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Gemeentelijk
Parkeerplan
Geef uw mening

Met het oog op een beter
parkeerbeleid op haar grondgebied, werkt Jette momenteel
een Gemeentelijk Parkeerplan
uit. Gedurende 4 informatievergaderingen kunnen de Jettenaren de details van het
Jetse plan en de verschillende
maatregelen rond de toekomstige parkeerzones ontdekken.
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De mobiliteit in
goede banen leiden
Volgende maand kan u het project
voor het Gemeentelijk Parkeerplan ontdekken. Tijdens vier informatievergaderingen, in vier
verschillende Jetse wijken, wordt
het plan uit de doeken gedaan. Net als het bijhorend openbaar onderzoek bieden deze de Jettenaren de kans om
hun mening, opmerkingen of voorstellen te geven.
Een Gemeentelijk Parkeerplan zal op termijn een verplichting worden in het Brussels Gewest. Jette verkiest
echter om te anticiperen. Het project ligt reeds op tafel
en nadat de Jettenaren inspraak gekregen hebben en
na eventuele aanpassingen, zal dit najaar het definitief
plan uitgewerkt en goedgekeurd worden.
Maar wat is nu precies de inhoud en het doel van een
dergelijk Parkeerplan? Het is alvast geen middel om

“

extra inkomsten te creëren, zoals het cliché klinkt. Wel
moet het ons helpen om de mobiliteit in goede banen
te leiden en het parkeerbeleid in het bijzonder. Het plan
bepaalt de parkeerzones die van toepassing zullen zijn
in onze gemeente en omvat eveneens de modaliteiten
rond de parkeerkaarten. Zo zullen grote delen van Jette
blauwe zone worden (2u parkeren, met parkeerschijf).
Daarnaast komen er ook beperkte groene en oranje
zones (betalend parkeren, in handelscentra). Het spreekt
voor zich dat er voor de bewoners de specifieke mogelijkheid bestaat om een bewonerskaart te bekomen. Ook
voor bedrijven en werknemers worden parkeerkaarten
gecreëerd, eveneens met bijzondere tarieven.
Het Parkeerplan zal bijdragen tot een efficiënter parkeerbeleid. De voorbije jaren kende Jette, en zowat het volledig Brussels Gewest, een bevolkingsexplosie. Nu kunnen
we als lokale overheid hierop inspelen door huisvestingsprojecten te lanceren of te ondersteunen, door meer
scholen te bouwen, door meer groene ruimte te voorzien,… Wat we echter niet kunnen, zijn extra m2 creëren
op de openbare weg. Het aantal parkeerplaatsen is dus
beperkt, terwijl het aantal voertuigen jaarlijks blijft toenemen. Het Parkeerplan moet zorgen voor een beter verloop van de plaatsen, met bijzondere aandacht voor de
bewoners. Op lange termijn moet het Parkeerplan ook
leiden tot een verhoogd gebruik van alternatieve vervoersmiddelen zoals openbaar vervoer, fiets, autodelen,…
Ik hoop alvast u te mogen ontmoeten op een van de vier informatievergaderingen om uw
constructieve opmerkingen te
ontdekken.

”
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HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en 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

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester
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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

Paul LEROY
5de Schepen
LBJ
• Franstalige cultuur (inclusief Franstalige academie
en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Gezinnen en het Jonge
kind, Franstalige jeugd
• Gezondheid - Stedenbou

Geoffrey LEPERS
1ste Schepen
MR-OPEN VLD
• Franstalig onderwijs
• Financiën
• Openbare reinheid
• Toerisme
• Informatica &
Nieuwe technologieën
• Oudstrijders
• Vervoer

Bernard VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN

Benoît GOSSELIN
LBJ

LBJ

• Openbare ruimte
• Gemeentelijk patrimonium
• Energiebeheer
(URE, PLAGE, …)

• Preventie
• Sport
• Buitenschoolse activiteiten
en Kids’ Holidays
• Personeel
• Bi-culturele infrastructuren

• Burgerlijke stand
Demografie
• Sociale zaken
• Gelijke kansen – Integratie –
Mindervaliden
• Leefmilieu
• Kwaliteit van de dienstver-

> bvannuffel@jette.irisnet.be
02.423.12.08

de

3 Schepen

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

> glepers@jette.irisnet.be
02.423.12.34 - 02.423.12.19

Brigitte GOORIS
7de Schepen
MR-OPEN VLD

Christine GALLEZ

• Economisch leven en Handel
• Animatie
• Werkgelegenheid
• Leegstaande gebouwen en
terreinen
• Erediensten

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

8de Schepen

ECOLO-GROEN

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Paul-Marie EMPAIN : Gemeentesecretaris

Van op de banken van de gemeenteraad…
Gemeenteraad van 29 april 2015

Nieuw gemeenteraadslid
Tijdens de zitting van de gemeenteraad van eind april heeft
Sara Rampelberg (N-VA) de eed afgelegd en werd ze geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Ze vervangt René Marchal.
De gemeenteraad van Jette bestaat uit 35 raadsleden, waaronder de burgemeester en de schepenen, die om de 6 jaar
tijdens gemeenteraadsverkiezingen verkozen worden.

4de Schepen

lening aan de burger
> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Bernard LACROIX
6de Schepen
LBJ

> blacroix@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Claire VANDEVIVERE

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 24 juni 2015 om
20u in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraadszitting op https://publi.irisnet.be.

Brigitte De Pauw
Voorzitster OCMW
LBJ
OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
> Secretariaat: 02.422.46.11
> Sociale dienst: 02.422.46.75

Sociale Huisvestingsmaatschappij Jetse
Haard
Voorzitter :
Benjamin Goeders
Esseghem 3, Lahayestraat 282
> Tel. 02.478.38.35
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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Percelen voor moslims en joden op Jets kerkhof
Sinds begin dit jaar beschikt het kerkhof van Jette over percelen waar overledenen van alle
godsdiensten een laatste rustplaats kunnen geven.

E

nkele jaren geleden stond Jette voor de
keuze: zich aansluiten bij de Intercommunale voor Teraardebestelling dat de multiconfessionele begraafplaats van Schaarbeek
beheert, of zelf een ruimte aanbieden waar moslims en joden zich kunnen laten begraven volgens
de gebruiken of voorschriften van hun godsdienst. De Jetse gemeenteraad opteerde voor de
tweede oplossing.

Respect
Het is een wettelijke verplichting om iedere
burger de kans te geven om begraven te worden
in zijn eigen gemeente. Daarbij hoort vanzelfsprekend het nodige respect voor deze godsdiensten
en geloofsovertuigingen en de daarmee gepaard
gaande gebruiken. Zo worden islamitische overledenen begraven met het gezicht naar de Ka'ba
in Mekka.

Individuele concessies
De werken voor de aanleg van de twee percelen werden begin dit jaar afgerond en sindsdien
is de ruimte beschikbaar voor moslims of joden
die er hun overledenen een laatste rustplaats willen geven. Tot nu toe hebben er nog geen begrafenissen plaatsgevonden, maar er is wel al
geïnformeerd naar de prijs voor een concessie.
Het gaat hier om individuele concessies van 50
jaar in volle grond.
Meer info bij de gemeentelijke dienst Burgerlijke Stand: 02.423.13.25

Nog tot 26 juni

Hulp belastingaangifte

V

anaf eind mei organiseren het Gemeentebestuur en de belastingsdienst opnieuw permanenties om u te helpen bij
het invullen van uw belastingaangifte. Een dienstverlening die jaarlijks op heel wat bijval kan rekenen.
Geraakt u niet wijs uit uw formulier? Dan kan
u terecht op de permanenties van het gemeentebestuur en de dienst belastingen.
De medewerkers van de belastingdienst vullen
uw belastingaangifte in via Tax-on-web, hetgeen de
procedure sneller en eenvoudiger maakt. Zo bent u
meteen zeker dat de aangifte correct ingevuld is. U

kan hulp krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte tot 26 juni 2015, elke weekdag van 8.30u tot
13.30u, in de Léon Theodorstraat 108. U moet geen
afspraak maken maar kan gewoon langskomen tijdens de voorziene openingsuren. Weet dat er maximum 150 personen per dag geholpen kunnen
worden. Breng alle nuttige documenten mee.
Hulp belastingaangifte
Nog tot 26 juni 2015
van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 13.30u
Theodor 108 - Theodorstraat 108
Polyvalente zaal - 1ste verdieping

Léon Theodorstraat 108

Samenleving
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Bernard Lacroix stopt als schepen
Afscheid van een politiek monument

E

ind mei stopt Bernard Lacroix als schepen, een functie die hij reeds sinds 1988
(!) bekleedde. Hij blijft wel zetelen als gemeenteraadslid. De plaats van dit politiek monument in het college wordt ingenomen door
Jean-Louis Pirottin, maar er zijn wel enkele verschuivingen bij de bevoegdheden van de schepenen.
De geboren en getogen Jettenaar Bernard Lacroix heeft er een lange politieke carrière opzitten. De laatste jaren was hij voornamelijk
verantwoordelijk voor het economisch leven, animatie en tewerkstelling. Jean-Louis Pirottin volgt
hem op als schepen. Deze politicus, eveneens lid
van de Lijst van de Burgemeester, heeft in het
verleden reeds zijn sporen verdiend als schepen
van onder meer Openbare Ruimte en Financiën.
Nu zal hij verantwoordelijk worden voor Franstalige cultuur, Bicommunautaire activiteiten, Tewerkstelling en leegstaande gebouwen. De
bevoegdheid Economisch leven en Handel wordt
overgenomen door schepen Paul Leroy terwijl de
erediensten een bevoegdheid worden van de Burgemeester.
Volgende maand kan u in Jette Info een portret ontdekken van Schepen Lacroix.

11 juni 2015

Opleidingsbeurs 2015: Uw Schakel naar Werk

Z

oek je werk? Zoek je een opleiding? Wil je
een beroep leren? Wil je hulp bij je zoektocht, maar weet je niet waar je moet
zijn? Kom dan op donderdag 11 juni naar de Opleidingsbeurs “Uw Schakel naar Werk” in de Ancienne Belgique.
40 organisaties presenteren er hun opleidingen of begeleidingsaanbod in het Nederlands. De
beurs is gericht naar Nederlands- en anderstaligen in het Brussels gewest. Naast werkzoekenden
zijn ook consulenten, trajectbegeleiders of andere
professionals van harte welkom op deze opleidingsbeurs. De Opleidingsbeurs is een organisatie
van Tracé Brussel vzw en de Brusselse Werkwinkels, in samenwerking met VDAB en Actiris.
Meer informatie: www.tracebrussel.be
Opleidingsbeurs 2015: Uw Schakel naar Werk
Donderdag 11 juni 2015 – 10u-16u
Ancienne Belgique
Anspachlaan 110 - 1000 Brussel
Gratis toegang
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Voedselhulp
Een nieuwe vzw in Jette
In het kader van het Sociaal Actieplan 2015-2020 zag de nieuwe vzw Jetse voedselhulp vorige maand het daglicht. Het doel? De Jetse partners rond voedselhulp (gemeente, OCMW,
verenigingen) samenbrengen om iedereen toegang te bieden tot gezonde voeding.

H

et grootste project van de vzw is de
oprichting van een sociale kruidenierswinkel waarvan de opening begin 2016 voorzien is. Dit project biedt kansarmen de kans om
tegen een verlaagde prijs (vaak 50% van de marktprijs) producten aan te kopen, maar draagt tevens
bij tot sensibilisering en het sociaal netwerk.

Meer dan een sociale kruidenier
De vzw vormt eveneens een platform die alle
mogelijke betrokkenen rond voedselhulp wil samenbrengen (sociale restaurants, verenigingen,
handelaars, supermarkten, openbare diensten,…).
Op deze manier kunnen samenwerkingen op
touw gezet worden, gezamenlijke projecten, kan
de bevolking gesensibiliseerd worden en kunnen
er activiteiten georganiseerd worden rond duurzame voeding. Zo zal het tegengaan van verspilling via hergebruik van onverkochte goederen
centraal staan, net als educatieve projecten zoals
gezamenlijke groentetuinen.
Een initiatief van Brigitte De Pauw, OCMW-voorzitster, en Claire
Vandevivere, Schepen van Sociale Zaken

De Brusselse Keukens voor het Jetse OCMW
Een troef voor het rusthuis en de maaltijden aan huis
Vanaf 1 juni 2015 zal het Jetse OCMW een beroep doen op de Brusselse Keukens om
haar dienstverlening te verbeteren voor de rusthuisbewoners en voor de leveringen
van maaltijden aan huis voor alleenstaande personen.

D

e Brusselse Keukens is een openbare vereniging die maaltijden klaarmaakt en levert aan verschillende instellingen in
Brussel, waaronder het Jetse gemeentebestuur en
de kantines van de Jetse gemeentelijke scholen.

Betere dienstverlening
Met deze nieuwe samenwerking wil het Jetse
OCMW haar maaltijdendienst nog verbeteren. Het
rusthuis zal, voor de geïnteresseerden, beschikken over een self-serviceruimte, om zo de autonomie van de bewoners te verhogen. Daarnaast

zal de verscheidenheid van de menu’s verhoogd
worden, net als de toegankelijkheid van het restaurant voor het publiek en de familie.
Voor de leveringen aan huis blijven de kwaliteit
en de dienstverlening de belangrijkste aspecten,
net als de kostprijs van de maaltijden, aangezien
deze verandering een prijsdaling met zich meebrengt. Een andere belangrijke verandering is de
overschakeling van een warmteketen naar een
koudeketen. Dankzij dit procédé, die de beste hygiënische omstandigheden garandeert, worden
de gerechten koud en afgesloten geleverd. De ge-

bruiker kan deze dan opwarmen wanneer dit hem
het beste past. De dienst Delis’ke, die instaat voor
de leveringen, hecht veel belang aan het welzijn
van de gebruikers, via een dagelijkse levering en
een telefonische permanentie van een sociaal assistent.

Meer info :
dienst Gezinshulp van het OCMW
02.422.46.51

Samenleving
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Inbraakpreventie vakantieperiode

H

eeft u ook plannen om binnenkort op vakantie te vertrekken? Hou alvast enkele
preventietips in het achterhoofd om een
inbraak te vermijden tijdens uw afwezigheid.

We geven alvast enkele inbraakpreventietips mee:
• Hou zo weinig mogelijk waardevolle objecten in
huis
• Bewaar juwelen, geld,... op een veilige plaats (vb.
kluis)
• Geef uw woning geen onbewoonde indruk (laat
iemand de rolluiken op en neerlaten, de brievenbus leegmaken, een lamp met tijdschakelaar,…)
• Laat geen vakantieboodschap op uw antwoordapparaat
• Opgelet met vakantiefoto’s op Facebook (post
deze pas achteraf)
• Controleer uw sloten. Zijn deze niet te gemak-

kelijk te forceren? Controleer deze ook achteraan de woning (de meeste inbraken gebeuren
via de achterzijde van de woning).
• Heeft u een goede band met uw buren? Verwittig ze dan dat u niet thuis bent en vraag hen uw
woning gade te slaan.

Vakantietoezicht politie
Wil u dat de politiezone Brussel-West tijdens
uw vakantie uw woning nauwlettend in de gaten
houdt? Dat kan! Al wat u te doen staat is hen tijdig (uiterlijk 15 dagen voor u vertrekt) op de
hoogte te brengen van uw vakantieplannen en
van de periode waarvoor u vakantietoezicht
wenst. Dat kan via www.lokalepolitie.be/5340
waar u de link ‘Afwezigheidsmelding (veilig met
vakantie)’ kan aanklikken, via de website www.police-on-web.be of via een aanvraagformulier dat
u kan bekomen in elk commissariaat.

Regenboogvlag wappert
boven Gemeentebestuur
Internationale Dag tegen
Homofobie en Transfobie

H

et Gemeentebestuur van Jette draagt
gelijke kansen en anti-discriminatie hoog
in het vaandel. Daarom wapperde een
hele week lang de regenboogvlag boven het Gemeentebestuur, naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.
Het initiatief komt van Cavaria en La Maison
arc-en-ciel, die opkomen voor holebi’s en transgenders. Het doel van deze actie is om aandacht
te vragen voor de discriminatie van holebi’s en
transgenders. Met een eenvoudig gebaar tonen
de gemeenten dat ze begaan zijn met al hun inwoners, ook met holebi’s en transgenders.

Lokale overheid maakt het verschil
De lokale overheid is het beleidsniveau dat het
dichtst bij de mensen staat. Met kleine ingrepen
kan de levenskwaliteit en zichtbaarheid van holebi’s en transgenders verbeterd worden. De Gemeente Jette blijft alvast niet bij te pakken
neerzitten. Naast objectieve aanwervingen, ongeacht onder meer de seksuele voorkeur, voorziet
het gemeentebestuur eveneens sensibliseringsacties rond homoseksualiteit in scholen, boeken
in de bib,…

Meer info:
Woningtoezicht tijdens uw verlof
www.police-on-web.be –
www.lokalepolitie.be/5340 (Afwezigheidsmelding - veilig met vakantie) – aanvraagformulier
te verkrijgen op politiecommissariaat Jette
(Kardinaal Mercierplein 1)
Diefstalpreventieadviseur Preventiedienst
Salvatore Sillitto
inbraakpreventie@jette.irisnet.be
02.423.11.50

Word vrijwilliger bij
het UVC Brugmann
Hebt u wat tijd vrij? Houdt u van sociale
contacten? Vindt u solidariteit een belangrijke
maatschappelijke waarde? Schrikt een ziekenhuisomgeving u niet af? Wenst u de dagen van
ziekenhuispatiënten wat op te vrolijken? Misschien hebt u wel een talent, artistieke aanleg
of gewoon zin om tijd met anderen door te
brengen.
Aarzel dan niet en sluit u aan bij het vrijwilligersteam van het UVC Brugmann of contacteer hen voor eventuele vragen. Ze kijken
ernaar uit om u te ontmoeten!
Meer info op
www.chu-brugmann.be/nl/info/volunteering,
telefonisch op 02.477.21.59 of per e-mail via
volontariat@chu-brugmann.be.
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Gemeentelijk Parkeerplan
Geef uw mening
Met het oog op een beter parkeerbeleid op haar grondgebied, vraagt het Gewest de
Brusselse gemeenten om een Gemeentelijk Parkeerplan uit te werken. Gedurende 4 informatievergaderingen kunnen de Jettenaren de details van het Jetse plan en de verschillende
maatregelen rond de toekomstige parkeerzones ontdekken.

H

et Gewestelijk Parkeerplan, opgesteld
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
verplicht de Brusselse gemeenten om op
hun grondgebied gereglementeerde parkeerzones te voorzien. Dit plan moet enerzijds voor
een beter parkeerbeheer zorgen, maar ook betere mogelijkheden creëren op het vlak van alternatieve vervoersmiddelen.
In samenwerking met een studiebureau werkte
de gemeente Jette een kaart uit met de nieuwe
gereglementeerde parkeerzones op haar grondgebied, die zal voorgesteld worden tijdens 4 informatievergaderingen.
Tijdens
deze
vergaderingen, in 4 verschillende Jetse wijken,
zal het studiebureau de werking voorstellen en de
maatregelen betreffende deze toekomstige zones
en de derogatiekaarten.
Tijdens deze informatiesessies kan u uw mening
geven en voorstellen formuleren rond het parkeerbeleid. Na eventuele aanpassingen, zouden deze
maatregelen begin 2016 ingevoerd worden.

Meer info: dienst Mobiliteit
02.422.31.08
phcaudron@jette.irisnet.be

Informatievergaderingen over het
Gemeentelijk Parkeerplan
9 juni, 18.30 tot 20.30u
Poelbosschool (Laarbeeklaan 110)
16 juni, 18 tot 20u
Florair 2 (G. De Greeflaan 15)
18 juni, 18 tot 20u
Verdoodtzaal – Nederlandstalige bibliotheek
(Kardinaal Mercierplein 6)
23 juni, 18.30 tot 20.30u
Clartéschool (F. Lecharlierlaan 80)

OPENBARE RUIMTE
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeslaan
en De Keersmaekerstraat
Rioleringswerken
In de loop van de maanden april en mei voert Hydrobru op een aantal plaatsen rioleringswerken
uit in Jette. Sommige delen van de Onze-LieveVrouw van Lourdeslaan en de De Keersmaekerstraat zullen hierdoor tijdelijk afgesloten zijn voor
het verkeer.

Tram 9
Fase 1 (Dikke Beuklaan)
Begin mei startten de voorbereidingswerken voor
de aanleg van tram 9 (Simonis-Heyzel).
Meer info over deze werken vindt u op
www.tram9.brussels.be.
U kan ook terecht met uw vragen bij Johan Van
Laer, de ombudsman voor tram 9 Simonis-Heizel,
op 0497.58.22.57 of via
ombudsmantram9@gmail.com.

P. Timmermansstraat
Bekabeling

C. Woestelaan

Sibelga legt binnenkort laagspanningskabels aan
in de P. Timmermansstraat. Parkeren zal er tijdelijk verboden zijn, maar het verkeer en de voetgangers zullen geen hinder ondervinden. Deze
werken staan los van de werken in het kader van
de aanleg van tramlijn 9.

Fases 5 & 6
Momenteel zijn fases 5 & 6 aan de gang, tussen
de Leopold I-straat en het Werrieplein. Tijdens de
werken is dit stuk afgesloten voor het verkeer.
Het einde van de werf is gepland voor eind november 2015.

Voor meer info over de werken kan u terecht op
0800.94.001 of via mobielbrussel@mbhg.irisnet.

Graafschap Jettelaan
Omnisportcomplex
In de Graafschap Jettelaan zijn de werken gestart
voor de bouw van het nieuwe omnisportcomplex.
De laan is momenteel voor onbepaalde duur afgesloten voor het verkeer. De toegang tot de garages en het rusthuis is wel verzekerd, maar de
parkings worden ingenomen door werfcontainers.
Het Florairgebouw blijft bereikbaar voor voetgangers en het verkeer op de Heilig Hartlaan ondervindt geen hinder van de werken. Het einde van
de werf is voorzien voor eind augustus 2016.
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Fietsroutes in Jette
Zes gemeentelijke routes voor tweewielers
Momenteel telt de gemeente Jette 6 fietsroutes. Fietsroutes zijn aanbevolen fietswegen
voor verplaatsingen op middellange en lange afstand. Er bestaan gewestelijke fietsroutes
(GFR’s) en gemeentelijke fietsroutes (GemFR’s) die verschillende kernen en knooppunten
met elkaar verbinden.

D

e realisatie van gemeentelijke fietsroutes
past perfect in het globale kader van het
fietsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Veiligheid en sensibilisering
De bedoeling van fietsroutes is de fietsers beter
te oriënteren via lokale, veilige, comfortabele en
snelle straten, maar ook de weggebruiker in het algemeen te sensibiliseren om de fiets als vervoermiddel te gebruiken. In Jette zijn de afstanden om
verschillende bestemmingen te bereiken relatief
kort en makkelijk doenbaar met de fiets. Bovendien wijzen de verkeersborden de automobilisten
erop dat ze veel kans hebben fietsers tegen te
komen, wat hen meteen extra waakzaam maakt.

Signalisatie
De fietsroutes worden in Jette aangeduid met
borden met het logo van de gemeente en een pijl
en een fiets die de te volgen richting aangeven
(links, rechts, rechtdoor of schuin). Ze informeren
ook op hoeveel kilometer het eindpunt ligt. In

sommige gevallen wordt het eindpunt weergegeven door een pictogram: het logo van de metro,
een trein, een boom voor een groene ruimte, een
gebouw voor het gemeentehuis, enz. Op sommige borden staat ook 12a of 12b op een groene
achtergrond om de weg naar een kruising met de
gewestelijke fietsroutes 12a en 12b, of de kruising
zelf, aan te geven. De routes 12a en 12b verbinden
namelijk Brussel-centrum en Jette met elkaar.
U kan het plan met de gewestelijke en gemeentelijke fietsroutes raadplegen op www.jette.be.

Fietsroutes in Jette
 Station van Jette > Simonis
 Station van Jette > Bockstael
 Station van Jette > Abdij van Dieleghem
 Bockstael > Ganshoren
 Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes >
Houba-Brugmann
 Basiliek van Koekelberg > Bockstael

Werken op de luchthaven van Zaventem
Wat zijn de gevolgen voor Jette?
Nog tot 7 september voert Brussels Airport belangrijke renovatiewerken uit op baan 25
Links (25L/07R). Die hebben niet direct invloed op de gemeente Jette, maar toch is enige
hinder niet uit te sluiten.

D

e werken worden opgesplitst in 3 fasen. De
eerste fase is gestart op 27 mei en eindigt
op 2 augustus. De tweede vindt plaats van
3 tot 15 augustus. Tijdens deze twee fasen zal
baan 25 Links volledig afgesloten zijn en zal het
vliegverkeer zich verplaatsen naar banen 01-19 en
25 Rechts. De werkzaamheden tijdens de derde
fase, van 15 augustus tot 7 september, gebeuren
uitsluitend ’s nachts. De impact van de werken tijdens deze laatste fase zal beperkt zijn, aangezien
baan 25 Links overdag beschikbaar zal zijn.

Gebruik van de banen
Tijdens de werken zal elke afwijking van het
normale baangebruik geëvalueerd worden op

basis van verschillende parameters, zoals de beschikbaarheid van de banen en taxiwegen, de
weersomstandigheden en de verkeersintensiteit.
Het is onvermijdelijk dat op bepaalde dagen meer
of minder vliegtuigen bepaalde woonzones zullen
overvliegen. De omleidingen zullen in de eerste
plaats gevolgen hebben voor de Brusselse gemeenten in het oosten: Sint-Pieters-Woluwe, SintLambrechts-Woluwe, Oudergem en, in mindere
mate, Laken en Neder-Over-Heembeek. Jettenaren die in de naburige wijken wonen zouden dus
ook enige hinder kunnen ondervinden.
Om de exacte situatie van dag tot dag te volgen, kan u het baangebruik in real time raadplegen op www.batc.be.

Jette steunt haar bewoners
De Gemeente Jette is zich bewust van de problemen door de overvliegende vliegtuigen voor
haar bewoners en steunt hen hierbij. Zo vroeg de
gemeente de verplaatsing van de geluidsmeters
naar haar grondgebied. In mei 2014 keurde de Gemeenteraad ook een motie goed tegen het vliegplan, waarbij ze een verdeling vraagt volgens de
bewoonde zones, de oprichting van een controleorgaan en een studie naar vergoedingen voor de
bewoners. En, ten slotte, heeft de Burgemeester
ook geschreven naar de Ministers van Vervoer,
naar aanleiding van de werken.
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Het seizoen van de bijenzwermen is aangebroken

Z

wermen zijn een natuurlijk fenomeen bij
honingbijen. In het voorjaar splitsen de
sterke kolonies zich op om hun overlevingskansen te verhogen. De helft van de kolonie
vertrekt samen met de koningin op zoek naar een
nieuw onderkomen. De andere helft blijft in de bijenkorf en voedt een nieuwe koningin op.

Gratis weghaaldienst
Een zwerm is een tros bijen zonder bescherming. De bijen zijn heel goed zichtbaar. Zwermen
hebben de grootte en de vorm van een rugbybal
en klampen zich vast aan een haag, een boom,
een dakgoot,… Ze komen altijd boven de grond

voor en zenden verkenners uit op zoek naar een
geschikte holle ruimte. Ze graven zich nooit in.
Verwar ze niet met wespennesten die een soort
papier-maché-achtige schuilplaats zijn, gebouwd
door wespen met behulp van houtvezels. In tegenstelling tot wespen, bouwen bijen hun schuilplaats
niet zelf, maar moeten ze ernaar op zoek gaan.
Ben je getuige van een bijenzwerm of heeft er
een zich in jouw buurt geïnstalleerd? Neem dan
contact op met vzw SRABE (www.api-bxl.be) op
02.270.98.86 of via lerucherfleuri@yahoo.fr, en
een imker zal gratis langskomen om de bijen te
recupereren. Deze dienst is verzekerd in heel het
Brussels gewest. Vertel dit dus gerust verder!

21 juni 2015

Heymbosch: rooiactie
Japanse Duizendknoop

Inschrijven kan tot 15 juni 2015

Wedstrijd Jette in de
bloemetjes

Om de uitzonderlijke plantengroei op de Heymboschsite te
beschermen organiseert de gemeente, op zondag 21 juni een
grote rooiactie van de Japanse Duizendknoop.
Grote rooiactie

I

n het kader van Agenda 21 (actieplan voor
duurzame ontwikkeling) wil de gemeente
Jette de Heymboschsite, een geklasseerd gebied van hoge biologische waarde, opwaarderen.
De voorbereidende werken voor de heraanleg zijn
precies een jaar geleden voltooid en het project
wordt verder gezet. De tweede fase bestaat uit de
creatie van een pedagogisch parcours. Eind september zullen informatiepanelen geïnstalleerd
worden met een woordje uitleg over de opmerkzame fauna en flora van de site. Zo krijgen jong
en oud een idee van het verborgen leven op deze
plaats.

De Japanse Duizendknoop is een exoot. Exoten
zijn planten- of diersoorten die van nature niet in
onze streken voorkomen en die zich in recordtempo verspreiden en andere planten of dieren
belemmeren in hun ontwikkeling. Ze worden beschouwd als de grootste bedreiging voor de biodiversiteit. De aanwezigheid van de Japanse
Duizendknoop op de Heymboschsite vormt dus
een bedreiging voor de unieke flora op deze helling. Door de Japanse Duizendknoop manueel te
verwijderen wordt de uitzonderlijke vegetatie op
de Heymboschsite behouden, wat niet het geval
zou zijn bij andere bestrijdingsmethodes.
Gewapend met een paar handschoenen kan de
plant in alle veiligheid worden uitgetrokken. De
tuinhandschoenen zullen alvast klaarliggen.
Draag bij voorkeur een lange broek en gesloten
schoenen, zo krijgt u zeker geen last van netels
of braamstruiken. Na de rooiactie krijgen de moedige vrijwilligers een drankje aangeboden!

Zondag 21 juni 2015, vanaf 13.30u
Rooiactie op de Heymboschsite
Afspraak voor de speeltuin op de H. Liebrechtlaan

T

ot ver buiten de gemeentegrenzen wordt
Jette al jaren geroemd om zijn prachtige
en kleurrijke zomers, een troef die met name
te danken is aan de inzet en de passie van de
Jettenaren die hun kans wagen in de wedstrijd
‘Jette in de bloemetjes’. Een extra motivatie
om je geluk te beproeven bij deze editie zijn de
mooie cadeaubons van 100 ¤ die er aan vasthangen.
Categorieën
De wedstrijd is naar goede gewoonte ingedeeld in verschillende categorieën, waaronder
een 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.
Info en inschrijving wedstrijd ‘Jette in de
bloemetjes 2015’
Gemeentelijke dienst Leefmilieu
Ilse Desmet
Wemmelsesteenweg 100
02.422.31.01 – idesmet@jette.irisnet.be
en op de website www.jette.be
Een organisatie van de Jetse eco-ambassadeurs, op initiatief
van de Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere
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Overstromingspremie

Gemeente helpt waterellende te voorkomen
Om de bewoners te helpen die kampen met overtromingen door de terugstuwing van water uit
de rioleringen, komt de Gemeente financieel tussenbeide voor de studie naar de beste oplossing.

B

ij hevige regenval kan het gebeuren dat de
riolering de overvloedige regen niet langer kan slikken en het water terugstuwt
zodat de kelders van de omliggende gebouwen
riskeren onder te lopen. Om dergelijke waterellende te voorkomen kan een studie uitgevoerd
worden om na te gaan welke werken nodig zijn om
het gebouw te beschermen tegen wateroverlast.
Het is precies de kostprijs van deze studie die de
gemeente via een premie voor 80% subsidieert
(met een maximum van 400 ¤ per gebouw).

tenraming en het nazicht van de gerealiseerde
werken. Voor meer inlichtingen over deze studie
kan u mailen naar gebruikers@vivaqua.be of bellen naar 02.518.86.95 of 02.518.85.24.

Studie
Deze studie moet uitgevoerd worden door een
instelling die erkend is voor haar expertise in verband met rioleringen (Vivaqua of een gespecialiseerd studiebureau). Ze omvat drie fases: de
analyse van het probleem, de analyse van de kos-

Voorwaarden
Zowel huurders als eigenaars maken aanspraak op de gemeentelijke premie voor de studie. Het gebouw waarvoor u de premie aanvraagt,
moet wel op Jets grondgebied liggen en gelegen
zijn in overstromingsgebied. U kan de kaart met
de overstromingsgebieden raadplegen op de website van Leefmilieu Brussel (http://geoportal.ibgebim.be/webgis/Overstroming_kaart.phtml) of op
de dienst Duurzame ontwikkeling van de gemeente, waar u vanaf 15 juni 2015, en op afspraak,
ook terecht kan met al uw vragen rond deze premie en om het aanvraagformulier (dat u ook vindt
op www.jette.be) af te halen.
Meer info: dienst Duurzame ontwikkeling
02.422.31.03 - ddo@jette.irisnet.be
Een initiatief van Schepen van Openbare Ruimte Bernard Van Nuffel

Ecologisch en innoverend project
Oesterzwammen kweken op basis van koffiedik
De eco-ambassadeurs van Jette zijn constant op zoek naar nieuwe ideeën die goed zijn voor
het milieu en onze leefomgeving. Deze maand komen ze op de proppen met een project gebaseerd op een ecologische innovatie: paddenstoelen kweken op een bodem van koffiedik.

P

ermaFungi is een pilootproject rond stadsecologie dat in Brussel geproduceerd koffiedik wil hergebruiken om verrukkelijke
oesterzwammen te kweken. Onze eco-ambassadeurs kregen de kans de paddenstoelenkwekerij,
geïnstalleerd op de site van Tour en Taxis, te bezoeken.

Sinds augustus 2014 produceert de ploeg van
PermaFungi verse oesterzwammen en kweekkits
op basis van koffiedik dat met de fiets bij Brusselse biorestaurants wordt opgehaald. Koffiedik
blijkt namelijk een ideale voedingsbodem te zijn
voor oesterzwammen. Om de oesterzwammen tot
volle ontwikkeling te laten komen, volstaat koffiedik uiteraard niet. Het moet verrijkt worden met
het zaad van paddenstoelen (mycelium). Om het
mengsel luchtig te houden kan er eventueel stro
aan toegevoegd worden.
Om iedereen de kans te geven zijn eigen oesterzwammen te kweken, ontwikkelde PermaFungi
kits die samengesteld zijn uit koffiedik, stro en
mycelium. De kit besproeien en 10 dagen geduld
oefenen volstaan om te kunnen proeven van
heerlijke ‘huisgekweekte’ oesterzwammen!
Wie het geheim van de oesterzwammenkweek
wil ontrafelen, moet beslist een bezoekje brengen
aan de kelders van Tour en Taxis. PermaFungi organiseert er geregeld geleide bezoeken (voor 5 ¤
per persoon).

Meer info over het project en de bezoeken:
http://www.permafungi.be/ of learn@permafungi.be

Word eco-ambassadeur in Jette
Bent u er ook van overtuigd dat we allemaal
moeten bijdragen aan de zorg voor ons milieu ?
Dan bent u een geboren eco-ambassadeur!
Het netwerk van eco-ambassadeurs in Jette
bestaat uit vrijwilligers die het charter van de
eco-ambassadeurs hebben ondertekend. Met
de hulp van de gemeente zetten ze concrete
acties op touw die de leefomgeving vooruit
helpen en de mensen in de buurt de juiste gedragingen en praktijken bijbrengen. De Jettenaren en toekomstige generaties kunnen er
maar wel bij varen!
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de
dienst Duurzame ontwikkeling op 02.422.31.01
of via ddo@jette.irisnet.be.
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Het woord van de ombudsmannen

De juiste dag en het juiste uur

M

et de zomer in aantocht worden de
openluchtactiviteiten talrijker en zijn de
dagen goed gevuld. Maar het is niet
omdat de dagen langer worden dat de uurregeling voor huisvuilophaling versoepelt. Integendeel, het mooie weer zou tot meer respect
moeten aanzetten, zodat iedereen kan genieten
van de zon in een aangename leefomgeving.
Zelfs al lijkt ze soms ingewikkeld en moeilijk
haalbaar, toch is de uurregeling voor de ophaling
van vuilniszakken essentieel om te voorkomen
dat de straten er op elk uur van de dag overvol
bijliggen. Geniet u ook graag van de buitenlucht
in een aangename omgeving? Denk er dan aan
als u uw vuilniszakken buitenzet!

Respecteer de uurregeling

Ophaalkalender
Geheugensteuntje

Het is uiteraard niet eenvoudig om wijs te geraken uit de verschillende ophaaldagen naargelang de kleur van de vuilniszak. Maar ook hier is
er één regel die geldt voor alle Jettenaren: de ophaling van de groene zakken gebeurt op maandag om 13u. Wat betreft de witte, blauwe en gele
zakken, hangt de ophaaldag af van de sector
waarin u woont. Om vergissingen te vermijden
kan u zich de ophaalkalender aanschaffen (zie
kader) of de drietalige (Nederlands, Frans en Engels) app ‘Recycle!’ downloaden op uw smartphone of tablet.
Ombudsmannen Openbare Reinheid
Tel: 02.423.13.17
ombudsman-proprete@jette.irisnet.be

Download uw ophaalkalender via www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender of bel het Agentschap Net Brussel op 0800.981.81 om een
papieren versie aan te vragen. U kan ook de
app ‘Recycle!’ downloaden op uw smartphone
of tablet. Deze app bevat niet alleen een
ophaalkalender maar ook een sorteergids en
informatie over de ophaalpunten in uw buurt.

Naargelang de sector kan de dag van de ophaling variëren, maar er is één regel die geldt voor
iedereen: nooit voor 18u! Als uw vuilniszakken ’s
morgens opgehaald worden, mag u ze de avond
voordien vanaf 18u buitenzetten. Bij ophalingen
’s avonds moeten de zakken tussen 18u en 18.30u
buitengezet worden. Vergeet niet dat u een boete
riskeert als u ze buiten deze uren voor uw woning
deponeert.

Proxy Chimik in Jette
Kalender juni 2015
• Woestelaan (OLV van Lourdeskerk),
van 18u tot 18.45u – 22 juni 2015
• Kardinaal Mercierplein (politiecommissariaat), van 17u tot 17.45u – 8 juni 2015

Zoom reinheid in Jette

Grote sensibiliseringscampagne

U

kent ongetwijfeld de slagzin ‘Reinheid in
Jette: het gaat ons allemaal aan!’. Deze
slogan nodigt de Jettenaren uit om actief deel te nemen aan het onderhoud van onze
leefomgeving en te waken over de reinheid in de
straten.
De gemeente Jette levert heel wat inspanningen om haar inwoners een aangename leefomgeving te bezorgen. Toch kunnen diezelfde inwoners
ter zake ook hun steentje bijdragen. Daarom organiseerde de gemeente een grote sensibiliseringsactie rond 6 thema’s: openbare
vuilnisbakken, glasbollen, respect voor bomen,
opruimen van hondenpoep en het verbod om duiven te voederen, ophaaluren respecteren.

Reinheid en leefmilieu
Hoewel ze er aantrekkelijk en kleurrijk uitzien,
zijn de affiches van de reinheidscampagne geen
decoratiemateriaal. U ziet ze zowat overal en he-

rinneren er u aan dat u een boete riskeert als u
de regels wat betreft openbare reinheid niet respecteert. Maar bovenal nodigen ze de Jettenaren
uit om zich een houding aan te meten die in het
teken staat van respect voor het leefmilieu (de
bescherming van de bomen en de strijd tegen de
toename van duiven, ratten, enz.) en voor de reinheid van de openbare ruimte (het gebruik van
hondentoiletten, de strijd tegen sluikstorten en
het gebruik van de openbare vuilnisbakken). Dit
jaar werd de collectie zelfs uitgebreid met een
nieuwe affiche die er u aan herinnert de uren en
dagen waarop de vuilniszakken worden opgehaald, te respecteren.

gagement kenbaar door een van de affiches voor
uw raam, in de hall of op uw garagepoort te hangen. U kan zich één of meerdere exemplaren van
een affiche naar keuze aanschaffen bij het onthaal
van het Gemeentehuis (Wemmelsesteenweg 100).
Een initiatief van de Schepen van Openbare reinheid Geoffrey
Lepers, in samenwerking met de Schepen van Leefmilieu Claire
Vandevivere

Steun de actie
Bent u ervan overtuigd dat een respectvolle
houding inzake leefmilieu en reinheid essentieel is
en wil u uw buren daarvan overtuigen? Neem dan
deel aan de sensibiliseringsactie en maak uw en-

Vind alle informatie over afvalophaling en sorteren
op onze website www.jette.be
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Actie en vertier tijdens opruim en
opendeuractiviteiten milieuweekend
Het weekend van 9 en 10 mei stond volledig in het teken van het milieu en een propere leefomgeving. Het begon op zaterdag met de Gouden Bezem Actie en liep tot zondagnamiddag
met opendeuractiviteiten op en rond de kinderboerderij.

D

e Gouden Bezem Actie kwam misschien
wat laat op gang – 9.30 uur is ontiegelijk
vroeg voor een zaterdagmorgen – maar
tegen een uur of 10 waren de twaalf deelnemende
wijken voldoende bemand om de Jetse straten
een lenteschoonmaakbeurt te geven. In totaal
kwamen zo’n 210 vrijwilligers af op de oproep om
de handen uit de mouwen te steken voor een proper Jette. En net als vorig jaar ging de ploeg ‘Florair-Verschelden’, met niet minder dan 68
deelnemers, lopen met de felbegeerde Gouden
Bezem.

Opendeur
Ook op zondag 10 mei stond een opruimactie
op het programma. Vanaf 13u werd de Schapenweg, tussen het Laarbeekbos, het UZ-VUB en de
Dikke Beuklaan, onder handen genomen. Iets verderop trokken de opendeuractiviteiten op en rond
de kinderboerderij heel wat kijklustigen. Vooral
kinderen keken hun ogen uit bij het aanschouwen
van de scheerbeurt van een schaap en waren een
en al oor voor het verhaal van de bijenkoningin
en haar gevolg.

Beplantingsdienst:
uurrooster voor chemisch
en groenafval
Jettenaren kunnen met hun huishoudelijk chemisch afval en hun groenafval terecht bij de
gemeentelijke dienst Beplantingen. De dienst
Beplantingen is open voor het publiek op dinsdag, donderdag en zaterdag van 9u tot 12u (gesloten op de zaterdagen tijdens verlengde
weekends). Jettenaren hebben recht op 2 m3
gratis groenafval per jaar (12 euro/m3 vanaf de
3de m3). Het deponeren van huishoudelijk chemisch afval is gratis.
Uw groenafval kan u natuurlijk ook kwijt in de
groene zakken die Net Brussel komt ophalen
of in een compostvat dat u zich kan aanschaffen bij de dienst Beplantingen om thuis te recycleren. Huishoudelijk chemisch afval kan u
ook deponeren bij een inzamelpunt van Proxy
Chimik (zie pagina 12).
Gemeentelijke dienst Beplantingen
Laarbeeklaan 120 - 1090 Jette
Op dinsdag, donderdag en zaterdag van 9u tot 12u
Gesloten op zaterdag tijdens verlengde weekends
02.478.22.99 – beplantingen@jette.irisnet.be
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Uitreiking sportverdiensten
Laat ons uw sportprestaties weten

D

eelnemen aan de 20 km van Brussel, een
balletje trappen met vrienden of in het
weekend een toertje fietsen. Iedereen
heeft zo zijn eigen sportvoorkeur. Heel wat Jettenaren leverden het afgelopen jaar echter een
uitzonderlijke sportprestatie. Ze worden op 22
juni in de bloemetjes gezet tijdens de uitreiking
van de Jetse sportverdiensten in de Gemeentelijke Feestzaal. Zelf een bijzondere sportprestatie
op uw palmares? Laat het ons weten.
Heel wat Jettenaren beoefenen sport op hoog
niveau en behalen fantastische resultaten. Deze
sporters – kampioenen, promovendi, recordhouders,... – maar ook ploegen die zich onderscheiden door hun fair-playgedrag of vrijwilligers die
zich reeds vele jaren inzetten voor hun favoriete
sportclub krijgen op maandag 22 juni een Jetse
sportverdienste uitgereikt.

Denk je zelf in aanmerking te komen met jouw
prestaties als sportieveling of als sportclub? Geef
dan voor 12 juni een seintje aan de gemeentelijke
sportdienst via het formulier dat u op de gemeentelijke website vindt. Enkele voorbeelden: ploegen
die kampioen of vice-kampioen geworden zijn of
stijgen naar een hogere afdeling, bijzondere verjaardag van de vereniging, lidmaatschap of vrijwilligerswerk, fair-playprijs,...
Uitreiking Jetse sportverdiensten
Maandag 22 juni om 19u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein
Meer info: www.jette.be
De uitreiking van de Jetse Sportverdiensten is een initiatief van
de Schepen van Sport Benoît Gosselin en de vzw Sport te Jette,
voorgezeten door Gianni Marin

Scholencross
Strijd voor het hoogste schavotje
Op woensdagnamiddag 20 april deed het Jeugdpark haar naam alle eer aan.
Het park liep namelijk vol met Jetse leerlingen die de jaarlijkse scholencross beslechtten.

O

m de Jetse jeugd te stimuleren om aan
lichaamsbeweging te doen, wordt jaarlijks de Jetse scholencross georganiseerd. De leerlingen van de Jetse lagere scholen
kunnen onder elkaar uitmaken wie het snelst een
rondje kan afleggen in het Jeugdpark. Maar niet
alleen de eerste plaats telt. Ook diegene die als
laatste de finishlijn overschrijdt heeft evenveel
verdienste. De top-5 mag het podium bestijgen,
maar alle deelnemers krijgen een cadeautje.

Vader Borlée
De gemeentelijke scholen verdienen een spe-

ciale vermelding. De goede resultaten van hun
leerlingen bevestigen dat ze ook op lichamelijk
vlak goed werk leveren. Vaak mochten ze plaats
nemen op het hoogste schavotje. Enkele gelukkige leerlingen ontvingen trouwens hun trofee uit
de handen van niemand minder dan Jacques Borlée, vader en trainer van het succesvolle atletiekgeslacht die zelf ook een mooie carrière als atleet
kende. Misschien inspireert hij de jeugd wel tot
meer sport?
Een initiatief van Schepen van Sport Benoît Gosselin en de vzw
Sport te Jette, voorgezeten door Gianni Marin.

Samenleving
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Portret van een Afghaan in Jette
“Mijn ultieme droom is terugkeren naar mijn vaderland”
Samen met zijn familie ontvluchtte Safi Mirwais in 2010 zijn thuisland Afghanistan. Na tussenstops in Zaventem en Sint-Joost-ten-Node werkt hij momenteel in de Tuinen van Jette
aan zijn toekomst die hem, naar hij hoopt, terugvoert naar zijn Afghaanse roots.

V

ijf jaar geleden lieten de toen 17-jarige
Safi Mirwais, zijn moeder, twee zussen en
zijn jongere broer have en goed achter in
Afghanistan om hun geluk te beproeven in België.
Zijn vader was al een jaar eerder in ons land aangekomen en had van die korte periode gebruik
gemaakt om voor de rest van zijn gezin het terrein wat te verkennen. Na wat omwegen belandden ze een paar jaar geleden in Jette. “De rust
die we hier vonden, was een hele verademing na
het hectische Sint-Joost”, legt Safi in vlekkeloos
Nederlands uit.

Taalbad
“Mijn vader had al vlug door dat je in België
zowel Frans als Nederlands moet spreken om het
te kunnen maken in het leven. Vandaar dat ik een
jaar lang overdag intensief lessen Nederlands
volgde via het Huis van het Nederlands. Daar bovenop kreeg ik nog eens twee avonden per week
Frans.” En hoewel Safi met enige trots terugkijkt
op zijn taalbad, toch bleek de richting EconomieWetenschappen die hij het jaar daarna volgde aan
het atheneum van Koekelberg net iets te hoog gegrepen. Toch waagde hij zich tijdens dat jaar aan
het schrijven van een gedicht in het Nederlands,
en met succes…

Gedichtendag
“Ik schreef al vier, vijf jaar gedichten, maar dan
in het Pashtoe, mijn moedertaal, en af en toe in
het Engels”, verduidelijkt hij. “Eigenlijk heb ik de
liefde voor poëzie met de genen meegekregen,
want mijn vader schrijft ook gedichten.” Zijn eerste gedicht in het Nederlands schreef Safi Mirwais
tijdens zijn atheneumjaar, naar aanleiding van Gedichtendag. “Rond diezelfde periode vond een zoveelste gruwelijke aanslag plaats in mijn
geboorteland. De beelden op televisie van overlevenden en nabestaanden in tranen inspireerden
me tot een gedicht dat ik instuurde voor de wedstrijd. Tot mijn verbazing eindigde ik bij de laatste
tien genomineerden.”

Literaire voorbeelden
Literatuur in het algemeen neemt trouwens
een belangrijke plaats in in het leven van Safi Mirwais. “Ik lees graag historische werken, maar ook
romans. Zolang het maar realistische verhalen
zijn, want op sciencefiction en zo heb ik het niet
echt begrepen”, weet hij te vertellen. En hoewel

© Sophie Nuytten

hij fictieromans in het Engels of het Nederlands
leest, verkiest hij poëzie toch in het Pashtoe. “Ik
ben een groot bewonderaar van de 17de-eeuwse

“

DE INSPIRATIE VOOR MIJN GEDICHTEN
HANGT AF VAN HET MOMENT.
EEN ZOVEELSTE GRUWELIJKE AANSLAG DIE
PLAATSVOND IN MIJN GEBOORTELAND WAS
BIJVOORBEELD DE AANLEIDING VOOR MIJN
EERSTE GEDICHT IN HET NEDERLANDS

”

Afghaanse dichter Rahman Baba. Ook Khoshal
Khan Khattak, Rumi, Abdul Bari Jahani en natuurlijk mijn vader zijn grote voorbeelden voor mij.
Qua fictie hou ik vooral van de stijl van de Braziliaanse schrijver Paulo Coelho.”

Toekomst
Momenteel volgt Safi Mirwais via het CVO van
Anderlecht de opleiding handel. “Als alles goed
gaat haal ik in juni mijn diploma.” Daarna wil hij
handelswetenschappen studeren aan de KU Leuven. Over de vraag wat hij met zijn studies wil bereiken, moet hij niet lang nadenken: “Ooit wil ik
terug naar Afghanistan. Met de kennis die ik hier
heb opgedaan wil ik helpen om mijn land herop te
bouwen. Momenteel is het er nog niet veilig genoeg, maar het gaat de goede kant op. Sinds de
verkiezing van Ashraf Ghani eind vorig jaar heerst
er veel optimisme dat het land na bijna 30 jaar
oorlog uit het dal aan het klimmen is.”
Na deze aangename kennismaking met deze
Afghaanse Jettenaar kunnen we alvast concluderen dat als alle jonge Afghanen uit hetzelfde hout
gesneden zijn als Safi Mirwais, de toekomst er
voor hun vaderland inderdaad hoopvol uitziet…

Senioren
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Het goede doel steunen via gift of testament?
Uw notaris geeft advies
Heel wat mensen kiezen ervoor om een goed doel op te nemen in hun testament of om deze te
steunen met een gift. Hebt u zelf ook plannen om een goed doel te steunen, Van Artsen zonder
Grenzen tot de Stichting tegen Kanker? Dan is de notaris uw bevoorrechte gesprekspartner.

V

oor het eerst wordt in België een campagne door zoveel verschillende organisaties, instanties en instellingen
gedragen. Allen met hetzelfde doel: u ertoe aanzetten om via een stukje van uw erfenis de generaties na u een gezonde, milieu- of
diervriendelijke, welvarende of cultuurminnende
leefwereld te bieden, zowel in het Zuiden als bij
ons.

woorden het deel van uw vermogen dat u minimaal voor hen moet opzijzetten.
Kiest u voor een gift? Dan geeft de notaris u
informatie over hoe dit moet gebeuren. Hij vertelt
u over de voor- en nadelen van een authentieke
schenking (met notariële akte) of een handgift.
Schenkt u liever pas na uw overlijden? Dan
helpt hij u een testament opstellen. Dat lijkt eenvoudig, maar elke situatie is uniek. U moet reke-

Gift of legaat
Wilt u het goede doel van uw keuze steunen
met een gift of een legaat? Neem dan contact op
met uw notaris. Hij kent uw gezinssituatie en uw
vermogen. Daarom is hij best geplaatst om u te
adviseren over hoe u schenkingen bij voorkeur
uitvoert: via een gift of een legaat.
Een gift doet u tijdens uw leven. Een schenking
via legaat gebeurt na uw overlijden. In beide gevallen moet u rekening houden met rechtsprincipes. Een voorbeeld? Het eventuele wettelijke
erfdeel van uw kinderen of ouders, met andere

ning houden met uw persoonlijke situatie. Bij een
legaat zijn de juiste woorden en het soort legaat
essentieel voor de correcte uitvoering van uw
wensen na uw overlijden.

De notaris geef advies op drie vlakken:
• Eerst en vooral informeert hij u over welke aanpak de voorkeur geniet in uw concrete gezinssituatie en met uw vermogen. Daarbij houdt hij
rekening met eventuele beperkingen van uw
vrijheid om een deel van uw bezittingen weg te
geven of in een legaat te stoppen. Het wettelijke
erfdeel is er een van.
• Hij helpt u om uw schenking praktisch uit te voeren en uw testament met de juiste bewoordingen op te stellen. Hij waakt over de juridische
correctheid van deze akten.
• Hij bewaart uw testament, zodat er na uw overlijden rekening wordt gehouden met uw laatste
wilsbeschikkingen.
Meer info:
www.testament.be of bij uw notaris

Jubilarissen of Eeuweling?
Dat wordt gevierd!
Hebt u de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of overschreden? Viert u binnenkort uw 50, 55, 60, 65, 70 jaar (of meer) huwelijk? Als u dat
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 huwelijksverjaardag (drie maanden in het geval van een honderdste verjaardag)
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).

Briljanten bruiloft
Mr. en Mevr. Hick-Frère

Platina bruiloft
Mr. en Mevr. Van den Broeck-Liefferinckx

Jette, een bruisende gemeente

| 17

6 en 7 juni 2015

Open Kerkendagen in het teken van
‘Clair-obscur’
Ook SintPieterskerk opent haar deuren

T

ijdens het weekend van 6 en 7 juni opent
de Sint-Pieterskerk haar deuren voor het
grote publiek. Dit in het kader van de
Open Kerkendagen, die in het teken staan van
‘Clair-obscur’.
Met de Open Kerkendagen worden de gebedshuizen in België in de schijnwerpers geplaatst. En
aangezien 2015 is uitgeroepen tot het internationaal jaar van het licht, vormt ‘Clair-obscur’ het
centrale thema.

Uniek orgel
De Sint-Pieterskerk neemt deel en is zeker een
bezoekje waard. Het hele weekend lang zal de
kerk trouwens mooi versierd zijn met bloemen.
Op zondag 7 juni vindt er om 16u bovendien een
orgelconcert plaats, met Marie-Noëlle Bette en
Claire Lechien (viool). Een bezoek aan de kerk is
gratis, maar de toegang voor dit orgelconcert bedraagt 5 euro.
De Jetse Sint-Pieterskerk is opgetrokken in
een neo-gotische stijl, erg populair toen de kerk

werd gebouwd (1880), en is van de hand van architect Charles Demaeght. Het gebedsoord telt
heel wat bezienswaardigheden, te beginnen met
het opmerkelijk orgel, gebouwd door de broers
Van Bever. Jaarlijks wordt dit bijzonder orgel gebruikt voor het orgelfestival, dat meerdere zondagen in beslag neemt.
Naast het orgel is er ook nog het praalgraf van
de familie de Villegas, het houtsnijwerk, de processievaandels, het Mariabeeld en de doopvont.
Maar u kan natuurlijk ook gewoon genieten van
de warme en rustgevende sfeer die u in de kerk
vindt, te midden van de drukke stadsomgeving.
Open Kerkendagen
6 en 7 juni 2015 van 10 tot 18u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
Met de steun van Schepen van Toerisme Geoffrey Lepers

Dansfestival Moment

Ontdekkingstocht in de danswereld
Van eind april tot begin mei vond het dansfestival Moment plaats. Deze ontdekkingstocht in
de danswereld toonde enerzijds de complexiteit en anderzijds de toegankelijkheid van
de dansdiscipline.

H

et dansfestival richtte zich op jong en
oud. 5 dagen lang kwamen er zowel
schoolgaande jeugd, senioren als dansliefhebbers langs om te genieten van de uiteenlopende uitvoeringen. In totaal lokte het festival
meer dan 800 toeschouwers. Ook de deelnemende dansers, die vaak van het festival gebruikmaakten om een showcase op te voeren, waren
enthousiast.

© Myriam

Blan-Odevart
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Elke woensdag op het Kardinaal Mercierplein

Jette Met

O

p woensdag 6 mei vond met Jette Met
de eerste duurzame markt op het Kardinaal Mercierplein plaats. Niet alleen de
pastoor zorgde voor de zegening, maar ook de
weergoden doopten de markt met stevige stortbuien. Ondanks het weerbarstige weer kwamen
er heel wat kijk- en kooplustigen opdagen.
Jette Met biedt duurzame producten, gemaakt
met respect voor mens en natuur. De producten
komen rechtstreeks van de producenten, die ver
van de massaproductie blijven en kiezen voor een

kleinschalige, maar kwalitatieve werking. Maar
Jette Met is meer dan enkel een markt waarop producten verkocht worden. Het wordt ook een ontmoetingsplaats, met socio-culturele activiteiten. Zo
vond op 27 mei de eerste ‘Cook & Markt’ plaats, een
kookworkshop met producten, rechtstreeks van de
markt. Op 16 september vindt de tweede editie
plaats van deze workshop.
U kan wekelijks op woensdag terecht op het Kardinaal Mercierplein voor de duurzame markt Jette
Met, met heerlijke producten en in een aangename

sfeer. Brood, seizoensgroenten, schapenkaas, notenolie, biologisch vlees, geitenkaas, fruit, thee, zuivelproducten, escargots,… U vindt het allemaal op
Jette Met. De markt groeit mee met de seizoenen
en mag vanaf de maand juni het nieuwe kraam de
Seizoenschuur verwelkomen, dat ondermeer aardbeien, asperges, lam en gevogelte aanbiedt.
Jette Met
Elke woensdag van 15u tot 19u
Kardinaal Mercierplein

Rommelmarktseizoen
Op zoek naar onverwachte koopjes
Wat is er leuker dan op een zonnige
dag rond te kuieren op een rommel
markt, op zoek naar leuke hebbe
dingetjes of onverwachte koopjes?
In Jette kan u het hele seizoen lang
terecht op verscheidene brocantes,
in verschillende wijken. Ook in juni
staan er vier rommelmarkten op
het programma.

RSD Jette

Capartlaan

Zaterdag 6 juni 2015
Op 6 juni, in het Gemeentelijk Stadion,
Tentoonstellingslaan 257.

Zaterdag 27 juni 2015
Op zaterdag 27 juni, in de Capartlaan.
Plaatsbesprekingen: 0476.583.301 (na 18u)

Wemmelsesteenweg

Rommelmarkt Jaarmarkt

Zaterdag 6 juni 2015
Op 6 juni, op de Wemmelsesteenweg.

Maandag 31 augustus 2015
Op 31 augustus, in de Van Bortonne-, Thomaes-,
Gillebertus- en Werriestraat en op de Wemmelsesteenweg.
Plaatsbesprekingen: 18 en 25 juni van 14u tot
18u en op donderdag 20 augustus van 9u tot
12u, in het Gemeentehuis, Wemmelsesteenweg
100 (dienst Economisch Leven en Animatie).

Sint-Clara
Zondag 28 juni 2015
Op zondag 28 juni, in de De Heynlaan (tussen
het Tircherplein en de Tonnetgaarde) en de Van
Rolleghemstraat (tussen de De Heynlaan en de
Ottengaarde).

Cultuur

Meer service door
zelfuitleen in de bib

O

p donderdag 28 mei schakelde de Nederlandstalige bibliotheek over op zelfuitleen.
Vanaf nu registreer je zelf als bibgebruiker
wat je ontleent en terugbrengt. Dit gebeurt aan een
zelfuitleenbalie, die eenvoudig te bedienen is. Heb je
hulp nodig? De bibmedewerkers staan voor je klaar.
Nu je als bibgebruiker voortaan alles zelf scant,
komt er voor de bibmedewerkers meer tijd vrij om
je gerichter te helpen. Ook wordt hierdoor een meer
persoonlijke aanpak mogelijk. En er is meer privacy.

Met de invoering van de zelfuitleen is ook een
stuk van de volwassenenafdeling heringericht.
De oude balie maakte plaats voor een gloednieuw
infopunt, er zijn nieuwe leestafels en stoelen, bepaalde collectieonderdelen werden verplaatst,
leesplekjes werden anders opgesteld…
Feestelijke ingebruikname van de zelfuitleen
op zaterdag 30 mei tijdens de openingsuren.
Meer info : www.jette.bibliotheek.be

De boekenkast van ....
Marc Daniëls

S

triptekenaar, kunstschilder, levensgenieter
en Brusselgids: Marc Daniëls - alias ‘de
Marck’ – is het allemaal.
Op initiatief van het Willemsfonds Jette maakte
deze bedrijvige Jettenaar en geestelijke vader
van de striphelden ‘Stam & Pilou’ een selectie van
strips en boeken, waarmee hij ‘iets’ heeft. Over
welke werken het gaat en waarom hij ze koestert,
kan u ontdekken in de Nederlandstalige bibliotheek van Jette op vrijdag 19 juni om 18.30u. Dan
wordt de boekenkast van de Marck feestelijk
voorgesteld!
De boekenkast is nog te zien tot 17 september

tijdens de openingsuren van de bib. De voorgestelde werken kunnen er worden ontleend.
'De boekenkast van ....' is een initiatief van het
Willemsfonds Jette i.s.m. de Nederlandstalige bibliotheek van Jette. Driemaandelijks stelt een bijzondere Jettenaar zijn selectie boekentips voor.
Feestelijke voorstelling van 'De boekenkast van
Marc Daniëls'
Vrijdag 19 juni om 18.30u
Met aansluitend receptie
Nederlandstalige openbare bibliotheek Jette
Kardinaal Mercierplein 6

Gezocht

Erfgoed & vrijwilligers
erfgoedproject
Het Gemeentebestuur wil een digi
tale erfgoedbank aanleggen.
Als je over foto’s, anekdotes of ove
rig materiaal beschikt, kan u ons hel
pen om dit erfgoedproject een
succes te laten worden.

R

uim jij in de lente je zolder op, verhuis je
binnenkort of houdt je vereniging op met
bestaan? Misschien heb jij of heeft jouw
vereniging interessante foto’s, verhalen of anekdotes over een Jetse plek, figuur of een gebeurtenis? Samen met de Erfgoedbank Brussel willen
we dit materiaal opsporen, bewaren en toegankelijk maken in de digitale erfgoedbank Jette. Elk
type materiaal dat ons een blik op het verleden
van Jette gunt, is interessant. We zoeken niet

enkel foto’s, maar ook postkaarten, dia’s, affiches,
filmpjes, audiofragmenten of andere voorwerpen.

Jouw hulp is van harte welkom!
Heb je niet meteen foto’s, maar breng je graag
de Erfgoedbank mee tot leven? Voor dit project zijn
we ook op zoek naar mensen die mee een relevante
selectie in het beeldmateriaal maken, foto’s en
ander beeldmateriaal inscannen en verhalen neerschrijven. Voor elke vrijwilliger hebben we een taak!
Geïnteresseerd? Kom naar het infomoment op
maandag 15 juni om 15u of om 19u in de Nederlandstalige Bib. Graag vooraf inschrijven via
www.jette.bibliotheek.be of via 02 427.76.07.
Een project van GC Essegem, de Nederlandstalige bib en de Gemeente Jette i.s.m. Erfgoedcel Brussel.
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Met de bib
op vakantie

V

an vrijdag 26 juni tot zaterdag 29 augustus wordt in de bib de vakantieregeling toegepast. In deze periode kan
u boeken, tijdschriften, strips, cd's en dvd's uitlenen voor 6 weken. Bovendien mag u van elk
soort materiaal 10 items uitlenen.
De bib blijft de hele zomer open en dit op de
gewone openingsuren.
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.

Openingsuren :
Volwassenenafdeling / Mediatheek
Jeugdafdeling
• Maandag :
14u tot 19u - 16u tot 18u
• Dinsdag :
14u tot 19u - 16u tot 18u
• Woensdag:
12u tot 19u - 12u tot 18u
• Donderdag:
14u tot 19u - 16u tot 18u
• Vrijdag :
14u tot 19u - 16u tot 18u
• Zaterdag:
10u tot 13u - 10u tot 13u
14u tot 16u - 14u tot 16u
Sluitingsdagen tijdens grote vakantie:
11, 20 en 21 juli, 15 en 31 augustus
Nederlandstalige Openbare Bibliotheek Jette
Kardinaal Mercierplein 6
www.jette.bibliotheek.be
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Nog tot 14 juni 2015

11de editie Orgelfestival Jette
Reeds voor de elfde keer organiseert Musica Cultura Jette een orgelfestival op het unieke
Van Bever-orgel in de Jetse Sint-Pieterskerk. Nog tot 14 juni kan u wekelijks op zondagnamiddag om 16u genieten van een prachtig orgelconcert.

O

p 31 mei treedt Peter Strauven aan. Hij is
als organist verbonden aan de Sint-Jacobskerk te Antwerpen. Op 7 juni brengt
Marie-Noëlle Bette composities van Bach, Liszt,
Elgar en Guilmant. Naast werken voor orgelsolo,
zal ze ook enkele werken voor orgel en viool vertolken. Dit in samenwerking met de violiste Claire
Lechain. Het orgelfestival 2015 wordt op 14 juni
afgesloten door nog een talentrijke organist,
Yoann Tardivel Erchoff, assistent aan het koninklijk conservatorium van Brussel.
Het orgel in de Sint-Pieterskerk werd ingehuldigd op 4 april 1898. Nu, meer dan 100 jaar later,
klinkt dit orgel uit het atelier ‘Van Bever Frères’
nog steeds adembenemend. De 1.700 pijpen, elk
van elkaar verschillend in lengte en/of vorm, werden door orgelbouwer Salomon Van Bever in een
prachtig gesculpteerde orgelkast geplaatst. Daarnaast stond hij tevens garant voor de voor hun
atelier zo typerende feilloze mechaniek en
vormde hij alle onderdelen om tot een hoog-

staand artistiek geheel. Het orgelfestival is de
ideale gelegenheid om rasartiesten aan het werk
te horen op het uniek orgel, in de prachtige omgeving van de neogotische kerk. Een onvergetelijke belevenis.

Programma Orgelfestival Jette
Elke zondag, nog tot 14 juni om 16u
31 mei 2015 : Peter Strauven
07 juni 2015 : Marie-Noëlle Bette en
Claire Lechien (viool)
14 juni 2015 : Yoann Tardivel Erchof

11de editie Orgelfestival Jette
Nog tot 14 juni
Elke zondag om 16u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
Toegang: 5 euro

27 juni 2015 : Jette Classics
Klassiek, jazz en pop
Leerlingen en leraars van een muziekacademie kijken er telkens naar uit om het resultaat
van hun inspanningen te etaleren voor een publiek van liefhebbers. Ter gelegenheid van
Jette Classics presenteert de Franstalige academie op 27 juni alvast een gevarieerd
programma met klassiek, jazz en pop.

J

etPop is een nieuw ensemble dat samengesteld is uit volwassenen en adolescenten
die elke week gecoacht worden door Gaetan Schillaci. Op Jette Classics brengen ze 4 stukken: ‘Waterfalls’ van Jaime Martinez voor een trio
van gitaren en bas, ‘Inception’ van Hanz Zimmer
in een bewerking voor gitaar en piano, ‘Diamonds’
van Rihanna en ‘Toi et Moi’ van Guillaume Grand.
Het ensemble Anacruz van zijn kant komt dan
weer op de proppen met filmmuziek en een bijzondere cocktail van exotische smaken, met name
de tango, de zamba en de chamamé, drie aspecten van de Argentijnse folklore waar de muzikanten zich sinds september in verdiepen. Flautofolia,
een ensemble bestaande uit (oud)leerlingen van
de opleiding dwarsfluit, krijgt voor de gelegenheid

voor de bas versterking van een jonge celliste.
Samen brengen ze een selectie uit het klassieke
repertoire. De Franstalige Jetse muziekacademie
telt ook twee jazzensembles die zich op Jette
Classics zullen wagen aan gedurfde improvisaties
en u zin zullen doen krijgen om te swingen.

Solo, duo en trio
Enkele leerlingen zullen solo of in duo of trio
optreden. Zo laten jonge pianisten u kennismaken
met een Hongaarse dans, het Roemeense populaire lied en eigen composities en zullen cellisten
u het prachtige repertoire van hun instrument
laten ontdekken. Ook de percussieklas zal met
drums en marimba menigeen verrassen met originele improvisaties.

Jette Classics
Zaterdag 27 juni 2015, van 18 tot 20u
Kardinaal Mercierplein
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Van 1 tot 12 juni 2015

Expo Lucienne Jansens in het Gemeentehuis

A

ls u van dromerige aquarelschilderijen
houdt, moet u van 1 tot 12 juni zeker langskomen in het Gemeentehuis. Dan stelt Lucienne Jansens (Luce) haar werken tentoon in de
inkomhal van het administratief centrum.
Lucienne Jansens heeft steeds een passie
voor kunst gehad. Reeds in ’91 behaalde ze haar
diploma als keramiste aan de academie van Molenbeek. Sinds 2005 legt ze zich als autodidacte
toe op aquarel. Tien jaar later heeft ze een mooi
oeuvre bij elkaar geschilderd. Als u haar werk gemist hebt tijdens het artiestenparcours, krijgt u
begin juni een herkansing. Tijdens haar expo in
het Gemeentehuis ontdekt u haar subtiel kleurenpalet en de dromerige sfeer van haar werken.

Expo Lucienne Jansens
Van 1 tot 12 juni 2015
in het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur

Openbare banken voor de Magrittewijk
Een collectief artistiek project

D

e voorbijgangers in de Magrittewijk zullen binnenkort plaats kunnen nemen op
een kleurrijk project. Dankzij de steun
van de Koning Boudewijnstichting, binnengehaald
door Emmanuelle Le Texier, worden er twee mozaïekbanken geïnstalleerd in de wijk.
Dit project is 100% Jets, aangezien het de bewoners zijn die zich onderdompelden in het surrealisme, tijdens de workshops van Chloé in het
René Magritte Museum in de Esseghemstraat. Er
werd een antwoord gezocht op de vraag: waarvoor dient een bank? Om uit te rusten, om weg te
dromen, om op te zoenen, een vieruurtje op te
nuttigen,… Er kwamen ook enkele woordspelingen langs, zoals een vissenbank, en allerlei vormen werden bedacht. Eens de ideeën
samengesmolten waren, ontving Muriel Orange
de deelnemers in haar atelier in de Léopold Istraat om de aardewerken banken te vervaardigen.

Surrealistische toets
De keuze voor de banken viel uiteindelijk op
een vis die in vogel verandert. De ervaren Jetse
beeldhouwers Fabien Ribassin en Bertrand Duelz

gaven de surrealistische bank vorm. Vanaf begin
juni krijgen de banken vervolgens een mozaïeklaag door de bewoners, begeleid door Jean Cristophe Duperron van Art Mosaico, bij Tinou, in
Atelier Curcuma.
De afgewerkte banken zullen vervolgens een
plaats krijgen in de wijk, als uitnodiging om de tijd
te nemen om te dromen.

Wil je de mozaïekbanken ontdekken ?
Vanaf juni, op dinsdagavond van 18u tot 21.30u
en op vrijdag van 14u tot 17.30u
Contacteer het wijkcomité –
comitemagritte@gmail.com of het René Magritte Museum – 02.428.26.26.
Opgelet, inschrijving is verplicht en het aantal
plaatsen is beperkt.
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Vanaf 5 juni 2015: Jette Stream
Elke vrijdagavond sfeer en muziek
op het Kardinaal Mercierplein
Wat is er leuker dan samen met vrienden, een streepje muziek en een cocktail in de hand
het weekend in te zetten? Vanaf 5 juni kan u hiervoor terecht op het Kardinaal Mercierplein,
tijdens de nieuwe editie van Jette Stream.
Programma Jette Stream 2015
 5 juni – Open

• La Fanfare du Commando Fête (live)
• Patrick Balzat – Lune
 12 juni – New wave & rock

• Morpheus
• Ty Sivad
 19 juni – Jazz Jette June

• Jazzpodium
• DJM
 26 juni – Rythm & Drums

• Sysmo
• Dj Odilon
• Claude Doc Cld Dupont
 3 juli – Soul, Funk & House

• Audio Kitchen
• Claude Doc Cld Dupont
• Doc Lock
 10 juli – Radio Modern, Swing

D

rie maanden lang kan u elke vrijdagavond
op het Kardinaal Mercierplein genieten
van Jette Stream. De ingrediënten van de
muzikale cocktail Jette Stream: sfeervolle muziek, gezelligheid, animatie,... Maar ook themaavonden, dj’s, live-optredens, snacks, een
uitgebreide drankkaart,... De ideale mix om goedgemutst het weekend in te gaan.

Mix van muziekstijlen
De aftrap wordt gegeven op vrijdag 5 juni, met
een live-optreden van La Fanfare du Commando
Fête en een dj-set van Patrick Balzat. Wees maar
zeker dat de sfeer er meteen zal inzitten. La Fanfare du Commando Fête brengt swingende funk,
met accenten van de Amerikaanse brass bands
uit de jaren ’60. Trek alvast uw dansschoenen
aan. DJ Patrick Balzat sluit de avond af, met clubmuziek die verscheidene stijlen mengt, van house
tot soul, van disco tot jazz.
Een week later staan new wave & rock centraal,
met Morpheus en Ty Sivad. 19 juni staat in het
teken van Jazz Jette June, met een afterparty
met DJM. Op 26 juni wordt de maand afgesloten
met rythm & drums. Naast een spectaculair optreden van Sysmo, met 14(!) percussionisten, kan
u er ook genieten van de set van DJ Odilon en
Claude Doc Cld Dupont.

Ook in juli en augustus gaat Jette Stream wekelijks verder, om op 4 september het seizoen af
te sluiten. Soul, pop, hip hop, rock,… Zowat elke
muziekstijl staat op het programma. Volgende
maand ontdekt u de details over de optredens
voor de maand juli.

• Slick Nick & The Casino Special
• Sep ‘n Hop
• Gigolo’s In Retirement
• The Modernettes
 17 juli – Vinyl, Soul & Funk

• Soul Kitchen
• Doc Lock
 24 juli – Belgium One Point

Jette Stream
Elke vrijdagavond van 17u tot 23u
Van 5 juni tot 4 september 2015
Kardinaal Mercierplein
Gratis toegang
Meer info:
www.jettestream.be of
www.facebook.com/JetteStream

• Les Vedettes
• Alex Palmer
 31 juli – Hip Hop

• L’Or du Commun
• DJ Xmen
 7 augustus – Elle & Lui

• Nancy Burello
• Lune
 14 augustus – Pop rock

• Alaska Gold Rush
• Winner Jette Band Contest
 21 augustus – Carte blanche

• Claude Doc Cld Dupont + guest
 28 augustus – Radio Modern, Swing

• Sep ‘n Hop
• Mensch Erger Je Niet
• The Modernettes
 4 september – Closing

• St James
• DJ Cirius

Cultuur
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19 juni 2015

Jazz Jette June
Jazzliefhebbers hebben vrijdag 19 juni waarschijnlijk omcirkeld in hun agenda.
Dan vindt de 26ste editie plaats van Jazz Jette June. Reeds een kwarteeuw lang lokt
JJJ grote jazznamen naar onze gemeente, voor een stomend jazzfeest.

Muzikale kroegentocht
21u > middernacht
Excelsior - Sint-Pieterskerkstraat 8
 Tchala’s Band
Breughel - Kardinaal Mercierplein 23
 Mike Fantom & The bop a-tones
Welkom – Kardinaal Mercierplein 30
 Laurent Doumont Soul Quartet
Op den Hoek – Kardinaal Mercierplein 32
 Louisiana Dixie Band

D

e succesformule van Jazz Jette June
blijft behouden. Na twee optreden op het
podium op het Kardinaal Mercierplein
start een muzikale kroegentocht langsheen 12
cafés. Van dixiejazz tot folkjazz,… Elke muziekliefhebber zal een concert ontdekken naar zijn muzikale smaak. Dit jaar vindt er eveneens een
optreden plaats aan het OCMW, waar ook de jeugdige talenten van de Jetse academies hun beste
beentje zullen voorzetten.

Klassiekers en ontdekkingen
Naast de ‘klassiekers’, zoals Tuur Florizoone &
Didier Laloy, JR en les tontons flingueurs, Laurent Doumont Soul Quartet, Mike Fantom and the
Bop a-tones, Gypsy Flames trio, kan u op 19 juni

ook heel wat ontdekkingen doen zoals Bill Roseman, Pierre Anckaert & Stefan Bracval, DJM,
Tchala’s Band of zelfs het Gilles Van Overbeke
Trio dat voor de allereerste keer op de affiche
staat.
Meer info: www.jazzjettejune.be

De Gele Poraa – Jules Lahayestraat 27
 DJM
Le Rayon Vert – G. Van Huynegemstraat 32
 Didier Laloy & Tuur Florizoone
Aux 4 Coins du Monde – L. Theodorstraat 132
 Gypsy Flames Trio

“

JAZZ JETTE JUNE STAAT OPNIEUW
GARANT VOOR 17 CONCERTEN,
MEER DAN 5 UUR STOMENDE JAZZMUZIEK
EN EEN MUZIKALE KROEGENTOCHT
LANGS 12 CAFÉS

”

Podium - Kardinaal Mercierplein
 Gilles Vanoverbeke trio – 19u
 K’Hawah Jazz Band – 20u
OCMW Jette - Sint-Pieterskerkstraat 47
Dixie boys band – 16.30u
 Jetse Academie – 17.30u
Pierre Anckaert and pupils
 Académie de Jette – 18u
Piotr Paluch and pupils


L’estaminet – Kardinaal Mercierplein 35
 Bill Roseman Trio

Gavilan – Ferdinand Lenoirstraat 1
 Pierre Anckaert & Stefan Bracaval
Brasserie Le Central – Laneauplein 1
 Les Minstrel’s
Fana’s café – L. Theodorstraat 63
 Louvat Bros
Taverne Le Miroir – Koningin Astridplein 24
 JR et les Tontons Swingueurs
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Jetse Academie Muziek Woord Dans
Eindsprint voor de zomervakantie
Initiatieweek voor
kinderen

Jazz Jette June

Slotconcert

De ensembles pop en jazz van de Jetse Academie in echte festivalsfeer! Ontdek het gedetailleerde programma op pagina 23.

Op vrijdag 19 juni kan u in de Gemeentelijke
Feestzaal genieten van het slotconcert van de
academie, met optredens van de klassen Algemene Muzikale Vorming en van het cello- en blokfluitensemble.

Ensemble pop en jazz op Jazz Jette June
19 juni om 17.30u
Koer OCMW-gebouw - Sint-Pieterskerkstraat 47

Ontdek de lessen dans, woord, creatief musiceren, instrument en AMV (notenleer). Tijdens
deze ‘initiatieweek’ kan je de jongste leerlingen
van de academie en hun leerkrachten aan het
werk zien. Maar je hoeft niet aan de kant te blijven staan: je mag meedoen en alles uitproberen!
De precieze uurregeling van de proeflessen is
verkrijgbaar via het secretariaat van de academie.
Initiatieweek voor kinderen van 5 tot 10 jaar
Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juni 2015
In de klassen van de Jetse Academie
Wilgstraat 1

Slotconcert
19 juni om 19u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10

Inlichtingen:
Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
Wilgstraat 1
02.426.72.94 - secretariaat@jetseacademie.be
www.jetseacademie.be

Nieuwigheden schooljaar 2015-2016
• Atelier beeldende kunst voor kinderen
Behalve voor woord, muziek en dans kan je voortaan ook voor beeldende kunst naar de Jetse academie.
Op zaterdagvoormiddag kan je je onder begeleiding van kunstenares Yo Bisschops gedurende
anderhalf uur op al je teken-, schilder-, foto-,
boetseer- en andere kunstgoestingen storten.
Van 9.30u tot 11u voor kinderen van het eerste en
tweede leerjaar
Van 11.15u tot 12.45u voor kinderen van het derde
en vierde leerjaar

• Tijdens de daguren
Zie je het niet zitten om op avondlijke uren nog
naar de academie te gaan? Vanaf schooljaar
2015-2016 geeft pianolerares Veerle Pollet ook tijdens de daguren les. Afspraken worden gemaakt
via het secretariaat van de academie.

Proeflessen op dinsdag 23 juni van 17 tot 18u en
op vrijdag 26 juni van 18 tot 19u. Opgelet: enkel
na aanmelding op het secretariaat van de academie.
Meer info:
directie.academie@jette.irisnet.be

• Specifieke onderwijsbehoeften
Wist je dat er aan de Jetse academie ook muzieklessen voor mensen met specifieke onderwijsbehoeften gegeven worden? Alle leerlingen die baat
hebben bij aangepast muziekonderwijs, zijn, voor
zover dat qua infrastructuur haalbaar is, welkom.
Centraal in de lessen staat muzikaal spelplezier.
Er wordt gezongen, op verschillende instrumenten gespeeld, geïmproviseerd en geluisterd naar
muziek. Ook leren over en leren door muziek zijn
belangrijk. Om aan de specifieke noden tegemoet
te komen, wordt er individueel of in kleine groepjes gewerkt. De begeleiding is in handen van Veronique Craps, leerkracht dwarsfluit aan de
academie en muziektherapeute in opleiding.

• Regulier aanbod
Het reguliere aanbod van de academie voor muziek, woord en dans is te vinden op www.jetseacademie.be.
• Inschrijvingen
Inschrijven kan ook deze maand al:
24 en 25 juni van 15.30u tot 19.30u
26 juni van 15.30u tot 18u

Inlichtingen:
Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
Wilgstraat 1
02.426.72.94 - secretariaat@jetseacademie.be
www.jetseacademie.be
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Rayon Vert
Muziek, gezelschapsspelen of een workshop.
U beleeft het allemaal in Le Rayon Vert!
Concert

Tibidi, de Brusselse meiden
Vrijdag 5 juni 2015 om 20u
Tibidi, dat zijn Ariane Rousseau, Muriel Legrand en Julie Leyder. Drie Brusselse meiden
die a capella en met één stem zingen. Je hoort
niet wie de toon aangeeft of wie de hoge noten
voor haar rekening neemt, ze laten zich volledig gaan. Van Gainsbourg tot Purcell, van Buenos Aires tot Madras, van gemompel tot
acrobatisch Frans, met de nodige humor klinkt
alles even harmonieus. Fonkelende ogen,
brede glimlachen en een oorverdovende stilte
gegarandeerd. Het wordt een verrassende muzikale reis waarbij Tibidi originele versies
brengt van de grootste klassiekers.
Toegang: 8 ¤/6 ¤ (senioren, werkzoekenden,
studenten)

Gezelschapsspelen

Spelavond
Vrijdag 15 mei 2015 om 20u
Ben je vertrouwd met ‘Sherlock Holmes : Consulting Detective’, ‘Lady Alice’ of ‘Speed Dating’? Deze ludieke bezigheden zijn slechts
enkele van de vele gezelschapsspelen die momenteel op de markt te koop zijn. Dankzij Le

Rayon Vert en Sajou kan je ze onder vrienden
of tegen sympathieke tegenstanders ontdekken tijdens de gezelschapsspellenavond. Er
zijn hapjes en drankjes voorzien om tussendoor op krachten te komen en bij te tanken.
Toegang: 4 ¤/2,5 ¤ (kinderen -12 jaar

Workshop

Fais-le Jezelf:
Bereiding van kaas
Zondag 14 juni 2015 om 12u
De bedoeling van de Fais-le Jezelf-vormingen,
georganiseerd door Le Rayon Vert en de gemeente Jette in het kader van het actieplan
Agenda 21, is om op een gezondere, duurzamere en zuiniger manier door het leven te
gaan. Voor deze laatste editie maken twee makers van kruidenkaas hun opwachting in Le
Rayon Vert om u in te wijden in het plezier en
het genot van zelf kaas bereiden. Deze keer
komen de bekende ricotta en de iets minder
bekende Saint-Paulin aan de beurt. Na afloop
krijgt u een kaasvorm en een zelfgemaakte
kaas mee naar huis. U hebt wel een kelder
nodig om de kaas achteraf te laten rijpen.
Deelname in de kosten: 5 ¤
Inschrijven verplicht: 02.420.21.26

Jazz Jette June

Tuur Florizoone en
Didier Laloy
Vijdag 19 juni 2015 om 20u
In het kader van de 26ste editie van Jazz Jette
June verwelkomt Le Rayon Vert het fantastische accordeonistenduo Florizoone/Laloy. Het
is een ontmoeting tussen twee grote (letterlijk
en figuurlijk) jazzmensen van bij ons, die in
2012 voor het eerst samen een cd opnamen en
sindsdien met zijn tweeën op het podium
staan. Hun cd heet gewoonweg ‘Didier Laloy &
Tuur Florizoone’ en bevat 10 folk- en jazzpareltjes. Een album vol karakter en emoties.
Toegang: Gratis

Le Rayon Vert
Van Huynegemstraat 32
Info en reserveringen :
02.420.21.26
lerayonvert@skynet.be
www.lerayonvert.be

Het Repair Café verhuist
Laatste editie in Le Rayon Vert voor september
Sinds bijna een jaar, en dat elke 4de zondag van de maand, behalve in juli en augustus, opent het
Repair Café zijn deuren voor het publiek. De laatste editie van dit seizoen vindt in juni nog plaats
in Le Rayon Vert, maar vanaf september verhuist het Repair Café naar het Projet Interquartier.

D

oet je broodrooster het niet meer? Is je
favoriete trui versleten? Heb je een oud
hebbeding waar je aan gehecht bent
maar dat stuk is? In plaats van het weg te gooien
kan je er eens laten naar kijken door een vrijwillige hersteller van het Repair Café van Jette. Misschien kan het wel opgelapt worden.

Nieuwe stek
Na een volledig seizoen in Le Rayon Vert zal het
Repair Café vanaf september zijn intrek nemen in de
lokalen van het Projet Interquartier, op de de Smet

de Naeyerlaan. Noteer alvast het nieuwe adres.
Zin om de ploeg van het Repair Café te versterken? Neem dan contact op via
02.422.31.23 of afnicolay@jette.irisnet.be.
Repair Café
Elke 4de zondag van de maand (behalve juli en
augustus)
• Zondag 28 juni:
Le Rayon Vert – Van Huynegemstraat 30-32
• Zondag 27 september:
PIQ – de Smet de Naeyerlaan 147
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Uitgesponnen slotakkoord bij PLOEF!
 Zondag 7/06:
Slot-PikniK
Met deze PikniK sluit Ploef ! een bewogen seizoen
af... om weer af te spreken ergens in september!

10u: Reflectiemoment
Wat betekent het vrijwilliger te zijn in een organisatie als Ploef! en in onze maatschappij? Deze
reflectie zal gebeuren aan de hand van een onlangs uitgeschreven ‘Charter voor de Vrijwilliger’
dat Ploef! met al zijn vrijwilligers en kandidaatvrijwilligers ter discussie wil stellen en aanvullen
of aanpassen.
Deze voormiddag kadert in een samenwerking
met de Brusselse Raad voor het Leefmilieu
(BRAL) die zich bezint rond de relatie van de
overheid met het middenveld.

Geen lesgeverij maar gewoon een aangename ontmoeting tussen mensen met veel en minder ervaring. Voor het plezier van het samen
experimenteren via één van de oudste beroepen
ter wereld. Voor dit eerste kennismakingsatelier
is geen materiaal nodig, maar wie zich niet kan inhouden mag gerust machine en eigen projecten
meebrengen.
Geen deelnameprijs. Een kleine anonieme bijdrage in de groene doos wordt evenwel altijd heel
erg geapprecieerd.

spelen zowel standaardschema’s als vrije improvisaties. Naast bewerkingen van thema’s uit de
klassieke muziek, schrijven en spelen ze toch
vooral eigen originele muziek. Het trio kan zich
plots opsplitsen in duo’s, wegdrijven op uitgesponnen, soms meditatieve solomomenten, of
overgaan op energiekere trio-improvisaties… Hun
manier van werken en spelen werd reeds succesvol vastgelegd op hun eerste, door de pers erg
goed ontvangen vinylrelease.
Toegangsprijs: vrije bijdrage

16u: Concert ‘3/4 Peace’

 Woensdag 17/06
+ donderdag 24/06 van 19 tot 22u:
Music, Madness, Obsessions & Play

Don’t miss that Last Jazz train!

In juni start Ploef! met twee geïmproviseerde sessies onder begeleiding van muzikant/acteur/componist Hans Wellens en regisseur Kris Kaerts.
Deelnameprijs: 10 euro/sessie

13u: Lunch in Spaanse Herbergstijl

Ploef!
Plus On Est de Fous

14u: Naaiatelier met Anouk Batugowski

© Cees

Geïnteresseerd in naald- en draadwerk in een gezellig decor? Wil je kleine herstellingen doen aan kleren
of wil je proberen verrassende ontwerpen te realiseren met gerecupereerde stoffen en knopen?
Anouk Batugowski animeert dit eerste naaiatelier
in de familiale ambiance van de Ploef!-PikniKs.

van de Ven
‘3/4 Peace’ is een trio dat werd opgericht door de
Belgische saxofonist-fluitist Ben Sluijs. Aan zijn
zijde spelen twee jongere muzikanten die opgang
maken: de Belgisch-Peruviaanse pianist Christian
Mendoza en de Franse bassist Brice Soniano. Een
dergelijke trio-bezetting is eerder zeldzaam. Met
herinneringen aan de meer intimistische klank
van gelijkaardige trio’s, heeft ‘3/4 Peace’ toch onmiskenbaar een eigen klank. Hoewel de drie
heren hoorbaar een grondige kennis hebben van
de jazztraditie, laten ze zich in hun improvisaties
en composities evenzeer inspireren door o.a. de
Europese klassieke muziek- en jazzcultuur. Ze

GC Essegem Jette

Oproep participatie welzijnsproject
Ben je geïnteresseerd in hoe je op een betere
manier kan functioneren voor jezelf, je vrienden, de groepen waar je aan deelneemt en uiteindelijk de maatschappij?
Ploef! wil in het najaar een concreet project uitwerken dat naar meer welzijn in onze buurt of
regio toewerkt en waar tegelijk zal onderzocht
worden hoe we ons positioneren in een groep.
Wil je dit mee organiseren? Neem dan contact
op met Ploef! In juni staat alvast een organisatievergadering gepland!

Programma
onze gsm’s dat de oorlog in het oosten van Congo
voortduurt…”
Toegang: 8 euro vvk | 10 euro adk
Info en tickets: www.essegem.be

Theater

Mon Noord
Donderdag 4 juni 2015 om 20u
Jovial Mbenga staat op de planken in Essegem
met het zelfgeschreven theaterstuk Mon Noord.
Jovial Mbenga (oud-cursist Nederlands in Essegem!) vertelt in Mon Noord het verhaal van een
kind dat fier is om Congolees te zijn, maar droomt
van het verre Europa. Eens volwassen reist Jovial
naar Europa en maakt hij kennis met het letterlijk
en figuurlijk koude klimaat. Mon Noord is een verhaal over dromen en onhaalbare verwachtingen,
illusies en desillusies.

Bonaventurestraat 100 – 1090 Jette
02.476.98.07 – ploefplus@gmail.com

Gemeenschapscentrum
Essegem
“Mijn naam is Jovial Grégoire Mbenga. Ik draag
de naam van mijn vader. Mijn moeder heet Yama.
Het is een intelligente vrouw. Ze haat draagbare
telefoons. Volgens haar is het door de Coltan in

Leopold I-straat 329
Tel.: 02.427.80.39
E-mail: essegem@vgc.be
Meer info:
www.essegem.be
Facebook: GC Essegem
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7 juni 2015

The Monnaie Wind Quintet
Sprankelende blazers, elegante pianoklanken
Op 7 juni wordt het seizoen van Klassiek in de Abdij in schoonheid afgesloten met een
concert van The Monnaie Wind Quintet. Naar aanleiding van dit laatste optreden wordt ook
het programma van het volgende seizoen voorgesteld.

D

e blazers van het Monnaie Wind Quintet
vormen allen eerste solisten in het Symfonieorkest van de Munt. Carlos Bruneelfluit, Luk Nielandt-hobo, Yvo Lybeert-klarinet,
Jean-Noël Melleret-hoorn en Dirk Noyen-fagot,
delen eenzelfde passie voor hun instrumenten en
ervaren een intens plezier bij het samenspelen,
dat ze graag willen delen met het publiek. Nu
eens solo, dan weer als kwintet of sextet spelen
zij een programma waar pit in zit: een frisse en
energieke selectie, met composities van onder
meer Claude Debussy, Darius Milhaud, Joseph
Haydn, Olivier Messiaen en Jacques Ibert. Virtuoze en verleidelijke muziek die elk publiek zal
bekoren.

De pianiste Veronika Iltchenko moet afhaken voor
dit concert vanwege een blessure.
Info en tickets:
cultuur@jette.irisnet.be - 02.423.13.73
Klassiek in de Abdij
The Monnaie Wind Quintet
7 juni 2015 om 11u
Om 12.30u: voorstelling programma 2015-2016
door programmator Wim Van Breusegem en
verkoop abonnementen: 90 euro / 45 euro (-12,
+65, Jetse academie). Ook mogelijkheid tot betaling via bancontact
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

Een organisatie van de Schepenen van Cultuur Brigitte Gooris
en Paul Leroy

Van 13 juni tot 27 september 2015

Expo Joan Cursach en Patrick Guaffy
Deze zomer kan u in Atelier 34zéro de tentoonstelling ontdekken van Joan Cursach en Patrick Guaffy. Hoewel het werk van
beide kunstenaars erg uiteenlopend is, vullen ze elkaar mooi
aan op deze expo. U kan tegelijkertijd ook de kippenren ontdekken, die onlangs een plaatsje kreeg in de tuin van het museum.
Kippenreeks

Schelpsculpturen

Het werk van de Jetse kunstenaar van Spaanse
herkomst Joan Cursach kon op geen beter moment tentoongesteld worden in Atelier 34zéro.
Kort nadat het museum enkele kippen adopteerde in hun nieuwe kippenren, toont hij zijn ‘kippenreeks’. Deze kunstenaar kende reeds een
succesvolle artistieke carrière in zijn thuisland
Spanje vooraleer hij besloot zich in Jette te
komen vestigen. Zo is onze gemeente meteen
een fantastische, veelzijdige kunstenaar rijker. U
kon zijn werk reeds ontdekken tijdens het artiestenparcours en nu dus ook tijdens zijn tentoonstelling in het Atelier 34zéro.

Voor de tweede kunstenaar, Patrick Guaffy, blijven we in de wereld van de fauna. Hij maakt namelijk sculpturen, bedekt met schelpen. In dit
geval betreft het slakken. Hij speelt met de begrippen herinnering, metamorfose en symbolen.
De beelden die het resultaat vormen van zijn persoonlijk gedachtegoed zijn even verrassend als
fascinerend.
Meer info: www.atelier34zero.be
Expo Joan Cursach en Patrick Guaffy
Van 13 juni tot 27 september 2015
Atelier 34zéro Muzeum
de Rivierendreef 334
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Agenda

Preventie

Concert

Expo

24 juni 2015
Fietsgraveeractie

7 juni 2015
The Monnaie Wind Quintet

Op 24 juni kan u tussen 16u en 19u uw fiets
laten graven door de preventiedienst. In geen
tijd graveren specialisten er gratis je rijksregisternummer in je fietskader. Dit helpt om teruggevonden fietsen snel terug te bezorgen aan
de eigenaar.

Op 7 juni sluit The Monnaie Wind Quintet het

Van 13 juni tot 27 september
Expo Joan Cursach en
Patrick Guaffy

seizoen van Klassiek af. The Monnaie Wind
Quintet bestaat uit eerste solisten in het
Symfonieorkest van de Munt. Ze brengen een
frisse en energieke selectie uit het Frans-georiënteerde repertoire.

Fietsgraveeractie
24 juni, van 16u tot 19u
Parking preventiedienst
Vandenschrieckstraat 77

Klassiek in de Abdij
The Monnaie Wind Quintet
7 juni 2015 om 11u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

Concert

Vanaf 13 juni kan u in Atelier 34zéro de tentoonstelling ontdekken van Joan Cursach en
Patrick Guaffy. De Spaanse kunstenaar Joan
Cursach toont zijn ‘kippenreeks’. De tweede
kunstenaar, Patrick Guaffy, maakt sculpturen,
bedekt met schelpen.
Expo Joan Cursach en Patrick Guaffy
Van 13 juni tot 27 september 2015
Atelier 34zéro Muzeum
de Rivierendreef 334

Concert
Vanaf 5 juni 2015
Jette Stream
Drie maanden lang kan u elke vrijdagavond op
het Kardinaal Mercierplein genieten van Jette
Stream. De ingrediënten van de muzikale cocktail
Jette Stream: sfeervolle muziek, gezelligheid,
animatie,... Maar ook thema-avonden, dj’s, liveoptredens, snacks, een uitgebreide drankkaart,...
De ideale mix om goedgemutst het weekend in
te gaan.

Jette Stream
Elke vrijdagavond van 17u tot 23u
Van 5 juni tot 4 september 2015
Kardinaal Mercierplein

19 juni 2015
Jazz Jette June
Na twee optreden op het podium op het Kardinaal Mercierplein start een muzikale kroegentocht langsheen 12 cafés. Een groot
muziekfeest.
www.jazzjettejune.be

Agenda

