GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD
GEMEENTE JETTE

mei 2013

4
Hulp nodig
bij uw belastingaangifte?

5
Gemeentelijke
Begroting 2013

21
Creatieve en originele
vakantiestages

nr 208
Op 11 mei is het opnieuw zover.
Na een sabbatjaar is Jam’in Jette
terug, en krachtiger dan ooit.
Jam'in Jette is meer dan zomaar
een wereldmuziekfestival. Het aanbod is bijzonder uitgebreid en richt
zich op jong en oud: 2 podia - 10
groepen wereldmuziek - straatkunsten, dans & jamsessies - kinderdorp - solidair dorp - fototentoonstelling - barm'in Jette - miam'in
Jette - solidariteit - een lachend
publiek - … Ontdek dit alles gratis
op 11 mei 2013 in het Jeugdpark
van Jette.

Ontdek
alle details

24 & 25
Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 11
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL 9
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van de BGM

Een zomer vol muziek

De zomer kondigt zich eindelijk met mondjesmaat aan in ons land. Van
zodra de eerste zonnestralen hun intrede maken, merken we dat de sfeer in
de stad volledig verandert. De terrasjes lopen vol, de klanten doen met de
glimlach hun inkopen, de gezinnen genieten van de zon in één van de vele
parken,… Het zomerseizoen staat traditioneel ook garant voor heel wat activiteiten. Met Jam’in Jette staat alvast een grote afspraak op de agenda. Vorig
jaar namen de organisatoren een pauze, maar dit jaar zijn ze terug met een
mooi evenement dat wereldmuziek combineert met solidariteit en animatie.
Afspraak op 11 mei in het Jeugdpark.

Woord

Qua sfeer, muziek en gezelligheid zal ook Jette Stream van zich laten spreken. Deze gratis
zomerconcerten op het Kardinaal Mercierplein vormen een nieuwe wekelijkse afspraak van
midden juni tot 20 september, goed voor een zomer vol muziek. Samen kunnen we genieten van
sfeervolle concerten, een aperitief in de hand.

Animatie moet echter niet steeds in het teken van muziek staan. Op 22 mei vindt opnieuw de
grote scholencross plaats. Deze vindt niet langer plaats in de schaduw van de sportzaal, die op
een tragische manier verdween. Sport blijft een belangrijk onderdeel in de ontspanningsmogelijkheden, zowel voor de kinderen als de volwassenen. Daarom zetten we ons volop in om een
nieuw, kwalitatief sportcomplex te bouwen. Momenteel zijn de verschillende ingediende projecten bestudeerd en geanalyseerd op basis van verschillende aspecten: visie, esthetiek, functionaliteit, technisch, duurzame ontwikkeling,… In de loop van de maand mei zal het college de projectontwikkelaar aanduiden die vervolgens een aangepast, gepersonaliseerd project moet indienen binnen de 6 maanden. Dit project zal rekening houden met de Jetse behoeften, waarbij ook
vertegenwoordigers van de sportclubs inspraak zullen krijgen. De uiteindelijke bouw van het
nieuw sportcomplex wordt voorzien tijdens 2015.

Tenslotte vraag ik u om nog een afspraak te noteren in uw agenda: op 9 mei herdenken we het
einde van de Tweede Wereldoorlog. Naast een tentoonstelling van Amerikaanse jeeps en een
wandelconcert van de harmonie van de politie, vindt er ook een herdenking plaats aan het
Dodengedenkteken. Een jaarlijkse traditie die de herinnering levendig moet houden aan alle
slachtoffers die hun leven geofferd hebben voor onze vrijheid en onze samenleving. De symbolische kracht van de herdenking neemt nog toe, aangezien er wereldwijd nog steeds onnodige en
onschuldige slachtoffers vallen in conflicten en oorlogen. Syrië, Boston, Afghanistan, de dreiging
in Korea,… “Nooit meer oorlog” is een mooie gedachte, maar lijkt verder weg dan ooit.
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
LBJ

• 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
MR - open vld

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

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

Bernard
VAN NUFFEL,
2de Schepen
Ecolo-Groen

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

Benoît GOSSELIN,
3de Schepen
LBJ

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

Claire
VANDEVIVERE,
4de Schepen
LBJ

• 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

Echo van de administratie

■

mei 2013 ■

Jette Info nr 208

3

9 mei 2013

V-Day Jette
Op 9 mei 2013 wordt op het Koningin Astridplein het einde van de Tweede
Wereldoorlog herdacht tijdens V-Day Jette. Naast een tentoonstelling van
Amerikaanse jeeps en een herdenking aan het Dodengedenkteken, zal er ook
een wandelconcert zijn van de Harmonie van de Politie.
Op 8 mei 1945 kwam er met de overgave van het Duitse leger een einde
aan de Tweede Wereldoorlog, een verschrikkelijk wereldconflict waarbij
tussen de 40 en 60 miljoen doden vielen. Sindsdien wordt deze dag jaarlijks
herdacht met de gedachte "Nooit meer oorlog".

Sluitingsdagen
Gemeentebestuur
Het Gemeentebestuur van Jette
zal gesloten zijn op woensdag 1 mei
(Feest van de Arbeid), op donderdag 9 mei (O.H. Hemelvaart) en op
maandag 20 mei (Pinkstermaandag).
Op vrijdag 10 mei is er verzekerde dienst. Dit houdt in dat enkel de
diensten
Burgerlijke
Stand,
Demografie en Financieel Beheer
en Boekhouding zullen open zijn en
dit van 8.30u tot 14u.

Om te vermijden dat de geschiedenis zich herhaalt, is het uitermate
belangrijk om deze miljoenen slachtoffers en de verschrikkingen die vooraf
gingen aan de bevrijding niet te vergeten. Daarom wordt V-Day Jette georganiseerd op 9 mei 2013.
Van 10u tot 12u kan u op het Koningin Astridplein terecht voor een tentoonstelling van militaire voertuigen. Om 15u vindt er een herdenking
plaats aan het Dodengedenkteken op de Secrétinlaan, tegenover het kerkhof van Jette. Om 16u ten slotte, start het wandelconcert van de harmonie
van de politie.
V-DAY IS EEN ORGANISATIE VAN DE NATIONALE STRIJDERSBOND VAN BELGIË
– AFDELING JETTE EN SCHEPEN VAN DE OUDSTRIJDERS GEOFFREY LEPERS.

Tot uw dienst

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

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
LBJ

Bernard LACROIX,
6de Schepen
LBJ

• 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
Open vld - MR

Christine GALLEZ,
8ste Schepen
Ecolo-Groen

• Nederlandstalige senioren

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

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

✉ bgooris@jette.irisnet.be
✆02.423.12.34

✉ chgallez@jette.irisnet.be
✆02.423.12.09

Sociaal woningbureau Jette

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

Het College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

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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Kerkhof krijgt
ecologisch kleedje
Nieuwe ruimte voor erediensten en bezinning
Het Jetse kerkhof krijgt een ecologisch kleedje. De nieuwe ruimte
voor erediensten en bezinning opent binnenkort z’n deuren. Niet
alleen zal dit gebouw beter beantwoorden aan de behoeften van de
families die afscheid nemen van hun naasten, maar bovendien vormt
het gebouw een ecologisch voorbeeld.
Op de plaats waar voorheen de lokalen van de onderhoudsdienst van het kerkhof gevestigd waren, is een hagelnieuw gebouw opgetrokken. Het achterste deel ervan vervangt het dienstgebouw en bestaat uit twee verdiepingen
met bureaus en verschillende lokalen voor de arbeiders. Het voorste deel van het gebouw bestaat uit een cirkelvormige glazen constructie in het midden en een ruimte voor erediensten en bezinning.

Interne verhuis
diensten
gemeentebestuur
Verscheidene diensten van het
gemeentebestuur zullen binnen het
gemeentehuis een nieuwe plek krijgen. Van 6 tot 8 mei is het de beurt aan
de dienst Economisch Leven en
Animatie. Deze verhuis kan enige hinder met zich meebrengen voor de
bezoekers.
Van 10 tot 12 juni verhuist het
vreemdelingenloket van de dienst
Demografie. Het loket zal dan tijdens
deze drie dagen gesloten zijn. Ook
voor de overige loketten van de dienst
Demografie kunnen enige hinder
ondervinden van deze verhuis.

Een schoolvoorbeeld
van eco-constructie
Het nieuwe gebouw is een ontwerp van het
architectenbureau van Philippe Danhier en wordt
gekenmerkt door een geraamte in hout en glas,
hetgeen voor een modern uitzicht zorgt. Maar het
nieuwe kerkhofgebouw is niet enkel een streling
voor het oog, het beschikt ook over ecologische
kwaliteiten. Als “schoolvoorbeeld van eco-constructie” kreeg het van Leefmilieu Brussel zelfs
een premie. In het kader van het driejaarlijks
investeringsplan van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest krijgt de gemeente bovendien een premie
die oploopt tot 50% van de kostprijs van de werken.

Aanpassing
motorrijbewijs
Naar een Europese richtlijn voor de
hervorming van het bromfiets- en
motorrijbewijs zullen er vanaf 1 mei
2013 een aantal veranderingen komen.
Je kan pas vanaf 24 jaar het motorrijbewijs A zonder beperking rechtstreeks halen, i.p.v. 21 jaar nu. Ook zal
het minimum aantal lesuren bij de
motorrijschool omhoog gaan.

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 - 1ste verdieping
Léon Theodorstraat 108 – Jette

Dossier Begroting
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Gemeentelijke begroting 2013

Beheer van de uitgaven
en verhoogde inkomsten
Aangezien er een nieuwe gemeenteraad verkozen van start ging, werd de stemming over de
begroting, die normaal gezien gepland staat op het einde van het jaar dat vooraf gaat aan het
begrotingsjaar, uitzonderlijk gehouden in februari. De gemeenteraad keurde op 27 februari dus de
gemeentelijke begroting 2013 goed. De voogdij gaf dan weer zijn goedkeuring op 25 april. De
gemeente zet het werk van de voorbije jaren verder, waarbij de begrotingspolitiek zich richt op
een goed beheer van de uitgaven en een versteviging van de inkomsten.
Voortbouwen op voorbije jaren

De hoofdlijnen van de begroting 2013

Sinds meerdere jaren heeft de gemeente Jette een goed evenwicht gevonden in het financieel beheer: ze investeert voor de
Jettenaren op een duurzame manier in een kwalitatieve leefomgeving, ze beheert de openbare ruimte als goede huisvader en biedt de
bewoners een ruime waaier aan openbare diensten. Om verder te
gaan op deze ingeslagen weg, beslisten Schepen van Financiën
Geoffrey Lepers en de gemeenteraad om de begrotingspolitiek
2013 te richten op een strikt beheer van de uitgaven en op verhoogde inkomsten (subsidies, administratieve boetes, taksen, aanpassing
kadaster,…). De gewone begroting (uitgaven en inkomsten personeel, beheer en verschillende diensten,…) zal in 2013 een tekort
hebben van 1.476.201,28 €, of 1,8% van de totale inkomsten van
zowat 82 miljoen €. Dit tekort is een minder goed resultaat dan de
voorbije jaren, maar het gemeentebestuur hoopt binnenkort de
bevestiging te krijgen van de tweede schijf van de gewestelijke
steun, die de begroting opnieuw in evenwicht zou brengen.

De gemeentelijke begroting 2013 voorziet belangrijke inversteringen, zoals:
● Stijgende steun voor veiligheid en sociale hulp, met een verhoging van respectievelijk 4% (+371.000 €) en van 3,36% (+315.000 €) van de politie- en de OCMW-toelage
● Een aangepast aantal personeelsleden, onder het gewestelijk gemiddelde
● Een goed beheer van de gemeentediensten, gericht op zero budgeting
● Een stijgende inzet voor het respect voor het leefmilieu (daling verbruik papier, gas,
elektriciteit,...)
● Een uitbreiding van de onthaalstructuren en –infrastructuren voor de jeugd en het
jonge kind, via de opening van nieuwe kinderopvang en renovatiewerken in de
scholen
Om ervoor te zorgen dat de Jettenaren niet opdraaien voor de rekening, besliste de
gemeente om de drie komende jaren haar belastingen niet te wijzigen, wat betreft de
inkomstenbelasting (opcentiemen) en de onroerende voorheffing.

Uitgaven

Inkomsten

● Personeel: werkgeversbijdrage, pensioenen,
lonen, vakantiegeld,…

● Prestaties: invordering van ten onrechte betaalde sommen, toegangsgelden, invordering kosten rechtsvervolging, terugbetaling schoolmaaltijden,
huurgeld gemeentewoningen,…

● Werkingskosten: honoraria en expertises,
materiaal, beheerskosten,…
● Schuld: financiële lasten, terugbetaling
leningen en intresten
● Gesubsidieerd onderwijs: lonen (afkomstig
van de gemeenschappen)

● Overdracht: boetes, onroerende voorheffing, opcentiemen, taksen,
belastingen.
● Schuld: intresten financiële rekeningen, achterstallige intresten, dividenden (intercommunales), water, gas, elektriciteit.
● Gesubsidieerd onderwijs: subsidies van de gemeenschappen (betaling
lonen)
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Leefomgeving
Het woord van de ombudsman

De superheld van de openbare reinheid
In de loop van de maand april, gingen de diensten Openbare Reinheid en Leefmilieu langs in de Jetse
lagere scholen om de kinderen de sensibiliseren over de problematiek van de reinheid in de wijken en het
leefmilieu in het algemeen. Een initiatief dat mooie perspectieven biedt.
Tijdens hun bezoek aan de Jetse scholen, toonden de gemeentediensten aan de leerlingen de
omvang van het afval dat op één voormiddag ingezameld wordt in een wijk. De kinderen keken verbaasd toe, niet alleen door de omvang, maar ook
door de geur. Bovendien bleek hoe moeilijk het is
om vochtig, klevend, vuil afval bij elkaar te vegen.
Tijdens het initiatief maakten de kinderen ook kennis met de straatveger, met zijn taken en zijn manier
van werken (gebruik borstel, spade, knijper).
Toen de jonge Jettenaren de vraag voorgeschoteld kregen : « Wat is een ombudsman ? », moesten
ze het antwoord schuldig blijven. Om deze belangrijke rol uit te leggen aan de leerlingen, gebruikten
de gemeentediensten een grappige invalshoek. In
navolging van de superhelden zoals Spiderman,
Batman of Superman, is de Ombudsman de superheld van de openbare reinheid. Hij zet zich in voor
een propere leefomgeving en voor de respect voor

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.

de natuur. Zijn bijzondere krachten? Goede raad,
goede raad en nog eens goede raad! En als deze goede raad niet volstaat, moet hij de stoute bewoners
bestraffen met een taks.
Na de theorie volgde de praktijk. Zo was er een
wedstrijdje afval sorteren met blikjes, karton,
papier, spuitbussen, verfpotten, hondenpoep, sigarettenpeuken,… Er werd hen getoond waar ze fouten maakten en waarom. Op deze manier ontdekten
ze de gevolgen van vervuiling op de natuur. Het
afval dat in de zee of in de lucht terechtkomt heeft
een rampzalige invloed op de fauna en flora.
Tenslotte ontdekten ze wat de mogelijkheden zijn
van netjes gesorteerd en gerecycleerd afval.
Na afloop vertrokken de kinderen boordevol
ideeën. Ze kregen allemaal bovendien de titel van
assistent van de gemeentelijke ombudsman. Niet
alleen zijn deze initiatieven belangrijk voor de kin-

deren, die veel vragen stellen en er gemotiveerd aan
deelnemen, maar ook voor de toekomst. Vergeet
bovendien niet: hoe kunnen we ze beter een respectvol gedrag aanleren dan door het goede voorbeeld
te geven?

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 13 mei
Woestelaan (OLV van Lourdes) - van 18u tot 18.45u : maandag 27 mei

Graffiti
De gemeentelijke graffiti-ploeg
komt op aanvraag gratis de graffiti
weghalen van uw woning, garagepoort
of muur. Deze ploeg beschikt over het
nodige materiaal om de graffiti op een
professionele manier weg te halen
zonder sporen na te laten. De graffiti
kan echter niet weggehaald worden
van op een geschilderde oppervlakte
of van op een ondergrond die geen reiniging onder hoge druk of met een bijtend middel verdraagt.
De eigenaars die een beroep willen
doen op de graffiti-ploeg sluiten een
akkoord met de gemeente. De eigenaars die géén beroep doen op deze
gratis dienst om hun graffiti weg te
laten halen riskeren dan weer een
gemeentetaks van 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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Preventieve rattenbestrijding in Jette
Zoals elk jaar tijdens deze periode, vindt er een preventieve rattenbestrijdingscampagne
plaats in Jette. Op 23 en 24 april sloegen Vivaqua, dat zich over de riolen onfermt, en een
door het gemeentebestuur aangeduide privé-firma de handen in mekaar.
Jaarlijks worden er twee campagnes georganiseerd, in alle straten van de gemeente. De eerste
campagne vindt plaats in de lente, voor de voortplantingsperiode. De tweede voor de winter, om te
vermijden dat het lokaas weggespoeld wordt door
de regenval. Deze rattenbestrijding vormen geen
gevaar voor de bewoners of huisdieren : het

afbreekbare lokaas wordt in de riolen geplaatst,
bevestigd aan twee metaaldraden. Het vergif, waarvan de samenstelling regelmatig gewijzigd wordt om
immunisatie tegen te gaan, roeit de ratten uit.
Tijdens de week van 4 mei, vindt er ook bij de
Jetse Haard een preventieve rattenbestrijdingscampagne plaats.

En voor bewoners ?
Als u ook bij u thuis ratten wil bestrijden, kan u gratis gifzakjes bekomen bij de gemeentelijke dienst
Openbare Ruimte. Thuisgebruik (in een kelder of riolering) van rattenvergif vraagt echter bijzondere
voorzichtigheid, aangezien dit bijvoorbeeld gemakkelijker toegankelijk is voor uw huisdieren. De beste
manier om ratten te bestrijden blijft preventie : plaats een rooster op de verluchtingsgaten, bewaar voedsel in afgesloten dozen, laat geen afval rondslingeren, hou uw interieur en woning netjes. Vermijdt ook om
voedsel te gooien voor de duiven, aangezien dit ook ratten aantrekt.
Meer info : Dienst Openbare Ruimte – Léon Theodorstraat 108 – 1090 Jette – 02.423.13.17

Alternerende ophaling blauwe en gele zakken

Tolerantieperiode is voorbij
In januari 2013 paste Net Brussel de ophaling van de vuilniszakken aan. De blauwe en gele zakken werden voortaan apart en om de twee weken opgehaald. U hebt
zich waarschijnlijk al aangepast aan deze nieuwe ophaling, maar opgelet als u zich
nog vergist. De tolerantieperiode waarbij Net Brussel verwittigingen uitdeelde is
voorbij.
Fin de la période de tolérance
Repressieve fase
De gele zakken (papier en karton) en de blauwe zakken (blikjes, drankkartons, plastic flessen en flacons) worden
afwisselend opgehaald, één week op twee. Opgelet als u zich nog niet aangepast hebt aan deze nieuwe regeling. Tot nu
toe toonde Net Brussel zich tolerant, maar zal vanaf nu repressief optreden. Opmerkzaamheid is dus de boodschap.
Plaatst u de foute zak buiten op het foute moment, mag u een boete verwachten.

De juiste kleur kiezen
U slaagt er maar niet in te onthouden welke zak wanneer buiten geplaatst moet
worden? Baseer u niet zomaar op de zakken van de buren. Misschien zijn zij evenmin op de hoogte… Om de ophalingsdata in uw straat te kennen, moet u zich baseren op de kalender van Net Brussel.
U kan deze downloaden op hun website www.netbrussel.be, door in de rubriek
‘Uw afval’ te klikken op ‘Uw ophaaldag’. U kan deze kalender eveneens bekomen in
een papieren versie, bij Net Brussel op 0800.981.81 of bij de gemeentelijke
Ombudsman - Léon Theodorstraat 108. Bent u een adept van de smartphone, dan
kan u de app downloaden die u zal helpen om de juiste kleur en de juiste dag te vinden voor uw vuilniszakken.
Net Brussel – www.netbrussel.be – 0800.981.81
www.netbrussel.be, klik op ‘Uw afval’ en vervolgens op ‘Uw ophaaldag’
Gemeentelijke Ombudsman Reinheid – Léon Theodorstraat 108

Vijf nieuwe vuilnisbakken in Jette
De gemeentelijke dienst Openbare Reinheid heeft 5 nieuwe openbare vuilnisbakjes geïnstalleerd in Jette. Deze werden geplaatst op en rond de handelswijk
Spiegel/Kardinaal Mercier : voor het bankagentschap BNP Paribas Fortis op het Koningin Astridplein, in de Timmermansstraat vlakbij de Brico, op de hoek van
de Henri Werriestraat en de Léon Theodorstraat, vlakbij de Post in de Lenoirstraat en op het kruispunt van de de Smet de Naeyerlaan en de Léopold I-straat.
5 goede redenen om uw papiertjes, blikjes en ander zwerfvuil niet op de grond te gooien.
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Operatie Rozet
Preventiedienst
Een veilig slot helpt inbraken voorkomen
De gemeentelijke Preventiedienst voert van 13 tot 17 mei de “Operatie Rozet”,
waarbij de veiligheid van de sloten nagegaan wordt. Een veilig slot helpt namelijk om
inbraken te voorkomen. Tegelijkertijd geven de preventiemedewerkers de bewoners
ook enkele tips om hun woning te beveiligen.
De gemeenschapswachters, herkenbaar aan hun uniform, gaan in verschillende Jetse wijken van deur tot deur.
Samen met de bewoners gaan ze na of hun voordeur voldoende beveiligd is, aan de hand van 3 stappen. Als het slot
niet uitsteekt, een veiligheidslot is of vastgemaakt van
binnen uit en als er geen ruimte is tussen de deur en de
deurlijst (die kan gebruikt worden om een werktuig tussen
te steken), dan beschikt u over een veilig slot. Een dergelijk
veilig slot maakt het voor inbrekers heel wat moeilijker om
in te breken langs uw voordeur.
Verder zijn er nog enkele eenvoudige tips, waarmee u
uw woning kan beveiligen:
- Sluit steeds uw voordeur, zelfs indien u maar enkele
momenten weg bent
- Laat geen reservesleutels achter in uw brievenbus of
onder uw deurmat
- Vermeld uw naam of adres niet op uw sleutelbos
- Controleer altijd wie er aan de voordeur belt vooraleer
u open doet
Om uw woning te beveiligen, kan u surfen naar
www.besafe.be
OPERATIE ROZET IS EEN ACTIE VAN DE PREVENTIEDIENST, OP INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN PREVENTIE BENOÎT GOSSELIN

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

Samenleving
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Actie verkeersveiligheid

Overdreven snelheid zorgt
voor overdreven risico’s
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid hebben de
handen in mekaar geslagen voor een nieuwe actie rond verkeersveiligheid. Het centrale thema is
overdreven snelheid. Weet dat je hierdoor jezelf en andere weggebruikers in gevaar brengt, met het
risico op dodelijke slachtoffers. Bovendien zijn er geen excuses om te snel te rijden. De tijdswinst is
te verwaarlozen. Denk dus tweemaal na voor u uw gaspedaal wat dieper indrukt.
In onze samenleving moet alles snel gaan: snel de kinderen ophalen na het
werk, snel even boodschappen doen, al te laat maar nog snel naar die afspraak.
Trouwens, "ik mag al eens sneller rijden, want ik ben een goede chauffeur."
Maar als bestuurders in je eigen straat stevig het gaspedaal induwen, dan vind je
dit toch wel overdreven. Herkenbaar? We zijn allemaal wel eens geneigd om
sneller te rijden omdat we daar een reden voor denken te hebben... De medaille heeft echter een wrange keerzijde.

Grotere kans dodelijke slachtoffers
In een land als België win je eigenlijk geen tijd door sneller te rijden. Denk
maar aan de grote verkeersdichtheid, de vele kruispunten en stadscentra.
Anderzijds neem je door snel te rijden risico’s voor jezelf én voor anderen, en
dat zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De cijfers spreken voor zich: aan
80 km/u lopen jij en je passagiers al 20 keer meer risico om te overlijden dan aan
30 km/u. Als je snel rijdt binnen de bebouwde kom zijn de risico’s nog groter
door de aanwezigheid van voetgangers en fietsers. Rij je een voetganger aan met
een snelheid van 50 km/u, dan is diens overlijdenskans al 4 keer hoger dan aan
30 km/u. Hoe komt dit? Met je snelheid stijgt de totale afstand die je nodig hebt
om te stoppen voor een hindernis. Je verhoogt jouw reactietijd, je remafstand en
de impact.

Laat ons heel eerlijk zijn, waarom rij je dan zo snel? Zoals de campagneaffiche aangeeft komt de waarheid uit een kindermond: eigenlijk heb je geen reden
om snel te rijden. Geef kinderen liever het goede voorbeeld.

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

Opendeurdag
Kinderboerderij van Jette
Op zondag 12 mei opent de Kinderboerderij van Jette
haar deuren voor het grote publiek. Zo kan u met het
hele gezin een bezoekje brengen aan deze wereld die
normaal voorbehouden is voor de kinderen.
De opendeurdag staat dit jaar in het teken van het schaap. Zo zal er een demonstratie schapen scheren gegeven worden, een workshop wol wassen, wol kleuren,
wol vilten, spinnen,…
Daarnaast kan u natuurlijk ook genieten van de traditionele ingrediënten, die
van de opendeurdag telkens weer een succes maken. Zo zullen de dieren weer op
de afspraak zijn, met natuurlijk de schapen, maar ook de overige neerhofdieren
zoals de kippen en de geiten, met hun jongste nakomelingen.
De opendeurdag vormt de gelegenheid om samen gezellige momenten te delen,
in een aangename omgeving die eveneens toegankelijk is voor personen met een
beperkte mobiliteit. Naast de traditionele wit- en fruitbieren, kunnen de bezoekers
ook genieten van de artisanale producten, zoals gelei en confituur, gemaakt op de
Kinderboerderij. Kortom, zowel de natuurliefhebbers als de bourgondiërs zullen
aan hun trekken komen tijdens de opendeurdag van de Kinderboerderij.

Opendeurdag Kinderboerderij
12 mei 2013 van 11u tot 18u
Kleine Sint-Annastraat 172
Meer info: 02.479.80.53

Van 15 juni tot 15 september 2013

Wedstrijd Jette in de bloemetjes
Jette nog mooier maken, door onze gemeente kleurrijke en fleurige tinten mee te geven. Dat is het
doel van de wedstrijd “Jette in de bloemetjes” waarbij de Jettenaren hun gevel met prachtige bloemen
versieren. Bovendien maakt u kans op een tuinaankoopbon van 100 €. Na het succes van de voorbije
jaren wordt deze actie dit jaar herhaald, van 15 juni tot 15 september.
Huurder of eigenaar, particulier of handelaar, elke Jettenaar kan deelnemen
aan de wedstrijd “Jette in de bloemetjes” en op deze manier onze leefomgeving
kleurrijk in de bloemetjes zetten. Of men nu op het gelijkvloers woont of op een
verdieping, bloemen in de voortuintjes, in de terrasbakken of aan het balkon
zorgen telkens voor kleur in de straat.
Niet alleen maakt u op deze manier uw woning, straat, laan of wijk nog mooier, maar maakt u ook kans op een aankoopbon van 100 € voor het tuincentrum
van de beschutte werkplaats Nos Pilifs. De wedstrijd is ingedeeld in verschillende categorieën, waaronder een categorie specifiek bestemd voor de huurders
van de Jetse Haard en de Grote Prijs van de Jury, die het College van
Burgemeester en Schepenen toekent aan een uitzonderlijke compositie die de
aandacht van de jury trok.
EEN ORGANISATIE VAN DE JETSE ECO-AMBASSADEURS,
SCHEPEN VAN LEEFMILIEU CLAIRE VANDEVIVERE.

OP INITIATIEF VAN

Info en inschrijving Wedstrijd “Jette in de bloemetjes 2013” Gemeentelijke dienst Leefmilieu - Ilse Desmet - Wemmelsesteenweg 100
- 02.422.31.01 - idesmet@jette.irisnet.be en op de website www.jette.be

Leefomgeving
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Van plan om uw ramen te vervangen ?
Enkele nuttige tips over vergunningen en premies
Geluids- of warmte-isolatie, praktisch of esthetisch aspect,... Misschien voldoen uw
ramen niet langer aan uw behoeften en wilt u deze vervangen? Maar moet u hiervoor
een bouwvergunning aanvragen ? Bestaan er nog steeds premies om ramen te vervangen ?
We geven enkele nuttige tips voor als u van plan bent nieuwe ramen te plaatsen.
Met of zonder premie ?
Algemeen genomen, moet men voor de vervanging van ramen een bouwvergunning bekomen,
behalve in twee specifieke gevallen. U bent vrijgesteld van een bouwvergunning voor de vernieuwing van ramen, ruiten, uitstalramen, toegangsdeuren of garagepoorten, voor zover de oorspronkelijke vorm en de openingen ongewijzigd blijven en
voor zover het architecturale aspect van het
gebouw niet verandert. Deze vrijstelling geldt ook
in het geval van de aanleg, verwijdering of wijziging van de vensteropening of de ramen, voor

zover de betreffende gevel zich niet in de
beschermde zone van een geklasseerd gebouw
bevindt, dat de vensteropening niet zichtbaar is
van op de openbare ruimte en dat de werken geen
stabiliteitsproblemen veroorzaken.
In alle andere gevallen moet u een aanvraag
indienen voor een stedenbouwkundige vergunning,
bij
de
gemeentelijke
dienst
Grondgebiedbeheer. Voor deze vergunning moet u
geen beroep doen op een architect, voor zover de
werken geen invloed hebben op de stabiliteit of de
draagstructuur van het gebouw. Mocht u nog vragen hebben, kan u steeds contact opnemen met de
gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer.

Welke premies ?
Als u uw ramen vervangt, kan u eventueel
genieten van premies, naargelang de aard van de
ramen en van de werken. Zo bestaat er een
gewestelijke premie voor houten ramen. Deze premie moet u aanvragen voor de aanvang van de
werken. Als u de premie toegekend krijgt, moet u
langsgaan bij de dienst Grondgebiedbeheer met
het bestek vooraleer uw formulier op te sturen
naar het Gewest. De energiepremie, toegekend
voor isolerende ramen, vraagt u aan na de werken.
Een overzicht van de premies is beschikbaar op de
website van de Stadswinkel www.curbain.be

Meer info
over de premies :
www.curbain.be
– 02.219.40.60
(di-vrij, van 10u tot 12u
en van 14u tot 16u).

Meer info :
dienst Grondgebiedbeheer (Stedenbouw) –
02.422.31.48 – Theodor 108 (3de verdieping) –
1090 Jette – open voor het publiek : ma, woe
& vrij van 8.30u tot 14u ; don van 13u tot 16u.

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.

Asfalteringswerken
na strenge winter
De wegen hebben zwaar te lijden gehad onder de
lange en strenge winter. De asfalteringsfirma’s kunnen de aanvragen nauwelijks volgen. In Jette zorgt
de dienst Wegen voor het vullen van de gaten in het
wegdek. De grote werken moeten echter uitgevoerd
worden door een aannemer. De campagne met de
herstellingswerken zal van start gaan tijdens de tweede helft van mei. Aangezien deze werken niet kunnen uitgevoerd worden bij slechte weersomstandigheden, kunnen ze verspreid worden over de komende maanden.

Couteauxstraat - Waterdistributie
Hydrobru zal midden mei van start gaan met werken aan de waterdistributie in de Couteauxstraat.
Deze werken zullen, rekening houdend met de weersomstandigheden, 10 weken in beslag nemen.

Woestelaan
Brussel Mobiliteit heeft een aanvraag ingediend
tot wijziging van de stedenbouwkundige vergunning,
voornamelijk met betrekking tot de verhoging van
het fietsgedeelte. Ongeacht of deze aanvraag goedgekeurd wordt, verzekert Brussel Mobiliteit dat de
werken van start zullen gaan op 1 juni, indien nodig
op basis van de vorige stedenbouwkundige vergunning.

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, tot de maand
juli. Ook in de Decréestraat zullen deze werken
plaatsvinden, die in totaal 50 werkdagen in beslag
zullen nemen.

Abdij van Dieleghemstraat
en Liebrechtlaan
Waterdistributie en saneringswerken
Hydrobru legt de laatste hand aan de vernieuwing
van de leidingen van de waterdistributie en de individuele aansluitingen in de Abdij Van
Dieleghemstraat, van de Bonaventurestraat richting
Soetenslaan, en in de LIebrechtlaan, en dit in overleg
met Belgacom en Sibelga. Vervolgens zullen er in de
Liebrechtlaan saneringswerken uitgevoerd worden,
die tot eind 2013 in beslag zullen nemen.
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6 juni 2013

Opleidingsbeurs 2013:
Uw Schakel naar Werk
Zoek je werk en wil je via een opleiding je kansen vergroten? Wil je begeleid worden in je zoektocht, maar
weet je niet waar je hulp kan krijgen? Kom dan zeker op 6 juni een kijkje nemen op de Opleidingsbeurs! Deze
beurs wordt georganiseerd door Tracé Brussel vzw en de Brusselse Werkwinkels, in samenwerking met VDAB en
Actiris en vindt plaats in de Ancienne Belgique, hartje Brussel.
Je vindt er een overzicht van Nederlandstalige opleidingen, werkervaringsprojecten en begeleidingsdiensten voor Nederlands- én anderstaligen in het
Brussels gewest. De beurs is zowel gericht naar werkzoekenden als naar consulenten, trajectbegeleiders, inschakelingsagenten en toeleiders en is van 10u tot
16u doorlopend en gratis toegankelijk.
Meer informatie: www.tracebrussel.be

Opleidingsbeurs 2013: Uw Schakel naar Werk
Donderdag 6 juni 2013
Van 10u tot 16u
Ancienne Belgique, Anspachlaan 110, 1000 Brussel

De opleidingsbeurs geeft een overzicht van de
Nederlandstalige opleidingstrajecten in Brussel

AFS interculturele programma’s

Ontdek de wereld
Mogelijkheden tot intercultureel leren aanbieden, om personen op die manier kennis, vaardigheden en begrip
bij te brengen voor een verdraagzame en meer vredevolle wereld. Dat is waar AFS voor staat. AFS Vlaanderen
zendt jaarlijks een 350-tal jongeren naar het buitenland en ontvangt meer dan 200 jongeren uit alle continenten
van de wereld. Zij verblijven voor een paar weken tot een jaar in het buitenland om er te studeren of om er als
vrijwilliger in een lokaal project mee te draaien. Om alles in goede banen te leiden, kan de organisatie rekenen
op de inzet van onze 800 vrijwilligers en de 200 gastgezinnen die een stukje van de wereld in huis halen.

Wereldstudent
Als wereldstudent trek je naar een
van de continenten om er de cultuur
van jouw gastland te ontdekken. Je zal
al snel merken dat er heel andere
gewoontes, gebruiken en normen
gehanteerd worden. Een keer terug
thuis zal je bepaalde aspecten van de
andere cultuur eigen maken en vertalen in je dagelijkse leven in België, net
zoals jouw gastgezin blijvend een andere kijk op bepaalde dingen zal hebben.
Je keert als een rijker mens terug en je
kunt putten uit een enorme bagage aan
ervaring in je verdere leven.

Wereldwerker
Als AFS-wereldwerker beleef je
een onvergetelijk avontuur tijdens je
uitwisseling in het buitenland en ontplooi je jouw persoonlijke, sociale en
professionele talenten. Keer huis-

waarts met een flinke dosis zelfkennis
en levenservaring. En een mooie referentie voor op je cv.

Gratis gaan werken in een lokaal
project is zo een gek idee niet. Je
belangeloze inzet bewijst dat je wereld

niet enkel om geld draait. Laat je
inspireren door de plaatselijke bevolking, die je inzet meer dan waardeert.

Wereldgezin
Jaarlijks ontvangt AFS meer dan
200 buitenlandse studenten en vrijwilligers voor een periode van een aantal
weken tot een jaar. Elk van deze jongeren krijgt een nieuwe thuis in een
wereldgezin. Iedereen kan wereldgezin worden, ongeacht de samenstelling
van het gezin.
Je gezin uitbreiden met een buitenlandse gastzoon of -dochter is een
boeiende ervaring. Je ontdekt elkaars
gewoonten en gebruiken en de verschillen in cultuur. Een verrijking voor
heel het gezin!
Meer info: www.afsvlaanderen.be

Samenleving
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Neen tegen de clichés
Actie tegen de stereotypes
Papa doet de afwas, mama doet de klusjes. Het jongetje speelt met de poppen, het meisje
speelt ridder. Het kan dus anders dan steeds weer die oude, voorbijgestreefde clichés.
Jette zet zich actief in tegen deze stereotypes. In de
Franstalige bib vindt men reeds vele boeken die afstappen van deze clichés. In de scholen ging een vertelster
langs die voor animatie zorgde aan de hand van deze
boeken. Dit jaar nam ook het Nederlandstalig onderwijs voor de eerste maal deel.
De leerlingen van school Van Asbroeck kregen het
bezoek van vertelster Conny Tielemans. Langs
Franstalige kant ging Caroline Ceuppens van de vzw
‘Les ateliers de Caroline’ langs. Aan de hand van een
verhaal, stelden ze de kleintjes vragen over de rol van
de man en de vrouw. De kinderen konden hun mening
geven over de verdeling van de taken tussen de ouders,
maar ook over verschillen in het algemeen zoals adoptie, afkomst en culturen.
EEN INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN GELIJKE KANSEN CLAIRE VANDEVIVERE

Jetse jongeren nemen deel aan
Bruxelles Babel
In het kader van het interwijkproject
Tijdens de workshop « Babel-PIQ » door Jlassi Belga en Joseph Gurhem, bereidden de Jetse
jongeren hun deelname aan het festival Bruxelles Babel voor. Hiervoor maakten ze maskers, fotomontages en een zogenaamde briefkorf. Via deze korf kunnen ook de meest timide jongeren zich
uiten en kunnen boodschappen uitgewisseld worden. Ze namen ook deel aan de workshops georganiseerd door Bruxelles Babel met “dromen” als centraal thema en voerden artistieke voorstellingen uit tijdens het festivalweekend. Zo konden ze hun talenten tonen tijdens een theater- en
zangvoorstelling en hun maskers tonen op het Flageyplein, tijdens de opening van het festival.

Het hele weekend lang namen ze foto’s van de deelnemende
jongeren, om hun fotomontages vervolgens tentoon te stellen in
theater Marni. Het solidariteitsevenement vormde een onvergetelijk moment voor de jongeren, met dank aan het interwijkproject.
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Senioren

Mooie activiteiten voor de Jetse senioren
Uitstap naar Bertem, het Dijleland, de rozentuin
en het kasteel van Gaasbeek
Ook in mei en juni wachten er de Jetse senioren 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 (opgelet! nieuw bureau - Verdieping ET) 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

Samenleving
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Steun voor sociale organisatie Centre d’Entraide
Opbrengst verkoop fotoboek ‘Jette in vervlogen tijden’
Naar aanleiding van het nr 200 van Jette Info, bracht het gemeentebestuur reeds de derde
editie uit van ‘Jette in vervlogen tijden’. De opbrengst van de verkoop gaat traditioneel naar
een lokaal goed doel. Op 23 april kreeg het Centre d’Entraide een cheque overhandigd van
1.369 €. Deze financiële steun zal hen helpen hun lovend werk verder te zetten.
De nieuwe versie van het fotoboek ‘Jette in vervlogen tijden’ was een samenwerking tussen de dienst Communicatie, de gemeentelijke drukkerij en Yves
Degavre die met z’n kennis van de Jetse geschiedenis voor de uitleg zorgde. De
vertaling naar het Brussels gebeurde door Marcel De Schrijver, van de
Speegelmanne. Deze derde editie bevatte tientallen oude foto’s met bijhorende
uitleg en en anekdotes van Jettenaren sinds vele jaren.
Het boekjes werden verkocht aan het onthaal van het Gemeentehuis en gingen als zoete broodjes de deur uit. Zoals steeds gaat de opbrengst vervolgens
integraal naar het goede doel. De keuze viel dit keer op het Centre d’Entraide.
Deze Jetse organisatie zet zich in voor kansarmen, ondermeer via een voedselbedeling. De cheque van 1.369 € geeft hen een duwtje in de rug.

Voedselpakketten voor 550 personen
Deze sociale organisatie voelt op het terrein de gevolgen van de economische
crisis. In 2008 ontvingen er 70 gezinnen, goed voor 280 personen, een voedselpakket. Intussen is dit aantal opgeklommen tot 220 gezinnen of 550 personen!
Een ploeg van 13 vrijwilligers leidt de voedselbedeling in goede banen.
De personen die een beroep doen op hun steun, hebben een uiteenlopende
achtergrond. Personen met een beperkt inkomen, gepensioneerden, zieken,
werklozen, alleenstaanden,…Bovendien zijn er 32 verschillende nationaliteiten.
Voor de financiering kan de organisatie rekenen op steun van de Europese Unie,
de Voedselbank, winkels en supermarkten en dus ook de gemeente. Daarnaast is er
ook een goede samenwerking met andere Jetse sociale organisaties.

2014 brengt onzekerheid met zich mee, aangezien de Europese steun beperkt
zal worden. Desgevallend hoopt de organisatie dat de federale of de gewestelijke
regering het broodnodige geleverde werk zal ondersteunen.

Van 27 april tot 5 mei 2013

Feest van de recyclage bij ROUF
De tweedehandswinkel ROUF organiseert het feest van de recyclage op vrijdag 3 mei van 12u tot 20u. Kom
snuffelen in hun schatten en geef een nieuw leven aan hun unieke stukken : kledij, schoenen, accessoires, vintage spullen, huislinnen, boeken,...
Het netwerk 'Ressources' zet 27 april tot 5 mei in het teken van de recyclage.
Uitzonderlijke verkopen, creatieve workshops, animatie,... worden gratis aangeboden. Een feestelijke gelegenheid om de tweedehandswinkels te leren
kennen.
'So green' is dit jaar het centrale thema. De betrokkenen dragen dit thema echter het hele jaar door hoog in het vaandel. Ze geven de ingezamelde spullen een
nieuw leven, steunen solidariteitsprojecten en dragen bij tot een beter afvalbeheer
door recyclage. Tweedehands vormt een waardig alternatief voor de traditionele
consumptie, waarbij plezier en duurzame ontwikkeling hand in hand gaan.
Het hele programma vind je op www.larecup.be

Feest van de recyclage
Van 27 april tot 5 mei 2013

Bij ROUF
Tweedehandswinkel van de vzw Centre
d'Entraide Jette
Wemmelsesteenweg 37
Tel: 02 426 29 36 – info.rouf@gmail.com
Winkel open van maandag tot vrijdag van 9.30u tot 18u
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22 mei 2013

Jetse scholencross
Op woensdagnamiddag 22 mei wordt het Jeugdpark opnieuw ingepalmd door horden jonge lopertjes
tijdens de Jetse scholencross. De leerlingen van de Jetse scholen verdedigen de kleuren van hun school
en proberen het hoogste schavotje te mogen innemen om te pronken met de winnaarsbeker.
Jette zet zich voluit in om haar bewoners te laten sporten. Hierbij gaat er bijzondere aandacht uit naar de jongeren, via ondermeer de sportcheques, de kwalitatieve sportinfrastructuur, de sportvelden,... Ook de jaarlijkse scholencross
voor de leerlingen van de Jetse lagere scholen past in deze sportieve politiek.
Op woensdag 22 mei kan u tussen 14u en 17u in het Jeugdpark reeds de 28ste
scholencross bijwonen. Verdeeld volgens geslacht en leeftijdscategorie, strijden
de vele tientallen kinderen voor de eer van hun school. Hierbij luid aangemoedigd door hun klasgenootjes, vriendjes en familieleden.
Iedereen is van harte welkom om deze jonge sportievelingen te komen steunen.
DE JETSE SCHOLENCROS IS EEN ORGANISATIE VAN SCHEPEN VAN SPORT BENOIT
GOSSELIN EN DE VZW SPORT TE JETTE, VOORGEZETEN DOOR GIANNI MARIN, MET
DE STEUN VAN DE PREVENTIEPLOEG.

Paaseierenjacht lokt veel volk
Op 30 maart 2013 werd het Garcetpark overspoeld door enthousiaste kinderen
die gretig deelnamen aan de grote paaseierenjacht. De zon was voor het eerst sinds
lange tijd ook van de partij, hetgeen heel wat volk op de been bracht.

Alle kinderen tot 1m30, zelfs vergezeld van de ouders,
waren welkom. Het park lag bezaaid met tennisballen, die de
kinderen vervolgens konden inruilen voor chocolade eieren.
Daarnaast konden de kinderen ook genieten
van heel wat animatie, zoals een springkasteel,
een schminkstand, op de foto met de paashaas,… Ook de speeltuigen in het park zorgden
voor veel vertier.

DE

GROTE PAASEIERENJACHT IS EEN ORGANISA-

“PROMOTIE VAN JETTE”
SCHEPEN VAN ECONOMISCH LEVEN
ANIMATIES BERNARD LACROIX

TIE VAN DE VZW

EN
EN

Jette, een bruisende gemeente

Jetse leerlingen ontmoeten
Dirk Frimout
De eerste Belgische astronaut
vertelt over zijn avonturen
De leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar van de Heilig-Hartschool
ontvingen begin dit jaar hoog bezoek.
De eerste Belgische astronaut Dirk
Frimout kwam er uitgebreid vertellen
over zijn avonturen. De kinderen werken zelf ook aan een project rond de
ruimte en waren dan ook één en al oor
voor Frimouts spannende verhalen.
Ook enkele Franstalige lagere scholen
kregen de beroemde astronaut over de
vloer.

■

mei 2013 ■

Jette Info nr 208

17

Dansende reuzen
in de Jetse straten
Op 20 april vond niet
alleen de eerste dag van het
artiestenparcours
plaats,
maar ook de reuzenoptocht
van het Centre de vie. Dit
Jets dagcentrum voor personen met een mentale handicap organiseerde de optocht,
met Cérise, de reuzin van het
centrum, en de bekende reuzen van Ath.
Kent u de Ducasse van
het stadje Ath? Het traditioneel stadsfeest met de
befaamde reuzenstoet, is
intussen erkend als Unescoerfgoed. Deze sfeer kwam
ook in Jette tot leven, tijdens de grote stadsprocessie.

Dirk Frimout vertelde over zijn
ervaringen tijdens de ruimtemissie
Atlas 1 in 1992. Hij legde het doel van
de missie uit en van de ruimtevaart in
het algemeen. Zijn interessante uitleg
werd geïllustreerd met foto’s en videofragmenten. Niet alleen luisterden de
kinderen geboeid, bovendien zal hun
interesse voor de wetenschappen
ongetwijfeld aangewakkerd zijn.

De reuzenoptocht vertrok aan het dagcentrum, op de JJ Crocqlaan 8. Van
daaruit ging de tocht langs de Heilig Hartlaan naar het Kardinaal Mercierplein.
Daar voerden de reuzen hun traditionele dans uit op het voorplein van de SintPieterskerk, waarvan de klokken speciaal voor de reuzen luidden. Niet eenvoudig, als men weet dat de reuzen meer dan 110 kg wegen. De reuzen maakten nog
even een tochtje langs de kermis en keerden vervolgens terug naar het dagcentrum waar ook nog allerlei muzikale animatie voorzien was, met een barbecue,
springkasteel,… De optocht vormde een uitgelezen kans om dit verloren
gewaand erfgoed te herontdekken.

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.

4 mei 2013
ROMMELMARKT “ESSEGHEM”
In de Esseghem-, Dapperheids- en
Verzetsstraat

8 juni 2013

26 augustus 2013

ROMMELMARKT
“GALERIE MERCURE”

ROMMELMARKT
“JAARMARKT”

Plaatsbesprekingen – Ceco
02.538.56.49 – ceco@scarlet.be

Reservaties Dagbladhandel Lina
Presse - 02.478.52.20

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

11 mei 2013
ROMMELMARKT
“VAN HET HART”

8 juni 2013

22 september 2013

ROMMELMARKT “RSD JETTE”

ROMMELMARKT “DOPÉRÉ”

Koer school Champ des tournesols,
Van Bortonnestraat en Garcetpark
Plaatsbesprekingen – 02.426.49.17
(tijdens de schooluren)

18 mei 2013
ROMMELMARKT
“VERGETEN HOEK”
In de Faes-, Declercq- en
Longtinstraat, Lecharlier-, de Levis
Mirepoix- en de Odon Warlandlaan
Plaatsbesprekingen op 2 en 14 mei,
telkens tussen 16u en 18.30u, bij La
Closerie des Vignes (voormalig
Verelst), op de hoek van de
Woestelaan en de Leopold I-straat .
Info: 0470.23.55.74

8 juni 2013
ROMMELMARKT
“WEMMELSESTEENWEG”
In de Wemmelsesteenweg
Reservaties: 0479.408.721

Parking Liebrechtlaan 76

Plaatsbesprekingen - 0486.93.28.50
(na 16u)

In de Dopéré-, Legrelle-,
Bogemans en Brunardstraat en de
Wemmelsesteenweg,
tussen
de
Legrelle- en Dopéréstraat

22 juni 2013
ROMMELMARKT “CAPART”

Plaatsbesprekingen
vanaf begin juli

Tentoonstellingslaan 257

In de Capartlaan
Plaatsbesprekingen
vanaf begin juni

23 juni 2013
ROMMELMARKT
“SINT-KLARA”
In de De Heynlaan, tussen de
Tircherrotonde en de Tonnetgaarde,
Van Rolleghem-straat (tussen de De
Heynlaan en de Ottengaarde)
Plaatsbesprekingen
op 14 en 16 mei van 18u tot 19.30u
en op 18 mei van 10.30u tot 12u Dikke Beuklaan 20

22 september 2013
ROMMELMARKT "DIELEGHEM"
Op de Dieleghemsesteenweg en de
Decreestraat
Plaatsbesprekingen
vanaf begin juli
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Jaarmarkt van Jette

Schrijf je in voor de kinderrommelmarkt
De Jetse jaarmarkt vindt dit jaar plaats op maandag 26 augustus 2013. Naast de traditionele
openluchtmarkt, de rommelmarkt, de automarkt, de optredens,... staat er dit jaar opnieuw
een kinderrommelmarkt op het programma, van 9u tot 17u op de parking van de Delhaize.
De rommelmarkten tijdens de Jetse jaarmarkt brengen honderden deelnemers op de been. Om alles in goede banen te leiden, start het gemeentebestuur
zo snel mogelijk met de inschrijvingen. Als u dus wil deelnemen aan de kinderrommelmarkt voor kinderen tot 14 jaar, kan u het onderstaande antwoordstrookje invullen. Voor de algemene rommelmarkt wordt de voorkeur gegeven
aan de bewoners van de betrokken straten Van Bortonne-, Thomaes-,
Gillebertus- en Werriestraat. Nadien vinden er ook nog specifieke inschrijvingsdata plaats voor de overige geïnteresseerden. Alle details vindt u in het kader
van de Rommelmarkten.

Deelnameformulier Kinderrommelmarkt Jaarmarkt Jette
voor kinderen tot 14 jaar
Terug te sturen voor 14 juli 2013 naar de gemeentelijke dienst Handel
- Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Deelname is gratis
Ik ondergetekende, vader/moeder van:
Adres:
Tel/GSM:
Geeft de toelating aan zijn/haar kind .............. jaar, om deel te nemen aan de speelgoedrommelmarkt en reserveert een plaatsje
Duidelijk leesbaar invullen aub. De bevestiging wordt bij u thuis bezorgd.
Datum:

Handtekening:

U wil een nieuwe zaak openen?
De startersgids zal u helpen
Het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) wil (toekomstige) handelaars helpen om hun
zaak in goede banen te leiden. De startersgids geeft u alle informatie die u nodig hebt voor de opstart
van een zaak. De belangrijkste fasen van een project komen aan bod.
Deze onmisbare gids zal u, hoofdstuk per hoofdstuk, toelaten uw idee
te toetsen en te beschermen, uw
ondernemerscapaciteiten te evalue-

ren, de nodige financieringen en subsidies te vinden, de juiste juridische
vorm te kiezen, enz. U wordt tevens
wegwijs gemaakt in de administratieve formaliteiten van een toekomstig
ondernemer en u krijgt een verzicht
van uw fiscale en boekhoudkundige
verplichtingen.

Wegwijs in het doolhof
Hoe kan ik mijn ideeën beschermen? Hoe kan ik ze valideren? Hoe
stel ik mijn businessplan en mijn
financieel plan op? Het belang van
financiële middelen? Op welke subsi-

dies kan ik rekenen? Welk juridisch
statuut moet ik kiezen? Welke
opstartformaliteiten moet ik vervullen? Hoe vestig ik mijn onderneming?
Welke zijn de fiscale en
boekhoudkundige
verplichtingen? Bij een nieuwe zaak komen heel wat
vragen. De startergids van
het BAO maakt u wegwijs
in het doolhof.
Download de startersgids op www.mijnstarterkit.be

Jette, een bruisende gemeente
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Sajou besmet u
met het spelletjesvirus
Een ruim aanbod en raad op maat
De spelletjes- en speelgoedwinkel Sajou, die zich onlangs in Jette vestigde, is misschien geen
onbekende voor u... Sinds twee jaar organiseert de winkel namelijk samen met Rayon Vert
maandelijks een spelletjesavond. Sajou installeerde zich onlangs in de Leopold I-straat, maar is
zeker niet aan z'n proefstuk toe. Deze winkel was voorheen gevestigd in Ganshoren, maar de
verhuis stemt zowel de eigenaars als de klanten tevreden.
konden de spelletjes afstappen van hun kinderlijk imago. » De hit van het moment ? Ook dit
hangt af van de persoonlijke voorkeur. « Er zijn
een paar klassiekers en grote successen, zoals
Dixit, dat ik graag aanbeveel omdat het een
prettig spel is, gebaseerd op intuïtie en oplettendheid, zonder dat er al te veel competitie ontstaat tussen de spelers. Ook 7 Wonders springt er
boven uit. Het is een kaart- en strategiespel
waarvan de regels niet zo eenvoudig zijn, maar
dat erg spannend is en in een half uurtje kan
gespeeld worden. Persoonlijk beveel ik ook vaak
Mito aan, een soort van Uno waarbij men elkaar
ook kan misleiden. Het doel is om z'n kaarten
kwijt te geraken, op eender welke manier, zelfs
door deze bijvoorbeeld in z'n mouwen te verstoppen. Dit zorgt voor heel wat leedvermaak
en pleziert zowel jong als oud. »

Evelyne, sportleerkracht van opleiding, gaf
9 jaar geleden haar job op om samen met haar
man Thierry, die in de informatica aan de slag
was, de winkel Sajou te openen. « Mijn man
was steeds gepassioneerd door gezelschapsspelletjes. We kregen de kans om een winkel
te openen in Ganshoren en gingen ervoor.
Doorheen de jaren bouwden we een trouw
klantenbestand op. Het huurcontract liep echter op z'n einde en we moesten op zoek naar
een nieuwe plek. We vonden een nieuwe winkelruimte in Jette en zijn bijzonder opgetogen !
Het is een leuke wijk met veel voorbijgangers
en we werden erg goed onthaald », vertelt
Evelyne.

Dromen verkopen
Thierry is bezeten door spelletjes. Deze
vormen echter niet de specialiteit van z'n echtgenote. « Ik heb er altijd van gehouden om
samen met vrienden, koppels of familie te spelen, maar ik laat dit deel over aan m'n man. »
Thierry beheert dus het deel met de gezelschapspelletjes, terwijl Evelyne zich vooral
ontfermt over het speelgoed. De rekken zijn
bijzonder goed gevuld : knuffeldieren, rammelaars, decoratie, boekentassen, houten speelgoed,... Moeilijk om te weerstaan ! En er is een
aanbod voor alle leeftijden. « Het is magisch
om zich in de showroom van onze leverancier
te begeven. Sommige merken kennen we
goed, maar even vaak val ik voor een knuffeldier of een ander stuk speelgoed uit een andere catalogus. Het affectieve aspect is erg
belangrijk en we volgen erg ons gevoel », vertelt Evelyne.

Op de hoogte blijven

Er zijn geen goede of slechte spelletjes. Een goed
spel is een spel dat niet in de kast blijft liggen !

Spelletjes voor iedereen
Diegenen die denken dat gezelschapspelletjes
enkel voor kinderen zijn, overtuigt Thierry graag van
het tegendeel. De winkeluitbater vindt deze mening
vaak gebaseerd op onwetendheid. « Veel personen
beschouwen gezelschapspelletjes als kinderachtige
ontspanning of tijdverlies. De diversiteit in de spelletjeswereld is echter zo groot dat
iedereen er z'n gading in vindt. En er is
zoveel spelplezier in te vinden ! Als een
klant me raad vraagt, zowel voor een
cadeautje als voor een persoonlijk spelletje, stel ik steeds veel vragen. » Door
meer te weten te komen over de
smaak, de wensen of het gedrag van de
toekomstige spelers, probeert Thierry
het profiel van z'n klant op te maken
en zo het juiste spel te vinden. « Elke
vraag is bijzonder », verduidelijkt hij. «
Als ik er in slaag om het spelletjesvirus
over te brengen, ben ik erg tevreden ! »

Overtuigd dat er voor iedereen een spelletje bestaat,
aarzelt hij niet om af te stappen van klassiekers als
Monopoly of Trivial Pursuit om gevarieerde spelletjes voor te stellen : « Er zijn geen goede of slechte
spelletjes, iedereen moet het spelletje vinden dat
best bij hem of haar past. Een goed spel is een spel
dat niet in de kast blijft
liggen ! »

Klassiekers en
grote successen
Speelt enkel de jeugd
met spelletjes ? Zeker
niet. « Sinds een tiental
jaar spelen de jonge volwassenen steeds meer
gezelschapspelletjes.
Dankzij kleine spelletjes, die handig zijn om
mee te nemen. Hierdoor

Goede raad van een kenner, dat vormt de
basis van het succes van Sajou. « We vormen één
van de weinige winkels in dit genre in het noorden van Brussel. We hebben klanten die van ver
komen, omdat ze bij ons gepersonaliseerde hulp
vinden en een uitgebreid aanbod aan spelletjes
die men niet in de supermarkten vindt », meent
Thierry. Om aan de behoeften van z'n klanten te
voldoen, kijkt de uitbater niet op een inspanning. « Jaarlijks verschijnen er zowat 800 nieuwe
gezelschapspelletjes. Het is dus belangrijk om
hierin geïnteresseerd te zijn en op de hoogte te
blijven. Via de spelletjesavond in de Rayon Vert
kunnen we bovendien ook minder bekende
spelletjes testen. » Een aangezien ze een persoonlijke aanpak erg belangrijk vinden, besteden de eigenaars van Sajou ook veel aandacht
aan hun communicatie. « Op internet schrijven
we onze eigen recensies over de spelletjes. Zonder
copy/paste, want de klanten willen een persoonlijke
mening over het aanbod. Daarnaast hebben we een
erg dynamische Facebookpagina. We plaatsen er
vaak nieuwtjes en krijgen er vele reacties, zodat het
een bijkomend leuk en interactief medium vormt. »
Wekelijks stelt Thierry trouwens ook een spel voor
op de radio Bel-RTL, in het programma 'La BelEquipe ' van Thomas Van Hamme, op donderdag
om 9.25u.
Met Sajou is Jette een sympathieke en originele
winkel rijker, op twee stappen van het Koningin
Astridplein.

Spelletjes- en speelgoedwinkel Sajou
Leopold I-straat 466 - 1090 Jette - 02.427.08.87
- www.sajou.be. Open van dinsdag tot vrijdag van
10u tot 13u en van 14u tot 18u, zaterdag van 10u tot
18u en zondag van 10u tot 13u (tijdens de markt)
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Exhibitiewedstrijd
Rochus – Vliegen
Om het nieuwe tennisseizoen met een klapper van start te laten gaan, organiseert het Centre de Formation
Sportive een exhibitiewedstrijd tussen Christophe Rochus en Kristof Vliegen. De wedstrijd tussen deze voormalige
Belgische tennistoppers vindt plaats op zaterdag 4 mei om 18u op het tennisterrein in het Jeugdpark, langs de
Graafschap Jettelaan.
Gratis toegang

Zin in een partijtje tennis?
In het Jetse Jeugdpark kunnen tennisliefhebbers hun favoriete hobby in prachtige
omstandigheden uitoefenen. Nog 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 lenteof zomerzonnetje? Nog 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 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.

Gravel
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
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)

Minigolf:
pret voor het hele gezin

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

Openingsdagen en –uren

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 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
Nog tot 6 oktober
Bij droog weer
Tijdens de schoolvakanties: Dagelijks van 13u tot 18u
Buiten de schoolvakanties: Woensdag en weekends van 13u tot 18u

Jeugd
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Creatieve en originele
vakantiestages
In juli en augustus kunnen de kleuters en lagere schoolkinderen genieten van een
welverdiende vakantie. Ouders kunnen hun kroost dan overlaten aan de goede zorgen van organisaties als Kids’ Holidays, GC Essegem, IBO De Puzzel of de
Kinderboerderij. Stuk voor stuk bieden ze ontspannende en/of sportieve opvang
tijdens de grote vakantie.

GC ESSEGEM – KLEUTEREN SPORTWEKEN
Kleuterweken
Tijdens de kleuterweken ontdekken kleutertjes vanaf 3 jaar een nieuwe wereld, experimenteren ze er op
los en leren ze een hoop nieuwe spelletjes. Er wordt gewerkt met een
weekthema waarrond verhalen, knutselsessies en spelletjes georganiseerd
worden. Verwacht geen gemakkelijke
opvang, maar een week waarin de
bengeltjes bijleren, vriendjes maken
en hun creativiteit ontwikkelen.
Voor slapertjes is er een dutkamer.

Sportweken
Sportieve kids kunnen zich weer
komen uitleven tijdens de sportweken
die GC Essegem organiseert in
samenwerking met VGC Sportdienst.
De monitoren bedenken een gevarieerd programma dat gaat van toffe
kringspelen tot circustechnieken en
kennismakingen met bekende en minder
bekende
sportdisciplines.
Wanneer het weer het toelaat wordt
er buiten gespeeld en gesport.
Kleuterweken en Sportweken
Van 1 tot 5 juli en van 26 tot 30
augustus, telkens van 9u tot 16u
(opvang van 8u –tot17u)
Prijs: 55 € (50 € voor 2de kind uit
hetzelfde gezin)
Info en inschrijvingen:
GC Essegem - Leopold I-straat 329
Tel: 02.427.80.39
E-mail: essegem@vgc.be

CREATIEVE STAGES
BIJ IBO DE PUZZEL

ONTDEK HET BOERDERIJLEVEN
OP DE KINDERBOERDERIJ

IBO De Puzzel is een door Kind en
Gezin erkende organisatie voor buitenschoolse kinderopvang voor Jetse
kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Ook in de
zomervakantie is er opvang voorzien.

Ook dit jaar organiseert de
Kinderboerderij vakantiestages in het
groene kader aan de rand van het
Boudewijnpark.
Op
de
Kinderboerderij ontdekt de schoolgaande jeugd van 7 tot 9 jaar het boerderijleven.

Tijdens de vakanties werken ze
rond thema’s met veel expressie- en
spelmomenten voor ieder kind.
Schilderen, knutselen, bal- en kringspelen, dansen en zingen het kan allemaal! Wie geen zin heeft mag zich
terugtrekken met een boek, een tekening. Maar ook iemand die niet
genoeg krijgt van het schilderen op
doek mag gerust verder doen als de
anderen het hebben opgegeven.
Info en inschrijving:
IBO De Puzzel
Leon Theodorstraat 163
Tel: 02 427 09 44
E-mail: depuzzel.komma@vdko.be
Inschrijving vooraf is verplicht.

Van 1 juli tot 5 juli
Thema: Koekenboer
Van 15 juli tot 19 juli
Thema: Ik hou van de
Kinderboerderij
Prijs: 70 €
Uurrooster: 9u-16u
Info en inschrijvingen:
02.479.80.53 - fermepourenfantsjette@yahoo.fr

KID’S HOLIDAYS JETTE
Een keicool vakantieplein
De dienst Jeugd en Sport van de
gemeente Jette organiseert tijdens
de zomervakantie het vakantieplein
Kids’ Holidays Jette. Dit vakantieplein is bestemd voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.
In het groene kader van het
Poelbosdomein, zorgen dynamische
jongeren voor de animatie en begeleiding. Het zijn stuk voor stuk
gebrevetteerde of ervaren animators, bijgestaan door de vakantiepleinverantwoordelijke.
De kinderen brengen er de dag
door met talrijke activiteiten aangepast aan hun leeftijd, zoals creatieve
workshops, sporten, minigolf, culturele bezoeken en andere...

Kids’ Holidays
Van 1 juli tot 23 augustus 2013
Prijs : 37,85 €/week voor de
Jettenaren; 75,70 €/week voor de
niet Jettenaren
Poelbosdomein – Laarbeeklaan
110 in Jette
Van 7.30u tot 17.30u (soep en
vieruurtje inbegrepen – breng een
picknick mee)
Voor kinderen van 3 tot 12 jaar
Info en inschrijvingen : formulier
ter beschikking op www.jette.be
(klik op vrije tijd en vervolgens
op Kids’ Holidays), aan het onthaal van het Gemeentehuis of
aan het loket van de dienst Kids’
Holidays
(2de
verdieping
Wemmelsesteenweg 100)
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Jette, een bruisende gemeente

Hippe workshops in GC Essegem
Het Gemeenschapscentrum Essegem organiseert maandelijks heel wat
leuke activiteiten. Zo kan u tijdens de maand mei ondermeer deelnemen
aan een lessenreeks vegetarisch koken of aan het breicafé.

Breicafé - Steekje Los
Voor je de schouders ophaalt: breien is niet langer iets voor grootmoeders bij het haardvuur. Nee,
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.

Meebrengen: GC Essegem voorziet een basisvoorraad, maar breng gerust je breinaalden en
wol mee!
Pas op: een leerkracht wordt niet voorzien
Prijs: gratis!

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

Vegetarisch koken
In deze lessenreeks leer je hoe je lekker, gezond
én vegetarisch kan koken. De nadruk wordt gelegd
op lokale producten die in onze stad worden
geteeld. Linzen, kikkererwten en gazpacho zullen
niet langer vreemde beesten voor je zijn.

Data: elke dinsdag van 19u tot 21u
Plaats: Taverne Ter Linden – Leopold I straat
329

Je eindigt de cursus met een ware stadsguerilla.
Wat ligt er voor het rapen in de Brusselse natuur?
Kan je werkelijk eten wat de straat schaft? Eén
manier om dat te ontdekken! Kom lekker mee
smullen van een bord vol Brussel!

Vegetarisch koken
Data: woensdag 8, 15 en 22 mei van 19 tot 22u
Prijs: 60 € voor de hele reeks (avondmaal tijdens elke les inbegrepen)
Inschrijvingen via 02.427.80.39
of essegem@vgc.be

Gemeenschapscentrum Essegem
Leopold I-straat 329 - 1090 Jette - 02.427.80.39
essegem@vgc.be - www.essegem.be - Facebook: GC Essegem

Jetse Academie Muziek – Woord – Dans

Leerlingenuitvoering muziek
en slotconcert
Het schooljaar van de Jetse Academie Muziek – Woord – Dans loopt stilaan ten einde. Op 7 mei
kan u nog genieten van de leerlingenuitvoering muziek en op 21 juni vindt het slotconcert plaats.
7 mei 2013 om 19u

LEERLINGENUITVOERING
MUZIEK
in de Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14

21 juni 2013 om 19u

SLOTCONCERT
in de Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein

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

Jette, een bruisende gemeente
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Jette Stream
Gratis zomerconcerten op het Kardinaal Mercierplein
Deze zomer kan u in Jette genieten van een nieuw evenement: Jette Stream.
Van 14 juni tot 20 september kan u elke vrijdagavond terecht op het Kardinaal
Mercierplein voor sfeervolle concerten en optredens. De ideale start voor het weekend.
De formule bleek her en der reeds succesvol: samen met vrienden of het gezin genieten van een heerlijk aperitief en swingende muziek en ondertussen gezellig bijpraten. Op 14 juni start Jette Stream in onze gemeente.
De perfecte gelegenheid om met vrienden af te spreken en samen het weekend in te duiken.
Verdere details over het programma bezorgen we u in de volgende editie van Jette Info. Er staan alvast
vele mooie namen op de affiche: Bartholomeo, Simon Lesaint, Mr. Lines, Maya Cox, Magic Panda,…
Afspraak dus op vrijdagavond, van 14 juni tot 20 september, op het Kardinaal Mercierplein
voor Jette Stream.
JETTE STREAM IS EEN ORGANISATIE VAN LOWSOUND, OP INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN
ECONOMISCH LEVEN EN ANIMATIES BERNARD LACROIX.

Jette Stream
Elke vrijdagavond
van 17u tot 22u
Van 14 juni tot 20 september
Behalve op 23 en 30 augustus
Kardinaal Mercierplein
Gratis toegang

23 juni 2013: Charity Run
Oldtimertocht voor het goede doel
Op zondag 23 juni 2013 organiseert de Rotary Club Brussel Atomium haar 20ste Charity Run,
ten gunste van een revalidatiecentrum en minderbedeelde kinderen. Deze oldtimerrondrit
houdt om 10.45u halt aan de Abdij van Dieleghem, waar u kan genieten van deze pareltjes.
Jaarlijks houdt deze Rotary Club een oldtimerrondrit voor het goede doel.
Dit jaar vindt de jubileumeditie plaats. De tocht is namelijk aan haar 20ste
editie toe. De opbrengst gaat dit jaar naar het Centrum voor Traumatologie
en Revalidatie, naar La Tramontane dat door de rechter geplaatste kinderen
opvangt en Coup de Pouce dat warme maaltijden geeft op school voor kansarme kinderen.
Met hun schitterende oldtimers maken de deelnemers een rondrit langs de
drie regio’s Brussel, Vlaanderen en Wallonië. De tocht eindigt in Overijse,
met een barbecue en tuinfeest.
Beschikt u zelf over een oldtimer? Dan kan u ook deelnemen aan deze
oldtimerrondrit, voor 44 € (ontbijt, roadbook, barbecue en dranken tijdens de maaltijd inbegrepen). Stuur een mail naar dhr Dansart met uw
naam en adres, gsm-nummer en het merk, model en jaartal van uw oldtimer.
CHARITY RUN
23 JUNI 2013
Halte om 10.45u aan
de Abdij van
Dieleghem
Tiebackxstraat 14

Info en inschrijvingen:
0477.512.466 – e.dansart@skynet.be.
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11 mei 2013

Wereldmuziek, sfeer en plezier
op Jam’in Jette
Op 11 mei is het opnieuw zo ver. Na een sabbatjaar is Jam’in Jette terug, en
krachtiger dan ooit. Jam'in Jette is meer dan zomaar een wereldmuziekfestival. Het
aanbod is bijzonder uitgebreid en richt zich op jong en oud: 2 podia - 10 groepen
Wereldmuziek - straatkunsten, dans & jamsessies - Kinderdorp
- Solidair Dorp - Fototentoonstelling - Barm'in Jette - Miam'in Jette - Solidariteit
- Een lachend publiek - … Ontdek dit alles gratis op 11 mei
2013 in het Jeugdpark van Jette.

ON PREND L'AIR
13.30u – 14.30u
Zigeunermuziek à la Française. De feestelijke
energie wervelt op de scène en gaat over in een
ware balkanorgie. Stomend en swingend leidt dit
tot een waar volksbal.

KEL ASSOUF
14.30u – 15.45u
De groep Kel Assouf is ontstaan in 2006 in
Brussel rond de gevluchte touaregs Anana
Harouna (gitaar en zang). Vanaf het begin heeft
Kel Assouf haar identiteit gevormd rond twee centrale ideeën: de promotie van de cultuur van de touaregs, maar ook ontmoeting en culturele mix.

AZULEO
15.45u – 16.45u
De flamenco kent geen grenzen. Dit wordt duidelijk door de groep van de virtuoze gitarist Abel
Sànchez en de zangeres Elena Botica. De flamenco
heeft namelijk roots in de jazz en passeert via de
Arabische en Andalusische muziek.

LA FANFARE
DU BELGISTAN
16.45u - 18u
Als officiële marskapel van een ingebeelde
natiestaat (een hypothetische enclave ten oosten
van België) schuimt deze bende ongeregeld de
denkbeeldige omtrek van hun rijk af: wervelende
balkan- en zigeunerdeunen, afro-amerikaanse
pistes en noord-Afrikaanse ritmes, nomadische
funk en ontwrichte jazz.

LECHEBURRE
18u - 19u
De opzet van LecheBurre is om alle ritmes van
de wereld te vermengen met die uit LatijnsAmerika, ze vervolgens goed te shaken op het podium
om zo een drankje te verkrijgen dat goed is voor de
gezondheid, overtuigend en poëtisch.

Cultuur
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Meer info:
www.jaminjette.be

LA FANFARE EN PÉTARD

DOBET GNAHORÉ

0h00 - 1h15

19u – 20.15u
Als Ivoriaanse zangeres, danseres en percussioniste, heeft Dobet Gnahoré de kracht van de “bété”
tradities van haar vader geërfd. Van mandinguemelodieën tot Congolese rumba, van Ivoriaanse
ziglibiti tot Kameroense bikoutsi, van Ghanese
high-life tot zoulou-koren, de composities vol jazzinvloeden zijn gevarieerd en kleurrijk.

FROWN-I-BROWN
20.15u – 21.30u
CFrown-I-Brown is hiphop zónder dj. Herb rapt
over stevige jazzrockgrooves zoals de soortgelijke
samples in de nineties hiphop uit Brooklyn en de
Bronx. Bassist Dorian “DeLorean” Palos, drummer
Laurent “Lorenzo Vigneroni” Vigneron en fluitist
Alex “Sir Al” Davidson injecteren de jazzrock weer
in hiphop en brengen de loops weer tot leven.

LES FRÈRES SMITH
21.30u – 22.45u
Les Frères Smith is een 14-koppig Parijs’ collectief dat al meer dan tien jaar de Europese Afrobeaten ethiogroovescène onveilig maakt. Les Frères
Smith treedt ook buiten de klassieke platgetreden
afropaden. Afrobeat zonder grenzen als het ware,
waarbij groove, soul en exotiek centraal staan.
Maak u op voor een energieke en explosieve liveontmoeting met één van de kleurrijkste gezelschappen van de Franse Afrobeatscene.

Ongeordende improvisaties en geïmproviseerde
ordeloosheid, de groep La Fanfare en Pétard markeert haar route en dringt haar eigen stijl op: Festiv
Bomb ! Resoluut energiek en delicaat afwijkend
maken deze oproerkraaiers een eigenwijze mix die
men kan typeren als Ragga Ska Hip Dub.

ABDOU DAY
22.45u - middernacht
Abdou Day, "De Prins van de Reggassy" groeide op in Madagascar. De reggeamuziek die hij ontdekt op de 33-toerenplaten die zijn vader meeneemt van zijn reizen op het einde van de jaren
1970 zorgt voor een ware revelatie en vormen zijn
identiteit en de zijn boodschap die hij zal intergreren in zijn muziek. Met meer dan 800 concerten en
17 jaar carrière op zijn naam, heeft Abdou Day
gespeeld naast grote namen uit de
Jamaicaanse Reggae: Culture, The
Wailers, Buju Banton, Tiken Jah
Fakoly.
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18 mei 2013

Festival Wheelchairity
Op 18 mei 2013 vindt de tweede editie plaats van
het minifestival Wheelchairity, in het Poelbosdomein.
Na een geslaagde eerste editie vorig jaar worden jong
en oud, families en rolstoelgebruikers opnieuw uitgenodigd voor een aantrekkelijk aanbod aan workshops,
animatie en optredens.

Het programma ziet er alvast veelbelovend uit: Sohètko, The Mozart
Conspiracy, Young Colour, Stoomboot, Soldier Six, For Noah, Quartier Cliché
en Vincent&Jules.
Er zullen ook tal van randactiviteiten zijn, zoals een rolstoelrace en hockey
on wheels. Voor de kleinsten zal er ook heel wat te doen zijn. Denk maar aan
een springkasteel, enkele volksspelen en nog veel meer leuks! Eten en drank is
er naar hartenlust.
Wheelchairity is een initiatief dat voortkomt uit een tragisch incident. Drie
jaar geleden belandde een student in een rolstoel na een zwaar ongeval. Zijn
vrienden en familie besloten dit om te zetten tot iets positiefs: een minifestival
dat de problematiek rond rolstoelgebruikers kenbaar en bespreekbaar wil
maken. Rolstoelgebruikers zitten vaak geïsoleerd aan de rand van de samenleving en hebben het veel moeilijker om hun plaats te vinden binnen de maatschappij. De vzw Wheelchairity werkt aan een betere integratie van rolstoelgebruikers.
De opbrengst van het festival gaat naar het project U-turn, een organisatie
die avontuurlijke en fysiek uitdagende tochten uitstippelt voor mensen met een
beperking.
Meer info: www.wheelchairity.be

Festival Wheelchairity
18 mei 2013, vanaf 13u
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110

Van 12 juni tot 7 juli

Plazey zorgt voor film en muziek
Wat als u in het Elisabethpark een terrasje kon doen en er een stadstuin
met kippen was? Wat als er elke donderdag een film getoond werd en er
elke vrijdag muziek op de planken kwam? Wat als kinderen er elke
woensdag en zondag gestimuleerd werden om iets te doen, te maken of
te bewonderen? Van 12 juni tot 7 juli kan u het gewoon uittesten in het
park. Plazey zorgt er voor film, muziek en originele animatie.
Concerten, film, café, stadstuin, volkskeuken,
workshops, apéro, bike repair café, kindertheater,
... Plazey belooft een hele maand sfeer en animatie
in het Elisabethpark. Alvast een greep uit het programma:

Plazey café
U kan vier weken lang terecht in het Plazey café.
Het café wordt zelf gebouwd en u wordt er ontvangen als een koning. Het wordt een elegant houten
ontwerp dat het park alleen maar mooier maakt.

Stadsmoestuin
Een gemeenschappelijke moestuin in het
midden van de stad. De Brusselse volkstuintjes verhuizen een maand lang naar het park: in houten
fruitbakken leert u de regels van het stadstuinieren
en aan het einde van de maand worden alle groenten in de volkskeuken gebruikt.

Plazey
Van 12 juni tot 7 juli
Elke woensdagnamiddag, donderdagavond,
vrijdagavond en op zondag
Elisabethpark - Koekelberg
www.plazey.be

Donderdagavond: filmavond
13 juni: Le Vélo de Ghislain Lambert
20 juni: Les Triplettes de Belleville
27 juni : De Rouille et d’os
4 juli : Black Cat, White Cat (NL ondertiteld)
Vrijdagavond: concerten
14 juni: Maya’s Moving Castle + Sir Yes Sir
21 juni: Les Fils de Teuhpu (FR)
28 juni : Pitcho
5 juli : Igit (FR) + Dans Dans
Zondag 7 juli : slotfeest
La Femme Belge
Nathalie Delcroix & Bjorn Eriksson
Brussels Underground
Opmoc
Café Marché
Globe Aroma collectief
Arch8/Erik Kaiel
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23 juni 2013

Klassiek in de Abdij
Romina Lischka en Sofie Vanden Eynde
Op 23 juni staat er een nieuwe
afspraak op de agenda met Klassiek
in de Abdij. Romina Lischka en Sofie
Vanden Eynde brengen fijnzinnige
Franse baroksuites van Marin
Marais, Monsieur de Sainte-Colombe
en Robert de Visée, zoals ze klonken
aan het hof van Lodewijk XIV. Een
unieke belevenis.

van BOZAR en Concertgebouw Amsterdam in de
categorie Oude Muziek. Dit resulteert in optredens
in de meest prestigieuze Europese concerthuizen. En
ook in de Abdij wordt ze dus uitgenodigd.

Het concept van Klassiek in de Abdij is even eenvoudig als aantrekkelijk: hoogstaande klassieke
muziek op zondagvoormiddag, in het uniek kader
van de Abdij van Dieleghem. Eind juni kan u genieten van het duo Romina Lischka en Sofie Vanden
Eynde, die met hun viola da gamba en theorbe de
oude muziek nieuw leven inblazen.

Smaakvolle frivoliteit

Samen brengen ze een concert voor liefhebbers
van subtiel samenspel en fijnbesnaarde kamermuziek. Sofie Vanden Eynde en Romina Lischka zijn
rijzende sterren aan het muzikale firmament. Ze vormen een duo sinds hun studies aan de Schola
Cantorum Basiliensis. Voor het concertseizoen 20122013 is Romina Lischka uitgekozen als "Rising Star"

staan midden in de Franse muzikale traditie van de
17de en 18de eeuw, en van de suites voor strijkers uit
die tijd in het bijzonder. Deze twee Franse virtuozen
vormen voor die periode een duidelijk hoogtepunt.

De natuurlijke muzikaliteit en feilloze stijlbewustzijn van deze twee getalenteerde musiciennes zijn
een zegen in het Franse repertoire voor viola da
gamba en teorbe, dat hoogtij vierde aan het hof van
Lodewijk XIV. Over de gamba zei men dat zij van
alle instrumenten het dichtste bij de menselijke stem
stond.
Dat het duo bij Marin Marais en Jean de SainteColombe uitkomt, lijkt logisch. De suites van deze
componisten balanceren tussen smaakvolle frivoliteit en emotionele diepgang, tussen joie de vivre en
weemoed. De bekendheid van beide muzikale grootheden hebben we onder andere te danken aan de
film Tous les matins du monde met de prachtige,
door Jordi Savall uitgevoerde muziek. Een film
waarin de verhouding tussen leerling Marais en leermeester de Sainte-Colombe uit de doeken wordt
gedaan.
De composities van deze Franse grootmeesters

De suites balanceren tussen
smaakvolle frivoliteit en
emotionele diepgang, tussen
joie de vivre en weemoed
Klassiek in de Abdij :
Romina Lischka et Sofie Vanden Eynde
Zondag 23 juni 2013 om 11u
(met opvang en aperitief)
Abdij van Dieleghem – Tiebackxstraat 14
Info en reservaties :
cultuur@jette.irisnet.be – 02.423.13.73

Tot 26 mei 2013

9de Orgelfestival Jette
Op 28 april ging het negende orgelfestival van start 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 ging in de SintPieterskerk. Diverse organisten zullen
hun talent tonen op dit uniek orgel.

Programma

5 mei 2013

19 mei 2013

Bruno Bruyninckx

Bart Jacobs

Organist O.L.Vrouw-ten-poelkerk
Tienen

Organist St. Michiel- en St.
Goedelekathedraal Brussel

Werken van César Franck en Louis
Vierne

Werken van o.a. August De Boeck

12 mei 2013

26 mei 2013

9de Orgelfestival Jette

Annelynn Ballieu

Tot 26 mei 2013

Thomas Pellerin

Organiste St.-Hilariuskerk Bierbeek

Organist St.-Irénée Lyon

Werken van diverse 19de eeuwse
componisten

Werken van Charles-Marie Widor en
Jehan Alain

Telkens om 16u
In de Sint-Pieterskerk,
Kardinaal Mercierplein
5 € / abonnement 5 concerten: 15 €
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Zonovergoten artiestenparcours
lokt heel wat bezoekers
Tijdens het weekend van 20 en 21 april waren de cultuurliefhebbers opnieuw op de afspraak tijdens het
Artiestenparcours d’Artistes. Honderden kunstenaars stelden hun werken tentoon in hun atelier, woning of
in een geïmproviseerde galerie. Bovendien was de lentezon van de partij, zodat het een bijzonder geslaagde
editie werd.

Tekeningen, Chileense poëzie,
lichtobjecten, retro juwelen, mozaïek,… Werkelijk alle kunstvormen
kwamen aan bod tijdens het artiestenparcours. Naast de traditionele schilderijen en sculpturen, konden de vele
bezoekers dan ook originele of ongewone werken ontdekken. Bovendien
stond er ook heel wat animatie op het
programma, met ondermeer optredens in allerlei muziekstijlen.
Jong en oud trok door de Jetse
straten, gewapend met z’n brochure
waarin alle deelnemers netjes opgenomen waren. Zo kon men bijvoorbeeld
stoppen in de Abdij van Dieleghem,
waar alle Jetse kunstenaars die thuis
exposeerden een werk voorstelden,
hetgeen een indrukwekkende verzameling opleverde. Maar even goed
hield men halt in de kunstenaarswo-

ning, waar men de prachtige sculpturen van de artiest kon ontdekken. Of
in een atelier, waar mozaïekwerken en
lichtobjecten hand in hand gingen en
waar de kleinsten zelf een glasparel
konden creëren. Ook aan originele
expoplekken geen gebrek, of wat
dacht u van een petanquebaan als tenstoonstellingsruimte?
Bovendien stelden heel wat
Jettenaren hun woning open om een
kunstenaar te ontvangen. Langs deze
weg willen we hen alvast bedanken
voor hun hart voor cultuur. Zij zorgen
mee voor het succes van het artiestenparcours, samen met de vele kunstenaars en bezoekers natuurlijk.
Tot volgend jaar!

Meer foto’s

▲

Originele werken

