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Jette
Fairtradegemeente

Jette mag zich voortaan
Fairtradegemeente noemen. Onze
gemeente werd beloond voor haar
inspanningen op het vlak van eerlijke handel. Via concrete maatregelen draagt het gemeentebestuur bij
aan een waardig bestaan voor de
kleine boer in het Zuiden en de
duurzame producent in het
Noorden. Zo wordt ingespeeld op de
vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten.
Concreet promoot Jette eerlijke
handel via acties zoals een fairtradeontbijt, biomandjes, solidaire aankopen,
een
veggiedag,…
Gecombineerd met verscheidene
sensibiliseringsacties, vormen deze
initiatieven de basis voor ons nieuw
Fairtradelabel.

Ontdek alle details
op pagina

12 & 13
Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 11
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
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van de BGM

Jette, een trotse fairtradegemeente

Woord

Onze gemeente mag zich voortaan een trotse fairtradegemeente noemen. Wat houdt dit in? Dit label vormt de beloning voor onze inspanningen op het vlak van eerlijke handel. Via allerlei concrete acties en
sensibiliseringscampagnes dragen we bij tot een waardig bestaan voor de
boeren in het Zuiden en voor de duurzame producenten in het Noorden.
Noord-Zuidsolidariteit neemt de laatste jaren een belangrijke plaats in
op de politieke agenda. Ik hoor sommigen onder jullie denken: “Vormt dit een prioriteit
voor gemeentebesturen die financieel zware tijden beleven?”. Wel, ik zeg u volmondig
“Ja”. We kunnen een duidelijke keuze blijven maken bij de gemeentelijke aankopen.
Enerzijds is het niet omdat ons land, haar gemeenten en bewoners een financiële crisis
beleven, dat we onze solidariteit daarom moeten loslaten. De boeren en de bevolking
in het Zuiden leven vaak in precaire omstandigheden. In zware omstandigheden trachten ze het hoofd boven water te houden en te overleven. Via specifieke acties proberen
we een verschil te maken. Niet om ons geweten te sussen, maar wel om deze mensen,
die zich dagelijks inzetten om hun gezin uit de armoede te houden, een menswaardig
bestaan te bieden. Het fairtradeontbijt, de biomandjes, solidaire aankopen, een veggiedag,… Kleine initiatieven die stuk voor stuk bijdroegen tot het bekomen van het fairtradelabel.
Zelf kan u ook uw duit in het zakje doen voor een meer solidaire wereld. Dit hoeft
zelfs niet veeleisend of ingewikkeld te zijn. Een heerlijke maaltijd te bereiden met
Fairtradeproducten, een geurig kopje koffie te drinken, langslopen bij Oxfam voor een
mooie attentie uit Afrika, Azië of Latijns-Amerika,… Dit draagt bij tot eerlijke inkomsten voor de boeren en ambachtslieden, werkgelegenheid, sociale rechtvaardigheid,…
De producten zoals thee, fruitsap, wijn, chocolade, koffie,… hebben bovendien een
wonderbaarlijke uitwerking. Niet alleen zijn ze bijzonder lekker, maar daarnaast geven
ze u ook een warm gevoel in uw hart.

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
Surf naar
www.jette.be
Zomeruurrooster
gemeentediensten
HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Alle gemeentelijke diensten
(Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand, FIBEBO (financiële
dienst),...):
maandag tot vrijdag van 8.30u tot 14u

THEODOR 108
Léon Theodorstraat 108 - 1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Openbare Ruimte, Gemeentelijk
patrimonium, Grondgebiedbeheer,
Mobiliteit, Duurzame Ontwikkeling:
maandag tot vrijdag
van 8.30u tot 14u
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer:
gesloten op dinsdag

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

Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

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
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Van op de banken van de gemeenteraad
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de gemeentegebouwen of over
de aanstelling van een leerkracht in de gemeenteschool,… Dit zijn maar enkele voorbeelden van
de bevoegdheden van de gemeenteraad. Hieronder vindt u de belangrijkste punten van de
gemeenteraad van 29 mei 2013.

Reactie op het Gewestelijk
Parkeerbeleidsplan
Tijdens de zitting van mei 2013 konden de gemeenteraadsladen reageren op
het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan van de Brusselse regering. Naar aanleiding
van een openbaar onderzoek heeft het gewest enkele aanpassingen aan het
oorspronkelijke plan doorgevoerd en het vervolgens doorgestuurd naar de 19
gemeenten om hen toe te laten er een mening over te kunnen vormen. Deze
kregen twee maanden om hun reactie kenbaar te maken. De gemeente Jette
zegt in haar reactie achter het gewestelijk parkeerbeleidsplan te staan en voorstander te zijn van een harmonisatie van de regelgeving in de 19 gemeenten.
Toch belicht onze gemeente ook enkele pijnpunten in het plan.
De gemeente vindt dat het gewestelijk parkeerbeleidsplan ambitie mist en
betreurt dat het niet aanzet tot een rationeel gebruik van de auto. Jette herin-

nert aan het belang van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets en
dringt aan op de inplanting van een parking bij het binnenrijden van Brussel.
Een tweede punt dat de gemeente aanhaalt, betreft de parkeerproblemen ’s
avonds en tijdens het weekend, een aspect dat te weinig aan bod komt in het
gewestelijk plan. Jette steunt de aanmoediging van bepaalde initiatieven zoals
het ter beschikking stellen voor buurtbewoners van privéparkings van bureaus
of grote winkelruimten buiten de uren. Het gemeentebestuur vraagt ook dat
het gewest nadenkt over de manier waarop de verschillende gereglementeerde
zones aangeduid zullen worden en dat hetzelfde systeem in alle gemeenten
gebruikt zal worden. Jette betreurt ten slotte ook dat het plan het probleem van
illegaal parkeren en de boetes voor overtreders met vreemde nummerplaat niet
aanpakt.
Laten we hopen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rekening houdt met
deze opmerkingen en met de reacties van de andere gemeenten en dat we een
harmonieus parkeerplan op maat van de Brusselaars mogen verwachten.

Tot uw dienst
De volgende gemeenteraad vindt plaats in september in het Raadhuis,
Kardinaal Mercierplein.

OCMW
Voorzitster: Brigitte De Pauw

U vindt de dagorde voor elke gemeenteraad op de website www.jette.be. De volledige inhoud van de
gemeenteraadzitting wordt de dag nadien gepubliceerd op deze website.

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

✉ bgooris@jette.irisnet.be
✆02.423.12.34

✉ chgallez@jette.irisnet.be
✆02.423.12.09

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

Het College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

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

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

Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap
Voorzitter: Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
Tel: 02.421.65.00
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Ecologische nieuwbouw kerkhof van Jette
Bezinningsruimte voor families
en nieuwe lokalen voor het personeel

Zomeruurrooster
Gemeentebestuur
Tijdens de maanden juli en augustus
gelden er andere openingsuren voor de
gemeentediensten. Dit uurrooster geldt
zowel voor de diensten in het
Gemeentehuis (Wemmelsesteenweg
100) als voor de diensten Leefomgeving
(Léon Theodorstraat 108). Alle diensten
zijn tijdens de maanden juli en augustus
bereikbaar van maandag tot vrijdag, van
8.30u tot 14u. Uitgezonderd de dienst
Grondgebiedbeheer (Stedenbouw) die
gesloten is op dinsdag.
Het gemeentebestuur is tijdens de
maanden juli en augustus dus niet open
op donderdagavond.
Openingsuren Gemeentebestuur
tijdens juli en augustus
Alle diensten: van maandag tot vrijdag,
van 8.30u tot 14u
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer (Stedenbouw):
gesloten op dinsdag

Op 20 juni vond in Jette de inhuldiging
plaats van een gloednieuw gebouw op
het kerkhof. Bij het ontwerp van dit
unieke gebouw werd rekening gehouden
met drie doelstellingen: nieuwe lokalen
voorzien voor het gemeentelijk personeel, beter beantwoorden aan de noden
van rouwende families en voldoen aan
de criteria van een voorbeeldgebouw.
Het geraamte in hout en glas geeft het nieuwe gebouw
van het kerkhof een moderne look. Het bestaat uit twee
delen. Het achterste deel vervangt de oude administratieve en technische lokalen en beslaat twee verdiepingen met
bureaus en diverse 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.
Het nieuwe gebouw op het kerkhof van Jette is niet
alleen een streling voor het oog, het beschikt ook over
ecologische kwaliteiten. Als “schoolvoorbeeld van ecoconstructie” kon het trouwens rekenen op een premie van
het gewest. De materialen die gebruikt zijn voor de bouw
zijn ecologisch en het gebouw zelf is een lage-energiegebouw dat perfect geïsoleerd en luchtdicht is. Het is uitgerust met een regenwaterput en zonnepanelen.
Meer info: Eric Groenen – 02.423.13.25
– egroenen@jette.irisnet.be

Een onthaalruimte
speciaal voor rouwende families
Op het kerkhof van Jette beschikken rouwende families voortaan over een bezinningsruimte om afscheid te
nemen van een dierbare. Een glazen bol vormt de symbolische band tussen hemel en aarde. Het definitieve
afscheid, eventueel met een kleine ceremonie, kan vanaf
nu op deze plaats. De ruimte is zo ontworpen dat bezinning er mogelijk is in beste omstandigheden.
Na de ceremonie deelt de verantwoordelijke van het
kerkhof of de begrafenisondernemer de exacte begraafplaats mee aan de familie. Familieleden die dat om persoonlijke of culturele redenen wensen, kunnen dus altijd
afscheid nemen op de begraafplaats zelf. Het reglement van
de onthaalruimte is beschikbaar op de dienst Burgerlijke
stand van het gemeentebestuur (Wemmelsesteenweg 100).

Onderzoek naar procedures openbare onderzoeken

Jette bij de beste leerlingen
De vzw Inter-Environnement Bruxelles verdedigt de belangen van de bewonerscomités in het Brussels Gewest.
Deze vzw voerde een onderzoek uit naar de procedures voor de openbare onderzoeken rond leefmilieu en stedenbouw in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit dit onderzoek bleek dat Jette met een
tweede plaats bij de beste leerlingen hoort.
Met een plaats net na de gemeente Oudergem (76%) en
net voor Stad Brussel (71%), haalt Jette een bevredigende
score van 74%. In de andere gemeenten moeten er echter nog
behoorlijk wat inspanningen geleverd worden, op het vlak van
communicatie, toegankelijkheid van de dossiers en termijnen.

Procedure openbaarheid en overleg

Openbare
onderzoeken online
U vindt de lopende openbare
onderzoeken in Jette, net als de
adviezen van de Adviescommissie,
op de gemeentelijke website
www.jette.be, in de rubriek
‘Huisvesting en Stedenbouw’.

De Brusselse gemeenten zijn onderworpen aan een
openbaarheids- en overlegprocedure met betrekking tot
stedenbouw en leefmilieu. Dit houdt in dat de bevolking
geraadpleegd moet worden voor elke aanvraag tot stedenbouwkundige, verkaveling- en leefmilieuvergunning, net
als voor stedenbouwkundige projecten van de overheid.
Deze procedure bestaat uit vier stappen:
- Het aanplakken van een onderzoekbericht met informatie over het project en de praktische details over de inzage van het dossier en het overleg.
- Het openen van een openbaar onderzoek waarbij de
bewoners het dossier kunnen consulteren en hun opmerkingen kunnen geven.
-Het organiseren van een openbare Commissievergadering,
die na de discussies een advies geeft over het project.

- Het opsturen van het dossier naar de gewestelijke ambtenaar die eveneens een advies geeft, vooraleer het College van
Burgemeester en Schepenen de definitieve beslissing neemt.

Jette op het podium
In vergelijking met de andere gemeenten die deelnamen
aan het onderzoek, haalt Jette een mooie score van 74%. Net
zoals de overige gemeenten, zou Jette volgens de vzw nog
kunnen voorzien om de kosten te verlagen, om de termijnen
van de openbare onderzoeken te verlengen, om nog meer te
communiceren over de lopende onderzoeken, bijvoorbeeld
via Jette Info, en om openbare informatievergaderingen te
organiseren. De voorzieningen die lof kregen waren ondermeer de toegankelijkheid van de dossiers (’s avonds, in een
apart lokaal, in aanwezigheid van geschoold personeel, met
de mogelijkheid om een afspraak te maken, met redelijke
termijnen,…), de publicatie op de website van de adviezen
van de Commissie en het opstellen van een gedetailleerd verslag van de vergaderingen, eenvoudig consulteerbaar. Jette
wordt vooral geloofd voor de betrokkenheid van de bewoners. De complimenten vormen alvast een mooie erkenning
voor dienst Grondgebiedbeheer en de bevoegde schepen
Paul Leroy.

Tewerkstelling
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Het Gemeentebestuur van Jette
is op zoek naar een…
Architect (m/v)
Het Gemeentebestuur van Jette is op zoek naar een
architect (m/v) voor de dienst Grondgebiedbeheer.
Voltijds contract van onbepaalde duur.

Opdracht
Als technisch deskundige in uw vaksector, adviseert u de burgers voor alle stedenbouwkundige gerelateerde materies, en verzekert u een kwaliteitsvolle
dienstverlening aan de bevolking, met eerbiediging
van de wetgeving. In dat opzicht analyseert u een problematiek en levert u een aangepaste oplossing.
Als projectleider zet u een beheer- en opvolgingsysteem op touw van het onderhoud, de herstelling en
de bouw, in samenwerking met de verschillende
betrokkenen.

Profiel

Hoe kan u solliciteren ?

• Diploma (Master) architect of stedenbouwkundig
architect
• Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van
het Frans
• Technische kennis van de bouwmethodes en vakken
• Nodige kennis qua het controle van de werken
• Kennis van het wettelijk kader inzake stedenbouwkunde
• Technische competenties (beheer specifieke programma’s
•…

Stuur ons uw kandidatuur per mail
(jobs@jette.irisnet.be) of per fax (02.422.31.95),
door de functiebenaming « Architect » duidelijk te
vermelden, en door alle hiernavolgende documenten door te sturen :
• CV
• kopie van het diploma
• eventueel de kopie van het Selor-taalbrevet of
kopie van de inschrijving voor de proef
De gemeente Jette bevordert de gelijke kansen.
Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht het
geslacht, de seksuele geaardheid, de leeftijd, de
afkomst of de handicap van de persoon.

Het OCMW werft aan…
Maatschappelijk werker
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Jette werft een maatschappelijk werker
(m/v) aan, onder startbaanovereenkomst voor de
dienst wijkwerking. Voltijds contract van onbepaalde duur.

Opdracht
De maatschappelijke begeleiding verzekeren en
de cliënten begeleiden bij het zoeken naar oplossingen voor hun moeilijkheden (van sociale, medische,
psychosociale, financiële, administratieve, e.a.
aard), opdat ze een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Profiel
• Houder zijn van het diploma van maatschappelijk
werker;
• Bij voorkeur in het bezit van het Selor taalbrevet
vereist voor de functie;

• Werkervaring bij een OCMW is een pluspunt;

gedragen worden door de dienst.

• Voldoen aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst.

Profiel

Een polyvalente
maatschappelijke werker
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn werft een polyvalente maatschappelijke
werker (m/v) aan, voor het departement Sociale
Zaken. Voltijds contract van onbepaalde duur.

Opdracht
De maatschappelijke begeleiding verzekeren en
de cliënten begeleiden bij het zoeken naar oplossingen voor hun moeilijkheden (van sociale, medische,
psychosociale, financiële, administratieve, e.a.
aard), opdat ze een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Meewerken
aan de creatie en de ontwikkeling van projecten die

• Houder zijn van het diploma van maatschappelijk
werker;
• Bij voorkeur in het bezit zijn van het Selor taalbrevet vereist voor de functie;
• Werkervaring in de thuiszorg en/of geestelijke
gezondheidzorg is een pluspunt;
• Dynamisme uitstralen;
• In het bezit zijn van een rijbewijs;
• Kunnen observeren; flexibel zijn, initiatief nemen
Kandidaturen opsturen naar: examen.cpasjette
@publilink.be of naar het OCMW van Jette/
HRM-dienst - Sint-Pieterskerkstraat 47-49,
1090 Brussel. De kandidaturen (CV, motivatiebrief, kopie diploma) moeten ten laatste toekomen op 07.07.2013.

Het SW Jette werft aan…
Een beheerder
Het Sociaal Woningbureau van Jette is op zoek
naar een beheerder (m/v). Voltijds contract.

Taken
• Het dagelijks bestuur van de ploeg verzekeren
• Het bureau extern vertegenwoordigen
• Er over waken dat de voorwaarden, normen en
voorschriften van de wooncode en het Besluit van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
28/08/2008 over de Sociale Woningbureaus nageleefd worden

Profiel

Troeven

• Organisatie en beheer van een vzw
• Het leiden van een kleine ploeg
• Verslagen kunnen opstellen en het woord kunnen
nemen in het openbaar
• Communicatie- en luistervaardig, analysevermogen
• Raad kunnen geven en evalueren
•…

• Een goede kennis van de non-profitsector
• Interesse voor de sociale immobiliënsector
• Ervaring in het leiden en coördineren van een ploeg
• Kennis van de beide landstalen
•…
Solliciteren kan via een sollicitatiebrief en een
CV voor 15 augustus 2013 via mail naar
president@ais-jette.be, ter attentie van de
Voorzitter, de heer Joseph Amisi

U vindt alle details over deze jobaanbiedingen op onze website www.jette.be
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Volwassenenonderwijs
Met passie inzetten op talent in Jette
Al meer dan 20 jaar is CVO Meise-Jette een vaste waarde in het volwassenenonderwijs. De school
heeft verschillende vestigingsplaatsen: in Jette, Meise, Zellik, Asse, Londerzeel en Wemmel. In Jette
vinden de lessen Nederlands en talen plaats op de Laarbeeklaan 121 (achter UZ-Brussel,
Erasmushogeschool) en in de Leopold-I-straat 329 (GC Essegem). Voor informaticalessen moet je op
het Kardinaal Mercierplein 6 (bib) zijn, terwijl je in Meise terecht kan voor Nederlands, talen,
Vlaamse gebarentaal, informatica, digitale fotografie, mode, de beroepsgerichte opleidingen van
logistiek assistent tot zorgkundige en begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang.
Met een ruim aanbod van 12 talen, Vlaamse gebarentaal,
computercursussen, fotografie, mode en beroepsgerichte
opleidingen personenzorg, bedient het CVO jaarlijks enkele
duizenden cursisten.
CVO Meise-Jette is koploper voor e-leren. E-leren betekent dat je slechts een deel van de lessen effectief in de klas
doorbrengt. De andere lessen volg je thuis (of elders) via de
computer. Via het internet hou je contact met je leerkracht,
kan je nieuwe oefeningen ophalen, opgelost werk achterlaten,
raadpleeg je je resultaten en nog veel meer. Maak kennis met
het aanbod van CVO Meise-Jette op 31 augustus van 10 tot 14
uur op de open deur in Meise, Stationsstraat 35 of op de demo
e-leren in Jette, Erasmushogeschool, Laarbeeklaan 121.
Inschrijven kan vanaf dinsdag 20 augustus. De openingsuren vindt u op de website.
CVO Meise-Jette
www.cvomj.be
02.269.55.46
info@cvomj.be

Hoe afgeraken
van een alcoholverslaving ?
Anonieme Alcoholisten : hoop en oplossingen
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is alcohol wereldwijd de derde grootste ziekteoorzaak
en de tweede ziekteoorzaak in Europa. In België zijn 4% van de sterfgevallen veroorzaakt door alcohol. Bij de jongeren tussen 15 en 29 jaar stijgt dit aantal tot 9%. De directe doodsoorzaken die
gelinkt zijn aan alcoholgebruik of -misbruik zijn verwondingen, kanker, hartziektes en levercirrose.
Een alcoholverslaving zorgt dus niet alleen voor zware problemen in het dagelijks leven, maar heeft
eveneens nefaste gezondheidsgevolgen.
Hulp bij alcoholproblemen
Als u met een alcoholprobleem of –verslaving kampt, kan u bij de Anonieme
Alcoholisten terecht voor hoop en oplossingen. Om met alcoholisme af te rekenen, volstaat het niet om te stoppen met drinken. Men moet dit ook volhouden,
dag na dag. Een moeilijke strijd, die de band vormt tussen de Anonieme
Alcoholisten. Om elkaar te steunen en om zich eraan te herinneren dat ze alcoholist zijn, komen ze regelmatig samen om anoniem te getuigen over hun ervaringen. Op deze manier vormen ze als het ware een vriendengroep die leed en
plezier samen delen. Alcoholisme is een gezondheidsprobleem en behoort tot
de zwaarste drugverslavingen. Het is geen schande te erkennen dat men met
een alcoholverslaving kampt, maar iedereen is verantwoordelijk om zorg te
dragen voor zijn gezondheid.

De vereniging Anonieme Alcoholisten telt tientallen groepen in België. In
Jette komt er een Franstalige groep elke dinsdag samen om 20u. Ze organiseren elke tweede woensdag van de maand een open vergadering waar iedereen
welkom is. Nederlandstalige groepen van de Anonieme Alcoholisten vind je in
Schaarbeek, Strombeek, Asse en Groot-Bijgaarden.
Meer info :
www.aavlaanderen.org of
03.239.14.15 (7d/7 en 24u/24)
Anonieme Alcoholisten van Jette
(FR) – Vandenschrieckstraat 77

Samenleving

■

juli 2013 ■

Jette Info nr 210

7

Kinderen , hou de kleurpotloden in de aanslag!

Teken mij jouw Laarbeekbos
Als favoriet wandelgebied van de Jettenaren, herbergt het Laarbeekbos een schat aan unieke fauna en
flora op een oppervlakte van zowat 120 hectaren. Toch wordt dit beschermd gebied bedreigd door de
plannen van de Vlaamse regering voor de uitbreiding van de ring. Alle Jettenaren worden uitgenodigd om
zich samen met de gemeente Jette te mobiliseren voor het behoud van deze groene long.
Ook de kinderen kunnen hun stem laten horen of hun standpunt over de kwestie duidelijk maken door
zich op hun manier te mobiliseren. Hoe? Door het Laarbeekbos te tekenen zoals zij het zouden willen zien
in de toekomst. Alle tekeningen zullen een plekje krijgen op de grote tentoonstelling in de hall van het
Gemeentehuis tijdens de week van 30 september. Vervolgens zullen ze geëxposeerd worden in het bos tijdens de mobilisatie-actie van zondag 6 oktober.
Meer info: Coralie Meeus – cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03
De tekeningen moet voor 15 augustus bezorgd worden aan de Jetse eco-raadgeefster.
Per post:
Gemeentebestuur Jette – Coralie Meeus – Wemmelsesteenweg 100 – 1090 Jette.
Persoonlijk:
Dienst Duurzame Ontwikkeling – Léon Theodorstraat 108 (3de verdieping) – 1090 Jette

Twee Jettenaren trekken erop uit op vier wielen
Ronde van Frankrijk in het teken van ontspanning voor mindervaliden
Op 14 juni parkeerde een aangepaste mobilhome voor het Jetse
Gemeentehuis. De Jettenaren Jimy, rolstoelgebruiker, en Alexis, de
Griek, vertrokken voor hun eigen Ronde van Frankrijk op vier wielen.
Deze boezemvrienden, die als ‘Les Gars de Jette’ furore
maken op het internet met hun grappige video’s, maken een
tocht door het land van onze zuiderburen. Tijdens de 21 etappes gaan ze een paar sportieve uitdagingen aan om de limieten van de handicap op te zoeken. Voor dit sociaalgericht
avontuur konden deze Jettenaren rekenen op de steun van de
gemeente Jette, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cap 48, studio Francine, RTBF, Télé Bruxelles en de vzw Promo Jette.

Grote emoties en sensaties

heden, mindervalide sporters, olympische kampioenen,…
Ze deelden samen ervaringen zoals een bikersrally, een
ULM-vlucht, strandsurfen, een jetskikoers, duiken met
haaien en nog vele andere avonturen. Voor het Jetse duo
vormde de reis de gelegenheid om aan te tonen dat een rolstoel niet in de weg moet staan van een aangename vakantie, boordevol actie. 4.000 kilometer en enkele grote emoties en sensaties later eindigde hun tocht begin juli in
Brussel.

Tijdens hun reis ontmoetten de vrienden verscheidene
verenigingen, al dan niet voor mindervaliden, persoonlijk-

De reisindrukken en video’s vind je op www.garsde
jette.com/tdf

1.000 leerlingen lopen Jetse scholencross
Ondanks het feit dat het gebeuren al eens uitgesteld was vanwege de
weersomstandigheden, verliep de 28ste editie van de Jetse scholencross toch
niet onder een stralend zonnetje. Toch viel het weer beter mee dan in mei.
De sfeer en de supporters waren in ieder geval van de partij om, zoals elk
jaar, de sportievelingen op het gras aan te moedigen.
Zowat 1.000 leerlingen stonden aan de start van de scholencross op 19 juni in het Jeugdpark. Onder de aanmoedigende kreten van vriendjes, ouders en leerkrachten, traden
de kinderen aan in de verschillende categorieën voor een
afstand van 500 (1ste en 2de leerjaar) of 1.000 meter (3de tot 6de
leerjaar). De 3 primussen van elke wedstrijd konden achteraf – samen met hun vriendjes die vierde en vijfde eindigden
– het podium beklimmen en een beker of een medaille in
ontvangst nemen.
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Mobiliteit

22 september 2013

12 editie Autoloze Zondag
de

Het concept van Autovrije Zondag is gekend. Straten en pleinen worden autovrij gemaakt. Bewoners
en bezoekers krijgen alle ruimte om te fietsen, te skaten of gewoon ouderwets te wandelen. Een positieve en gemoedelijke sfeer kenmerkt de Autovrije Zondag.
Voor verenigingen is dit het moment om met hun
werking naar buiten te komen, voor lokale besturen
om uit te pakken met hun plannen en verwezenlijkingen op het vlak van duurzame mobiliteit. De
zachte weggebruikers kunnen dan weer volop genieten van de openbare ruimte. De 12de editie van
Autoloze Zondag vindt plaats op 22 september
2013.

Mensen die absoluut hun voertuig moeten
gebruiken (om professionele, medische,… redenen),
moeten een derogatiedocument aanvragen. Deze
documenten worden uiterlijk tot woensdag 18 september afgeleverd. Een dergelijke aanvraag geeft
niet automatisch recht op een derogatie. Elke aanvraag
wordt
onderzocht
door
de
Gemeentesecretaris.

Voetgangers, fietsers, (roller)skaters nemen stilaan een steeds belangrijkere plaats in binnen de
openbare ruimte. Steeds meer mensen geraken
ervan overtuigd dat overige vervoersmiddelen en
het openbaar vervoer een volwaardig alternatief
vormen voor de auto, en al zeker in een drukke
stadsomgeving.

Het aanvraagformulier vindt u vanaf begin
augustus op www.jette.be en zal dan ook
beschikbaar zijn aan het onthaal van het
gemeentehuis. De derogatieaanvragen kunnen
vanaf maandag 12 augustus ingediend worden
bij het Gemeentebestuur van Jette – Kabinet
van
de
Gemeentesecretaris
–
Wemmelsesteenweg 100 – tel: 02.423.12.21 – fax:
02.423.12.25.

Op zondag 22 september 2013 is het opnieuw de
jaarlijkse hoogdag voor de Brusselse zachte weggebruiker: tijdens de Autoloze Zondag is (zo goed als)
alle autoverkeer verboden in het Brusselse Gewest.
Wegcode blijft gelden
Niet alleen de auto’s zijn verboden op 22 september van 9u tot 19u, maar ook alle motorvoertuigen,
motorfietsen, scooters, tractoren,... Opgelet: er zijn
uiteraard uitzonderingen waarvoor men een derogatie kan aanvragen. Weet ook dat u de wegcode moet
blijven respecteren. Er zullen bijvoorbeeld nog taxi-

’s of hulpdiensten rijden, dus waan je niet onaantastbaar als voetganger of fietser.
Mogelijkheid tot derogatie
De Autoloze Zondag geldt voor elk gemotoriseerd voertuig (auto’s, motorfietsen,…) van 9u tot
19u, uitgezonderd (ondermeer) het openbaar vervoer, taxi’s en voertuigen van openbaar nut. Om veiligheidsredenen is de maximumsnelheid op het hele
grondgebied van het gewest wel beperkt tot 30
km/u. Een gehandicaptenkaart geldt als vrijgeleide,
tenminste als de houder van de kaart binnen de wettelijke bepalingen handelt. Gehandicapten met zo’n
kaart moeten dus geen derogatie aanvragen om zich
met de auto te verplaatsen.

U kan uw aanvraagformulier natuurlijk ook
terugsturen per post of per fax.
Opgelet! Als u uw formulier persoonlijk wil komen
afgeven, dan kan dat op bureau 113 (meldt u aan op
het onthaal), van 12 tot 30 augustus, elke weekdag van
9.30u tot 14u, en van dinsdag 3 tot 18 september, elke
weekdag van 8.30u tot 14u en op donderdag van 13u
tot 19u. U kan uw formulier ook mailen naar
sdeblaere@jette.irisnet.be.

Onderzoek naar oorzaken van ongevallen met motorrijders
Eenvoudige aanbevelingen kunnen ongevalrisico beperken
Het Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid heeft een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken
van ongevallen met motorrijders. Het
doel was om de oorzakelijke en verzwarende factoren van zware motorfietsongevallen in België vast te stellen en de typische ongevalsituaties te
identificeren. Motorrijders vormen
immers een kwetsbare groep binnen
het verkeer. Wie een motor bestuurt,
maakt twaalf keer meer kans op een
dodelijk verkeersongeval dan een
gemiddelde gebruiker van een motorvoertuig.

te laat (54%) en in 10% van de gevallen hadden ze onderschat hoe snel de
motorrijder eraan kwam.

Snelheid = risico

Gezien het groot aantal slachtoffers, is het goed om de oorzaken van
de ongevallen met motorrijders te
kennen. Op basis van deze bevindingen nuttige aanbevelingen formuleren is nog belangrijker. Hoe kunnen
dergelijke ongevallen vermeden of
minstens verminderd worden?

Minstens 1 op de 3 motorrijders in
de bestudeerde ongevallen reed te
snel. Overdreven snelheid houdt een
drievoudig risico in: controle verliezen over de motor; niet meer tijdig
kunnen remmen in een noodsituatie;
en niet of te laat gezien door andere
weggebruikers. Is er een andere weggebruiker bij het ongeval betrokken,
dan zagen deze de motorrijder niet of

Naast snelheid is ook alcohol een
bepalende factor. 1 op de 5 motorrijders in de zware ongevallen was
onder de invloed van alcohol. Deze
verhouding is echter lager dan bij
autobestuurders betrokken in zware
ongevallen. Motorrijders die onder
invloed van alcohol waren, verloren
vaker de controle over het stuur dan
ander motorrijders.

Aanbevelingen

• Een defensieve rijstijl. Dit kan
via verplichte rijlessen en goedkope
en laagdrempelige voortgezette oplei-

dingen voor motorrijders.
• Sensibiliseringscampagnes. De
aandacht vestigen op het gedrag van
de motorrijders (vooral snelheidsgedrag en defensief rijden) en aandacht
voor de motorrijder door de andere
weggebruikers.
• Snelheids- en alcoholcontroles.
Deze moeten voornamelijk tijdens de
lente en zomer plaatsvinden.
• Zichtbaarheid. De zichtbaarheidsverhogende
kledij
(vooral
helm) bij motorrijders moet gepromoot worden.
Motorrijders
zijn vaak gepassioneerd door hun
motor en door het
bijhorende gevoel
van vrijheid. Ze
zijn echter ook
kwetsbaar in het
verkeer. Als ze

zich een defensieve rijstijl aanmeten,
de snelheidsbeperkingen respecteren,
geen alcohol gebruiken als ze met de
motor onderweg zijn en goed zichtbaar zijn op hun motor, kunnen ze het
ongevalrisico reeds aanzienlijk beperken.
Als de overige weggebruikers dan
nog de nodige aandacht hebben voor
de motorrijders, kunnen deze op een
veilige manier genieten van een zomerse rit met hun geliefde tweewieler.

Leefomgeving
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Parkeren Oude Afspanning /
Dieleghem
Herinnering betreffende
geldigheid bewonerskaart
Ondanks de uitgebreide communicatie over dit
onderwerp, blijken sommige buurtbewoners van
het Oude Afspanningsplein en de
Dieleghemsesteenweg zich nog vragen te stellen
over de geldigheid van hun bewonerskaart in de
wijk. Ter herinnering: dit gedeelte van de gemeente werd verdeeld in 2 verschillende parkeerzones:
een betalende zone op het Oude Afspanningsplein
en een blauwe zone in de omliggende straten.

Kaart afgeleverd voor de betalende zone
De buurbewoners die wonen in de betalende zone
en die in het bezit zjn van een bewonerskaart, mogen
parkeren in beide zones, te weten het plein zelf en de
omliggende straten.

Kaart afgeleverd voor de blauwe zone
De buurtbewoners die gedomicilieerd zijn in de
blauwe zone en die in het bezit zijn van een bewonerskaart mogen enkel in die zone parkeren. Ze mogen
dus niet parkeren in de betalende zone met hun
bewonerskaart.

Wegverzakking
Eugène Toussaintstraat opnieuw toegankelijk
Vorige maand vond in de Eugène Toussaintstraat een wegverzakking plaats
ten gevolge van een lek in de ondergrondse riolering. Het vrijgekomen water
had de aarde onder het wegdek weggespoeld en een holte gevormd. Voor het
gat kon worden dichtgemaakt, heeft Vivaqua de lekken in de leiding gedicht.
Uit zorg voor de veiligheid van de bewoners, heeft de gemeente besloten de
plaats minutieus te controleren en het wegdek op verschillende plaatsen open te
breken en te versterken om nieuwe verzakkingen te voorkomen.
Deze herstellings- en beveiligingswerken zijn momenteel afgerond en de
straat is opnieuw toegankelijk voor het verkeer.

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
dat de straten een mooie asfaltlaag
krijgen aangemeten en de voetpaden waar nodig vernieuwd worden,
dit alles in samenspraak met de
nutsvoorzieningsbedrijven.

Esseghemstraat
Herasfaltering
Vanaf 29 juli begint de gemeente aan de herasfaltering van de Esseghemstraat: afschrapen van de
oude asfaltlaag, nivelleren van de riooldeksels en de
goten, aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag, en dat
alles op een tijdspanne van ongeveer twee weken.

Bonaventurestraat
Aanleg van een nieuwe verkeersdrempel
Ter hoogte van de Dieleghemschool wordt in de
loop van de maand augusturs een nieuwe verkeersdrempel aangelegd. De werken zouden niet langer
dan één week mogen duren.

Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdeslaan en Decréestraat

F. Pire- en De
Keersmaekerstraat

Rioleringswerken

Watervoorziening

De rioleringswerken die momenteel aan de gang
zijn in de Onze-Live-Vrouw van Lourdeslaan hebben vertraging opgelopen door het slechte weer van
vorige maand. Het einde van de werken is voorzien
op 5 juli.

In samenspraak met Sibelga en Telenet, voert
Hydrobru werken uit aan de watervoorziening ter
hoogte van de voetpaden van deze twee straten.
Deze werken zouden ongeveer een maand duren.
Gedurende deze periode blijft lokaal verkeer mogelijk.

Abdij van Dieleghemstraat en
H. Liebrechtlaan
Drainering
Hydrobru is gestart met draineringswerken in de
H. Liebrechtlaan. Deze werken zullen duren tot
eind 2013.

F. Couteauxstraat
Watervoorziening
Hydrobru start met de vervanging van het waterdistributienetwerk in de F. Couteauxstraat. Het einde van de werken is voorzien in de loop van de
maand juli.

L. Dopéréstraat en
J. Lahayestraat

C. Woestelaan

Werken telecommunicatie

Volgens de woordvoerder van
Mobiel Brussel zal de gewestelijke werf Charles Woeste eindelijk hervat worden in de
loop van de maand augustus,
na het bouwverlof.

Binnenkort start Belgacom werken aan het telecommunicatienetwerk in de L. Dopéré- en de J.
Lahayestraat. Tijdens deze werken blijven deze straten bereikbaar voor het verkeer.

Start werken in augustus
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Reinheid

Het woord van de ombudsman

Netheid is een zaak van iedereen
De jaarlijkse vakantie is net begonnen en hopelijk gaat dat gepaard met eindelijk wat beter weer.
Voor de kinderen, maar ook voor de ouders, lijkt de stress van de examens al lang verleden tijd. Laten
we van deze kalme periode gebruik maken om het engagement wat betreft het milieu en de netheid in
onze gemeente eventjes in herinnering te brengen.
Zoals u weet stelt de gemeente Jette
alles in het werk om dag in dag uit dicht
bij haar inwoners te staan en de straten
proper te houden. Nogal wat burgers
spreken de gemeente aan over problemen i.v.m. de netheid in hun buurt.
Volgens diezelfde mensen werkt de
gemeentelijke dienst Openbare netheid
heel efficiënt, ondanks minder gunstige
economische omstandigheden. Hierbij
houden we eraan iedereen die zorg
draagt voor zijn gemeente en ons op de
hoogte houdt van eventuele problemen,
te bedanken voor de kostbare hulp.
Dit soort samenwerking wil de
gemeente op alle niveaus uitbouwen,
ook met de handelaars. De komende
weken loopt er dan ook een informatie-

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.

campagne gericht tot de handelaars.
Samen met de gemeentedienst
Economisch leven en Animaties en de
vzw Shopping Jette, zal de ombudsman
klaar staan om de Jetse handelaars te
helpen een betere oplossing te vinden
voor hun afvalbeleid, maar ook om de
voetpaden proper te houden en papier,
sigarettenpeuken en hondenpoep uit
het straatbeeld te bannen. Propere voetpaden trekken klanten aan en geven
hen vertrouwen. Daarom wil de
gemeente met haar handelaars een vertrouwensband creëren zodat ze zich
gehoord
en
gesteund
voelen.
Tegelijkertijd kan ze van deze contacten
gebruik maken om de handelaars te
informeren over nieuwe verplichtingen

die hen aangaan en die sinds februari
2013 van kracht zijn.

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 euro/m3 vanaf
de 3dem3. Tarief niet-Jetse particulieren:
15 euro/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.

Als u zelf handelaar bent, kan u deze
wetgeving raadplegen via www.leefmilieubrussel.be. U kan er ook een
exemplaar van het reglement aanvragen via 02.775.75.75.

Website Net Brussel in nieuw kleedje
Net Brussel loopt de laatste tijd opvallend in de kijker… en niet alleen door de
vele boetes die het oplegt. Het agentschap heeft namelijk haar nieuwe website
gelanceerd, een site die veel duidelijker en praktischer is dan vroeger. De oude
website was dringend aan vervanging toe en het moet gezegd: het opzet is geslaagd.
Ontdek het zelf op www.arp-gan.be. Onder de rubriek “ophalingen” vindt u bijvoorbeeld een applicatie voor het opzoeken van de dagen waarop in uw straat de
verschillende zakken worden opgehaald.

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
euro.

De kalender van Proxy Chimik in Jette voor de maanden juli en augustus 2013:
Kardinaal Mercierplein (politie) - van 17u tot 17.45u: 8 juli en 12 augustus
Woestelaan (OLV van Lourdes) - van 18u tot 18.45u : 21 juli en 26 augustus

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

Jeugd & Onderwijs
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De school met twee lammetjes
Wat een cool idèèèèèèèèè!
De leerlingen van de school Aurore hebben er sinds eind mei twee nieuwe kameraadjes bij.
Ze staan in de tuin van de school, de twee schattige… lammetjes Pâquerette en Eglantine!
Het is de bedoeling dat ze mee helpen de kinderen hun ecobewustzijn te ontwikkelen.
Pedagogisch en solidair project
Deze jonge “geluidloze grasmaaiertjes” zijn er niet alleen tot groot jolijt van
de kinderen, ze maken ook integraal deel uit van het schoolproject rond ecoburgerzin. Bij het zorgen voor de dieren steken de leerlingen van alles op over
zowel wiskunde, Frans en wereldoriëntatie. Het project heeft al talrijke vrijwilligers bij elkaar gekregen en levert mooie samenwerkingsverbanden op.
Ouders, leerkrachten, kinderen, oud-leerlingen,…, allemaal staan ze klaar om
het de twee logés naar hun zin te maken, van de bouw van een voorlopige
schuilplaats tot het toedienen van diergeneeskundige zorgen, het verversen van
het stro en het voederen.

Groene burgers
De lammetjes zijn van het ras Hamphire. Ze hebben geen hoorns en zijn
klein van gestalte. Ze vormen het zoveelste initiatief van de school Aurore in
het kader van hun project rond ecologie. Naast de boomgaard, de moestuin, de
vijver, het bijenhuis, de kippenren, enz., kunnen de leerkrachten dankzij
Pâquerette en Eglantine de kinderen respect voor de natuur en het milieu bijbrengen. Hun schuilplaats wordt volledig opgebouwd met behulp van gerecycleerde houten paletten en de school is ook van plan de dieren uit te lenen als
groene grasmaaiers. En dankzij de scheerwol ten slotte zullen de leerlingen het
productieproces van wol kunnen volgen en zullen ze een voorraad kunnen aanleggen voor de workshop breien.

Jetse jeugd trotseert rotweer
op Bokespop
Even leek het erop dat de Bokespop-editie van dit jaar helemaal in het water zou vallen,
maar dan hadden de weergoden nog geen kennis gemaakt met het enthousiasme van de
Jetse schoolgaande jeugd. Goed ingeduffeld en met de nodige beschermende kledij genoten
de allerkleinsten met volle teugen van de diverse animaties in het Garcetpark. Voor de iets
ouderen stond een podium opgesteld op het Kardinaal Mercierplein waar Choco Gang het
beste van zichzelf gaf.
Gelukkig waren de springkastelen in het Garcetpark
overdekt en konden de kleinsten naar hartenlust ravotten.
Blootsvoets maakten ze er de gekste buitelingen en was
het er binnen de kortste keren een gejoel van jewelste.
Ook de ingehuurde clown veroverde met zijn fratsen en
grollen in geen tijd de harten van het jonge publiek.

Na de middag waren de meest dreigende regenwolken
voorbijgetrokken en kon op het Kardinaal Mercierplein
Choco Gang van jetje geven. Dat deden ze met een rits hits
en leuke covers waarbij het publiek constant werd aangemaand om mee te zingen en te dansen. Het jonge volkje
waagde zich zowaar aan een polonaise bij zoveel ambiance!
Weer of geen weer, ook dit
jaar werd met Bokespop het
schooljaar waardig afgesloten en een welverdiende
vakantie ingeluid.
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Duurzame ontwikkeling

Jette heeft titel Fairtradegemeente
op zak!
Organisatie beoordeelde dossier positief over de hele lijn
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Jette mag zich voortaan met recht en rede
Fairtradegemeente noemen. Vorig jaar nog kreeg de gemeente de aanmaning om een tandje bij te
steken, maar half mei kwam dan het verlossende nieuws: het dossier dat de gemeente in maart
had ingediend werd goed bevonden en na Brussel-Stad en Elsene wordt Jette de derde
Fairtradegemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Fairtradegemeente is een campagne van Max Havelaar, OxfamWereldwinkels, Vredeseilanden en 11.11.11. die op een heel concrete manier wil
bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Door middel van 6 criteria speelt de campagne
in op de vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten.
We zetten deze 6 criteria nog even op een rijtje:

Criterium 1:

Het lokale bestuur steunt en promoot
Fair Trade.
Bij vergaderingen op de gemeente krijgen de deelnemers al jaren fairtradekoffie of –fruitsap geserveerd. Ook de suiker en de speculoos op de vergadertafel zijn van eerlijke oorsprong. Ook op evenementen zoals recepties dragen de
chips en de diverse sapjes het fairtradelabel. Ten slotte organiseert de gemeente
jaarlijks een fairtradeontbijt voor het personeel en trekt ook de Sint de fairtradekaart bij zijn jaarlijkse ronde langsheen de bureaus van het gemeentepersoneel.

Criterium 2:

Minstens twee fairtradeproducten zijn
beschikbaar in de plaatselijke winkels
en horecazaken.

Criterium 4:

Maar liefst 10 Jetse winkels en 5 horecazaken bieden op permanente basis
minstens twee fairtradeproducten aan. Je vindt ze niet alleen in de OxfamWereldwinkel maar ook bij Delhaize, Colruyt, Okay, Carrefour, bakkerij
Gavilan, biowinkel Bio-Sens, Déli Traiteur, Coiffeur Look en Finum. En dan
zwijgen we nog over de «gelegenheidswinkeltjes» in diverse Jetse scholen (Vande
Borne, Brel, Koninklijk Technisch Atheneum,...). De horecazaken die met plezier op de fairtradekar sprongen, zijn: Le Ritz Bowling, Il Cappuccino, taverne
Ter Linden, café L’Excelsior en Bar 77.

Via Jette Info informeert de gemeente haar inwoners op regelmatige basis
over alles wat van veraf of van dichtbij met Fair Trade te maken heeft. Zo kon
iedereen de afgelopen jaren op de voet volgen hoe ver Jette stond in het behalen van het label Fairtradegemeente. Ook tijdens de Week van de Fair Trade
krijgt eerlijke handel heel wat aandacht. Via flyers en affiches wordt het publiek
op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten rond dit evenement en krijgen de bezoekers van het gemeentehuis een (h)eerlijk kopje koffie of een fruitsap aangeboden.

Criterium 3:

Lokale scholen, bedrijven
en organisaties gebruiken
fairtradeproducten en
communiceren daarover.
Hier scoort Jette boven het gemiddelde. Daar
waar het criterium slechts 1 bedrijf, 1 school en 1 vereniging vooropstelt, stapten respectievelijk 2 bedrijven (UZ Brussel en Iriscentrum), 4 scholen (Vande
Borne, Van Helmont, Van Asbroeck en Poelbos), 1
hogeschool (Erasmus), 1 universiteit (VUB – campus
Jette) en 6 verenigingen (Ploef!, GC Essegem,
Espace Femme, Maison Médicale Tournesol, Atrium
en Le Rayon Vert) mee in het fairtradeverhaal.

De gemeente zorgt voor voldoende
media-aandacht, zowel lokaal als regionaal.

Duurzame ontwikkeling
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Criterium 5:

Een lokale stuurgroep neemt de nodige
initiatieven om de titel Fairtradegemeente
te behalen.
Het is niet de bedoeling dat deze groep op zijn lauweren gaat rusten nu de
buit binnen is. Naar analogie met het systeem van de Michelinsterren kan Jette
gerust nog een paar fairtradesterren bijwinnen, en daarvoor zijn de inzet en het
enthousiasme van de lokale actoren van deze stuurgroep van essentieel belang.
Zo levert Atrium logistieke en financïele steun aan initiatieven van lokale handelaren. En dan is er nog altijd de jaarlijkse Week van de Fair Trade – dit jaar
van 2 tot 12 oktober - waarvoor de nodige acties dienen opgezet te worden. De
agenda van de driemaandelijkse vergaderingen van de stuurgroep is dus al
behoorlijk gevuld…

Criterium 6:

Officiële uitreiking label
Fairtradegemeente
tijdens Week van de Fair Tra
de
De datum van de officiële overhan
diging van het label van
Fairtradegemeente, mag Jette vrij
bepalen. Vast staat dat deze
plechtigheid ergens tijdens de Wee
k van de Fair Trade zal geprogrammeerd staan.
Dit evenement moet alvast het hoo
gtepunt vormen van deze
tiendaagse die dit jaar plaatsvindt
van 2 tot 12 oktober. We houden
u op de hoogte en komen zeker teru
g met een verslagje van deze
feestelijke gebeurtenis!

De lokale overheid promoot via nieuwe
initiatieven de consumptie en productie
van duurzame voedingsproducten.
De gemeente Jette telt ondertussen tal van initiatieven die de consumptie en
de productie van duurzame voedingsproducten aanmoedigen. Zo kunnen
Jettenaren terecht in de Oxfam-Wereldwinkel of bij GC Essegem om er een biomand af te halen en telt de gemeente verschillende SAG-depots (Ploef!,
L’Abordage, Le Rayon Vert, school Saint-Michel,...). Een SAG is een solidaire
aankoopgroep die wekelijks fruit en groenten afneemt van boeren uit de streek.
Voor het gemeentepersoneel werd een nieuwe en meer uitgebreide formule van
biomandjes uitgedokterd. Tot slot is er de wekelijkse biomarkt in Le Rayon
Vert, de donderdagse Veggiedag in de gemeentescholen en de vergevorderde
plannen voor een biomarkt op het Kardinaal Mercierplein.

Belgische Fairtradegemeenten:
een select gezelschap
Zoals de gemeente Jette aan den lijve heeft ondervonden, is het geen sinecure om te voldoen aan de 6 bovenstaande criteria tegelijkertijd. Toch is het gelukt en mag
Jette met geheven hoofd toetreden tot het selecte clubje
van Fairtradegemeenten, een gezelschap waarvan de teller
van het aantal leden momenteel op 144 staat.
Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk gewest
kunnen enkel Jette, Brussel-stad en Elsene met het felbegeerde label uitpakken. De titel Fairtradegemeente is er
dus een om te koesteren en misstaat helemaal niet naast
die andere labels die Jette al op zak heeft (Handicity, ISO
9001, Ecodynamische onderneming en binnenkort
Anysurfer).
EEN INITIATIEF VAN DE SCHEPEN VAN DUURZAME ONTWIKCHRISTINE GALLEZ.

KELING

Gezocht: fiets om fietsbox Walenstraat te vervolledigen
Her en der in de Jetse straten zie je ze verrijzen: de fietsboxen. Dat de beschikbare plaatsen erg
in trek zijn, hoeft geen betoog. Wie wil nu geen droog en veilig plaatsje voor zijn geliefkoosde stalen ros? Toch heeft de fietsbox in de Walenstraat nog één plaatsje vrij. Wil je aanspraak maken op
deze plaats? Laat dan zo vlug mogelijk iets weten aan de verantwoordelijke van de dienst Mobiliteit
van de gemeente: Philippe Caudron – Dienst Mobiliteit – Gemeentebestuur Jette –
Wemmelsesteenweg 100 – 1090 Jette of via e-mail naar phcaudron@jette.irisnet.be.
Ter herinnering hier nog even de voorwaarden die aan de huur van aan plaats in een fietsbox verbonden zijn:
• De huurprijs bedraagt 50 euro per jaar.
• In ruil voor een waarborg van 50 euro krijgt u een sleutel van de fietsbox.
• De gebruiker moet een overeenkomst tekenen waarbij ze zich engageren de bepalingen van de
overeenkomst te respecteren.
Meer info en inlichtingen: Philippe Caudron – 02.422.31.08 – phcaudron@jette.irisnet.be
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Senioren

Seniorenreis naar Belbidi

Genieten aan de Turkse rivièra
Naar goede gewoonte vertrekken de Jetse senioren dit najaar opnieuw samen op vakantie. Bestemming:
Beldibi. Een heerlijke plek voor een geslaagde vakantie. Met aan de ene kant het heldere water van de
Middellandse Zee en aan de andere kant de bergen is Beldibi een prachtige plek aan de Turkse rivièra.
Er wordt overnacht in het Paloma Renissance Resort & Spa. Dit
hotel ligt aan het strand, met een mooie tuin. Met comfortabele
kamers, een wellnesscentrum, openluchtzwembaden en een ruim
sportaanbod beschikt dit hotel over heel wat troeven.
Om de beste voedselkwaliteit te garanderen in al hun hotels,
startte Paloma met een eigen organische boerderij waar ondermeer
biologische groenten, marmelades, olijfolie en wijn geproduceerd
worden. De à-la-carterestaurants serveren organische wijn, uit de
privéwijngaard van Paloma. Hiernaast vind je in deze restaurants en
de buffetten huisgemaakte producten vanop de Paloma boerderij.
Gelegen aan het privéstrand en dichtbij het centrum van Beldibi,
op zo'n 18 km van het centrum van Kemer geniet je hier van een
droomvakantie.
De reis vindt plaats van 17 tot 26 oktober (10 dagen/9 nachten).

Seniorenreis
naar Belbidi – Turkije
Van 17 tot 26 oktober 2013
Info en inschrijvingen:
Gemeentelijke Dienst Senioren - Carmen Demeyer 02.423.12.67 - cademeyer@jette.irisnet.be

DE SENIORENREIS IS EEN INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN NEDERLANDSTALIGE SENIOREN BRIGITTE GOORIS.

Jubilarissen of eeuweling?

Dat wordt gevierd!
U heeft de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of u viert binnenkort
uw 50, 55, 60, 65, 70 jaar (of meer) huwelijk?
Indien u dit wenst, kan het gemeentebestuur u helpen om van dit feest iets
bijzonders te maken, door u tijdens een viering in de
bloemetjes te zetten.
Het volstaat om uw aanvraag zes
weken voor de datum van uw verjaardag of huwelijksverjaardag in te
dienen bij de Ambtenaar van de burgerlijke stand (02.423.12.05) of bij de
gemeentedienst burgerlijke stand
(Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette –
tel: 02.423.12.71).

Jette, een bruisende gemeente
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Mozaïekproject valt opnieuw in de prijzen
School Brel in de bloemetjes gezet
Het mozaïekproject van het wijkcomité Magritte heeft er een meevaller bij.
Na het binnenhalen van de prijs Bruocsella 2012, werd het nu ook de laureaat van de wedstrijd
“Découvre te Fédération”, en dat allemaal dankzij een realisatie van de school Jacques Brel.
Met de eerste editie van de wedstrijd “Découvre te Fédération” wil de organisatie de Federatie Brussel- Wallonië beter bekend maken bij de leerlingen van
alle netten van het lager onderwijs. De deelnemers moesten een origineel werk
creëren op basis van een kunstwerk van een Belgisch Franstalig kunstenaar.
Ook al moesten de leerkrachten het pedagogisch programma volgen, wat
betreft de inhoud van de werken kregen ze alle vrijheid.
In Jette hebben de leerlingen van het 4de en 5de leerjaar deelgenomen aan de
wedstrijd en een muurfresco in mozaïek ontworpen rond het thema “surrealisme”. Dit thema kadert in het mozaïekproject van het wijkcomité Magritte, in
samenwerking met het René Magritte Museum. Samen met drie andere klassen
vielen onze jonge artiesten in de prijzen. Elke winnende school kreeg een geldprijs van 2.500 euro. Een mooi geschenk dat moet dienen om materiaal aan te
kopen om workshops mozaïek te organiseren op school. En zo is de cirkel rond!
De leerlingen van het 4de en 5de leerjaar hebben deelgenomen aan de wedstrijd
en een muurfresco in mozaïek ontworpen rond het thema “surrealisme”.

Dialectvereniging
De Speegelmanne

Alvast een dikke proficiat aan de kinderen en Sylvie Vanderhaegen, directrice
van de school, voor dit prachtig werk en de gewonnen prijs. De schoolmuren
wachten vol ongeduld op de werken van de leerlingen.

Met de bib op vakantie

Hoe lid worden?

Of u nu een avontuurlijke, rustige of
culturele vakantie of een vakantie in
eigen straat plant, enkele zaken
mogen niet ontbreken in uw reiskoffer
of thuis : een boek, een tijdschrift,
een cd...

Kent u ‘De Speegelmanne’? Deze dialectenvereniging houdt het Brussels dialect in leven
dankzij de uitgave van boeken rond het
Brussels, via succesvolle tentoonstellingen, maar
ook dankzij het tijdschrift ‘De Speegelmanne’.
Dit driemaandelijks tijdschrift staat boordevol
Brusselse grapjes, weetjes en wetenschappelijke
bijdrages.
Vorige maand kon u in Jette Info kennismaken met de vereniging De Speegelmanne. Er
sloop echter een zetduivel in het artikel.
Daarom herhalen we nog even hoe u lid kan
worden van deze vereniging en meteen ook het
tijdschrift ‘De Speegelmanne’ ontvangt.
Als gewoon lid betaalt u 10 euro, als steunend
lid 15 euro. U kan uw lidgeld storten op het
rekeningnummer van De Speegelmanne:
BE17 3631 1909 4721, met vermelding van uw
naam en adres.

Daarom past de bib van 24 juni tot en met 31 augustus 2013 opnieuw de grote vakantieregeling toe. U mag dan 10 boeken, 10 tijdschriften en 10 strips uitlenen voor 6 weken en dit zowel in de volwassenenafdeling als in de jeugdafdeling.
Ook uit de mediatheek mag u 10 cd's, 10 cd-rom’s en 10 dvd’s uitlenen voor
6 weken.
En wat indien u buiten deze periode vakantie plant? Geen nood, op eenvoudige aanvraag zullen de bibmedewerkers graag uw uitleentermijn en aantal materialen aanpassen.
Omdat de Zomer van het Spannende Boek er opnieuw aankomt, pakt de
bib in juli uit met recent verschenen thrillers en detectives.

Meer info:
Marcel De Schrijver – 02.428.05.86

Openingsuren :
Maandag :
Dinsdag :
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag :
Zaterdag:

Volwassenenafdeling / Mediatheek

Jeugdafdeling

14u tot 19u
14u tot 19u
12u tot 19u
14u tot 19u
14u tot 19u
10u tot 13u
14u tot 16u

16u tot 18u
16u tot 18u
12u tot 18u
16u tot 18u
16u tot 18u
10u tot 13u
14u tot 16u

Sluitingsdagen tijdens juli, augustus : 11 juli, 15,16,17 en 26 augustus
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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?
Nog 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
resterende Jetse rommelmarktseizoen.

26 augustus 2013

21 september 2013

ROMMELMARKT “JAARMARKT”

ROMMELMARKT
“VANDERBORGHT”

In de Van Bortonne-, Thomaes-,
Gillebertus-, Van Huynegem- en
Werriestraat
en
de
Wemmelsesteenweg
Plaatsbesprekingen: maandag 19
augustus van 9u tot 12u op de dienst
Economisch leven en Animaties,
bureau 46 in het Gemeentehuis,
Wemmelsesteenweg 100
Info: 02.423.13.05

In de Vanderborghtstraat
Plaatsbesprekingen
vanaf midden augustus :
Nadia 0477.749.142. of Mireille :
mireille.de-looze@hotmail.com

22 september 2013
ROMMELMARKT “DOPÉRÉ”
In de Dopéré-, Legrelle-, Bogemans
en Brunardstraat en de Wemmelsesteenweg, tussen de Legrelle- en
Dopéréstraat
Plaatsbesprekingen:
Joëlle Electeur – 02.427.63.35

22 september 2013
ROMMELMARKT "DIELEGHEM"
Op de Dieleghemsesteenweg en de
Decreestraat
Plaatsbesprekingen: 02.479.35.65
ou 0475.60.78.63

NIEUWE

HANDELSZAKEN IN

JETTE

Maandelijks stellen we in Jette Info de nieuwe
handelszaken voor die in Jette de deuren openden.
Als u voor het nieuwe schooljaar op zoek bent naar
een schooluniform, kan u terecht bij de nieuwe
winkel Uniformes-Scolaires.be, op de Woestelaan.
Bent u toe aan een nieuw (mannen)kapsel voor de
zomer? Dan kan u terecht bij de nieuwe herenkapperszaak op de Lahayestraat.
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette of is uw zaak verhuist naar
een ander adres en wil u dit kenbaar maken via Jette Info? Laat het ons
weten via communicatie.1090@jette.irisnet.be.

Uniformes-scolaires.be
Schooluniformen
Woestelaan 74
Open op woensdag, vrijdag en zaterdag
van 10u tot 13u en van 13.30u tot 18.30u

Coiffure Les Frères
Herenkapper
Jules Lahayestraat 135
Open van 10u tot 20u,
zonder afspraak.
Gesloten op dinsdag
Tel: 0485.83.35.54

Jette, een bruisende gemeente
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Van 22 tot 26 augustus 2013

Spetterend jaarmarktweekend in Jette
Op maandag 26 augustus staat de 137ste Jetse jaarmarkt op het programma. Naar goede gewoonte
zal het opnieuw een mooie editie worden met honderden (rommel)marktkramers met allerlei koopjes, indrukwekkende boerderijdieren, een kinderrommelmarkt én natuurlijk een uitgebreid aanbod
aan animatie voor jong en oud. Noteer de datum alvast in uw agenda.
De Jetse jaarmarkt is één van de grootste van het
Gewest, met vele duizenden bezoekers. Het ruime
aanbod biedt dan ook voor elk wat wils: van zuiderse concerten tot een bruisende kermis, van een spectaculair vuurwerk tot de gigantische rommelmarkt.
Midden augustus ontvangt u de volgende Jette Info,
waarin een speciaal dossier aan de jaarmarkt zal
gewijd zijn. We geven u alvast een ruim overzicht
van het goedgevulde programma van het jaarmarktweekend.

Donderdag 22 augustus

Bloemenconcert
Het jaarmarktweekend begint op donderdag 22
augustus, met het bloemenconcert door Musica
Cultura Jette en de Koninklijke Filharmonie van
Jette, in de prachtig met bloemen versierde SintPieterskerk. Van vrijdag tot maandag kan u deze
bloemenpracht trouwens gratis bezoeken in de kerk.

Vrijdag 23 augustus

Opening kermis
Op vrijdag wordt de grote kermis officieel geopend op het Kardinaal Mercierplein. De grote kermis, met vele spectaculaire attracties, houdt halt op
het plein van 23 augustus tot 1 september.

Zaterdag 24 augustus

Stripfestival
Het grote stripfestival vindt dit jaar opnieuw
plaats op zaterdag in de Oude Abtswoning van
Dieleghem, gecombineerd met de expo rond de
bekende striptekenaar Christian Denayer. Deze
tekenaar zette z’n eerste stappen in de stripwereld
door ondermeer mee te tekenen aan Michel Vaillant
en Rik Ringers. De laatste jaren werkt hij aan de
succesvolle avonturenreeks Wayne Shelton.

Zaterdag 24 augustus

Cuba del Central
Op zaterdag komen ook de muziekliefhebbers voor het eerst aan hun trekken, want dan stijgen er van op het
Laneauplein zuiderse klanken op, tijdens Cuba del Central. Salsa,
Cubaanse ritmes, tropische sfeer en
kinderanimatie vormen de traditionele
ingrediënten voor deze smakelijke
festivalcocktail.

Zondag 25 augustus

Groot muzikaal vuurwerk
Op zondagavond 25 augustus om 21.30u wordt
het officiële startschot gegeven van dit feestweekend met het groot muzikaal vuurwerk in het
Jeugdpark.

Maandag 26 augustus

Grote jaarmarkt
Op maandag 26 augustus staat de grote jaarmarkt op het programma. Het aanbod is bijna te
groot om op te sommen. De stadskinderen kunnen
opnieuw de neerhofdieren, paarden en koeien ontdekken of genieten van de kermis. Voor de kinderen is er bovendien een kinderrommelmarkt op de
parking van de Delhaize. De volwassenen kunnen
dan weer op zoek gaan naar de beste koopjes bij de
marktkramers of op de grote rommelmarkt die verschillende straten inneemt.
Op het Astridplein vindt er allerlei animatie
plaats. In het Garcetpark zal het traditionele
Joêrmetfestival voor de nodige sfeer zal zorgen, met
De Braave Joenges, Raquel Gigot & Dick van der
Harst, Majoretteketet, Les Fanfoireux, Vévé & The
Jampack en Bend It!
In hetzelfde park vindt u op maandag eveneens allerlei kinder- en jongerenanimatie en om 10.30u wordt er
voor de chalet de mooiste hond verkozen tijdens de hondenwedstrijd.

Zaterdag 24
en zondag 25 augustus

Sporttoernooien
Sportievelingen kunnen ook genieten van het jaarmarktweekend. Op
zaterdag en zondag vinden er namelijk
allerlei sportactiviteiten plaats, met een
voetbal-, petanque- en tennistoernooi.

DE JETSE

JAARMARKT IS EEN INITIASCHEPEN VAN ECONOMISCH
LEVEN EN ANIMATIE BERNARD
LACROIX EN DE VZW HANDEL EN
JAARLIJKSE JETSE MARKT, VOORGEZETEN DOOR MICHÈLE GAVILAN.
TIEF VAN
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Jette, een bruisende gemeente

Gesmaakte jazzcocktail
tijdens geslaagde editie van JJJ
Op 21 juni vond één van de grote muzikale afspraken van het jaar
plaats: Jazz Jette June. Nadat Jette Stream het Kardinaal Mercierplein
opgewarmd had, startte het grote jazzfeest met een optreden van
Zanzibar op het podium voor het station. Daarna konden de muziekliefhebbers genieten van een muzikale wandeling langs 14 cafés.
Zanzibar beet de spits af met een swingend openingsconcert. Het kleurrijk gezelschap, met roots in
ondermeer Congo en Togo, vermengde jazz, blues en boogie woogie tot een heerlijke muzikale cocktail. Wie nadien nog dorstig was naar meer muziek, kon terecht in één van de 14 deelnemende cafés. De
uitersten van de jazzvariaties werden er geserveerd, van dixieland tot swing jazz. Jazz met een Cubaans
sausje, Belgische klassiekers in een jazzkleedje of authentieke jazz, waarbij emotie en melodie versmolten worden, het stond allemaal op het programma van deze geslaagde editie van Jazz Jette June.
We maken alvast graag een afspraak voor de feestelijke 25ste editie van dit grote muziekfeest.

Uitreiking sportverdiensten
Jettenaren hebben niets qua passie ingeboet
Net als elk jaar in juni heeft de gemeente ook dit jaar haar sportievelingen beloond en hen een trofee overhandigd om hun prestaties of kwaliteiten in de verf te zetten. Een gelegenheid die aantoont dat de Jettenaren
niets qua sportieve passie hebben ingeboet.
Kampioenen, beloften, speciale prestaties, voorbeelden van fair play, vrijwilligers,… , allemaal waren ze
op 24 juni uitgenodigd in de Raadzaal om hun sportverdienste te ontvangen in aanwezigheid van gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van gemeentelijke sportverenigingen.
Ook dit jaar leverden Jetse sportievelingen talrijke opmerkelijke prestaties in de meest diverse disciplines zoals voetbal, jogging, gevechtssporten, snowkite (snowboard getrokken door een vlieger), boksen,
minivoetbal, basket, tafeltennis of turnen. Onder een warm applaus van de aanwezige menigte kregen ze
allemaal een beker of een medaille om hun prestatie te belonen.
DE UITREIKING VAN DE SPORTVERDIENSTEN IS EEN INITIATIEF VAN DE SCHEPEN VAN SPORT BENOÎT GOSSELIN EN
VZW SPORT TE JETTE, VOORGEZETEN DOOR GIANNI MARIN,

Jette Classics verkent klassieke muzikale oorden
Editie 2013 van Jette Classics was ook dit jaar een waar genoegen om er te vertoeven en er zich te goed
te doen aan prachtige klassieke klanken.
Gezien de weinig hoopgevende weersvoorspelling had de
Franstalige academie het zekere voor het onzekere genomen en het Kardinaal Mercierplein ingeruild voor de
Gemeentelijke Feestzaal. Later op de avond vertolkte het
internationaal gerenommeerde Nuove Musiche in de SintPieterskerk stukken van Tchaikovsky en Sibélius.
Voor de leerlingen van de Franstalige academie was 29 juni een echt hoogdag
waarop ze hun kunsten konden loslaten op het talrijk opgekomen publiek. Percussie,
fluit, piano, zang, gitaar, dans,…, allemaal disciplines die uitgebreid aan bod kwamen
en gesmaakt werden door de aanwezige kunstliefhebbers.
Om 21 uur was het de beurt aan de professionelen. In de Sint-Pieterskerk zorgde
Nuove Musiche o.l.v. Eric Lederhandler voor een waardige afsluiter van deze editie
van Jette Classics.

Jette, een bruisende gemeente
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15 augustus 2013

Genieten van de prachtige oldtimers
op Retro Jette
Op 15 augustus 2013 kan u naar goede traditie op
het Koningin Astridplein terecht voor de 5de editie van
Retro Jette. Tientallen prachtige oldtimers zullen het
plein inpalmen en kunnen vrij bewonderd worden door
de toeschouwers. Een ideale afspraak voor nostalgici en
liefhebbers van pareltjes van automobieltechnologie uit
vervlogen tijden.

Op donderdag 15 augustus palmt de oldtimerparade Retro Jette opnieuw de
Jetse straten in. De optocht start rond 9.30u op het Koningin Astridplein en na
een rustige rit doorheen onze gemeente en omgeving komen de wagens rond
13u terug aan op het Koningin Astridplein. Daar kan u deze unieke oldtimers
aanschouwen tot 15u. Nadien worden de prijzen en souvenirs verdeeld onder de
deelnemers.
Bent u zelf de trotse eigenaar van een oldtimer en wilt u deelnemen aan deze
optocht? Dan kan u zich inschrijven via het onderstaande inschrijvingsformulier.
Opgelet: enkel de 30 eersten kunnen worden ingeschreven.
DEZE

ORGANISATIE IS EEN SAMENWERKING TUSSEN DE VZW

“SPORT

TE

JETTE”

VOORGEZETEN DOOR GIANNI MARIN, EN SCHEPEN VAN SPORT BENOÎT GOSSELIN.

Inschrijvingsformulier Retro Jette 15 augustus 2013
Auto
Merk:
Model:

Jaar (voor 1988): 19

Bijzonderheid:

Deelnemer
Naam en voornaam:

Adres
Straat:
Postcode en plaats:
Tel/GSM:

Club:

Middagmaal: Vol au vent – Tomaat garnaal – Américain (omcirkel uw keuze)
Deelname in de onkosten: 40 euro per persoon (kinderen -12 jaar: 20 euro). Met ontbijt, middagmaal (aperitief, hoofdgerecht (vol au vent, tomaat garnaal of
américain met frietjes) en 2 drankbonnetjes. De bijkomende dranken zijn ten laste van de deelnemers en moeten onmiddellijk ter plaatse betaald worden.
Ik stort een bedrag van .................. euro voor ................. personen (waaronder ........... kinderen) op rekeningnummer BE93 0680 7149 3067 van de VZW “Sport
te Jette” Wemmelsesteenweg, 100 in 1090 Jette (voor 5 augustus 2013).
Datum en handtekening, met vermelding “Gelezen en goedgekeurd”

Formulier terug te sturen voor 5 augustus 2013 naar: Luc Wauters - VZW “Sport te Jette”
- Negen Provincieslaan 16 bus 7 - 1083 Ganshoren - Tel: 02.469.37.26 - 0477.512.466 – fax: 02.423.12.94.
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Vier de Vlaamse feestdag
In de tuin van het gemeentehuis
Op woensdag 10 juli 2013 wordt in de tuin van het Jetse gemeentehuis opnieuw de Vlaamse
feestdag gevierd. De ideale gelegenheid om met vrienden en medebewoners het glas te heffen,
in een aangename sfeer.
Vanaf 19u kan u genieten van een aperitiefje, gevolgd door een barbecue, in
de tuin van het gemeentehuis. Voor de muzikale animatie zorgt De Plezante
Noot. Dit fanfare-ensemble brengt akoestische Nederlandstalige liederen, terwijl de muzikanten zich onder het publiek begeven.
Daarnaast is er ook nog gezinsanimatie voorzien en naar goede gewoonte
kunnen de aanwezigen ook genieten van een hapje en een drankje, met een barbecue. Op uw gezondheid!
EEN INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN VLAAMSE GEMEENSCHAP BRIGITTE GOORIS ,
GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM EN DE NEDERLANDSTALIGE OPENBARE
BIBLIOTHEEK

HET

10 juli 2013 om 19u
Tuin Gemeentehuis Jette
Wemmelsesteenweg 100
Gratis toegang
Meer info: dienst Vlaamse Gemeenschap – 02.423.13.73 - cultuur@jette.irisnet.be

Van 5 juli tot 11 augustus

Brussel Bad, een zomervakantie boordevol
animatie, muziek en sport
Binnenkort gaat de 11de editie van Brussel Bad van start. Op een boogscheut van Jette kan u
langs het kanaal genieten van een zonnige (?) zomervakantie, boordevol animatie, muziek en sport.
Brussel Bad aan de Brusselse haven is intussen een vaste afspraak geworden tijdens de zomer. Dit jaar
vindt het evenement plaats van 05 juli tot 11 augustus. Het programma? Cocktails aan het strand, volop
muziek, sport, verschillende animaties, concerten voor kinderen,... En voor de nachtraven zijn de er de partycruises op de Boat Club met een uitzonderlijke programmatie. Er zijn dit jaar ook enkele nieuwigheden
voorzien zoals een feeërieke openingsshow, het Let it Beach festival, een openlucht cinema Heure d'Eté en
wateractiviteiten.

Spectaculaire openingshow
Het startschot wordt gegeven op 5 juli om 22u. Het strand van Brussel Bad zal in vuur en vlam staan tijdens het klank- en lichtspel “Sable de Feu”, dat de brug maakt tussen water en vuur. De groep Orryflammes
geeft een grote vuurwerkshow: een combinatie van vuurkunst en technologie, een greep uit hun mooiste
effecten, een half uur durende droom voor toeschouwers van alle leeftijden.
Maar naar goede gewoonte staat er nog veel meer op het programma, voor jong en oud, voor wie kiest
voor actie of voor wie het liever rustig houdt. Wat dacht je bijvoorbeeld van een les pilates, een petanque cup
of live-concerten? U kan ook nieuwe sporten ontdekken, zoals Indiaca, een Braziliaanse, traditionele sport,
die een mengeling vormt van badminton en volleybal. Of wat denkt u van filmklassiekers als True Grit of Kill
Bill of een goochelshow voor de kids? De dans- en muziekliefhebbers kunnen dan weer inschepen op de
Boatclub met Guest DJ’s, voor een clubbingrondvaart van meer dan 4u op het kanaal.
Brussel Bad biedt dus voor elk wat wils. Als u wil genieten van een vakantie vlakbij uw voordeur weet u
waarheen. Dan is het enkel nog hopen op de zon!

Brussel Bad 2013
Haven van Brussel, toegang via Saincteletteplein
Di, woe, don en zon van 11u tot 22u; vrij en zat van 11u tot 23u; ma gesloten
www.brusselbad.be
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Zin in muziek, woord of dans?

Jetse Academie stelt nieuw seizoen voor
Ben je bezeten door de muziek-, dans- of toneelmicrobe en heb je zin om er een deel
van je vrije tijd in te steken? Dan kan de Jetse Academie Muziek – Woord – Dans je ongetwijfeld helpen om je talenten te ontwikkelen. Kinderen vanaf 5 jaar, maar ook volwassenen, kunnen er terecht om een keuze te maken uit het ruime cursusaanbod.

MUZIEK

WOORD

DANS

Schuilt er een muzikaal genie in jou of ben
je gepassioneerd door muziek. In de Jetse
Academie Muziek – Woord – Dans kan je je
favoriete muziekinstrument leren bespelen.

Misschien droom je ervan ooit op de planken te kunnen staan of verhalen te declameren? Of wil je gewoon wat schaven aan je uitspraak?

Wie jong is of gewoon jong van geest maar
heel dynamisch overweegt misschien wel een
meer fysiek tijdverdrijf. Dan is de cursus
‘Dans’ je op het lijf geschreven.

De keuze is bijzonder ruim, van dwarsfluit
tot saxofoon, van elektrische gitaar tot piano.

Dan is de sectie Woord iets voor jou, met
zijn algemene verbale vorming, dramatische
expressie, repertoirestudie, voordracht, toneel
en welsprekendheid.

Na een algemene dansinitiatie krijg je een
doorgedreven artistieke training die je helpt
om elke vezel van jouw lichaam te beheersen
en om de mooiste klassieke of hedendaagse
dansen onder de knie te krijgen.

Ook de kleinsten kunnen er hun eerste stappen zetten in de muzikale wereld, onder meer
tijdens de cursus creatief musiceren. Daarnaast
kan je via de academie de muziekgeschiedenis
ontdekken, je zangtalent testen in het zangkoor of je muziektheorie aanscherpen.

Inlichtingen en inschrijvingen:
Vanaf 29 augustus 2013
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 15.30u tot 19.30u,
Vrijdag van 15.30u tot 18u
Telkens op de academie
Wilgstraat 1
Betaling met bancontact

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
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21 juli 2013 : Drach’ National
Gezellig muziekfestival op het Laneauplein
Op 21 juli vindt de derde editie plaats van Drach’ National, het gezellig muziekfestival op het Laneauplein. De organisatoren houden ervan om de weergoden uit
te dagen. Daar waar deze nationale feestdag vaak het toneel is van regenbuien,
organiseren zij een gratis muziekfestival in hartje Jette.
Het Laneauplein kan gerust het muzikale plein van onze gemeente genoemd worden. Op maandagavond vinden er
in de brasserie wekelijks optredens plaats, onlangs kon men er terecht tijdens Jazz Jette June en met Cuba del Central
wordt op dit plein traditioneel het startschot gegeven voor het jaarmarkweekend. Op onze nationale feestdag vindt er
dit jaar voor de derde keer Drach’ National plaats, waar vooral rockliefhebbers aan hun trekken komen.

Rock ‘n rollklassiekers
Het festival gaat van start om 18u,
met The Night Birds. Deze groep
bestaat uit vier doorwinterde muzikanten met een voorliefde voor rock,
blues, funk en rockabilly. Sommigen
onder hen staan reeds 50 jaar (!) op
het podium. Ze hebben echter nog
niets ingeboet aan passie en gedrevenheid en staan steeds garant voor een
stevig muzikaal feestje.

The Night Birds brengen persoonlijke interpretaties van de grootste rockklassiekers,
van de jaren ’60 tot de jaren ’90. Van Santana tot Eric Clapton, van The Beatles tot Chris
Rea, Elvis Presley, Jimmy Hendrickx, Sting, Status Quo, The Rolling Stones, The
Kinks,… Ze passeren allemaal de revue en vormen een stevige en swingende mix. De
ervaren rotten van The Night Birds zullen met hun rockcovers meteen de juiste toon zetten voor een sfeervol feestje.

Franse en rockcovers

Little Roman
& The Dirty Cats

Rond 20u is het de beurt aan Asphalte. De groep bestaat reeds 30 jaar en beschikt dus
over tonnen ervaring. Tijdens de jaren ’80 bracht Asphalte met eigen nummers
Franstalige (hard)rock. Het grote succes bleef echter uit en sinds de jaren ’90 brengen ze
voornamelijk rockcovers uit de jaren ’70 en ’80, van Deep Purple tot Pink Floyd. Dit repertoire wordt gecombineerd met enkele klassiekers uit de Franse rockgeschiedenis. Van zodra de groepsleden de knop omgedraaid hadden naar het coverrepertoire konden ze rekenen op enthousiaste reacties van het publiek. Het resultaat is dat ze
vele jaren later nog steeds met tomeloze energie op het podium staan en moeiteloos het publiek inpalmen met hun
muziek. Voor Drach’ National zal hun voormalige sologitarist Frédéric Mencigar en de jazz-rockvioliste Françoise
Derissen mee het podium beklimmen, hetgeen het optreden nog wat extra piment zal meegeven.

Swingende Rockabilly
Omstreeks 22u mogen Little Roman & The Dirty Cats het feestje afsluiten. De groep werd in 2009 opgericht,
rond een glas whisky en een oude platendraaier. Bij aanvang speelden ze voornamelijk covers van onvergetelijke
nummers uit de jaren ’50. Al snel stapelden de optredens zich op en begon het te kriebelen om zelf nieuwe songs
te schrijven. Een devies blijven ze trouw: ‘Keep on rockin’!’. Met een ontembare energie zullen ze het publiek de
meest swingende Rockabilly laten ontdekken, wat garant zal staan voor een nacht vol dansplezier. Trek alvast uw
beste dansschoenen aan en maak je klaar voor een stomende nationale feestdag vol muziek.

Drach’ National
21 juli 2013 vanaf 18u
Laneauplein

met The Night Birds, Asphalte
en Little Roman & The Dirty Cats
Gratis toegang

DRACH NATIONAL IS EEN ORGANIVAN
BRASSERIE LE
CENTRAL, MET DE STEUN VAN
SCHEPEN VAN BICOMMUNAUTAIRE
ACTIVITEITEN PAUL LEROY

SATIE
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Jette Stream
Muzikaal aperitief
op het Kardinaal Mercierplein
Deze zomer kan u in Jette genieten van een nieuw evenement: Jette Stream. Nog tot 20 september kan u
elke vrijdagavond terecht op het Kardinaal Mercierplein voor een muzikaal aperitief. De ideale start voor
het weekend. De wekelijkse afspraak ging midden juni succesvol van start. Ook het programma van de
maand juli tot midden augustus ziet er veelbelovend uit.

Programma
juli tot midden augustus
Vrijdagavond
van 17u tot 22u
05/07 Special edition
FM Brussel

us
t
s
gu
Au

Juli

THE JELLY BELLIES

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. De perfecte gelegenheid om met vrienden af te spreken en samen het
weekend in te duiken. Tijdens de komende weken staan er opnieuw vele mooie
namen op de affiche: The Jelly Bellies, Steph X, Spastik, Bartolomeo,… Op 2
augustus kan u zelfs genieten van een live optreden van Magic Panda, rechtstreeks uit de UK.
Afspraak dus op vrijdagavond, nog tot 20 september, op het Kardinaal
Mercierplein voor Jette Stream.
Volgende maand vindt u
het programma van
midden augustus tot 20
september in Jette Info.

Facebook The Jelly Bellies https://soundcloud.com/thejellybellies

02/08 Silenced Label
Showcase

L-FÊTES

MAGIC PANDA
(UK/LIVE !)

Facebook L-Fêtes https://soundcloud.com/l-f-etes

12/07

DJ REEDOO
Facebook dj Reedoo

RED ANT
www.mixcloud.com/RedAnt/

CONNY
https://soundcloud.com/connymusic/conny-sunshine

19/07 Special edition
Dali's Bar

STEPH X
https://myspace.com/djstephx

Jette Stream MISTER LINES
Elke vrijdagavond

https://soundcloud.com/mr-lines-1

van 17u tot 22u
Nog tot 20 september
Behalve op 23 en 30
augustus
Kardinaal Mercierplein
Gratis toegang
Meer info:
www.jettestream.be

26/07

DJ K2D
Facebook dj K2D

LORENZO OTTATI
https://soundcloud.com/lorenzoottati

SERIOUS KIDS
CONCERT LIVE !
JETTE STREAM IS EEN ORGANISATIE VAN LOWSOUND, OP INITIATIEF VAN
SCHEPEN VAN ECONOMISCH LEVEN EN ANIMATIES BERNARD LACROIX.

Facebook Serious Kids

https://soundcloud.com/magicpanda

SPASTIK
(SPECIAL 4H SET)
www.mixcloud.com - Spastik

09/08 Edition Spéciale
Doctor Vynil

DC SALAS
https://soundcloud.com/dc-salas

JOHN BON GODASS
https://soundcloud.com/john-bongodass

16/08 Special edition
Café d'Anvers

BARTOLOMEO
https://soundcloud.com/cafe-danversofficial

SMOS
https://soundcloud.com/dj-smos
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Echo van de administratie

Pocketgids ‘Jette op zak’
Boordevol nuttige informatie
Deze maand vindt u bij uw Jette Info de handige gids ‘Jette op zak’. Deze pocketgids herneemt
de praktische informatie met betrekking tot het gemeentebestuur, maar verzamelt eveneens nuttige
informatie over allerhande organisaties, verenigingen en instellingen.
Het is u ongetwijfeld al overkomen dat u op
zoek bent naar een telefoonnummer van een specifieke dienst. De contactgegevens van een schepen,
het OCMW, een crèche,… Waar moet u dan op
zoek? Internet kan een hulp vormen, maar voor
alles wat te maken heeft met het gemeentebestuur,
organisaties en instellingen met een openbaar nut,
hebben we de praktische pocketgids ‘Jette op zak’
uitgebracht. U ontvangt deze handige gids deze
maand bij uw informatiekrant.

Van een opvanghuis voor vrouwen tot
het oproepnummer van de brandweer
‘Jette op zak’ bevat 20 pagina’s boordevol nuttige informatie. De eerste pagina’s hernemen de
praktische info over het gemeentebestuur. Wat zijn
de openingsuren van het Gemeentehuis? Wat is
het
telefoonnummer
van
de
dienst
Nederlandstalige senioren? Hoe kan ik de preventiedienst contacteren?
Na deze info volgt de voorstelling van het
College van Burgemeester en Schepenen. U vindt
er de mandatarissen met hun foto, bevoegdheden
en hun telefoonnummer. Op de volgende pagina’s
ontdekt u de gegevens van de Jetse sociale organisaties, zowel op vlak van tewerkstelling, huisvesting als sociale hulp. Zo vindt u er de gegevens
van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap,
het Sociaal Woningbureau, de Jetse Haard en het
OCMW. Daarnaast zijn ook de Jetse sociale verenigingen opgenomen in de gids. Dit gaat van een
sociaal restaurant tot een opvanghuis voor vrou-

wen. Ook de organisaties die zich richten op
gezondheid zijn in dit deel opgenomen, van een
medisch huis tot een dagcentrum voor personen
met een mentale handicap.
Voor de jonge ouders zijn de verschillende
crèches en kinderdagverblijven opgenomen in
de gids, samen met de gemeentelijke raadplegingen voor zuigelingen en de overige structuren die betrekking hebben op jonge kinderen. Zijn de kinderen al wat ouder, dan heeft
u misschien nood aan de gegevens van de
Nederlandstalige gemeentescholen?
Bent u op zoek naar ontspanning, dan vindt u
inspiratie op de volgende bladzijden, waar de
sportinfrastructuur en de culturele infrastructuur
hernomen zijn. Ook de overige gemeentelijke
infrastructuur, zoals de kinderboerderij of de
dienst Beplantingen, zijn opgenomen. Ook aan
de senioren werd gedacht, met de opsomming
van de verscheidene rust- en verzorgingstehuizen
in Jette.
Ten slotte wordt de gids afgerond met praktische informatie over de vakbonden en de
mutualiteiten. ‘Jette op zak’ wordt afgesloten
met nog een reeks nuttige telefoonnummers,
zoals brandweer, politie, antigifcentrum,
belastingen,…
Kortom, ‘Jette op zak’ zit boordevol nuttige
informatie en vormt een handige pocketgids die u
best bij de hand houdt.

Water als centraal thema
De gids ‘Jette op zak’ heeft telkens een centraal thema, gekoppeld aan de actualiteit. Dit
jaar is dit thema ‘Water’. Het menselijk
lichaam bestaat voor 60% uit water… Water
vormt dus onmiskenbaar een onmisbare en
belangrijke levensbron. Toch beschikt een vijfde van de
wereldbevolking niet over stromend water. De overconsumptie en vervuiling
hebben er voor gezorgd dat onze wereldwijde waterreserves bedreigd zijn en dus ook onze
gezondheid en levenskwaliteit. We moeten dus dringend water op waarde schatten, met een
goed beheer en een gedegen bescherming. Water is meer dan een eenvoudig consumptieproduct en vormt een kostbaar goed dat van levensbelang is voor de komende generaties.
Unesco riep 2013 uit als het internationaal jaar van de samenwerking op het vlak van
water. Op elk niveau, van internationaal tot lokaal, kunnen we succesvolle initiatieven
nemen om de kwaliteit van het kostbaar water te beschermen. Ook als bewoner kan u uw
steentje bijdragen. Laat ons samenwerken om ons verbruik te beperken en om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen en van het leefmilieu.

