkring De Violier. Deze amateurtheatergroep bestaat intussen reeds meer dan 100 jaar. In 2009
ontvingen Jef en Mimi Mennekens en De Violier het
Gouden Ketje, voor hun engagement voor het
Nederlandstalige amateurtheater.

Zelf begon Jef Mennekens op jonge leeftijd te acteren
in de jaren vijftig. Als beroepsacteur bij de KVS stond hij
ondermeer met grote namen als Nand Buyl en Chris
Lomme op de planken.
Langs deze weg betonen we onze diepste medeleven
aan de familie van Jef Mennekens. Hij leeft in onze
gedachten verder als een gepassioneerd man met een
tomeloze inzet, een groot talent en een hart voor cultuur.

De Gouden Ketjes, een initiatief van de VGC, plaatst
mensen of organisaties in de bloemetjes die zich in de luwte inzetten in Brussel. Het was, naast het cultureel aspect,
voornamelijk het vrijwillig engagement binnen de vereniging die de jury overtuigde. Deze prijs was zeker verdiend.
De toneelkring maakt reeds verschillende generaties deel
uit van het Jetse culturele leven. Eind 2008 werd de vereniging nog gehuldigd met een officiële viering en de tentoonstelling “100 jaar, 100 impressies. In vogelvlucht over
één eeuw Violier in Jette”.

Levenslijn en Télévie
Strijden voor veilig verkeer en tegen leukemie
Tijdens de maand april kunnen de Jettenaren in het gemeentehuis de acties Levenslijn en Télévie
steunen. Aan het onthaal worden fluohangers, slapwraps, pin’s, snoep en pennen verkocht. In de hal
van het Gemeentehuis vindt bovendien van 2 tot 17 april 2013 een tentoonstelling plaats rond Télévie,
dat dit jaar z’n 25ste verjaardag viert.
Verkeersveiligheid
Levenslijn draait sinds 2002 volledig rond verkeersveiligheid. De afgelopen jaren zijn er minder dodelijke verkeersongevallen op onze Belgische
wegen, maar gemiddeld tellen we toch nog ongeveer 850 verkeersdoden per
jaar en elk slachtoffer is er een teveel! Het verkeer blijft bovendien een van
de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen en jongeren. Levenslijn wil
mensen op een positieve manier mobiliseren om samen het verkeer veiliger
te maken voor onze kinderen.

Kankeronderzoek
Télévie vormt dan weer een solidariteitsbeweging die geld inzamelt voor het wetenschappelijk onderzoek tegen kanker en leukemie, in bijzonder bij kinderen. Dankzij uw steun, kunnen de onderzoekers zich volop richten op hun kankeronderzoek.

Actie Levenslijn en Télévie
Verkoop producten
De hele maand april 2013

Tentoonstelling
van 2 tot 17 april 2013
In de hal van het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
U kan Levenslijn ook rechtstreeks steunen via een overschrijving,
op het rekeningnummer : IBAN: BE10 4354 3543 5104.
t.n.v.
Koning Boudewijnstichting
Levenslijn
Brederodestraat 21
1000 Brussel
Giften vanaf 40 € zijn fiscaal aftrekbaar
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Reinheid

Het woord van de ombudsman

Daar is de lente
Ondanks de koude, sneeuw en ijzel die het einde van de maand maart typeerden, is de lente in het land. Het is
nog even wachten op de eerste bloemknoppen, krokussen of narcissen, maar toch voelen we een nieuwe energie
de kop opsteken. Als u dit leest, hebben er verschillende reinheidsacties plaatsgevonden, zoals de gouden bezemactie of de Bonux-actie. Na de Paasvakantie zullen er tevens nieuwe acties georganiseerd worden in de scholen.
De kinderen vormen vaak gedroomde boodschappers om de volwassenen bewust te maken en om hun goede reinheidsgewoontes aan te leren. Zelf zou ik het nog even willen hebben over de problematiek van de hondenpoep.
U houdt er wellicht van om de straten er netjes bij te
zien liggen ? En ergert u zich dan ook zo aan de hondenpoep die de voetpaden soms ontsiert ? De gemeente Jette
heeft heel wat voorzieningen om deze problematiek te
bestrijden : hondentoiletten in elke wijk, affichecampagnes
en repressieve taksen, om maar enkele te citeren.
Binnenkort kan u in de Jetse straten de nieuwe sensibiliseringsactie ontdekken rond reinheid, waarbij er ook speciale aandacht uitgaat naar de hondeneigenaars. Deze worden
gestimuleerd om de hondentoiletten te gebruiken en om de
uitwerpselen van hun geliefde viervoeter op te ruimen. Als
deze voorzieningen en campagnes niet volstaan om hen te
overtuigen, blijft er nog steeds de overtuigende taks van 64 €.
De dienst Leefmilieu, Beplantingen en Openbare Reinheid
blijven zich dus samen inzetten voor propere straten, zonder hondenpoep.
Als eigenaar van een viervoeter, is het belangrijk dat u

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.

uw hond goed opleidt. Zo zorgt u ervoor dat de honden op
een harmonieuze manier een plaats hebben in de samenleving. U weet ongetwijfeld dat de spijsvertering van een
hond sneller en directer verloopt dan deze bij de mens.
Zorg voor regelmaat in het voederen van uw hond, net als
in het voedsel en in het uur dat u hem uitlaat. Om ervoor
te zorgen dat uw hond op de juiste plaats zijn behoefte
doet, in het hondentoilet, en om ongelukjes te vermijden,
kan u maar beter meteen naar het dichtstbijzijnde hondentoilet wandelen. De hond achteraf belonen is ook een goed
hulpmiddel voor een vlekkeloos gedrag. Weet ook dat elke
hondeneigenaar een plastic zakje moet bij de hand hebben
en dat het natuurlijk niet toegestaan is deze zakjes op de
openbare ruimte achter te laten.
Als trouwe lezer van Jette Info, kan u ook uw omgeving hierover sensibiliseren. Alleen zijn we maar een
zandkorrel, maar samen kunnen we bergen verzetten.

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST. De ophaling van groenafval gebeurt voortaan
het hele jaar door. 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, 10 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief niet-Jetse particulieren:
15 €/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 maand april 2013:
Kardinaal Mercierplein (politie) - van 17u tot 17.45u: maandag 8 april
Woestelaan (OLV van Lourdes) - van 18u tot 18.45u : maandag 22 april

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 64 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck - 02.478.09.62.

Reinheid
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Samenwerking Jette met politie en Net Brussel

Actie tegen sluikstorten en metaalhandel
De operaties Bonux, gevoerd door de politiezone Brussel-West, in samenwerking met Net Brussel en de
gemeenten, strijdt tegen sluikstorten en tegen illegale metaalinzameling en -handel. Er werden dit jaar
reeds twee dergelijke acties gevoerd in onze politiezone en er zullen er de komende tijd nog ongetwijfeld nog volgen.

Het respect voor de reinheidsreglementen en de
strijd voor een aangename leefomgeving vormen prioriteiten voor de gemeente Jette. Er zijn heel wat preventieve voorzieningen die mee zorgen voor nette straten en openbare ruimtes : hondentoiletten, containerparken, gescheiden afvalophaling, straatvegers,...
Ondanks deze maatregelen, zijn er nog steeds
bewoners die de reinheidsreglementen met de voeten treden. Om dit ongepast en onaanvaardbaar
gedrag actief aan te pakken, zijn er repressieve
acties nodig.

Actieve strijd op het terrein
Wat is het doel van de acties Bonux ? De speurtocht naar sluikstorten en de controle op inzamelaars van oude metalen. Tijdens de jongste actie die
plaatsvond op een avond in maart, werden er 18 dossiers opgesteld in de zone, waarvan geen enkel in
Jette. Vier mobiele teams, bestaande uit politieagenten, medewerkers van Net Brussel en vertegenwoordigers van de gemeente Jette, waaronder de
Schepen van Reinheid, schuimden de gemeente af.
De operatie leidde tot de vaststelling van twee flagrante sluikstorten. Daarnaast stelden ze nog 16

inbreuken vast, waaronder het vervoeren van witte
en blauwe zakken zonder toelating, het gebrek aan
gescheiden afval en de inzameling van afval zonder
toelating. De betrokkenen kregen een boete of
moeten zich zo snel mogelijk regulariseren.
In de toekomst zullen dergelijke acties herhaald
worden, om zo actief te strijden tegen afvalovertredingen. Jette vormt een vaste partner van de politie
en Net Brussel voor deze Bonux-acties, waarbij ook
de gemeente zich dagelijks inzet voor een propere
leefomgeving.

Ondergrondse glasbollen
Twee exemplaren in Jette
Net Brussel installeert met mondjesmaat nieuwe ondergrondse glasbollen op het
Brussels grondgebied. In Jette werden er twee exemplaren geïnstalleerd van deze
nieuwe installaties.
Net Brussel installeerde nieuwe glasbollen op de de Smet de Naeyerlaan, ter
hoogte van de kleine Esseghemstraat. De wijkbewoners beschikken zo over een
nabijgelegen glasbol. Net Brussel heeft eveneens de oude glasbollen op het kruispunt van de Broustinlaan en de Vanderborghtstraat vervangen door nieuwe ondergrondse exemplaren.
Deze ondergrondse glasbollen werken volgens hetzelfde principe als een klassieke glasbol, maar maakt minder lawaai en zijn gemakkelijker toegankelijk voor mindervaliden. Bovendien zijn de ondergrondse glasbollen discreter en integreren ze
zich beter in de stadsomgeving.
Ter herinnering, wit glas hoort in de witte glasbol en gekleurd glas in de gekleurde glasbol. Het is verboden om de volgende zaken in een glasbol te gooien:
Gloeilampen, vensterglas, spiegels, TL-lampen, proselein, Pyrex, faïence, kristal,
aardewerk.
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Leefmilieu

Vanaf april,
elke eerste zaterdag van de maand
Gratis demonstratie compostering
Composteren biedt heel wat voordelen. Niet alleen is het een natuurlijke bodemverbeteraar die bijzonder van
pas komt in de tuin, maar bovendien beperkt u aanzienlijk uw afval(kost). Vanaf april kan u elke eerste zaterdag
van de maand tussen 9 en 14u op de demonstratiesite compostering terecht voor deskundige uitleg door een
ervaringsdeskundige. Bovendien is de vlakbijgelegen bijentuin ook telkens open (uitgezonderd april). Zo slaat u
twee vliegen in één klap. U mag zelf uw gft-afval meebrengen naar de compostsite. Hier bijgevoegd vindt u een
overzicht van het afval dat gecomposteerd kan worden.

Composteren biedt vele voordelen
Composteren is een versnelde vorm van het
natuurlijke verteringsproces. U verzamelt uw
groenten-tuin-keukenafval en uw groenafval in een
compostbak en door de micro-organismen en wormen wordt uw afval omgevormd tot compost. Deze
compost wordt de ideale bodemverbeteraar voor
uw (moes)tuin. Uw afval evolueert dus tot een donkere, losse, aardeachtige substantie die de grond
verrijkt met humus en mineralen, die vocht vasthoudt en die erosie tegengaat.
Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar en
heeft een aantal voordelen boven het gebruik van
andere (kunstmatige) bodemverbeteraars. Zo is
voor het gebruik van compost minder (kunst)mest
nodig. Compost reguleert de waterhuishouding van
de bodem, hetgeen waterbesparing betekent doordat er minder gesproeid hoeft te worden.
Bovendien zorgt compost voor een natuurlijke
balans in de bodem. In grond- en potgrondmengsels
verrijkt met compost worden bodemziekten onderdrukt. En tenslotte wordt de natuurlijke kringloop
van organisch materiaal gesloten door verwerking
van organisch afval tot compost.
De gescheiden inzameling van gft- en groenafval
levert daarnaast ook meer milieuvoordelen op dan
de meeste mensen beseffen. Met het maken en

gebruiken van compost komt er minder kooldioxide
(CO2) in de atmosfeer en dat beperkt het broeikaseffect. Het inzamelen van gft is goed voor het milieu
en aanzienlijk goedkoper dan andere vormen van
verwerking.
Tenslotte halveert u door te composteren het
afval van de witte vuilzakken. Goed voor het milieu
en voor uw portemonnee.

Wat hoort in de compostbak?

Ja

● Fruit en groenten
● Koffiedik met papieren filter, theebuidels
● Keukenrolpapier
● Stukken niet bedrukt karton en papier
● Verwelkte bloemen,dode bladeren en takken

Nee

● Dierlijk afval (vlees, vis,eierschalen,
beenderen,…)
● Zuivelproducten
● Verpakking : plastiek, metaal,…
● Glas
● Kurken stoppen
● Textiel

Demonstraties composteren
Compostsite - Laarbeeklaan 120 - 1090 Jette
Ingang via poortje in de Kleine Sint-Annastraat
De eerste zaterdag van de maand, vanaf april
6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 september
Telkens tussen 9 en 14 u
+ zondag 12 mei (opendeurdag) & zondag 15
september (feest kinderboerderij)
Breng meteen ook een bezoekje aan de nabijgelegen bijentuin

12 mei 2013

2de ruil- en verkoopbeurs van planten,
tuin- en imkermateriaal
Op zondag 12 mei 2013 vindt in Jette de 2de ruil- en verkoopbeurs plaats
van planten, tuin- en imkermateriaal. Op de Laarbeeklaan vindt u ter hoogte
van de Beplantingsdienst de mooiste tomatenplanten, aardbeien, tuinmateriaal
en -planten, imkermateriaal,…
De ruil- en verkoopbeurs start om 11u en loopt tot 18u. Opgelet : de beurs is enkel voor particulieren en
inschrijving is verplicht voor de geïnteresseerde verkopers. Kopers en kijklustigen zijn natuurlijk sowieso welkom.

2de ruil- en verkoopbeurs van planten, tuin- en imkermateriaal
12 mei 2013, van 11u tot 18u
Laarbeeklaan 120, voor de Beplantingsdienst
Info en inschrijvingen: idesmet@jette.irisnet.be – 02.422.31.01

Duurzame ontwikkeling
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27 april 2013

Grote opruimactie
op de Schapenweg
Tussen het Laarbeekbos, het UZ-VUB en de
Dikke Beuklaan bevindt zich langs de Schapenweg
een klein stukje groen, verdeeld over groentetuintjes en een boomgaard. Kom het ontdekken en
vooral mee mooier maken door de tuiniers een
handje toe te steken en het achtergelaten afval op te
ruimen.
Het doel is om deze groene ruimte langs de
Dikke Beuklaan vrij te maken van het vele zwerfvuil. Ondanks de verschillende maatregelen zoals

de hoge boetes voor sluikstorten en het plaatsen van
een toegangsbareel aan de ingang, blijft de
Schapenweg een geliefde plek voor sluikstorters.
Deze plek is echter te waardevol om te laten verloederen.
Afspraak op zaterdag 27 april van 13u tot 16u
aan de Schapenweg (Vriendschapschalet) bij de
moestuintjes. Kom gerust langs om een handje te
helpen. Vanaf 16u wordt er een drankje geserveerd.

Grote opruimactie op de
Schapenweg
27 april 2013
Afspraak om 13u aan de Schapenweg
(Vriendschapschalet)
Meer info : Coralie Meeus - 02.422.31.03 cmeeus@jette.irisnet.be

Gouden bezem 2013
Mooi succes ondanks het koude weer
Op 16 maart jongstleden trotseerden zowat 158 moedige Jetse vrijwilligers de winterse temperaturen
om 10 Jetse wijken een lenteschoonmaak te geven. Aan de zijde van de gemeentelijke straatvegers
zorgden ze ervoor dat hun wijken er nog mooier bijlagen.
Aangezien de bekroning van de
gouden bezem geen twee opeenvolgende jaren naar dezelfde wijk mag
gaan, ontvingen de deelnemers van het
Kardinaal Mercierplein de 'master
prijs', een nieuwigheid voor 2013. Ze
ontvangen een blikjespletmachine,
waarmee het afvalvolume beperkt kan
worden. De grote winnaars van deze
7de editie van de Gouden Bezem werden de « Ketjes van Dieleghem » en
het centrum van het Rode Kruis.
Samen sleepten ze op het einde van
deze mooie dag de 'gouden bezem' in
de wacht.
Maar aangezien de gouden bezemactie toch vooral in het teken staat van
solidariteit en inzet, werden alle deelnemers beloond voor hun deelname. Elke deelnemer ontving een certificaat en een drinkbus. Als men weet dat een gezin van vier personen gemiddeld 1.600 flessen water per
jaar verbruikt, goed voor 48 kg afval per jaar, weet men ook meteen dat een drinkbus een mooie afvalbesparing kan opleveren.
Nog een welgemeende proficiat aan de deelnemers voor hun inzet.
EEN INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN LEEFMILIEU CLAIRE VANDEVIVERE
GEOFFREY LEPERS, IN SAMENWERKING MET DE ECO-AMBASSADEURS.

EN

SCHEPEN

VAN

REINHEID
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Samenleving

Meisje of jongen, gelijkwaardig !

Een tentoonstelling om de clichés
de wereld uit te helpen
Meisjes spelen met een pop, jongens met soldaatjes, mama staat in de keuken en papa knutselt in
de garage… Te veel een cliché voor u? Nochtans stemt dit overeen met wat veel kinderen denken,
omdat dit het beeld is dat we hen onbewust meegeven. Om deze clichés de wereld uit te helpen,
nodigt de gemeentelijke dienst Gelijke Kansen de leerlingen van de 4de jaars van de Jetse scholen
uit om de expo ‘Meisje of jongen, gelijkwaardig!’ te komen ontdekken, van maandag 22 tot dinsdag
30 april.
Hoewel de mentaliteit wijzigt, is er nog
steeds geen sprake van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De stereotypes over jongens
en meisjes blijven bestaan en duwen de kinderen vaak in een rol waar maar moeilijk uit te
stappen is. Deze didactische en interactieve
expo vormt een parcours waarbij het algemeen statuut van de vrouw en de man in vraag
gesteld wordt.

pij van morgen. Dit alles op een ludieke
manier. De tentoonstelling is open voor het
publiek op vrijdag 26 april voor een vrij
bezoek. Inschrijving is echter gewenst.

Deze tentoonstelling richt zich in het bijzonder tot een jong publiek. Daarom besliste
de gemeente Jette om de leerlingen van de
Nederlandstalige en Franstalige scholen uit te
nodigen. Gedurende 8 dagen, zullen de leerlingen van het 4de jaar lager onderwijs, begeleid
door
medewerkers
van
de
Preventieploeg, de tentoonstelling bezoeken.
Op deze expo worden ze teruggegooid in de
tijd en ontdekken ze de tijd van hun ouders en
grootouders in dagelijkse situaties. Samen
kunnen ze nadenken over de ongelijkheid in
de samenleving en over de ideale maatschap-

Nocturne op vrijdag 26 april
van 18u tot 21u
Geleid bezoek in NL (19u-20u) en FR
(18.30u-19.30u)
Zaal Chippink –Carton de Wiartlaan, 74
Gratis toegang

Expo « Meisje of jongen,
gelijkwaardig ! »
Van 22 tot 24 april 2013

Info en inschrijvingen nocturen :
Laurence Berger – 02.422.31.26
– lberger@jette.irisnet.be
EEN INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN GELIJKE
KANSEN CLAIRE VANDEVIVERE

Operatie fietsen graveren
24 april, 29 mei en 26 juni 2013
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 24 april, 29 mei en 26 juni 2013 van 16u tot 19u
Op de parking van de preventiedienst
Vandenschrieckstraat 77
Graveertijd: 3/4 minuten

Samenleving
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Wateractie KTA en gemeente Jette

In het kader van het programmaViasano
Het Koninklijk Technisch Atheneum van Jette sensibiliseert haar leerlingen over de wereldwijde waterproblematiek.
Tijdens de maand maart bezochten verschillende klassen de interactieve tentoonstelling over dit
thema, in aanwezigheid van de Schepen van Gezondheid en de Schepen van Nederlandstalig
Onderwijs. Zo ontdekten de leerlingen bijvoorbeeld dat er 10.000 liter water nodig is om 1 jeans te
maken en zowat 15.000 liter voor een kilo vlees. Via interactieve borden, kregen ze vragen voorgeschoteld over water, waarna er ook nog experimenten volgden zoals blind drie soorten mineraalwater
proeven en een glas kraantjeswater.
De waterproblematiek vormt ook een kostbaar thema
van het Viasanoprogramma, waarvoor de gemeente zich reeds
jarenlang inzet. Zo vond er hierover vorige maand nog een
tentoonstelling plaats in het Gemeentehuis.

Naar school, netjes op een rij
Sinds begin dit schooljaar, neemt Jette deel aan het project Pedibus,
samen met zes andere Brusselse gemeenten. De kinderen worden verzameld om samen te voet naar school te gaan, netjes op een rij.
Voor de deelnemende scholen Clarté en
Vanhelmont is de actie alvast een succes. Voor het
schooljaar 2013-2014 wordt er een nieuwe oproep
gelanceerd en de organisatoren hopen op nog meer
enthousiaste scholen.

Minder verkeer, minder drukte
Het project Pedibus organiseert voetgangersijen
binnen de Brusselse lagere scholen. Een ideaal
middel om minder verkeer te bekomen in het
Brussels Gewest, en zo de stadsdrukte te laten afnemen, het lawaai, de luchtvervuiling, de onveiligheid
in het verkeer,… Bovendien kunnen de kinderen op
weg naar school een babbeltje slaan met mekaar en

krijgen ze ook nog wat extra lichaamsbeweging.

Geslaagde Jetse ervaring
In Jette nemen de scholen Clarté en Vanhelmont
deel aan dit project, met de steun van PWA-begeleiders. Zo kunnen de kinderen te voet en in alle veiligheid naar school. ’s Ochtends vertrekken er twee rijen
om 8.05u aan het metrostation Belgica en aan de OLV
van Lourdeskerk, bestaande uit een twintigtal leerlingen. De begeleiders, de ouders, de kinderen en de
onderwijzers zijn allen bijzonder enthousiast over het
initiatief. De begeleidsters ontvingen trouwens een
diploma van het Brussels Gewest, in aanwezigheid van
Schepen van Franstalig Onderwijs Geoffrey Lepers.

Brusselbazaar.be
Het Nederlandstalig vrijetijdsaanbod voor de Brusselse jeugd
Op zoek naar de leukste activiteiten
Brusselbazaar.be is dé site voor kinderen en jongeren in Brussel. Hier ontdek je de laatste nieuwtjes en het Nederlandstalige vrijetijdsaanbod voor
de Brusselse jeugd: sport, spel, muziek, … Ga op
zoek naar jouw ideale activiteit per thema of locatie. In de vakanties of tijdens het schooljaar: er is
altijd wel iets leuks te doen!
Heb je specifieke vragen? In de rubriek Vraag en
antwoord krijg je informatie over alles wat te maken
heeft met jeugd in Brussel: subsidieaanvragen,studentenjobs, het organiseren van evenementen, …
En natuurlijk is er ook ruimte voor jouw mening.
Hoe kan jij mee het jeugdbeleid in Brussel bepa-

len? In de rubriek Inspraak lees je meer over de
werking van de VGC jeugdraad.

Ouders en jeugdwerkers
Ook speciaal voor ouders en jeugdwerkers heeft
Brusselbazaar.be heel wat te bieden. Via de knop
Ouders of Jeugdwerkers krijg je een selectie activiteiten, nieuws en informatie op maat. Zo ben je
altijd op de hoogte wanneer het tijd is om je kind in
te schrijven of om je subsidieaanvraag in te dienen.
Via de rubriek Publicaties kan je bovendien de
brochures van de jeugddienst, sportdienst en speelpleinen downloaden of aanvragen.
www.brusselbazaar.be
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Senioren

Mooie activiteiten voor de Jetse senioren
Uitstap naar Bertem, het Dijleland, de rozentuin
en het kasteel van Gaasbeek
De uitstap naar Delft in april is reeds volzet, maar ook in mei en juni wachten er
de Jetse senioren nog mooie activiteiten. Op 28 mei (opgelet: nieuwe datum!) staat
er een bezoek naar Bertem en het Dijleland op het programma, op zoek naar de
wortels van Ludwig Van Beethoven. In juni gaat het richting pajottenland, voor een
bezoek aan de rozentuin en het kasteel van Gaasbeek.
rozen geïntroduceerd met een Japanse rozentuin.
Alles samen vormt deze rozentuin een kleurrijke
bloemenpracht die je moet gezien – en geroken hebben. Na het bezoek aan de rozentuin volgt een
lekkere middagmaal. In de namiddag staat een
geleid bezoek aan het Kasteel van Gaasbeek op het
programma.

Bezoek Bertem
en het Dijleland
Op zoek naar de wortels van Ludwig Van
Beethoven

28 mei 2013
Opgelet: nieuwe datum!
De stad Bonn mag zich terecht "Beethovenstad"
noemen. Immers, de beroemde componist werd in
deze Duitste stad geboren en er op 17 december
1770 gedoopt. maar zijn "roots" liggen in het
Belgische Dijleland, waar zijn voorouders woonden. Op 28 mei kan u dit zelf ontdekken tijdens een
bezoek aan Bertem en het Dijleland.
Na de verwelkoming door de gids in Bertem met
kopje koffie en koffiekoek start om 10u het bezoek
aan de waterskersplantage. Nadien gaat het met de
bus richting het Dijleland, langs pachthoven en
kastelen. De senioren ontdekken de link met zijn
muziek (Napoleon en Guilietta Guicciardi, de
Eroîca en de Mondscheinsonate). Na het middagmaal met voorgerecht, hoofdschotel en dessert, vervolgt de busrit langs Haacht naar Boortmeerbeek
(link met het Europees volkslied) en Kampenhout,
de bakermat van de Van Beethovens. De tocht gaat
verder langs Kortenberg, Everberg (de pastorale
symfonie) en Leefdaal waar zonen en afstammelingen van de oudst-gekende van Beethovens
gewoond hebben. Langs de Veronakapel gaat het
terug naar Bertem, het vertrekpunt.

Bezoek Rozentuin en Kasteel
van Gaasbeek
Dinsdag 11 juni 2013
In de Rozentuin van Sint-Pieters-Leeuw bloeien
jaarlijks meer dan 3.000 rozenvariëteiten uit 25 verschillende landen. In 1995 begon de afdeling
Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse
Gemeenschap met het aanleggen van de tuin. In de
volgende zeven jaren werd hij omgetoverd tot één
van de grootste en belangrijkste rozentuinen van
Europa.
De tuin werd aangelegd in vier fases: De roodwitte tuin, de Vlaamse tuin, de oude rozentuin en
als laatste de Internationale tuin. Daarna werden
ook nog een perceel klimrozen geplant en een parterre met stamrozen. In 2009 werden de Oosterse

Middenin de glooiende heuvels van het
Pajottenland troont het Kasteel van Gaasbeek. De
middeleeuwse burcht kende een bewogen geschiedenis en evolueerde van strategisch bolwerk naar
riant buitenverblijf. De graaf van Egmond was een
van de bekendste eigenaars. Het huidige gebouw
kreeg zijn romantische restyling op het einde van de
negentiende eeuw dankzij de excentrieke markiezin
Arconati Visconti.
Zij richtte het kasteel in als museum voor haar
enorme kunstcollectie en bespeelde het als historisch theaterdecor. De droomburcht die toen ontstond, heeft ook nu nog iets van een tijdmachine. Je
dwaalt er door historiserende interieurs en ontdekt
er wandtapijten, schilderijen, meubilair, beelden en
andere waardevolle objecten.
Bezoek Rozentuin en Kasteel van Gaasbeek
Dinsdag 11 juni 2013
Vetrek om 8.45u op de Secrétinlaan
Prijs : 45 € (koffie met koffiekoek, bezoeken,
gidsen, middagmaal en bus inbegrepen)

Om 17u wordt het bezoek afgesloten met het
streekgebak Veronneke, met een Bertems biertje
Teusser of een koffie.
Bezoek Bertem en het Dijleland
Op zoek naar de wortels
van Ludwig Van Beethoven

Aandachtig te lezen a.u.b.

28 mei 2013
Vertrek om 8u30 op de Secrétinlaan

Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst “Senioren”, Gemeentehuis van Jette,
Wemmelsesteenweg 100 (bureau 029 – gelijkvloerse verdieping) van dinsdag tot donderdag van 9u
tot 11.30u. Opgelet: geen inschrijvingen op maandag en vrijdag!

Prijs : 50 € (koffie met koffiekoek, bus, rondrit,
gids en middagmaal, Veronneke met Teusser of koffie inbegrepen)

Meer info: Carmen Demeyer – tel: 02.423.12.67 – cademeyer@jette.irisnet.be

Sport
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Tennis: de tarieven
GRAVEL

SYNTHETISCH

Abonnementen

Kaart 5u

Kaart 10u

Kaart 5u

Kaart 10u

Jetse jongeren

21 €

375 €

16 €

26,50 €

Jettenaren

42 €

74 €

32 €

53 €

Basisprijs

58 €

110 €

42 €

85 €

Tickets
Eenheidsprijs

Prijs per uur
14,50 €

10,50 €

Openingsdagen en –uren
Gravel

Zin in een partijtje tennis?
In het Jetse Jeugdpark kunnen tennisliefhebbers hun
favoriete hobby in prachtige omstandigheden uitoefenen. Van 30 maart tot 6 oktober kunnen de tennissers
samen met hun vrienden een lokale Grand Slam organiseren of gewoon een balletje slaan voor het plezier.
Wat is er zaliger dan uw favoriete sport te kunnen beoefenen in openlucht,
en dan nog liefst onder een zalig lente- of zomerzonnetje? Van eind maart tot
begin oktober 2013 zullen de opslagen en de back- en forehands weer een half
jaar lang door de lucht van het prachtige groene Jeugdpark klieven.

Gravel of synthetisch
De tennisterreinen van het Jeugdpark zijn er in twee versies: synthetisch of
gravel. De 2 volledig vernieuwde synthetische terreinen zijn 7 dagen op 7
open, net als de 4 gravelterreinen.

Abonnementskaarten
Om op deze terreinen te tennissen, zijn er twee opties: ofwel opteert u voor

Minigolf: de tarieven
Jetse jongeren (-18),
senioren en Jetse scholen

Jettenaren

Basistarief

3,50 €

5€

6€

Boekje met
5 parcours

14 €

20 €

24 €

Boekje met
10 parcours

24,50 €

35 €

42 €

Parcours

Open na de paasvakantie (vanaf 15 april)
van maandag tot donderdag : van 12u tot 20u
(tot 21u van 1 mei tot 31 augustus)
vrijdag: van 12u tot 20u
zaterdag, zondag en feestdagen : van 9u tot 20u
Synthetische velden
Vanaf 30 maart
van maandag tot zondag : van 9u tot 20u
(tot 21u van 1 mei tot 31 augustus)
Tijdens de schoolvakanties (uitgezonderd weekend en feestdagen) :
van 16u tot 20u
(tot 21 u van 1 mei tot 31 augustus)

een betaling per uur, ofwel opteert u voor een abonnementskaart.
Als u zich een abonnementskaart wil aanschaffen, verschilt de prijs naargelang u voor een kaart van 5u of 10u kiest en of u opteert voor gravel of een
synthetisch veld. De prijs varieert ook naargelang u een Jetse jongere bent,
een Jetse volwassene of niet in de gemeente woont.
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 2013, van 13u tot 19u.

Minigolf:
pret voor het hele gezin
Samen met het hele gezin of onder vrienden kan
een partijtje minigolf best gezellig en
ontspannend zijn. Pret gegarandeerd. 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 30 maart en loopt tot 6 oktober 2013. 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.
Openingsdagen en –uren
Van 30 maart tot 6 oktober
Bij droog weer
Tijdens de schoolvakanties: Dagelijks van 13u tot 18u
Buiten de schoolvakanties: Woensdag en weekends van 13u tot 18u
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Leefomgeving

Hemels Brussel :
de hoofdstad in vogelperspectief
80 jaar luchtfoto's online
Toen het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk z'n kelders aan het opruimen was,
stootte het op luchtfoto's van Brussel uit de jaren '30. Om deze verloren gewaande schat
te delen, werd Hemels Brussel gecreëerd. Op deze interactieve website ontdekt u de
hoofdstad in vogelperspectief, van de jaren 1930 tot vandaag.
Luchtfoto's
doorheen de tijd
Op de website Hemels Brussel ontdekt u hoe Brussel zich ontwikkelde,
van de jaren '30 tot vandaag. Dit alles
vanuit de lucht. Het principe is vergelijkbaar met Google Earth, waarbij u nog
de keuze hebt om het tijdstip te kiezen :
1930/35, 1953, 1971, 2004 of 2012. De
dubbele voorstelling, in twee vensters,
laat u bijvoorbeeld een luchtfoto uit
1953 vergelijken met de huidige situatie.
Zo kan u inzoomen op uw gemeente,
uw wijk, uw straat,... en ontdekken hoe
deze doorheen de tijd geëvolueerd is.

Kaartlagen
Hemels Brussel biedt eveneens de
mogelijkheid om de stad te ontdekken aan de hand van kaartlagen :
geschiedenis/erfgoed,
Mobiliteit,
Residentieel, Economie,... U duidt uw
thema naar keuze aan, door te kiezen
voor « Kaartlagen » in het blauwe
menu bovenaan de pagina. Zo kan u
bijvoorbeeld de evolutie volgen van
de handelszaken, het vervoer, de velden, bouwwerken of het wegennetwerk. Meer dan voldoende om uw
nieuwsgierigheid te prikkelen en als
een onderzoeker aan de slag te gaan.

Het Koningin Astridplein in 1930/35 en 2012
Het Spiegelplein is ook tijdens de jaren '30 vanuit de
lucht erg herkenbaar. Buiten de nieuwe gebouwen die de
plaats innamen van de velden langs de Villegaslaan
(momenteel de Timmermansstraat) en de aanwezigheid
van de voertuigen, behield het plein een vergelijkbaar
uitzicht. In 1930/35 stond er reeds een molen op het plein,
ter hoogte van het huidige frietkot. De tram, waarvan de
terminus zich ter hoogte van de Wemmelsesteenweg
bevond, was ook reeds van de partij. De beste observatoren hebben ongetwijfeld reeds het grote dak ontdekt van
de toenmalige feestzaal, die later omgebouwd werd tot
opslagplaats, of de bomen voor de gevel van het café «
De Spiegel », op de hoek met de Leopold I-straat.
Wijk Lahaye/Esseghem in 1930/35 en 2012
Op de zwart-witluchtfoto merken we langs de de Smet
de Naeyerlaan, vlakbij het Jetse kerkhof, de oude gasfabriek en het voetbalterrein op de Jules Lahayestraat,
waar men vandaag de gebouwen van de Jetse Haard
vindt. Een beetje verder herkent u misschien School 4,
toen enkel voor jongens, waar later de meisjesschool
School 5 bij kwam. Nog wat verder komen we langs de
Esseghemstraat waar kunstenaar René Magritte woonde
van 1930 tot 1954. Links in de hoek, waar men momenteel het Magnoliacentrum vindt, ontwaart men het oude
Augustijnernonneninstituut en de vlakbij gelegen OLV
van Lourdesgrot.
Met dank aan Andre De Gand en Yves Degavre.
Hemels Brussel : /www.gis.irisnetlab.be/bruciel

Werken openbare ruimte
De straten en voetpaden maken
een belangrijk deel uit van uw leefomgeving.
De gemeente voert op het vlak
van openbare werken een proactieve politiek. Dit betekent ondermeer
dat de straten een mooie asfaltlaag
krijgen aangemeten en de voetpaden waar nodig vernieuwd worden,
dit alles in samenspraak met de
nutsvoorzieningsbedrijven.

Steppé- en De Boeckstraat,
Grotplein
De tweede helft van april zullen er asfalteringswerken plaatsvinden in de Steppé- en De

Boeckstraat. Deze werken zullen in twee fases verlopen. Eerst wordt het oude wegdek afgeschraapt
en worden de riooldeksel en rioolkolken op hoogte
gebracht. Tijdens deze fase blijft plaatselijk verkeer
mogelijk. Tijdens de tweede fase vindt de asfaltering zelf plaats en wordt de straat verkeersvrij
gemaakt en zijn de garages niet toegankelijk. Deze
fase neemt in theorie twee dagen in beslag. De
ondernemer zal de bewoners en de eigenaars van
een garage op de hoogte brengen van de evolutie
van de werken, via een huis-aan-huisbericht en een
bericht op de garagepoorten.

Decrée- en Verzetstraat,
Liebrecht- en OLV van
Lourdeslaan
Saneringswerken
Na de vernieuwingswerken aan het waterdistributienetwerk, gaat Hydrobru verder met de saneringswerken in de OLV van Lourdeslaan en de

Liebrechtlaan. In de Decréestraat zullen de werken
aanvatten in de loop van de maand april.

Abdij van Dieleghemstraat
Waterdistributie
Hydrobru gaat de leidingen van de waterdistributie en de individuele aansluitingen vernieuwen in
de Abdij Van Dieleghemstraat, van de
Bonaventurestraat richting Soetenslaan, en dit in
overleg met Belgacom en Sibelga.

De Keersmaeker- en Leopold Istraat
Elektrische kabels
Sibelga zal tot eind april nieuwe kabels leggen
tussen de De Keersmaeker- en de Leopold I-straat
voor de elektrische voorziening voor het nieuwe
Aldi-gebouw.

Mobiliteit
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Nieuwe parkeerzone Brugmann
Binnenkort zal er een nieuwe parkeerzone ingevoerd worden in de Brugmannwijk,
waarbij de bewoners begunstigd worden, rekening houdend met de parkeermaatregelen
getroffen door Stad Brussel. De bewoners uit de wijk werden op 22 maart uitgenodigd
op een informatieavond.
Gewestelijke en gemeentelijke
plannen
Sinds oktober vorig jaar, buigt Jette zich
actief over de parkeerproblematiek in de
gemeente. Om beter te beantwoorden op
de behoeften van de bewoners, werkt ze
samen met het studiebureau BRAT. Het
gewestelijk parkeerplan is onderworpen
aan een openbaar onderzoek, maar Stad
Brussel heeft al heel wat maatregelen
genomen om het parkeren te reglementeren op haar grondgebied, ondermeer grenzend aan de Brugmannwijk.
De gemeente Jette moet hierop reageren, om te vermijden dat er een te hoge
parkeerdruk komt op haar grondgebied.
De gemeenteraad heeft daarom de invoering goedgekeurd van een blauwe zone in
de Brugmannwijk, waarbij het parkeren
door de wijkbewoners begunstigd wordt.
De gemeente Jette bestudeert eveneens
de mogelijkheden rond een reciprociteitskaart voor de omwonenden.

Nieuwe blauwe zone
Deze gereglementeerde parkeerzone,
in de buurt van het ziekenhuis, gaat van
de Heymboschlaan en de J.J. Crocqlaan
tot aan de gemeentegrenzen en loopt tot
aan de ’t Hof ten Berggaarde en de SintNorbertusstraat.
De blauwe zone zal van toepassing zijn
van maandag tot vrijdag, van 9u tot 18u,
uitgezonderd feestdagen. Bij het gebruik
van een parkeerschijf is het parkeren
mogelijk voor een maximumduur van 2
uur (gratis). Met een bewonerskaart is het
parkeren onbeperkt. Deze nieuwe zone
zal ingevoerd worden voor de zomervakantie, met een preventieperiode van 3
weken. De bewonerskaarten zullen bekomen kunnen worden van zodra de bewoners een bevestigingsbericht in hun brievenbus krijgen, niet eerder.

Hoe een bewonerskaart bekomen ?
Om een bewonerskaart te bekomen, moet men bewoner zijn van de
betrokken zone (inschrijving in bevolkingsregister of de betaling van de
belasting op niet-hoofdverblijf gelden als bewijs) en een eigendomsbewijs van een voertuig voorleggen (eigenaar van een nummerplaatcertificaat of verzekeringscertificaat).
De personen die aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen
en die een bewonerskaart willen bekomen, kunnen zich richten tot de
gemeentelijke dienst Financieel Beheer en Boekhouding (FIBEBO). U
brengt uw identiteitskaart mee, uw nummerplaatcertificaat en, voor de
bedrijfswagens, een attest van uw werkgever. Daarnaast moet u een
kopie meebrengen van uw identiteitskaart en van uw nummerplaatcertificaat.
Elk gezin heeft recht op maximum 3 bewonerskaarten. De eerste
kaart is gratis, de tweede kost 54,63 € en de derde 109,27 € per jaar. De
personen in het bezit van een bewonerskaart mogen gratis parkeren in
de zone waarvoor de kaart uitgereikt werd.
Dienst Fibebo - Wemmelsesteenweg 100 – gelijkvloers – loket 0B.

Meer info: Philippe Caudron –
Mobiliteitsraadgever – 02.422.31.08

Oude Afspanningsplein en omgeving
Nieuwe parkeerzone
In overeenstemming met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de gemeente Jette beslist om
een zone betalend parkeren in te richten op het Oude Afspanningsplein en een blauwe zone in de
omliggende straten.De nieuwe parkeerregels zullen voor een betere rotatie zorgen van de voertuigen, hetgeen de verscheidene activiteiten en de bewoners in de wijk ten goede moet komen. Na een
preventiecampagne van 3 weken, is iedereen op de hoogte gebracht van deze nieuwe regeling. U
moet voortaan dus in orde zijn met de voorschriften als u er zich parkeert.
Zone betalend parkeren

Tiebackxstraat en de Woutersstraat.

De betalende zone is ingericht op het Oude
Afspanningsplein en is van toepassing zijn van
maandag tot zaterdag, van 9u tot 12u en van 14u tot
17u. Het eerste kwartier parkeren is gratis (met ticket en niet-verlengbaar). Bovenop deze periode
moeten de autobestuurders een parkeerticket betalen of over een bewonerskaart beschikken.

De blauwe zone zal van maandag tot vrijdag gelden van 9u tot 18u, uitgezonderd op feestdagen. Bij
het gebruik van een parkeerschijf is het parkeren
gratis voor een maximumduur van 2 uur (gratis).
Met een bewonerskaart is het parkeren onbeperkt.

De blauwe zone

- De Tentoonstellingslaan (tussen het Oude
Afspanningsplein en de Tiebackxstraat) maakt
voortaan ook deel uit van de blauwe zone.

De blauwe zone zal gelden in de volgende straten: Abdij Van Dieleghemstraat; Ballingsstraat ;
Bonaventurestraat
(tussen
het
Oude
Afspanningsplein en het kruispunt Reniers-/Abdij
van Dieleghemstraat, van de nummers 1 tot 73 en 2
tot
72
inbegrepen);
Capartlaan
;
Tentoonstellingslaan
(tussen
het
Oude
Afspanningsplein
en
de
Tiebackxstraat);
Decréestraat;
Beliënstraat;
Desmetstraat;

Twee belangrijke opmerkingen
rond de blauwe zone:

Dieleghemsesteenweg ; Henri Liebrechtlaan (tussen de Abdij van Dieleghem- en de
Schuermansstraat, onpare zijde, van nummer 1 tot
39 inbegrepen); Schuermansstraat; Soetensstraat ;

- De blauwe zone geldt van maandag tot vrijdag
(en niet tot zaterdag, zoals vorige maand vermeld
werd), van 9u tot 18u, uitgezonderd feestdagen.
Tijdens de maand september 2013 zal deze nieuwe parkeerzone geëvalueerd worden.
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Economisch leven

Ten dienste van de Jetse handelaars

Informatie geven en vergaren
Laten we u even Georges Michiels voorstellen. Deze sympathieke medewerker van de gemeentelijke dienst Economisch leven en Animaties heeft een dubbele missie : enerzijds de Jetse handelaars leren kennen en opnemen in een databank en anderzijds een overzicht opmaken van de
leegstaande handelszaken. Een belangrijk werk, in samenwerking met de gemeentelijke dienst
Grondgebiedbeheer (Stedenbouw) en het gewestelijk handelsagentschap Atrium, dat moet bijdragen tot een dynamisering van de Jetse handel.
Georges Michiels is vaak op het terrein te vinden.
Misschien bent u hem zelfs al een tegen het lijf
gelopen ? Met de pet op het hoofd, een uniformvest
om de schouders en een pen bij de hand, doet hij
zijn handelsronde.

Handel in het bloed
De 62-jarige kent het reilen en zeilen in de handel. Als zoon van een kleermaker en een tea-roomuitbaatster, maakte hij van jongsaf kennis met het
economisch milieu.. Later werd hij ondermeer verkoper en manager, vooraleer zelf aan de slag te
gaan als zelfstandige. Hij kent dus de problemen
waarmee de handelaars geconfronteerd worden.

Belangrijk overzicht
Verhuizingen, bankroet, wijziging van activiteiten, nieuwe uitbater, overnames, leegstand,...
Georges Michiels gaat langs de handelszaken en
noteert alle nieuwe informatie in zijn dossiers. Dit
vormt een belangrijk overzicht van het Jetse handelsleven. « Momenteel zijn er bijvoorbeeld 135
leegstaande handelszaken in Jette. Als iemand op
zoek is naar een handelszaak in Jette, kunnen we
deze persoon, samen met Atrium, snel en efficiënt
informeren », verklaart hij. Nog over de leegstaande
handelszaken verduidelijkt hij : « Op middellange
termijn willen we met de dienst Stedenbouw de in
onbruik geraakte uithangborden laten weghalen

NIEUWE

HANDELSZAKEN IN

van de gevels van de leegstaande handelszaken,
zodat de ruimtes neutraal zijn en klaar voor gebruik. »
Tijdens zijn bezoek aan de handelszaken gaat
Georges Michiels ook na of de zaken conform zijn :
« Als een handelaar een etalage of een terras heeft,
moet er bijvoorbeeld steeds 1m50 vrij blijft op het
voetpad, zodat de voetganger vrije doorgang hebben. Als dit niet in orde is, meld ik hen dit. »

Nieuwe handelsdynamiek
Dankzij zijn dagelijks werk en inzet, draagt deze
rasechte Brusselaar bij tot de nieuwe handelsdynamiek in Jette : « Dagelijks openen en sluiten er handelszaken in Jette ! Daar ligt dus een belangrijke
taak. Bovendien moet er een zekere diversiteit
bewaard blijven en kwaliteit nagestreefd worden. »
Als Georges Michiels langskomt in uw handelszaak, met zijn informatiefiche in de hand, zorg dan
voor een hartelijke ontvangst. Dit bezoek zorgt
ervoor dat hij u leert kennen, dat hij kan luisteren
naar uw opmerkingen en dat hij u kan informeren.

Mocht u vragen hebben, kan u hem contacteren tijdens de weekdagen, 8.30u tot 12.30u op 0499.86.69.16. Hij zal u met plezier een
antwoord geven op uw vragen.

JETTE

Maandelijks stellen we in Jette Info de
nieuwe handelszaken voor die in Jette de
deuren openden. Met de komst van de
lente starten er ook heel wat nieuwe
zaken. Op de Léon Theodorstraat 16 kan
u voortaan bij Yara Shoes terecht voor
schoenen en handtassen. Als u op zoek
bent naar een schoonheidsinstituut, kan u
naar AcquaMarina op de Jetselaan 348.
Als u van brocante, decoratie of linnengoed houdt, moet u bij Le grenier de
Spirou zijn, op de Lakenselaan 6. Grote
merken tegen scherpe prijzen vindt u dan
weer bij Stock de marques, op de
Wemmelsesteenweg 24. En voor kwaliteitsspeelgoed moet u bij Sajou zijn, op de
Leopold I-straat 466.
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette of
is uw zaak verhuist naar een ander adres en wil u dit
kenbaar maken via Jette Info? Laat het ons weten
via communicatie.1090@jette.irisnet.be.

Nieuwe handelszaken
in Jette

Yara Shoes
Léon Theodorstraat 16

Le grenier de Spirou
Opening begin april
Lakenselaan 6

Schoenen en handtassen

Brocante, decoratie,
linnengoed

Openingsuren:
Elke dag van 9.30u tot 18u

Open van dinsdag tot zaterdag van
10u tot 12.30u en van 14u tot 18u

Gesloten op zondagnamiddag en
maandagvoormiddag

Tel: 0475/89.29.55

AcquaMarina

Opening 29 maart
Wemmelsesteenweg 24

Jetselaan 348
Schoonheidsinstituut

Stock de marques

De grootste merken tegen
lage prijzen

Gelaats- en lichaamsverzorging,
ontharing, manicure, medische
pedicure, maquillage, wimpers
en wenkbrauwen

Elke dag open, ook tijdens de
zondagsmarkt, uitgezonderd van
zondag 14u tot maandag 14u

Open van maandag tot zaterdag
van 9u tot 18u

Leopold I-straat 466

Tel: 02/427.72.15

Gezelschapspelen, kwaliteits-

Sajou

speelgoed (Haba, Lilliputiens,
Djeco, Brio, Papo, Meccano,
Corolle, Plan Toys, Janod,
Vilac, Selecta, etc), boeken
www.sajou.be
Open van dinsdag tot vrijdag van
10u tot 13u en van 14u tot
18.30u, zaterdag van 10u tot 18u
en tijdens de zondagsmarkt

Jette, een bruisende gemeente
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Paaskermis 2013
van vrijdag 12
tot en met
zondag 21 april 2013
op het Kardinaal Mercierplein

Workshop Stop-motion
Maak zelf je eigen animatiefilmpje
Ben je tussen 10 en 13 jaar en wil je zelf eens je eigen
digitaal animatiefilmpje maken? Schrijf je dan snel in
voor de workshop ‘Stop-motion’ op zaterdag 27 april van 13
tot 17 uur in de polyzaal van de Nederlandstalige bibliotheek.
In het kader van de digitale week kunnen de kinderen er hun gekste animatiefilmpje
maken met de stop motion techniek. Onder begeleiding van KureghemNet bedenken de
kinderen een verhaal, schieten de beelden, zijn acteur, decorbouwer … en dan is er actie.
Deelnemen kost 1,5 €. Inschrijven kan tot 19 april via jette@bibliotheek.be of op
02 427.76.07. Meer info : www.jette.bibliotheek.be

Wedstrijd Shopping Jette
Overgelukkige winnaars
Op vrijdag 15 maart kregen de grote winnaars van de wedstrijd “Shopping Jette” hun prijzen overhandigd,
in de brasserie Le Central. Ze wisten reeds dat ze tot de winnaars hoorden, maar kenden de waarde van hun
prijs nog niet. De twintig gelukkigen, getrokken door onschuldige handen, ontvingen aankoopbonnen van 100 €
tot 1.000 €, goed voor een totale waarde van 10.000 € aan prijzen.
De vereniging “Shopping Jette”, waar 170 Jetse
handelaars deel van uitmaken, organiseerde tijdens
de eindejaarsperiode opnieuw haar befaamde stempelwedstrijd. Bij elke aankoop bij een deelnemende
handelszaak, ontvingen de klanten een stempel.
Elke volle kaart gaf hen een extra kans op een van
de vele aankoopbonnen bij de deelnemende Jetse
handelaars.
De dagen voor de prijsuitreiking, werden 60 personen ervan op de hoogte gesteld dat hun deelnemingskaart geloot werd. Dit leverde hen een aankoopbon van 50 € op. Op 15 maart kregen nog eens

20 grote winnaars hun prijs overhandigd. André
Electeur, de coördinator van de handelaarsvereniging “Shopping Jette”, zorgde goedgeluimd en met
een kwinkslag voor het onthaal.
Een per een werden de namen geloot voor de
cadeaubonnen van minimum 100 € en drie kussen
van André (enkel voor de vrouwen). De hoofdprijs
2013 ging eveneens naar een vrouw. Céline Bibauw
mocht een cheque van 1.000 € in ontvangst nemen.
Hiermee kan ze zichzelf op heel wat moois trakteren.
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20 april 2013

Reuzenoptocht Centre de vie
Kent u de Ducasse van het stadje Ath? Het traditioneel stadsfeest met de befaamde reuzenstoet, die intussen erkend is als Unesco-erfgoed. Op zaterdag 20 april kan u ook in Jette
genieten van een indrukwekkende stadsprocessie. Het Centre de vie organiseert dan namelijk haar eigen reuzenoptocht.
Het Centre de vie is een Jets dagcentrum
voor personen met een mentale handicap. Op
20 april organiseert het centrum een reuzenoptocht, met Cérise, de reuzin van het centrum,
en de bekende reuzen van Ath.
De optocht vertrekt om 13.30u aan het dagcentrum, op de JJ Crocqlaan 8. Van daaruit gaat
de tocht langs de Heilig Hartlaan naar het
Kardinaal Mercierplein. Rond 14u zullen de reuzen hun traditionele dans uitvoeren op het voorplein van de Sint-Pieterskerk. Omstreeks 15u
keren de reuzen dan terug naar het dagcentrum.
De reuzenoptocht is een bijzondere belevenis. Ondanks hun gewicht – ze
wegen meer dan 110 kg – dansen de reuzen door de straten. Hun dragers, tien
per reus, zijn dan ook bijzonder bedreven en dolenthousiast.
Naast de reuzenoptocht, wordt er in het Centre de vie ook nog allerlei muzikale animatie voorzien, een barbecue, springkasteel,…
De optocht vormt een uitgelezen kans om dit verloren gewaand erfgoed te
ontdekken. Tijdens hetzelfde weekend vind in Jette ook het artiestenparcours
plaats (lees pagina 24 tot 26). Voldoende ingrediënten dus voor een goedgevuld,
cultureel weekend in Jette.
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Reuzenoptocht Centre de vie
Vertrek om 13.30u (Crocqlaan 8)
Aankomst Kardinaal Mercierplein om 14u

De rommelmarkten in Jette
Op zoek naar
een uniek koopje?
Wat is er leuker dan tussen de kraampjes te flaneren, op zoek naar een plezant hebbedingetje of een
uniek koopje?
Van eind april tot eind
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.

28 april 2013
ROMMELMARKT
“COMITÉ LENOIR”
In de Lenoirstraat (tussen de Léon
Theodorstraat en de de Smet de
Naeyerlaan)
Volzet

4 mei 2013
ROMMELMARKT “ESSEGHEM”
In de Esseghem-, Dapperheids- en
Verzetsstraat
Plaatsbesprekingen – Ceco
02.538.56.49 – ceco@scarlet.be
(Vanaf 15 april)

11 mei 2013
ROMMELMARKT
“VAN HET HART”
Koer school Champ des tournesols,
Van Bortonnestraat en Garcetpark

sen 16u en 18.30u, bij La Closerie
des Vignes (voormalig Verhelst),
op de hoek van de Woestelaan en
de Leopold I-straat .
Info: 0470.23.55.74

8 juni 2013
ROMMELMARKT
“GALERIE MERCURE”
Parking Liebrechtlaan 76
Reservaties Dagbladhandel Lina
Presse - 02.478.52.20

8 juni 2013
ROMMELMARKT “RSD JETTE”
Tentoonstellingslaan 257

26 augustus 2013
ROMMELMARKT “JAARMARKT”
In de Van Bortonne-, Thomaes-,
Gillebertus- en Werriestraat en de
Wemmelsesteenweg

22 september 2013
ROMMELMARKT “DOPÉRÉ”
In
de
Dopéré-,
Legrelle-,
Bogemans en Brunardstraat en de
Wemmelsesteenweg,
tussen
de
Legrelle- en Dopéréstraat
Plaatsbesprekingen
vanaf begin juli

Plaatsbesprekingen - 0486.93.28.50
(na 16u)

22 september 2013

22 juni 2013
ROMMELMARKT “CAPART”

Op de Dieleghemsesteenweg en de
Decreestraat

In de Capartlaan

Plaatsbesprekingen – 02.426.49.17
(tijdens de schooluren)

Plaatsbesprekingen
vanaf begin juni

18 mei 2013
ROMMELMARKT
“VERGETEN HOEK”

23 juni 2013
ROMMELMARKT “SINT-KLARA”

In de Faes-, Declercq- en
Longtinstraat, Lecharlier-, de Levis
Mirepoix- en de Odon Warlandlaan

In de De Heynlaan, tussen de
Tircherrotonde en de Tonnetgaarde,
Van Rolleghem-straat (tussen de De
Heynlaan en de Ottengaarde)

Plaatsbesprekingen op 18 en 25
april en op 2 en 14 mei, telkens tus-

Plaatsbesprekingen
vanaf begin mei

ROMMELMARKT "DIELEGHEM"

Plaatsbesprekingen
vanaf begin juli

Jette, een bruisende gemeente
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Verhalen over Brussel
via zijn metrostations
Een geleid bezoek door De Marck en Eric Demarbaix
Aan de hand van ‘Verhalen over Brussel via zijn metrostations’ laten auteur Eric
Demarbaix en tekenaar Marc Daniels, alias De Marck, u onze hoofdstad op een originele
manier ontdekken. Door de namen van de Brusselse metrostations te overlopen, laten ze
u reizen door de tijd, ruimte en verbeelding.

Wist u bijvoorbeeld dat Houba de voornaam was
van de Lakense gemeentesecretaris de Strooper en
dat deze Franquin waarschijnlijk geïnspireerd heeft
voor z’n marsipulami? Of dat Thieffry een beroemde piloot was, Madou een Belgische kunstenaar en
Boileau de eerste Franse literaire criticus? Kom aan
boord van de Brusselse metro voor een unieke ontdekkingstocht!

Een complementair duo
Nadat hij het boek “Métronome” van Lorent
Deutsch ontdekte, kreeg De Marck zin om eenzelfde werk te maken over onze metrostations. Met een
verschil echter: “Lorent Deutsch maakte een selectie van de metrostations in Parijs en behield enkel
die stations waarover hij wou vertellen. In Brussel
zijn er echter maar 69 metrohaltes, waardoor we
beslisten om deze allemaal aan bod te laten komen”,
verduidelijkt de tekenaar. Voor de teksten richtte hij
zich tot z’n vriend Eric Demarbaix, voorzitter van
de Brusselse geschiedkundige kring. Van de tekeningen naar de tekst en van de tekst naar de tekeningen, de twee Jettenaren wisselden steeds informatie uit, terwijl het boek steeds meer vorm kreeg.
Het werd een mooie samenwerking, waarbij alle 69
metrostations een tekening kregen, een stukje
geschiedenis en een anekdote.

Een mooie samenwerking tussen de Jettenaren
Eric Demarbaix en Marc Daniëls zorgde
voor een tekening, een stukje geschiedenis en
een anekdote voor elk van de 69 Brusselse
metrostations.

Wilt u deze anekdotes zelf ontdekken? Schaf u
het boek ‘Verhalen over Brussel via zijn metrostations’ aan en ontdek de stad op een originele manier.

heid van de UCL, terwijl ik enkel over de brug en de
veldslag geschreven had”, vertelt Eric Demarbaix
gepassioneerd. Het moeilijkste was vaak om de
juiste invalshoek te vinden: “Dit was ondermeer het
geval voor het station Beekkant, dat verwijst naar
de stroom, de Molenbeek, die vandaag de dag overwelfd is. Bij het station Jacques Brel, een van de
bekendste namen, was het dan weer moeilijk zoeken
naar informatie die nog niet eerder vermeld was.”

De Beurs, ter hoogte van het voormalig
klooster, waarvan de monniken mochten bedelen.

Verhalen over Brussel
via zijn metrostations

Geschiedenis, verhalen en weetjes
Voor het geschreven deel van het boek, deed Eric
Demarbaix een beroep op zijn geheugen en zijn
kennis, maar ook op allerlei geschreven bronnen:
“Ik deed eerst wat ruwe opzoekingen op internet,
als vertrekpunt. Nadien bestudeerde ik ondermeer
de boeken van Jean d’Osta en als voorzitter van de
geschiedkundige kring heb ik toegang tot waardevolle archieven. Daarnaast zorgde Marc ook voor
belangrijke informatie, zoals het feit dat het station
Alma verwijst naar Alma Mater, door de aanwezig-

Antartica bereikte. Maar Eric wees me erop dat dit
ook de naam was van luchtballon waarmee de Belg
Ernest Demuyter verschillende malen de beker
Gordon Bennette in de wacht sleepte. Waarna ik
mijn tekening herbegon.” In zijn tekeningen toont
Marc Daniëls de straten en pleinen rond de metroingangen, waarbij het verleden en het heden verweven geraken, in kleur en zwart-wit. De oplettende
lezers zullen dit ongetwijfeld opmerken, net zoals de
knipoog naar Magritte, met wolken in bolhoedvorm
aan het station Park; de omslag van een stripverhaal
gemaakt met Bruaene op een affiche aan het station
Boileau; of de herhaaldelijke aanwezigheid van
Manneken Pis. En ontdekt u de foto van de auteurs
die De Marck het boek in smokkelde, zonder medeweten van zijn compagnon?

De naam van het metrostation Belgica verwijst
zowel naar de boot als naar de luchtballon.

Verweven verleden en heden
Ook tekenaar De Marck kon rekenen op de tips
van zijn collega: “Voor het station Belgica was ik
reeds gestart met de tekening vooraleer ik de tekst
van Eric ontving. Ik tekende de boot die dezelfde
naam droeg, waarmee de Belg Adrien de Gerlache

180° éditions – NL-FR-EN
Beschikbaar in de betere boekhandel
Teksten: Eric Demarbaix/Tekeningen: De Marck
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Jam 'in Jette is terug!
Gratis wereldfestival
Noteer alvast zaterdag 11 mei 2013 in uw agenda,
voor een nieuwe editie van Jam'in Jette, in het Jetse
Jeugdpark. Om 11u start dan de 5de editie van dit gratis
wereldmuziekfestival.

Jam'in Jette, dat is :
- 10 wereldmuziekoptreden,
op twee podia
- 1 kinderdorp
- 1 solidariteitsdorp
- Fototentoonstellingen
- 1 nieuwe ruimte 'De Piste', voor dans,
straatkunst en jamsessies
- Allerlei verrassingen...

Tijdens het festival kan u ook genieten van de wereldkeuken of een typisch
Belgisch menu, met Miam'in Jette. De kans dat u uitgedroogd geraakt is eveneens klein, aangezien er heel wat artisanale dranken op de kaart staan met
Barm'in Jette, net als de dranken van de Fair Tradebar.

Zin om deel te nemen aan het avontuur ?
De ploeg van Jam'in Jette is nog op zoek naar vrijwilligers voor het festival.
Geïnteresseerd ? Contacteer Jam'in Jette op 0485.39.13.93 of schrijf u in op de
website www.jaminjette.be.
Meer info : www.jaminjette.be

Festival Jam'in Jette
Zaterdag 11 mei 2013, vanaf 11u
Jeugdpark
Gratis toegang

Informatieavond in de Nederlandstalige bib
Onze kinderen veilig online
In het kader van de Digitale Week organiseert de Nederlandstalige bib van
Jette i.s.m. de Gezinsbond en de Opvoedingswinkel op 25 april de informatieavond “onze kinderen veilig online”.
Deze lezing wil ouders informeren over de problemen waarmee kinderen op het internet kunnen geconfronteerd
worden. Maar vooral ook hoe u deze kan voorkomen. Mits wat ouderlijke begeleiding biedt het internet voor kinderen en voor jongeren een waaier aan mogelijkheden en kansen. In de toekomst zal de rol van het internet alleen maar
toenemen. Tijd dus om op een positieve manier te leren omgaan met dit wonderlijke medium.
De lezing laat via een multimediapresentatie zien hoe kinderen en jongeren (tussen 6 en 15 jaar) omgaan met
internet. Wat vinden ze zo fantastisch aan surfen, gamen, chatten, netwerken, … ?
Op een eenvoudige manier komen een aantal technische aspecten aan bod. Maar de nadruk ligt vooral op de
opvoeding. Hoe kunnen ouders hun kinderen begeleiden en ondersteunen in hun internetgebruik? Hoe kan je een
goed e-mailadres aanmaken en hoe kan je een chat of profiel (eigen pagina op internet) veilig instellen? Hoe reageer je als je kind op ongeschikte sites terecht komt? Dat en zoveel meer komt aan bod tijdens de lezing. Er is bovendien voldoende gelegenheid om vragen te stellen.
Toegang is gratis, maar inschrijven verplicht via jette@bibliotheek.be of op 02.427.76.07.
Meer info : www.jette.bibliotheek.be

Informatieavond
‘Onze kinderen
veilig online’
Donderdag 25 april
van 19.30u tot 21.30u
in de polyzaal van de
Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6

Cultuur
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5 mei 2013

Klassiek in de Abdij :
Euterpe Baroque Consort
Op 5 mei staat er een nieuw concert van Klassiek in de Abdij op het
programma. Het Euterpe Baroque
Consort brengt ‘Ospedale della
Pieta’, met muziek van Vivaldi en
zijn Venetiaanse tijdgenoten.
De ‘Ospedali’ in Venetië waren geen hospitalen,
maar huizen voor wezen en vondelingen. Ze werden
dikwijls naar de ‘Ospedali’ gebracht door courtisanes die door hun beroep geen kind konden opvoeden. Oorspronkelijk waren de Ospedali liefdadigheidsinstellingen, die echter steeds meer luxueuze

kloosterscholen werden, waar een degelijke opleiding werd gegeven. Musiceren was in deze opleiding
belangrijk en hoorde bij de ‘stand’. De Ospedali
werden zelfs volwaardige muziekscholen.
Componisten als Caldara en Scarlatti zijn aan
Ospedali verbonden geweest. De bekendste componist die met Ospedali was verbonden is echter
Antonio Vivaldi, die er dertig jaar (met onderbrekingen) heeft gewerkt. Het Euterpe Baroque
Consort, onder leiding van Bart Rodyns, brengt een
programma met uitsluitend 18de eeuwse Venetiaanse
muziek van componisten die sterk verbonden waren
met de Ospedale della Pieta, het beroemdste weeshuis van Venetië.

Boeiende barokmuziek

Euterpe Baroque Consort brengt Ospedale
della Pieta, muziek van Vivaldi en zijn
Venetiaanse tijdgenoten

Het Euterpe Baroque Consort werd in 2007
opgericht onder impuls van artistiek leider Bart
Rodyns en bestaat uit een select gezelschap van zangers, solisten en instrumentalisten. Met sopraan
Sarah Van Mol, de violisten Tijmen Wehlburg en
Martine Beernaert, cellist Tine Van Parys en op
orgel en klavecimbel Bart Rodyns.
Ze brengen op een historisch doorleefde manier
boeiende barokmuziek. Reeds zeer snel won dit
jonge gezelschap het vertrouwen van verscheidene

concertorganisatoren en festivals. Sindsdien hebben
ze zich bevestigd als een ensemble dat een grote
vakbekwaamheid koppelt aan een bewust gekozen
fragiliteit. Maar het allerbelangrijkste: ze spelen om
de muziek te dienen. Alleluja!

Klassiek in de Abdij :
Euterpe Baroque Consort
Zondag 5 mei om 11u
(met kinderopvang en aperitief)
Abdij van Dielegem
– Tiebackxstraat 14 – 1090 Jette
Tickets: 10 € / 5 € (-12 jaar, +55 jaar,
Muziekacademie)
Info en reservatie: cultuur@jette.irisnet.be 02.423.13.73

Van 28 april tot 26 mei 2013

9de Orgelfestival Jette
Op 28 april start het negende orgelfestival in de Jetse Sint-Pieterskerk. Vijf opeenvolgende
zondagen zal de mooiste orgelmuziek weerklinken op het unieke orgel van de Sint-Pieterskerk.
Waardevol orgel
Zoals bekend beschikt de SintPieterskerk 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
negende editie van het orgelfestival
dat op 28 april van start gaat in de
Sint-Pieterskerk. Diverse organisten
zullen hun talent tonen op dit uniek
orgel.

Programma

28 april 2013

Stijn Hanssens
Organist St.-Pieterskerk Jette

Werken van Charles-Marie Widor en
Jehan Alain
19 mei 2013

Werken van Belgische componisten

Bart Jacobs

5 mei 2013

Organist St. Michiel- en St.
Goedelekathedraal Brussel

Bruno Bruyninckx
Organist O.L.Vrouw-ten-poelkerk
Tienen
Werken van César Franck en Louis
Vierne
12 mei 2013

Thomas Pellerin
Organist St.-Irénée Lyon

Werken van o.a. August De Boeck
26 mei 2013

9de Orgelfestival Jette

Annelynn Ballieu

Van 28 april tot 26 mei 2013

Organiste St.-Hilariuskerk Bierbeek

Telkens om 16u
In de Sint-Pieterskerk,
Kardinaal Mercierplein
5€/
abonnement 5 concerten: 15 €

Werken van diverse 19de eeuwse
componisten
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Voorstellingen Jetse Academie
Muziek – Woord – Dans

Van orgelconcert
tot openbare examens slagwerk
Tijdens de maand april staat er met ‘Jong Musiceert!’ slechts een activiteit op het programma
voor de Jetse Academie. Mei belooft een bijzonder drukke maand te worden met een orgelconcert
van Yves Senden in de Heilige Clarakerk, een leerlingenuitvoering muziek en 11 openbare examens.
28 april 2013

22 mei 2013

28 mei 2013

JONG MUSICEERT

OPENBAAR EXAMEN VIOOL

OPENBAAR EXAMEN PIANO

om 11u in de gemeentelijke feestzaal

om 14u

om 17u in de Abdij van Dieleghem

3 mei 2013

OPENBAAR EXAMEN CELLO

29 mei 2013

ORGELCONCERT YVES SENDEN

om 17.30u

OPENBAAR EXAMEN BLOKFLUIT

om 20u in de Heilige Clarakerk, de Heynlaan 104

in de Abdij van Dieleghem

om 14u in de Abdij van Dieleghem

7 mei 2013

23 mei 2013

29 mei 2013

LEERLINGENUITVOERING MUZIEK

OPENBAAR EXAMEN SLAGWERK EN
SAMENSPEL

OPENBAAR EXAMEN GITAAR

om 19u in de Abdij van Dieleghem
15 mei 2013

om 17u in GC De Zeyp

30 mei 2013

24 mei 2013

OPENBAAR EXAMEN DANS

openbaar examen klarinet

om 14u in de Jetse Academie

OPENBAAR EXAMEN ORGEL

21 mei 2013

om 17u in de Sint-Pieterskerk

EXAMEN
OPENBAAR
GITAAR EN ENSEMBLE

om 18u in de Abdij van Dieleghem

ELEKTRISCHE

om 17u in de Abdij van Dieleghem
30 mei 2013

OPENBAAR EXAMEN KOPER
om 18u in de Abdij van Dieleghem

om 17u in de Abdij van Dieleghem
Gemeentelijke Feestzaal,
Kardinaal Mercierplein

Heilige Clarakerk,
de Heynlaan 104

Abdij van Dielegem,
Tiebackxstraat 14

GC De Zeyp,
Van Overbekelaan 164
1083 Ganshoren

Jetse Academie
Muziek – Woord – Dans
Wilgstraat 1 - 1090 Jette
Tel.: 02.426.72.94 - Fax: 02.426.25.84
e-mail: secretariaat@jetseacademie.be
www.jetseacademie.be

Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

Cultuur
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Activiteiten voor jong en oud in GC Essegem
Het gemeenschapscentrum Essegem biedt elke maand originele workshops, inventieve initiatieven en leuke activiteiten. Deze maand belichten we de workshop ‘La Piñata’, een ideale activiteit met de kinderen.
Ook het ontbijttheater Kutilové is een gedroomde voorstelling voor jonge
gezinnen. Ben je te oud voor de kinderactiviteiten, maar wel hip? Dan is
het breicafé ongetwijfeld iets voor jou.

La Piñata

En ook voor de mensen die zich nuttig willen maken, biedt Essegem
een oplossing. Het gemeenschapscentrum is op zoek naar vrijwilligers
die mee helpen om Plazey – het festival in het Elisabethpark – in goede
banen te leiden.

U kent ze misschien van de Mexicaanse film, die
mooie en carnavaleske, maar vooral kleurrijke piñata’s die elk kinderfeestje opfleuren. Om helemaal
in Latijns-Amerikaanse sferen te komen, mag je
zelf een piñata maken. In de workshop ga je zelf
vullen, knippen, plakken, verven tot je piñata klaar
is om op te hangen en kapot te slaan.
Perfect om van het communiefeest van je zoon
of dochter een unieke ervaring te maken!
Workshop La Piñata
27.04 van 14u tot 17u
Prijs: 5 €
(1 betalende volwassene + 1 kind gratis)
Opgelet! Deze workshop is voor volwassenen
én kinderen (5+). Kinderen dienen echter onder
begeleiding te zijn van een volwassene.

Breicafé - Steekje Los

Plazey, vier weken feest

Breien is hip en niet langer iets voor grootmoeders bij het haardvuur. Waar de breiclubjes vroeger
nog het domein waren van de oudere dame, ben je
tegenwoordig als jonge breier de hipste persoon in
het gezelschap met dat setje breipennen in je handen.

Na twintig edities gooit Plazey het over een
andere boeg. Het festival zal dit jaar maar liefst
vier weken het Brusselse Elisabethpark innemen.
Als je zelf zin hebt om deel te nemen aan de organisatie, kan je reageren op de vrijwilligersoproep
van GC Essegem.

In Breicafé ‘Steekje Los’ leer je de nodige technieken aan en leer je intussen je buren beter kennen. Van harte welkom om samen de breinaalden
te laten tikken.

Vanaf 12 juni bezet Plazey het Elisabethpark, en
zal het in samenspraak met buurtbewoners en vrijwilligers een tijdelijk café bouwen dat ook dienst
doet als artistieke werkplek. Je zal er telkens op
woensdagnamiddag, donderdagavond, vrijdagavond en op zondag terecht kunnen voor concerten, film, volkskeuken, workshops, apero, bike
repair café, kindertheater en nog veel meer verrassingen. Het slotfeest van Plazey vindt plaats op
zondag 7 juli. In de volgende editie van Jette Info
ontdekt u meer details over dit bruisende festival.

Breicafé - Steekje Los
Elke dinsdag van 19 tot 21u
Taverne Ter Linden – Leopold I straat 329 – Jette

Ontbijttheater Kutilové
Door Divadlo Polarska
Uit de Veren is een gezinsuitstap waarin ontspanning, cultuur en lekker eten centraal staan.
Eén keer per maand organiseert GC Essegem op
zondagvoormiddag een leuke theatervoorstelling
voor families. Maar eerst kan er worden ontbeten
en gespeeld! Een uitgebreid ontbijtbuffet staat
klaar voor de ouders terwijl de jongsten spelen en
dollen.
Op zondag 28 april 2013 brengt Divadlo
Polarska de voorstelling Kutilové (3+), een wonderlijk stuk over de avonturen van twee bevriende klusjesmannen. Ze willen hun droomhuis bouwen,
weten van alles een klein beetje af, maar blinken in
niets echt uit. Toch vliegen ze er vol enthousiasme
in.
Ontbijttheater Kutilové
Door Divadlo Polarska
28.04 - Ontbijt vanaf 8.30u/Theater om 10.30u
Voorstelling: 4/6 € / Ontbijt + voorstelling: 7/9,5 €

Meebrengen: GC Essegem voorziet een basisvoorraad, maar breng gerust je breinaalden en wol
mee. Pas op: een leerkracht wordt niet voorzien.
De technieken worden aan elkaar aangeleerd.
Gratis

Hebben je zin om de handen uit de mouwen te
steken en mee te bouwen aan dit nieuwe concept? Goesting om het toffe vrijwilligersteam
bij te staan? GC Essegem is steeds op zoek
naar nieuwe vrijwilligers. Neem contact op met
Heidi op heidi.herremans@vgc.be.
Plazey
Van 12.06 tot 7.07
Elisabethpark, Koekelberg
Elke woensdagnamiddag, donderdagavond,
vrijdagavond en op zondag
Gratis!
www.plazey.be

Gemeenschapscentrum Essegem
Leopold I-straat 329 - 1090 Jette - 02.427.80.39
- essegem@vgc.be - www.essegem.be - Facebook: GC Essegem
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20 et 21 april 2013

Artiestenparcours d’Artistes
Kunst, muziek, ontdekkingen en ontmoetingen
Alle cultuurliefhebbers moeten 20 en 21 april 2013 met stip aanduiden in hun agenda. Dan vindt
namelijk de nieuwe editie plaats van het Artiestenparcours d’Artistes. Deze jaarlijkse afspraak vormt telkens weer een bijzonder weekend vol kunst, muziek, ontdekkingen en ontmoetingen.
Jettenaren in de Abdij
Schilderkunst, juwelen, sculpturen, mozaïek, graffiti, fotografie, glasblazen, poëzie,… Alle kunstvormen
komen aan bod tijdens de 8ste editie van het artiestenparcours. De filosofie blijft ongewijzigd: de bezoekers
kunnen het werk ontdekken van meer dan 500 kunstenaars, in hun atelier, woonkamer of museum-vooréén-dag. Jong en oud, amateur of professioneel, elke
kunstenaar krijgt de kans om zijn oeuvre tentoon te
stellen. Een eigenschap verbindt hen: de passie voor
de kunst.
Nieuw dit jaar is de grote tentoonstelling in de
Abdij van Dieleghem. De deelnemende Jetse kunstenaars die bij zich thuis exposeren, zullen er minstens
één werk tonen. Deze expo, die drie weekends loopt,
geeft de bezoekers – en de deelnemers zelf – de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van het Jetse aanbod. Tijdens het weekend van het artiestenparcours,
kan men dan z’n persoonlijke selectie bezoeken om
de rest van het oeuvre te ontdekken.
Maar het Artiestenparcours d’Artistes is meer dan
kunst ontdekken. Doorheen het weekend vindt er
allerlei animatie plaats, met muziek, dans, variété,…
En aangezien Belgen Bourgondiërs zijn, is er ook een

culinair parcours voorzien. Op verschillende plekken
op het parcours, kan de innerlijke mens versterkt worden.
Noteer ook de grote openingsavond, op vrijdag 19
april om 19u in het Gemeenschapscentrum Essegem,
met jazzoptredens van de leerlingen van de
Nederlandstalige en Franstalige muziekacademie.
Het slotfeest vindt plaats op zondag 21 april, om
19.30u in Le Rayon Vert.

Artiestenparcours
d’Artistes
20 & 21 april 2013
Verdeeld over heel Jette

Expo APA
Van 6 tot 21 april 2013
Vernissage op vrijdag 5 april 2013
Openingsuren: di-vrij: 10u-12u & 14u-17u;
za&zon: 10u-18u; Gesloten op maandag
Abdij van Dieleghem - Tiebackxstraat 14

Uitzonderlijke kunstwandelingen
in UZ Brussel
Elk jaar neemt het UZ Brussel enthousiast deel aan het Jetse Artiestenparcours. In de grote inkomhal van het
ziekenhuis worden dan kunstwerken van medewerkers tentoongesteld. Maar op verschillende plaatsen in het
ziekenhuis zijn ook werken van professionele kunstenaars te zien.
Dit jaar wil het UZ Brussel uitzonderlijk aan buurtbewoners de kans geven
om ook kennis te maken met de kunst in het ziekenhuis zelf. Tegelijk is het een
creatieve manier om het UZ Brussel beter te leren kennen.
Daarom worden exclusief voor de omwonenden van het ziekenhuis én de
inwoners van Jette op zondag 21 april tussen 15 en 17 uur kunstrondleidingen
georganiseerd. Elke rondleiding duurt ongeveer 45 minuten. Elke rondleiding
eindigt in het kinderziekenhuis waar gratis koffie en taart wordt aangeboden.
De rondleidingen zullen gemengd in het Frans en Nederlands verlopen.

Uitzonderlijke kunstwandelingen
in UZ Brussel
Zondag 21 april 2013
Van 15u tot 17u
Inschrijven is noodzakelijk via de dienst communicatie van het UZ
Brussel: Tel. 02.477.80.80 of per e-mail communicatie@uzbrussel.be.

Heb jij je ook al afgevraagd wat dat ventje op zijn evenwichtsbalk
doet voor de ingang van UZ Brussel Kinderziekenhuis? Wandel
op 21 april mee in het UZ Brussel en je komt het te weten.
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Een persoonlijk parcours
langs adembenemende artiesten
Het Artiestenparcours d’Artistes vormt een unieke belevenis. Een heel weekend lang genieten de
bezoekers van een rijkelijk aanbod kunst, optredens, culinaire verwennerijen,… Naar goede gewoonte
stellen we u een persoonlijk parcours voor, met originele kunstenaars en intrigerende werken. En route.

Iza – SCHILDERIJEN

Anne Wouters – FOTO’S
Leven voor de ontmoeting met de
anderen, dat is de zin van het leven en
van de fotografie van Anne Wouters.
Via haar foto's geeft ze emoties door.
Leve het leven, de reizen, de glimlach!
Anne Wouters stelt tentoon in de
Abdij, waar u trouwens ook het werk
kan ontdekken van alle Jetse kunstenaars die thuis tentoonstellen.

De schilderijen van Iza zijn intrigerend en laten als het ware verhalen
ontstaan in het hoofd van de toeschouwer. Ze werk op hout, dat een
ondefinieerbare textuur vormt die
voor onverwachte effecten zorgt. Grijs
is de dominante kleur in de abstracte
composities waarin iedereen zich kan
laten meeslepen in z'n eigen universum.
Iza stelt haar schilderijen, net als
haar juwelen, tentoon, samen met de
sculpturen van Marie Degheele. U
kan er tevens genieten van heerlijke
makarons.
Gustave Gilsonstraat 147

In de Abdij van Dieleghem
– Tiebackxstraat 14

Ria Daelemans
SCULPTUREN

Alice Lacomte – FOTO’S
Duits autodidact, fotograaf, mobiele muse, iphoneograaf. De foto’s werden uitsluitend genomen met een
mobiel. Op zoek naar de essentie,
zelfs als deze niet essentieel is.
Het resultaat zijn foto’s die een
bevreemde sfeer uitademen, met een
intieme ondertoon. U ontdekt de foto’s van Alice Lacomte in de polyvalente zaal van de Nederlandstalige bib,
waar nog 5 andere kunstenaars tentoonstellen (muziek, foto’s, etsen,
zeefdruk en poëzie).

De sculpturen van Ria Daelemans
laten
niemand
onberoerd.
Gevoelsaspect wordt beeldaspect, het
penseel of het mes trekt sporen door
het medium. Verf, klei en andere
materialen worden gemengd tot grillige patronen. Geliefde thema’s zijn
geboorte en dood, vrouwzijn, intimiteit en seksualiteit.
Ria Daelemans stelt tentoon met
illustratrice Karolien Vanderstappen.
Ferdinand Lenoirstraat 33

Polyvalente zaal
– Nederlandstalige bibliotheek
– Kardinaal Mercierplein 6

Antoinette Brandenburg
SCHILDERIJEN

Christelle Delhoye
SCHILDERIJEN
Grafiste van opleiding, bleef
Christelle Delhoye gepassioneerd
door schilderen en illustreren.
Enthousiast en nieuwsgierig wil ze
alles zien, voelen en vooral uitdrukken. Via haar creaties lukt dit het best.
Zo hoort men haar en, met enig geluk,
luistert men.
Christelle Delhoye stelt tentoon in
de Hortakapel, waar u de kunstenaars
van het bevriende parcours Chimay
kan ontdekken.
In de Hortakapel
– J.J. Crocqlaan 15-21

Antoinette MH Brandenburg
(1959) werkt als kunstschilder in haar
atelier "Ut Spoort Niet" in
Rotterdam, Nederland. In haar werk,
olieverf op linnen, wordt haar oog
voor perspectief en detail zichtbaar.
Dit, in combinatie met de klassieke
schildertechnieken, maakt haar schilderijen zo bijzonder.
Antoinette Brandenburg stelt tentoon in de Boulodrome, in het
Garcetpark, waar u ook het werk van
vijf andere kunstenaars kan ontdekken.
Boulodrome – Garcetpark

Septy Bechou
GLASBLAASKUNST
Septy Bechou laat u een glastechniek ontdekken met een lasbrander.
Met gekleurd glas dat verwarmd
wordt tot 1200°, toont hij hoe kleurrijke glasparels gemaakt worden. En
desgewenst kan u zelf plaats nemen en
zal hij u helpen om uw eigen kleurrijke parel te maken.
Septy Bechou toont zijn glasblaaskunst in ‘Artistes au 136’, samen met
een tiental andere kunstenaars (glaskunst, sculpturen, fotografie, mozaïek,
schilderijen, kalebassen).
Artistes au 136
– Vanderborghtstraat 136

De brochure
“Artiestenparcours
d’Artistes 2013” is
tijdens het weekend
van 20 en 21 april
te verkrijgen
op alle
deelnemende adressen.
Vanaf eind maart kan u
deze brochure
reeds verkrijgen
in het Gemeentehuis,
bij GC Essegem
en het Centre Armillaire
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Culinair parcours
Een droom voor fijnproevers
Tijdens het Artiestenparcours d’Artistes kan u niet alleen kunst combineren met concerten,
maar kan u ook de kookkunsten van verscheidene deelnemers ontdekken. Tijdens het culinair
parcours worden uw smaakpapillen geprikkeld en ontdekt u de heerlijkste aroma’s en smaken.
Van makarons tot verrines, van stoemp tot fair tradekoffie. Een droom voor fijnproevers en
Bourgondiërs.
Makarons
bij les plaisirs sucrés

Stoemp
in Brasserie Le Central

Krokant, licht, zacht,… We spreken
van makarons. Deze kleine koekjes,
gevuld met een ganache, zijn bijzonder
hip. In de Gilsonstraat wordt u getrakteerd op deze heerlijke zoetigheden.

De hele week voor het artiestenparcours en tijdens het weekend biedt
Brasserie Le Central een dagschotel
aan naar recepten van Albert
Verdeyen.

Deze voormalige ‘Brusseleir van ’t
Joêr’ heeft een jarenlange ervaring in
de gastronomie. Op zaterdag zal
Albert Verdeyen persoonlijk aanwezig
zijn in Le Central.
In samenwerking met de chef
Zouer Derouich.
Brasserie"Le Central" Laneauplein 1

Les plaisirs sucrés –
Gilsonstraat 147

(H)eerlijke koffie

ral

Les Plaisirs s
ucrés

ent
Le C

Muziek, dans,
percussie en…
een reuzenoptocht
Het Artiestenparcours d’Artistes is meer dan
kunst ontdekken. Doorheen het weekend vindt
er allerlei animatie plaats, met muziek, dans,
variété,… Zo kan u ondermeer genieten van jazzoptredens, percussie, rockconcerten,
dansvoorstellingen en zelfs Keltische of Iraanse
muziek… Dit jaar vindt er ook een reuzenoptocht plaats, in samenwerking met het
Centre de vie.

De kunst van eerlijke koffie… De
kunst van het recupereren. Dit speciaal voor het parcours gecreëerde café
‘O’ptinoir’ nodigt u uit voor een tas
heerlijke fair tradekoffie Chorti.
Tevens kan u de schilderijen van
Philippe Deman ontdekken, gemaakt
met recuperatiemateriaal. Café Chorti
& wereldzoetigheden.

Verrines bij Anne Reynen
Anne Reynen is een keukenprinses.
Ze maakt de heerlijkste verrines klaar
voor haar tafelgenoten. De kwaliteit
van het eten komt tot uiting in de
kleinste hapjes, er speelt een spel van
aroma’s en smaken, terwijl het bord
ook esthetisch aantrekkelijk oogt.
Deze wereld van smaken en kleuren
brengen het gehemelte naar de 7de
hemel.
Anne Reynen-Lorent –
Huybreghtstraat 4A

Café O’ptinoir –
Vanderborghtstraat 119

JAZZOPTREDEN
Leerlingen Franstalige
Muziekacademie
Vrijdag 19 april om 19u
GC Essegem
Leopold I-straat 329
CONCERT GRIEG
Leerlingen Franstalige
Muziekacademie
Zaterdag 20 april om 14u
Wemmelsesteenweg 82
RHYTHM JUNK DRUM
Leerlingen Franstalige
Muziekacademie
Zaterdag 20 april
om 15.30u
Dupréstraat 113
JAZZOPTREDEN
Leerlingen Franstalige
Muziekacademie
Zaterdag 20 april om 16u
Gemeentelijke Feestzaal
– Kardinaal Mercierplein 10
Zondag 15u-16.30u
Le Rayon Vert – Van
Huyneghemstraat 30
TONEELVOORSTELLING
‘LES PAS PERDUS’
Leerlingen Franstalige
Muziekacademie

Anne Reynen-Lorent

inoir

O’pt
é
f
a
C

Zaterdag 20 april om 17u

Zondag 21 april om 15u

Le Rayon Vert
– Van Huyneghemstraat 30

Atelier Curcuma
– Pannenhuisstraat 29

VIOOLCONCERT
Leerlingen Franstalige
Muziekacademie

SAGHAM
WERELDMUZIEK
Zaterdag 20 april om 20u

Zondag 21 april om 14.30u

Atelier Curcuma
- Pannenhuisstraat 29

Gemeentelijke Feestzaal
– Kardinaal Mercierplein 10
ROCKOPTREDEN
Leerlingen Franstalige
Muziekacademie

DUO ANONYMUS
OUDE MUZIEK
Zaterdag 20 april,
15u tot 16u

Zondag 21 april
om 16u en 17u

Atelier Curcuma
- Pannenhuisstraat 29

Dupréstraat 113

LUIZ & RENATO MARQUEZ
ETHNO JAZZ
Zaterdag 20 april om 20u

DANSVOORSTELLING
CREADANSE
Zaterdag 20 april om 18u

Ploef – Bonaventurestraat 100

Artistes au 136 –
Vanderborghtstraat 136

NIET NAGEDACHT
NEDERLANDSTALIGE MUZIEK
Zaterdag 20 april om 19u

KASPER & RAQUEL GIGOT
KELTISCHE MUZIEK
Vanaf 11u, om de 45’
(uurrooster op de deur)

Brasserie ‘Le Central’
– Lanneauplein 1

Wemmelsesteenweg 136
ROBOTS
GEVECHT REUZENROBOTS
CC Armillaire - de Smet de
Naeyerlaan 145
SAHRAIE AMIR
IRAANSE MUZIEK

VÉRONIQUE RIHOUX
LYRISCHE ZANG
Zondag 21 april om 11u
Wemmelsesteenweg 82
REUZENOPTOCHT
Zaterdag 20 april om 13.30u
Centre de vie - JJ Crocqlaan 8
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Expo Pierre Radisic in Atelier 340
Hemellichamen en dubbele gedaantes
Atelier 340 Muzeum nodigt de Belgische fotograaf Pierre Radisic uit voor een monografische
tentoonstelling, die uit twee luiken bestaat. Aan de hand van twee fotoreeksen, hemellichamen en
dubbele gedaantes, behandelt deze ludieke expo de grondbeginselen van het uiterlijk en de band
tussen de mensen.

Intrigerende gelijkenis

Kosmische beweging

Wat veroorzaakt de aantrekkingskracht tussen
mensen? Maar vooral : hoe verklaart men die intrigerende gelijkenis die men vaak tussen koppels
vaststelt? Soms niet meer dan een vage gelijkenis,
soms zijn man en vrouw– hoewel geliefden – haast
tweelingen. Deze bedenking inspireerde de internationaal gerenommeerde Belgische fotograaf Pierre
Radisic tot de fotoreeks ‘Dubbele gedaantes’. Hij
fotografeerde een reeks koppels, zonder specifieke
selectie, en kwam tot de vaststelling dat er vaak een
frapperende gelijkenis is. Zijn fotoreeks wil geen
antwoorden bieden op dit ‘mysterie’, maar het
enkel blootleggen. Het resultaat is een verzameling
krachtige portretten, die ons laat stilstaan bij fysieke aantrekkingskracht en dualiteit.

Fotograaf Pierre Radisic trok de aandacht van
Wodek, de curator van Atelier 340, door de structuur van zijn modellen, de als het ware gesculpteerde lichamen. Aan de hand van zwart-wit- en negatiefbeelden komen door de verbinding van schoonheidsvlekken hemellichamen tevoorschijn. De contouren van vrouwelijke naakten brengen ons in een
trage kosmische beweging, waarbij de textuur van
het lichaam op de voorgrond treedt. Lijnen, plooien, volumes zorgen als het ware voor een maagdelijke aarde, voor een onbekende die we in kaart
moeten brengen. De verzameling monografische
werken, combineert de plastische kracht van het
lichaam met de indrukwekkende weidsheid van het
universum.

Expo Pierre Radisic
Hemellichamen
en dubbele gedaantes
Nog tot 26 mei 2013
Van dinsdag tot zondag en feestdagen,
van 14 tot 19 uur
Toegang :
6 € / Groepen (minimaal 10 personen) : 3 €
Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef 340
www.atelier340muzeum.be

De expo ‘Hemellichamen en dubbele gedaantes’ behandelt de grondbeginselen van
het uiterlijk en de band tussen de mensen.
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