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Enkele preventietips

Jetteinfo

Geniet van de zomer

De zomer staat vaak gelijk
aan genieten. Weet echter dat
dit seizoen ook risico’s met zich
meebrengt. Een hittegolf, ondoordacht bruinen in de zon,
onveilige seks met een vakantieliefje, uw woning onbewaakt
achter laten,… We geven in dit
nummer alvast enkele tips mee
om ervoor te zorgen dat uw
vakantieperiode garant staat
voor ontspanning en niet resulteert in een nachtmerrie.
V.U.: HERVÉ DOYEN, BURGEMEESTER
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Veilig de zomer in

“

De zomer heeft eindelijk haar intrede gemaakt. De vakantieperiode wordt in Jette traditioneel
ingezet met Jazz Jette June, dat
ook dit jaar weer horden muziekliefhebbers lokte, en afgesloten met het grote jaarmarktweekend. De hele zomer lang kan u op
vrijdagavond trouwens genieten van Jette Stream, de
ideale, sfeervolle start van het weekend.
Maar de zomer staat niet alleen voor sfeer en feesten. In dit nummer gaan we ook dieper in op de geva-

ren die dit seizoen met zich meebrengt. Zo kennen we
tijdens de zomer vaak een hittegolf, waarbij de temperatuur enkele opeenvolgende dagen zo hoog ligt, dat
dit gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, in het bijzonder voor oudere, alleenstaande personen. Lees dus
zeker onze tips en hou ook een oogje in het zeil als u
alleenstaande ouderen hebt als buren of in uw vriendenkring.
Wie hoge temperaturen zegt, denkt ook meteen aan
een stralende zon. Hoewel we allemaal hunkeren naar
onze natuurlijke dosis vitamine D, kan het bruinen ook
gevaarlijk zijn voor onze gezondheid. Niemand maalt
nog om een mooi kleurtje, als u opgezadeld geraakt
met huidkanker.
En ook voor de jongeren geven we wat zomerse gezondheidstips mee. Tijdens het verlof of de festivals
pieken de vakantieliefdes. We hameren nogmaals op
het belang van veilig vrijen.
En ten slotte geven we nog enkele preventietips om
uw woning te beschermen als u met vakantie vertrekt.
Weet alvast dat de politie uw huis of appartement
extra in het oog kan houden.
Maar laat al deze preventietips u zeker niet afschrikken.
Geniet met volle teugen van
het zomerseizoen.

”

Hervé Doyen,
uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Inhoudstafel
PREVENTIETIPS
ZOMER

PINKSTERSTORM
ERKEND ALS RAMP

5

15.08.2015
RETRO JETTE

5

AANBOD VOLWASSENENONDERWIJS

17

20

FIETSWINKELS
IN JETTE

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
SURF NAAR
WWW.JETTE.BE
ZOMERUURROOSTER
HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Alle diensten:
ma tot vrij
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:
ma tot vrij van 8.30u tot 14u

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

FEEST VLAAMSE
GEMEENSCHAP

13

9

SEIZOEN KLASSIEK
IN DE ABDIJ

24

BIJLAGE
REINHEID

25>28

Echo van de administratie

|3

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
• Erediensten
> 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

Bernard VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN

Benoît GOSSELIN

Claire VANDEVIVERE

3de Schepen

4de Schepen

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

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

> glepers@jette.irisnet.be
02.423.12.34 - 02.423.12.19

> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Paul LEROY
5de Schepen
LBJ

Brigitte GOORIS
6de Schepen
MR-OPEN VLD

Christine GALLEZ

• Economisch leven en Handel
• Animatie
• Gezinnen en het Jonge
kind, Franstalige jeugd
• Gezondheid

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

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

• Stedenbouw

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.34

> chgallez@jette.irisnet.be
02.423.12.09

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Paul-Marie EMPAIN : Gemeentesecretaris

de

7 Schepen

ECOLO-GROEN

Jean-Louis PIROTTIN
8ste Schepen
LBJ
• Franstalige cultuur (inclusief
academie en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire activiteiten
• Tewerkstelling
• Leegstaande gebouwen en
braakliggende terreinen
> jlpirottin@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Van op de banken van de gemeenteraad…
Gemeenteraad van 27 mei 2015

Motie tegen fusie gemeenten-OCMW’s
Naar aanleiding van de plannen van de Vlaamse en de
Waalse regeringen om de OCMW’s en de gemeentebesturen
te fusioneren, heeft de gemeenteraad van Jette tijdens de
zitting van mei een motie gestemd. De raadsleden spreken
zich uit tegen dergelijke fusies binnen het Brussels gewest
en verdedigen de autonomie van de OCMW’s, die trouwens
ooit in het leven geroepen is om de sociale hulpverlening
weg te houden van elke politieke druk. Via deze motie wil de
raad duidelijk stellen dat zo’n fusie niet per se betekent dat
de financiële noden van de OCMW’s kunnen ingeperkt worden zonder te raken aan hun dienstverlening, taken en ac-

lening aan de burger

ties. Ze dringt er trouwens op aan dat het recht op hulp en
sociale integratie een federale materie blijft om zo een systeem van meerdere snelheden te vermijden. Ten slotte haalt
de raad een aantal alternatieven aan om de evoluerende
noden van de OCMW’s op te vangen en wil het meer synergie
en samenwerking tussen OCMW’s en gemeenten, de oprichting van verenigingen binnen de centra, een groepering van
alle diensten voor bijstand aan personen,…,
De volgende gemeenteraad vindt plaats op 30 september,
om 20u in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein 1.
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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Portret: Bernard Lacroix, gepensioneerd
Jette, zijn stad, zijn dorp!
Of het nu op het gemeentebestuur, in het Raadhuis of in handels- en horecazaken is, Bernard
Lacroix voelt zich overal thuis in Jette. En hoewel hij eind mei zijn schepenambt afstond aan
Jean-Louis Pirottin, toch blijft hij gemeenteraadslid en bovenal Jettenaar!

D

e band tussen Bernard Lacroix en zijn gemeente is meer dan politiek, maar komt
uit het hart. Of zoals hij het zelf stelt: “Ik
heb altijd in Jette gewoond en ben niet van plan
er ooit weg te gaan. Het is mijn stad, mijn dorp.
Ik ben met Jette verbonden zoals mijn carrière
met het gemeentebestuur verbonden is.”

Trouw aan het gemeentebestuur
Bernard Lacroix zette zijn eerste stappen in de
gemeente in februari 1978, met name op Animatie, een dienst die hij altijd trouw is gebleven: “Ik
ben al vlug overgestapt naar het kabinet van de
burgemeester waar ik 10 jaar heb gewerkt. In
1988 werd ik schepen en ik ben het gebleven tot
begin vorige maand, hoewel ik mijn mandaat lang
gecombineerd heb met een functie als commercieel afgevaardigde bij de Haven van Brussel van
1993 tot 2013. Via zijn schepenambt kwam Bernard Lacroix uiteraard veel in contact met de

Zomeruurrooster
Gemeentebestuur

handelaars van de gemeente en nam hij altijd met
plezier deel aan alle activiteiten die zijn diensten
organiseerden. “Dat is trouwens wat ik het liefste
deed. Ik heb altijd het menselijk contact belangrijker gevonden dan de dossiers, hoewel ik die zeker
niet verwaarloosd heb”.

Economisch leven en Animatie

“

HET FEIT DAT ER ZO VEEL TE DOEN IS,
MAAKT DAT JETTE HAAR DORPS KARAKTER
HEEFT BEHOUDEN

”

Uiteraard is het onmogelijk om het met Bernard Lacroix niet over de Jetse Jaarmarkt te hebben. “Het is het visitekaartje van de gemeente en
als ex-schepen van Economisch leven en Animatie ben ik daar vanzelfsprekend heel trots op. Het
succes van dit evenement, dat zijn de duizenden
mensen die gedurende vijf dagen deelnemen aan
alle activiteiten die ter gelegenheid van de jaarmarkt georganiseerd worden. Je denkt er alles
over te weten, maar onlangs heb ik nog iets ontdekt over de jaarmarkt: op de affiche van de
eerste editie in 1898 staat dat het vuurwerk ver-

zorgd werd door de firma Van Cleemput. Wel, anno
2015 is diezelfde firma nog altijd verantwoordelijk
voor datzelfde vuurwerk”. Ook de zondagsmarkt,
die al 80 jaar plaatsvindt in Jette, maakt volgens
Bernard Lacroix deel uit van de Jetse identiteit:
“Onze gemeente telt veel activiteiten en dat is net
wat Jette een dorps karakter geeft”.
Voor onze kersverse schepen op rust betekent
handel een echte passie en een belangrijke factor
voor de ontwikkeling en het dagelijkse leven van
een gemeente of een wijk. U zal hem ongetwijfeld
nog vaak ontmoeten tijdens een van de vele activiteiten die Jette rijk is.

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 maan-

dag tot vrijdag, van 8.30u tot 14u. Het gemeentebestuur is tijdens de maanden juli en augustus
dus niet open op donderdagnamiddag en -avond.
Openingsuren Gemeentebestuur tijdens juli
en augustus
Alle diensten: van maandag tot vrijdag,
van 8.30u tot 14u

Echo van de administratie
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Hittegolfplan
Wat te doen bij extreme hitte?
Ook al komen ze niet zo vaak voor, hittegolven zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom
hebben de gemeente Jette, het Jetse OCMW, de Medische Huizen Tournesol en Esseghem en
de Jetse afdeling van het Rode Kruis een hittegolfplan uitgewerkt en kan u bij hen terecht
om een eventuele hittegolf het hoofd te bieden

E

xtreme hitte en ozonpieken hebben een
nefaste invloed op de gezondheid, vooral
die van jonge kinderen, ouderen (vooral
alleenstaanden) en chronisch zieken. Hou bij een
hittegolf alvast rekening met onderstaande tips.
• Drink veel water en bevochtig uw lichaam
(bad, verstuiver,…).
• Blijf binnen en vermijd fysieke inspanningen
tijdens de warmte.
• Hou ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken overdag dicht.
• Blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op.
• Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.
• Draag een hoed en lichte, luchtige en heldere
kleren.
• Informeer naar de gezondheidstoestand van
mensen rondom u en help ze.

water en bevochtig zijn kleren.
Bent u alleenstaand of behoort u tot een risicogroep? Hebt u nood aan gezelschap tijdens periodes van extreme hitte? Kent u iemand die in
het geval van een hittegolf hulp kan gebruiken?
Laat het ons weten via 02.422.46.51 (op weekdagen, van 8 tot 16u). Voor meer info en tips over
hittegolven kan u contact opnemen met het callcenter van de FOD Volksgezondheid op
02.524.97.97 (van 8 tot 17u).

Wat te doen als u zich niet goed voelt?
Verwittig onmiddellijk de huisarts of de dokter
van wacht bij symptomen van oververhitting (abnormale agressiviteit, warme en droge huid,
hoofdpijn, slaperigheid, misselijkheid,…). Als de
persoon verward is en de lichaamstemperatuur
abnormaal hoog, bel dan onmiddellijk de 100 of
de 112. Leg de persoon in afwachting van de hulpdiensten te rusten in een koele plaats, geef hem

KORTOM
Hittegolf
Van een hittegolf is officieel sprake na vijf
opeenvolgende dagen van minstens 25 graden, waarvan drie met minstens 30 graden.
Wees in zo’n geval waakzaam en hou rekening
met de tips die hiernaast opgesomd staan.

Pinksterstorm 2014 erkend als ramp
Dossiers kunnen ingediend worden bij Rampenfonds
De zogenaamde pinksterstorm van vorig jaar werd eindelijk als ramp erkend. De slachtoffers
van deze hagelstorm, kunnen nog tot 30 september een dossier indienen bij het Rampenfonds.

O

p 7, 8 en 9 juni 2014 trok er een zware
hagelstorm over ons land die heel wat
schade berokkende. Een jaar later heeft
de federale ministerraad deze storm als ramp erkend. Dit betekent dat de slachtoffers hun dossier
kunnen indienen om de schade te recupereren.
De slachtoffers moeten eerst hun verzekering
aanspreken voor de vergoeding van de schade.
Daarna kunnen ze terecht bij het Rampenfonds,
waar rekening gehouden zal worden met de vergoeding die de verzekering uitbetaalde. Belangrijke opmerking: “Sinds 1 maart 2007 vergoeden
de verzekeringsmaatschappijen de meeste ‘gewone’ schadegevallen (via de brandverzekering):
woonhuizen en hun inboedel die beschadigd zijn
door overstromingen, aardbevingen, opstuwing
of overstroming van riolen, terreinverschuivingen

en -verzakkingen (eenvoudige risico’s). U wordt
dus NIET vergoed door het Rampenfonds voor de
schade die verzekerbaar was.”
Voor de procedure kan u terecht op de website van
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
(http://ibz.be/code/nl/loc/natuurrampen.shtml)
of op de gemeentelijke website www.jette.be.
U kan de dossiers indienen bij het gemeentebestuur
van Jette:
Dienst Verzekeringen
Léon Theodorstraat 108 - 1090 Jette
Meer info:
www.jette.be of 02.422.31.74
ongwanza@jette.irisnet.be
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Leefomgeving

Het woord van de ombudsmannen

Zolder opruimen en grote schoonmaak
lampen,…, nogal voor voorwerpen passen niet in
een vuilniszak omwille van hun samenstelling,
hun gewicht of hun afmetingen. Toch mag dat
geen reden zijn om ze op het voetpad achter te
laten. Ze zullen niet zomaar verdwijnen via een
of andere magische truc.

Tweedehands
Reinheidsombudsmannen
netheid-ombudsman@jette.irisnet.be

O

ok van plan om in de zomer de zolder op
te ruimen of de kelder leeg te maken? Of
misschien hebt u net het appartement
van uw dromen gevonden en staat u op het punt
te verhuizen. Opgeruimd mag dan wel netjes
staan, het brengt heel wat afval en grofvuil met
zich mee.
Oude meubels, huishoudapparaten, multimedia,

Soms kunnen we niet anders dan sommige voorwerpen weg te doen wegens plaatsgebrek of gewoon omdat we ze niet langer mooi vinden. Maar
dat betekent daarom niet altijd dat ze stuk of onbruikbaar zijn. Vindt u het ook zonde om dergelijke zaken weg te werpen? U hebt gelijk! Schenk
ze weg of verkoop ze tweedehands. U maakt er
vast iemand gelukkig mee en u spaart tegelijkertijd het milieu. Maar zet bijvoorbeeld uw zetel niet
op het voetpad met een papier met ‘gratis mee te
nemen’ er op bevestigd. Hoe goed u het ook bedoelt, het is en blijft sluikstorten, en daar staan boe-

tes op. Neem liever contact op met een tweedehandswinkel of plaats een zoekertje op het internet.

Containerpark of ophaling
Als de voorwerpen die u wil wegdoen in slechte
staat zijn, hebt u twee oplossingen om er van af te
geraken. U kan ze naar het containerpark brengen
(gratis tot 3 m3) of een beroep doen op Net Brussel.
Brussel telt twee gewestelijke containerparken
waarvan één gelegen is in de Rupelstraat te 1000
Brussel. Als u zich niet kan verplaatsen, kan u contact opnemen met Net Brussel om bij u langs te
komen. Bel voor een afspraak naar 0800.981.81. U
hebt recht op één gratis ophaling van 3 m3 per jaar.
Grote schoonmaak, uw zolder opruimen, verhuizen,
wat ook de reden is om van uw grofvuil af te geraken, respecteer uw buren en hou uw straat proper!
Ombudsmannen Openbare Reinheid
Tel: 02.423.13.17

Reinheid in de kijker

Praktische bijlage Reinheid
Naar aanleiding van de brochure ‘Ja aan reinheid, nee aan vuil!’ en in de nasleep van de
affichecampagne ‘Reinheid in Jette: het gaat ons allemaal aan!’, vindt u deze maand in het
midden van deze Jette Info een praktische bijlage met goede gewoonten, geheugensteuntjes
en tips om uw steentje bij te dragen aan de reinheid van onze leefomgeving.

B

ent u geen internaut en hebt u nog niet
de kans gehad om langs te gaan bij de gemeente om een exemplaar van de reinheidsbrochure op te halen? Ga dan een kijkje
nemen middenin deze Jette Info en ontdek de uitneembare bijlage over reinheid. U vindt er alle
praktische info in een notendop zodat u die vanaf
nu altijd binnen handbereik hebt.

Uitneembaar geheugensteuntje
De uitneembare bijlage over reinheid die zich
middenin deze Jette Info bevindt, is een samenvatting van de brochure ‘Ja aan reinheid, nee aan
vuil!’. U vindt er dus niet alleen alles over sorteren, maar ook over overtredingen waar boetes op
staan en hoe we in de openbare ruimte best om-

gaan met dieren, maar ook met andere buurtbewoners. De brochure staat ook boordevol praktische informatie over gemeentelijke en
gewestelijke diensten: coördinaten en openingsuren van de gemeentelijke diensten Openbare
reinheid en Beplantingen, plaatsen waar glasbollen en kledingcontainers zich bevinden, adressen
van containerparken en andere depots (Proxy
Chimik, tweedehandswinkels, collectieve compostsites,...), uurrooster van de ophaling van de
vuilniszakken,… Kortom: een schat aan informatie
om bij te houden!
U kan de brochure ‘Ja aan reinheid, nee aan
vuil!’ ook downloaden op de website van de gemeente of een exemplaar afhalen aan het onthaal
van het gemeentehuis (Wemmelsesteenweg 100).

Proxy Chimik in Jette
Kalender juli-augustus 2015
• Kardinaal Mercierplein (politiecommissariaat), van 17u tot 17.45u – 13 juli en 10 augustus 2015
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdes), van 18u
tot 18.45u – 27 juli en 24 augustus 2015
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), van 14u tot
14.45u – 11 juli 2015

Vind alle informatie over afvalophaling en sorteren
op onze website www.jette.be

Samenleving
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Wijk Magritte-Esseghem
Eerst participatieve duurzame wijk van Jette
Het comité van de Magrittewijk, de gemeenteschool Jacques Brel en het wijkhuis L’Abordage
hebben hun krachten gebundeld en hun mensen gemobiliseerd om de titel van ‘participatieve
duurzame wijk’ binnen te halen. Dankzij hen krijgt de wijk voortaan steun om duurzame
projecten op touw te zetten.

P

articipatieve duurzame wijk is de naam die
wordt gegeven aan wijken die de steun genieten van Leefmilieu Brussel om een duurzame dynamiek op te starten via projecten zoals
de vermindering van afval, de bescherming van de
biodiversiteit in de stad, de promotie van gezondere voeding, de optimalisering van de openbare
ruimte,… Er zijn momenteel zo’n 40 participatieve
duurzame wijken in het Brussels gewest en de wijk
Magritte-Esseghem is de eerste in Jette. Ze is één
van de zes laureaten voor 2015-2016.

wijk nestkastjes, een moestuinbak op de Esseghemsite, een groendak op de school Jacques
Brel, een wijkcompost,… Maar de dynamiek verspreidt zich ook buiten de grenzen van de wijk,
want als participatieve duurzame wijk wisselt Magritte-Esseghem constant ervaringen uit met andere Brusselse wijken, zoals onlangs ter
gelegenheid van de compostweek en de week
zonder pesticiden.
Hopelijk kan de participatieve duurzame wijk
Magritte-Esseghem op de ingeslagen weg verder
gaan en voelen velen zich aangesproken mee te
stappen in haar projecten.

Binnen de wijk en samen met andere
wijken
Het dynamisme van de wijk Magritte-Esseghem kent geen grenzen en de teller van het aantal duurzame activiteiten staat niet stil. Er werden
animaties georganiseerd rond de mobiliteit op de
rotonde Pannenhuis, er kwamen her en der in de

Meer info:
comitemagritte@gmail.com
www.facebook.com/QuartierdurableMagritte
Esseghem
www.participatieveduurzamewijken.be

Missie naar Marokko in meimaand
Jette en Belfaa slaan de handen in elkaar
De Jetse ploeg van de gemeentelijke internationale samenwerking trok begin mei naar
Marokko voor wat zou resulteren in een missie vol projecten allerhande. Verenigingen, ambtenaren en jongeren, ze waren naar goede gewoonte weer allemaal van de partij.

B

ij gebrek aan engagement bij de Marokkaanse ambtenaren en mandatarissen,
heeft Jette haar partnerschap met de gemeente Sidi Bibi ongeveer een jaar geleden op
een laag pitje gezet. Wat de gemeente Belfaa
daarentegen betreft, kan Jette rekenen op een
volgehouden enthousiasme. Daarom blijft de gemeente missie na missie mooie samenwerkingsverbanden ontwikkelen met de jongeren van deze
twee gemeenten.

Oproep voor projecten ‘Stap voor stap…’
Begin 2015 lanceerde de gemeente Belfaa een
oproep tot initiatieven onder de noemer ‘Stap voor
stap naar een menselijke ontwikkeling’. Uit deze initiatieven koos de gemeente vijf projecten rond kinderen: de inrichting van speelpleinen, een
jeugdbibliotheek (8-12 jaar) en kleuterklassen (3-6

jaar). De indieners van elk initiatief kregen een opleiding om hun project te leren voorstellen en hen
bij te brengen hoe ze er in Marokko financieringsmiddelen kunnen voor vinden. Om de projecten definitief te kunnen opstarten en de vragen er rond
beter te kunnen plaatsen, bezocht de Jetse delegatie de instellingen die aan de basis ervan liggen.

Dag van de verenigingen
De ambtenaren en de mandatarissen van Belfaa willen een ‘Dag van de verenigingen’ organiseren waarop de deelnemers hun noden kunnen
kenbaar maken en waar ze elkaar beter leren kennen, ervaringen uitwisselen en een klaardere kijk
krijgen op de regelgeving die hen aanbelangt. Tijdens de missie van begin mei hebben de ambtenaren van Belfaa en Jette zich gefocust op de
organisatie van die dag en de zoektocht naar de

nodige middelen daarvoor. Een mooi participatief
project dat begin 2016 het licht zou moeten zien.

Vorming jongeren en monitrices
Zoals bij elk bezoek heeft de Jetse delegatie
met de jongeren van Sidi Bibi en Belfaa gesproken over vormingen. De volgende vorming moet
van velen onder hen volwaardige trainers binnen
hun organisatie of gemeente maken. In een
zelfde geest van uitwisseling en versterking van
de rangen, konden de monitrices voorschoolse
opvang van Sidi Bibi en Belfaa deelnemen aan
een vorming rond psychomotoriek. Ze maakten
er kennis met de banden tussen fysieke activiteit,
concentratie, opleiding en vrije tijd.
Deze missie was eens te meer rijk aan positieve uitwisselingen en de partners willen duidelijk de zaken vooruit laten gaan.
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14de editie Autoloze zondag
De activiteiten op de Autoloze zondag variëren ook dit jaar van informatief tot recreatief.
Uiteraard draait het informatieve luik in hoofdzaak rond mobiliteit. Maar even belangrijk om
weten is hoe je op zo’n dag op een wettige manier met de auto de baan op kan…

N

aast de traditionele stand voor fietsenherstellingen komt de gemeente Jette op de
Autoloze zondag op de proppen met twee
nieuwigheden: ontdekkingstochten langs de gemeentelijke fietsroutes met een elektrische fiets en
een ruil- en weggeefmarkt voor tweedehands kinderfietsen. Voor de fietstochten zijn ter plaatse
elektrische fietsen voorzien, maar je mag uiteraard
met je eigen fiets deelnemen. Vooraf inschrijven is
wel verplicht (via 02.423.12.09 of vlarock@jette.irisnet.be) en de minimumleeftijd is vastgesteld op 16
jaar. De markt voor tweedehands kinderfietsen is
dan weer bedoeld om fietsen te ruilen of gratis aan
te bieden. Deze fietsen zullen later ingezet worden
voor het geven van fietsinitiaties.

Workshops, ontspanning en cultuur
Op de Autoloze zondag is er uiteraard ook
plaats voor sport en ontspanning. Zo kan je op de
middag op het Kardinaal Mercierplein terecht voor
een cursus yoga en is er voor de kinderen een grimestand, straatcircus en een circusworkshop voor-

zien. De cultuurfanaten van hun kant zullen aan
hun trekken komen in de vele muziekworkshops.
En voor wie de Autoloze zondag een extra ecologisch tintje wil geven, is de workshop rond natuur
en hergebruik een aanrader. Meer info over alle activiteiten die op 20 september gepland zijn, vind je
in de volgende editie van Jette Info.

Aanvraag doorgangsbewijs
Niet alleen auto’s, maar bij uitbreiding alle gemotoriseerde voertuigen (motorfietsen, scooters,…) worden op de Autoloze zondag geweerd, en dat op het
hele grondgebied van het gewest. Enkel het openbaar
vervoer, taxi’s en voertuigen van openbaar nut zijn er
toegelaten. Om veiligheidsredenen is de maximumsnelheid wel beperkt tot 30 km/u. Wie absoluut met
de auto op de baan moet (om professionele, medische,… redenen), moet een doorgangsbewijs aanvragen. De uiterste afgiftedatum van dergelijke bewijzen
is 16 september. Elke aanvraag ervan wordt onderzocht door de Gemeentesecretaris en geeft dus niet
automatisch recht op een doorgang.

Een gehandicaptenkaart geldt als vrijgeleide
en houders van zo’n kaart moeten dus geen doorgangsbewijs aanvragen om zich met de auto te
verplaatsen.
Het aanvraagformulier is vanaf begin augustus
beschikbaar op www.jette.be en aan het onthaal
van het gemeentehuis. Ze kunnen vanaf maandag
17 augustus ingediend worden bij het Gemeentebestuur van Jette:
Kabinet van de Gemeentesecretaris
Wemmelsesteenweg 100
tel: 02.423.12.27 – fax: 02.423.12.25
e-mail: chartman@jette.irisnet.be.

Opgelet!
Wie zijn formulier persoonlijk wil komen afgeven, kan dat doen op bureau 2A (aanmelden
aan het onthaal), van 17 tot 31 augustus, van
maandag tot vrijdag van 9u tot 14u, en van 1
tot 16 september, op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9u tot 14u en op donderdag van 13u tot 19u.

OPENBARE RUIMTE
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.

en de Berréstraat. In functie van de vordering van
de werken zal er een parkeerverbod gelden, maar
het verkeer zal geen hinder ondervinden en de
doorgang voor de voetgangers is verzekerd.

Corneille De Clercqstraat
Waterdistributie
In augustus zal Vivaqua de hoofdleiding van de
waterdistributie in de Corneille De Clercqstraat
vervangen. Deze werken zullen ongeveer 8 weken
duren en parkeren en doorgaand verkeer zal er
tijdelijk niet mogelijk zijn.

Tram 9 – Dikke Beuklaan
Fase 1
Op de Dikke Beuklaan zijn de voorbereidingswerken voor de aanleg van tram 9 Simonis-Heizel in
volle gang.
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.

C. Woestelaan
Fases 5 & 6

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeslaan
en De Keersmaekerstraat

J. Verdoodt- en J. Neyberghlaan

Heraanleg voetpaden

In juli zal Telenet laagspanningkabels aanleggen
in de J. Verdoodt- en de J. Neyberghlaan. Er zal
een tijdelijk parkeerverbod gelden, maar het verkeer zal geen hinder ondervinden en de doorgang
voor de voetgangers is verzekerd.

De gemeente start binnenkort met de heraanleg
van de voetpaden op de Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdeslaan en in de De Keersmaekerstraat, tussen het plein en het kruispunt met de Van Swae-

Bekabeling

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.

Economisch leven
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Voor elke fietsliefhebber wat wils in Jette…
Verplaatsingen met de fiets hebben het laatste decennium een ware vlucht genomen in
Brussel en fietshandels schoten als paddenstoelen uit de grond. Jette telt er momenteel
drie, en het is zeker niet zo dat die elkaar het licht in de ogen niet gunnen…
Brussels Bike Co:
nieuw maar geen groentje

Vers bloed aan het stuur van
Cicli Fransman

Van de drie fietshandels en -herstellers die
Jette rijk is, kwam Brussels Bike Co er als laatste
bij. Maar hoewel de zaak pas in februari van dit
jaar zijn deuren opende in de de Smet de Naeyerlaan runnen, toch ontbreekt het de zaakvoerder
en jonge twintiger Maxime Vinette geenszins aan
ervaring. Hij zette zijn eerst cyclostappen zo’n 7
jaar geleden in de fietsafdeling van een Decathlon-winkel. Daar deed hij zowel commerciële
als technisch ervaring op, een bagage die onontbeerlijk is als je het als zelfstandige wil waarmaken. En dat is dan ook wat hij 3 jaar geleden
probeerde, eerst parttime in de garage van zijn
ouders in Ganshoren en sinds kort fulltime in
Jette. Om als fietsmecanicien aansluiting te vinden bij de absolute top volgde hij ook een gespecialiseerde technische opleiding in het
Amerikaanse Oregon. Ondertussen deelt hij al
zijn ervaring en opgedane kennis sinds enige tijd
ook met anderen via avondlessen in het beroepsonderwijs.

Het is alweer 4 jaar geleden dat de toenmalige
zaakvoerder van Cicli Fransman zijn fietshandel
verkaste van Laken naar Jette. Julien Bienfait
was er toen ook al bij, maar dan als mecanicien.
Acht maanden geleden nam deze dynamische
jongeman het roer over van de fietswinkel die volgend jaar zijn 25ste verjaardag viert. “Voor mij was
dat niet eens zo’n grote stap”, verklaart hij vol
zelfvertrouwen. “De winkel, de buurt, de klanten,
ze zijn me al langer vertrouwd dan vandaag”.

Brussels Bike Co verkoopt, herstelt en onderhoudt fietsen en assembleert ze ook à la carte.
Qua verkoop spitst Maxime Vinette zich toe op
BMX-fietsen en fixies (fietsen met een vast verzet). “Dankzij deze specialiteit kom ik niet meteen
in het vaarwater van de twee andere fietshandels
in Jette, en dat is een goede zaak”, legt hij uit. En
of hij zelf ook nog wel eens aan fietsen toe komt?
“Veel te weinig”, zucht hij, “maar dat kan ook
moeilijk als je weken van 45 uren klopt…”
Brussels Bike Co
de Smet de Naeyerlaan 54
0498.76.30.30
brusselsbikeco@gmail.com
www.brusselsbikeco.com

Het handelsmerk bij uitstek van Cicli Fransman
is service. “Bij ons is iedereen welkom”, beweert
Julien Bienfait stellig. “Dat lijkt vanzelfsprekend,
maar is het zeker niet”, verduidelijkt hij. “Veel
fietswinkels weigeren fietsen te herstellen die in
een grootwarenhuis werden gekocht. Wij niet,
met als gevolg dat veel eigenaars van zo’n fiets
bij ons terechtkomen. Ze zijn zeker welkom, maar
uiteraard hebben onze trouwe klanten wel altijd
een streepje voor”, merkt hij schalks op.
Hoewel de zaakvoerder in zijn vrije tijd eerder
een mountainbiker is, moet Cicli Fransman het
qua verkoop vooral van de stadsfietsen hebben.
Op de vraag of die verkoop de laatste jaren al of
niet gestegen is, antwoordt hij genuanceerd: “Ik
merk niet zozeer een stijging, wel een verschuiving in de beweegreden waarom mensen een
fiets kopen. Terwijl ze dat vroeger eerder uit vrijetijdsoverwegingen deden, zien ze de tweewieler
tegenwoordig op de eerste plaats als een volwaardig alternatief vervoersmiddel.”
Cicli Fransman
Pierre Timmermansstraat 18
02.427.62.90
ciclifransman@outlook.be
www.ciclifransman.be

Van den Mooter Fietsen:
als een fiets je als gegoten
moet zitten
Tien jaar geleden koos Werner Van den Mooter
voor een geleidelijke carrièreswitch door zijn activiteiten als tekstschrijver af te bouwen en zich te
toe te spitsen op de fietsenmakerstiel. “Ik heb zelf
altijd gefietst en niet zelden moest ik mij uit de slag
trekken en zelf herstellingen uitvoeren bij panne
onderweg. Fietsen zit mij trouwens in de genen,
mijn vader was geen onverdienstelijk amateurwielrenner. Ik was dus als het ware voorbestemd om in
de fietsenbranche terecht te komen.”
Als fietshandel is Van den Mooter Fietsen eigenlijk een buitenbeentje: het is geen winkel waar
je zomaar kan binnenstappen om een fiets te kiezen, maar een bescheiden atelier in het souterrain van een rijhuis in de Léon Theodorstraat,
waar iedereen welkom is, zij het wel op afspraak.
“Ik maak graag tijd voor mijn klanten. Via een persoonlijk contact probeer ik erachter te komen wat
ze verlangen. Eigenlijk is het de bedoeling dat
een klant hier buitengaat met een ‘fietsoplossing’,

en niet zomaar met een herstelde of een nieuwe
fiets.” Dankzij zijn modulaire aanpak kan Werner
Van den Mooter fietsen afleveren die gemaakt zijn
volgens de rijstijl, de fysionomie en de persoonlijk
voorkeur van elke klant afzonderlijk. Om het eenvoudig te stellen: hij vertrekt van een zelfgebouwd
aluminium of stalen frame en twee wielen, de rest
is ‘à la tête du client’. In dezelfde geest van exclusiviteit is Van den Mooter Fietsen ook verdeler van
Brompton-vouwfietsen. “Net als bij de andere fietsen die ik samenstel, kan ook een Brompton-vouwfiets à la carte gemaakt worden.”
Van den Mooter Fietsen
Léon Theodorstraat 136
02.425.44.02
wernervdm@online.be – www.mooter.be
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Politie en kinderen verbroederen op jaarlijkse
Pat Rouille-dag
Tijdens de laatste week van het schooljaar had de politiezone Brussel-West een dag vrijgehouden voor de leerlingen van het 5de leerjaar op de jaarlijkse Pat Rouille-dag. De ideale
gelegenheid voor de kinderen om de politie op een andere manier te leren kennen.

D

e Pat Rouille-dag is de jaarlijkse afsluiter
van het gelijknamige project waarbij de
politie de 5de leerjaren van de Jetse lagere scholen informeert over haar werking en
sensibiliseert over onder meer het verkeersreglement.
Omwille van de werken voor de bouw van het
nieuwe omnisportcomplex moest het evenement
dit jaar het Jeugdpark inruilen voor het Kardinaal
Mercierplein, het Garcetpark en de parking achter
het station. De hemelsluizen hadden de dag voordien van ’s morgens tot ’s avonds opengestaan,
en dus bleef het die 23ste juni zo goed als droog
met af en toe een streepje zon. Zo’n 160 medewerkers van de politiezone en tal van externe
partners (gemeente, MIVB, Net Brussel, brandweer, Rode Kruis, Child Focus,…) maakten er voor
de meer dan 1.000 kinderen een onvergetelijke
dag van met tal van activiteiten waarbij actie en
informatie de hoofdtoon voerden.

Jogging
Sans Souci
Het is al enkele jaren een traditie: het personeel en de patiënten van de kliniek Sans Souci
die zich mobiliseren voor een jaarlijkse jogging. Na een jaar van volgehouden training
presenteerden zo’n 170 joggers zich aan de
start van deze vijfde editie. Hoewel de weersvoorspellingen nogal somber waren, bleven de
buien uit en kon de wedstrijd rekenen op een
waterzonnetje. De lopers konden kiezen tussen
een omloop van 4 of 8 km in het Laarbeekbos.
Zowel patiënten als personeelsleden beleefden
er een aangename, sportieve tijd en konden er
voor een dag hun kijk op de wereld verruimen!

Uitreiking sportverdiensten
Inzet en prestaties
Sporten is gezond! Heel wat Jettenaren zijn daarvan overtuigd en doen dus aan sport, individueel of in ploegverband,
en niet zelden op zeer hoog niveau. Om hulde te brengen aan
hun engagement en hen te feliciteren met hun prestatie
werden vorige maand de sportverdiensten uitgereikt.

K

ampioenen, beloften, vrijwilligers, sportploegen,…, ze waren er allemaal op maandag 22 juni in de Gemeentelijke feestzaal
voor de plechtige uitreiking van de sportverdiensten in aanwezigheid van gemeenteraadsleden, vertegenwoordigers van Jetse sportverenigingen en
volksvertegenwoordiger en vader van de kapitein
van de Rode Duivels, Pierre Kompany.
Ook dit jaar werden tal van prestaties beloond
in uiteenlopende disciplines: voetbal, jogging, gevechtsporten, judo, taijutsu, badminton, minivoetbal, dansen, turnen,… Geofrey Van Hecke kreeg
een speciale vermelding voor zijn Europese titel
kata. Een voor een ontvingen ze een beker of een
medaille voor hun engagement en een warm applaus van de aanwezigen.

De uitreiking van de sportverdiensten is een initiatief van de Schepen van Sport Benoît Gosselin en de vzw Sport te Jette, voorgezeten door Gianni Marin.

Jette, een bruisende gemeente
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Jette Met
Duurzame boodschappen in herbruikbare tassen
De lancering van Jette Met ligt al een paar maanden achter ons en deze duurzame markt is ondertussen op kruissnelheid. Ook tijdens de zomermaanden kan u er terecht voor heerlijke (seizoens)producten rechtstreeks van de producenten. En vergeet uw herbruikbare tas niet!

D

e keuze qua groenten op Jette Met is de
komende maanden heel royaal: blokpaprika’s en lange, zoete puntpaprika’s, aubergines, aardappelen en vanaf half juli maar
liefst 23 soorten tomaten, allemaal geteeld in
volle grond! Ook voor fruit is de zomer een topseizoen: aalbessen, stekelbessen, frambozen, Japanse wijnbessen, kersen en later krieken, pruimen,
braambessen en appelen. Liefhebbers van gevogelte
kunnen vanaf half juli kip en parelhoen verwachten
en vanaf september kalkoen. Ook de escargots zijn
vanaf september opnieuw van de partij.

Randactiviteiten
De eerstvolgende activiteit in de marge van
Jette Met is de 2de editie van het kookatelier Cook

& Market, dat plaatsvindt op 16 september. Op 23
september start ‘Bedrijf in de kijker’ waarbij elke
week, en dat tot 4 november, twee producenten
op een interactieve manier hun bedrijf voorstellen.

Herbruikbare tassen
In de lijn van het opzet van Jette Met en om
het gebruik van plastic zakken te vermijden, doen
de gemeente en de marktkramers een oproep
aan de bezoekers om herbruikbare tassen of een
boodschappenwagentje mee te brengen bij hun
marktbezoek. Zo doet iedereen zijn duurzame
duit in het zakje, verminderen we de afvalberg en
zorgen we voor een aangenamer omgeving om
rustig te flaneren en boodschappen te doen.

Jette Met
Elke woensdag van 15u tot 19u
Kardinaal Mercierplein

Dag van de Buren 2015
Dupré & C° trotseren regen en wind
met geslaagd buurtfeest

Fotowedstrijd
Natagora
Streepjes groen
in de stad

Op vrijdag 29 mei deden ook de Dupréstraat en het Lorgesquare mee aan de Dag van de Buren. Het weer mocht dan
wel niet echt meezitten, regen en wind slaagden er niet in
om een domper te zetten op de feestvreugde.

Natagora Brussel organiseert een fotowedstrijd rond de natuur in de stad. Zin
om deel te nemen? Open dan uw ogen en
ga op zoek naar groen op onverwachte en
ongewone plaatsen in Brussel.

maar ook de levenskwaliteit van de bewoners probeert te verbeteren. Zo is het de stuwende kracht
achter de aanleg van een 30-tal geveltuintjes en
zet het zich voluit in voor de wijk.

Gemeenschapsgevoel

H

et was al voor de negende keer dat het
buurtcomité Dupré & C° een burenfeest
organiseerde in het kader van de Europese Dag van de Buren. Dupré & C° is een buurtcomité dat vooral de sociale cohesie stimuleert,

Het was de meest epische editie van het burenfeest, met onophoudelijke regen- en windvlagen.
Toch waren een zestigtal bewoners van de Dupréstraat en Lorgesquare present om zelfgemaakte
snacks en drank te delen. Hieruit bleek weer de
diversiteit van de buurt en vooral de behoefte om
elkaar beter te leren kennen. De gemeente Jette
heeft vanaf het begin dit initiatief gestimuleerd
en was ook nu weer de logistieke partner. De bewoners kijken al reikhalzend uit naar de jubileumeditie van volgend jaar.

Misschien kijkt u er over omdat u het de normaalste zaak van de wereld vindt, maar soms
steekt de natuur heel onverwachts de kop op.
En dat is nu juist de bedoeling van de wedstrijd
‘Du vert en stoemelings’: de aandacht wekken
voor wilde planten en vegetatie die spontaan
uit de kieren van de stad tevoorschijn komt.
Natagora Brussel nodigt u uit om uw vertrouwde omgeving door een andere bril te bekijken en aandacht te hebben voor wat er
allemaal groeit in uw straat en in uw wijk. Hebt
u een plaats of een situatie gevonden die de
moeite loont? Leg ze dan vast op foto en stuur
die op voor 1 oktober 2015. De wedstrijd is gratis en staat open voor iedereen, groot en klein,
professioneel fotograaf of groentje in het vak.
Het reglement van de wedstrijd kan u raadplegen op www.jette.be en op www.natagora.be/bruxelles (enkel in het Frans)
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Vrijwillige senioren gezocht voor nieuwe studie

Actief met de SPRINT-studie
De Vrije Universiteit Brussel zoekt mobiele 65-plussers die willen meewerken aan een
wetenschappelijke studie die het effect van oefeningen op het afweersysteem bij senioren
in kaart wil brengen. De bedoeling is om oudere mensen langer actief te houden.

B

ent u ouder dan 65, mobiel, niet sportief
actief en kan u zich 3 maal per week gedurende minstens 3 maanden vrij maken?
Dan nodigen de VUB en UZ Brussel u uit om deel
te nemen aan de SPRINT-studie. SPRINT staat
voor ‘Senioren PRoject INtensief Trainen’ en wil
nagaan welke oefeningen het meest efficiënt zijn
om het afweersysteem bij oudere mensen te verbeteren.

Minimum 3 maanden
Het SPRINT-oefenprogramma duurt 3 maanden waarbinnen u 3 maal per week oefeningen
voorgeschoteld krijgt. Na deze periode kan iedereen die dat wenst nog 3 maanden extra oefenen.

Jobaanbieding
Psychomedischsociale
werkers
Het Gemeentebestuur van Jette is op zoek
naar psycho-medisch-sociale werkers. Er wordt
voor deze functie een aanwervingsexamen
georganiseerd voor verschillende ploegen, van
de kinderopvang tot de personeelsdienst of de
preventiedienst.
Beschikt u over een diploma van gegradueerde
verpleegkundige, gebrevetteerde verpleegkundige, diploma van maatschappelijk assistent of
maatschappelijk helper, of zit u in het laatste jaar
van deze studies? Dan kan u uw kandidatuur indienen tot 17 juli 2015.
Alle informatie over de functiebeschrijving en
toelatingsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier vindt u op onze website www.jette.be
(doorklikken op tewerkstelling – jobaanbiedingen
van het gemeentebestuur).

De oefensessies vinden plaats in het sportcentrum op de medische campus van de VUB te
Jette. De oefenprogramma's zijn speciaal opgesteld voor oudere personen. Bij de start van het
onderzoek, na 6 weken en vervolgens om de 3
maanden ondergaat u fysieke testen (wandeltest,
handknijpkracht, lenigheid, spiermassabepaling,...)
en een bloedafname om het effect van het oefenprogramma op uw afweersysteem na te gaan.
Wie wil deelnemen aan deze kostenloze studie
en wil profiteren van de gezondheidsvoordelen
die eraan verbonden zijn, kan bellen naar
02.474.93.60
of
e-mailen
naar
ivan.bautmans@vub.ac.be.

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).

Diamanten bruiloft

Gouden bruiloft

Mr. en Mevr. Vanden Eynde-Vanderhaegen

Mr. en Mevr. De Coster-Hannevart

Orchideeën bruiloft

Mr. en Mevr. Vrydag-De Bel

Samenleving
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10 juli 2015

Feest van de Vlaamse Gemeenschap met
Radio Modern
Op 10 juli vindt het… 11-julifeest plaats. Dit jaar slaat de Vlaamse Gemeenschap de handen
in mekaar met Jette Stream zodat de Vlaamse feestdag in stijl gevierd wordt op het
Kardinaal Mercierplein.

D

aar waar voorheen de tuin van het Gemeentehuis dienst deed als decor, verhuist het feest van de Vlaamse
Gemeenschap dit jaar naar het Kardinaal Mercierplein. Om 18.30u wordt er verzameld in de raadzaal van het Raadhuis, voor de traditionele
toespraken en receptie. Om 19.30u gaat het feest
dan echt van start op het plein, waar Radio Modern voor een zinderende sfeer zal zorgen. Radio
Modern zijn retro swingfeesten met knallende live
bands, zwierende petticoats, mooi uitgedoste
vrouwen en rockers en vooral tot de laatste centimeter gevulde dansvloeren. Radio Modern
brengt de fifties terug tot leven.
Op het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
staan 4 optredens op het programma: Slick Nick
& The Casino Special, Sep ’n Hop, Gigolo’s in Retirement en The Modernettes. De vaste ingrediënten van Jette stream – cocktails, originele
eetstands, leuke sfeer – zullen het geheel compleet maken.

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
10 juli 2015
18.30u – Raadhuis, Kardinaal Mercierplein 1
19.30u – Radio Modern, Kardinaal Mercierplein

Een initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte Gooris

Luisterhelden gezocht
Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers
Tele-Onthaal is dag en nacht bereikbaar via het gratis nummer 106 en op geregelde
tijdstippen via chat. Voor haar telefonische diens is Tele-Onthaal momenteel op zoek naar
geëngageerde vrijwilligers

H

eb je een luisterend oor en wil je graag
mensen op moeilijke momenten bijstaan ?
Kan jij je inleven in moeilijkheden die anderen doormaken? Sta je open voor andere meningen en levenswijzen? Ben je op zoek naar een
zinvol engagement en heb je wat tijd vrij? Misschien is vrijwilligerswerk bij Tele-Onthaal wel iets
voor jou! Tele-Onthaal organiseert gratis basiso-

pleidingen voor nieuwe vrijwilligers in Leuven of
Brussel. Vrijwilligers krijgen vervolgens permanente ondersteuning en vorming.
Zin om je te engageren? Neem dan contact op
met Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel via
02.511.86.63 of surf naar brussel@tele-onthaal.be
Meer info:
www.vlaamsbrabantenbrussel.tele-onthaal.be

Tele-Onthaal in enkele cijfers…
• In 2013 kreeg Tele-Onthaal 116.799 telefonische
oproepen
• 67,1 % van de oproepers is vrouw
• Ze zijn meestal tussen de 50 en 59 jaar oud
• Het publiek van de online-oproepen situeert
zich in de leeftijdscategorie tussen 12 en 39 jaar
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Gezondheid

Nieuwe Viasano-campagne
De ideale brooddoos
De gemeente Jette draagt reeds enkele jaren met trots het Viasano-label. Dit betekent dat
onze administratie zich inzet voor de gezondheid van haar bewoners en haar werknemers.
Het doel is om jong en oud te helpen een gezonde levensstijl aan te nemen. De nieuwste
actie van Viasano richt zich op een gezonde brooddoos voor de kinderen.
• Groente
Denk eraan om groente in de brooddoos te
stoppen, zeker als je kaas of charcuterie meegeeft: kerstomaatjes, komkommer- of wortelstokjes, radijsjes, een blaadje sla…

• Fruit of een melkproduct
In functie van het beleg, voeg je een stuk fruit
of een gemakkelijk mee te nemen melkproduct
toe: yoghurt, drinkyoghurt of platte kaas.

• Water à volonté
Water is het ideale drankje bij de maaltijd.
Fruitsap bevat, naast vitaminen en mineralen, immers evenveel suiker als frisdrank.

3. Het vieruurtje

E

en ongezonde levensstijl heeft nefaste gevolgen voor de mens. Hartklachten, suikerziekte, kanker,… zijn maar enkele van
de mogelijke gevolgen van roken, slechte voeding, overdreven alcoholgebruik, te weinig beweging,… En aangezien gezond leven al van jongs af
aan begint, richten heel wat sensibiliseringscampagnes van Viasano zich op de jeugd. De nieuwe
campagne heeft een gezonde brooddoos als centraal thema.

De brooddoos van een kind kan tot drie maaltijden bevatten: een tussendoortje in de voormiddag, middageten en een vieruurtje. Het is dus
belangrijk om bij het klaarmaken het evenwicht
van heel de dag voor ogen te houden. Viasano
geeft raad en praktische tips voor het klaarmaken, variëren met, bewaren, in evenwicht houden
en genieten van de perfecte brooddoos.

2. Broodmaaltijd

Een tussendoortje bij het thuiskomen zorgt ervoor dat je kind voldoende energie heeft voor zijn
naschoolse activiteiten, om huiswerk te maken en
geen honger heeft tot aan het avondeten (en dus
niet gaat snoepen!). Granen, zoals een boterham,
een melkproduct, fruit of groenteknabbels zijn
ideaal. Denk ook aan een (gezond) drankje.

Zorg voor een magische optelsom van brood,
beleg, groente, fruit of melkproduct en water.

Meer info en nuttige tips op www.jette.be

• Brood
Hoe donkerder het brood, des te meer vezels
en mineralen het bevat en des te beter de voedingswaarde van de broodmaaltijd is. Varieer met
verschillende broodsoorten, zodat je kind geleidelijk aan bruin en volkorenbrood leert eten.

“

DE IDEALE BROODDOOS GEEFT DE
KINDEREN ENERGIE VOOR DE HELE DAG,
IS AFWISSELEND ÉN GEZOND

”

• Beleg
1. Tussendoortje
Is je kind niet zo’n krak in het nemen van een
uitgebreid ontbijt, dan kan een tienuurtje de juiste
aanvulling zijn. Kies voor fruit, een melkproduct of
groentestokjes. Een te groot tussendoortje zorgt
ervoor dat hij ’s middags geen honger meer heeft.

Kaas of charcuterie, maar ook bereidingen op
basis van groente - want die bevatten extra vitaminen en mineralen: hummus, guacamole, wortelmousse etc. Vergeet ook de vetstof niet. Ook
daar kan je variatie in brengen: boter, margarine,
mayonaise, tapenade, pesto, gemalen noten...

Met de steun van de Schepen van Gezondheid Paul Leroy

Gezondheid
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Veilig vrijen
Vermijd nare vakantiesouvenirs

O

ndanks de vele sensibiliseringscampagnes, geraken er toch nog jongeren besmet met SOA’s (seksueel overdraagbare
aandoeningen). De zomerperiode, met de festivals en vakanties, zorgt bovendien voor een verhoogd risico. Tijd om enkele cijfers en tips te
bundelen.
Als je aan een SOA denkt, denk je natuurlijk
eerst en vooral aan hiv. Maar er zijn nog enkele
belangrijke aandoeningen die uw gezondheid
kunnen bedreigen, zoals chlamydia, gonorroe, syfilis. Naargelang de SOA, kunnen deze leiden tot
onvruchtbaarheid, neurologische problemen en
zelfs dodelijk zijn. Voorzichtig zijn is dus de boodschap.
Let op: hiv is een verborgen ziekte. Je kunt het
bij jezelf en anderen niet zien. Dat geldt ook voor
de meeste soa's. Als je (ongemerkt) een soa hebt,
ben je bovendien vatbaarder voor andere soa's
en hiv.

Altijd condoom gebruiken
Er is maar een echte manier om dergelijke
nare ziektes op te lopen: veilige seks hebben. Veilige seks betekent enerzijds altijd een condoom
gebruiken bij orale seks, vaginale geslachtsge-

meenschap en anale seks en anderzijds seksspeeltjes schoonmaken voor gebruik of voorzien
van een nieuw condoom. Alleen een soa- en hivtest kunnen bevestigen of jij en je partner soa- en

hiv-vrij zijn. Zorg er dus voor dat je deze vakantie
steeds een condoom bij hebt, om een nare vakantiesouvenir te vermijden.
Meer info: www.sensoa.be

Zin in zon?
Opletten geblazen!
De zomer heeft haar intrede gemaakt. Voor heel wat mensen vormt dit de gedroomde periode om te genieten van de zon en een bruin kleurtje te krijgen. Weet echter dat dit ook risico’s inhoudt en dat ondoordacht zonnen tot huidkanker kan leiden. Zet jouw gezondheid dus
niet op het spel voor dat ‘mooie’ kleurtje.

B

lootstaan aan de zon kan soms echt gevaarlijk zijn. In het bijzonder bij de eerste
zonnestralen van het seizoen heeft je huid
nog niet de kans gehad om te ‘wennen’ aan de zon.
Er zijn nog enkele momenten en plekken waar je
extra voorzichtig moet zijn. Op plaatsen waar de
zon weerspiegeld wordt, draag je beter wat extra
bescherming – in de sneeuw, op het strand, in de
buurt van water,… In de tropen is de zon superkrachtig, ook als er bewolking is. Extra bescherming is een must. Over de middag – tussen 12 en
15 uur – is de UV-straling het hevigst. Mensen met
huidtype 1 en 2 dienen extra voorzichtig te zijn.
Op de website www.kanker.be/huidtype kan je
je huidtype ontdekken. Jouw huidtype bepaalt de

reactie op de zon, de mate van verbranding en
bruining.
Meer info: www.kanker.be

5 tips
Samengevat kunnen we 5 tips meegeven om
huidkanker te voorkomen:
• Ga niet onder de zonnebank
• Zoek de schaduw op, in het bijzonder tussen
12u en 15u
• Zorg dat je niet verbrandt
• Smeer je om de 2 uur in
• Draag beschermende kleding
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Bussen City Sightseeing
Voortaan ook in Jette
U kent ze ongetwijfeld, de rode toeristenbussen die Brussel doorkruisen. Deze bussen ‘Hop
On/Hop Off’ vormen het ideale transportmiddel voor de toeristen die Brussel willen ontdekken. Voortaan houden deze bussen ook halte in Jette. Goed nieuws voor de toeristische
trekpleisters van onze gemeente, waaronder het René Magritte Museum.

J

ette beschikt over heel wat troeven maar
is nog al te vaak onbekend – onbemind –
door de Brusselaars en de buitenlandse
toeristen. Toch zouden onze groene ruimtes, de
architectuur, het bruisend horecaleven of het cultureel aanbod ook zeker deze reizigers kunnen
boeien. Vanaf begin juli stopt de beroemde rode
bus dus ook in onze gemeente. Wees dus niet verbaasd als u plots een buslading Japanners of Australiërs tegen het lijf loopt, maar heet hen
integendeel van harte welkom. En wie kan als ambassadeur beter dienstdoen dan onze bekendste
inwoner ooit, de wereldberoemde surrealistische
schilder René Magritte?
Deze nieuwe regeling zal ongetwijfeld ook voor
een nieuwe lading bezoekers zorgen en onze gemeente mee op de toeristische kaart plaatsen.
Meer info: visitbrussels.be

Met de steun van Schepen van Toerisme Geoffrey Lepers

Zomerse rommelmarkten
De zomer draait op volle toeren en
heel wat mensen genieten van een
welverdiende vakantie. Voor een
leuke activiteit hoeft u niet ver te zoe
ken. Zo staan er eind augustus en in de
loop van september nog enkele mooie
rommelmarkten op het programma.
Rommelmarkt Jaarmarkt
Maandag 31 augustus 2015
Op maandag 31 augustus 2015, in de Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertus- en Werriestraat
en op de Wemmelsesteenweg.
Resterende plaatsbesprekingen:
op donderdag 20 augustus van 9u tot 12u, in het
Gemeentehuis, Wemmelsesteenweg 100 (dienst
Economisch Leven en Animatie).

Vanderborgh
Zaterdag 19 september 2015
Op zaterdag 19 september 2015, in de Vanderborghtstraat (tussen de Broustinlaan en de La-

kenselaan en tussen de Lakenselaan en de Prins
Boudewijnstraat).
Plaatsbesprekingen: vanaf midden augustus,
Nadia - 0477.74.91.42 of per mail: mireille.delooze@hotmail.com

Dopéré
Zondag 20 september 2015
Autoloze zondag
Op zondag 20 september, in de L. Dopéré-, S.
Legrelle-, Bogemans- en Brunardstraat en op de
Wemmelsesteenweg (tussen de S. Legrelle- en
de Dopéréstraat).
Plaatsbesprekingen:
Joëlle Electeur – 02.427.63.35

Dieleghem
Zondag 20 september 2015
Autoloze zondag
Op zondag 20 september 2015, op de Dieleghemsesteenweg, in de Decréestraat en in de
Volralstraat.
Plaatsbesprekingen:
02.479.35.65 of 0475.60.78.63

Kinderrommelmarkt
31 augustus 2015
Online inschrijvingen
Tijdens de jaarmarkt op maandag 31 augustus 2015 vindt er opnieuw een grote kinderrommelmarkt plaats. U kan uw kinderen, tot
14 jaar, hiervoor online inschrijven. Surf naar
www.jette.be. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt dus snel zijn is de boodschap.

Jette, een bruisende gemeente
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15 augustus 2015

Ontdek de adembenemende oldtimers van
Retro Jette
Op zaterdag 15 augustus 2015 kan u naar goede traditie op het Koningin Astridplein terecht
voor de 7de editie van Retro Jette. Tientallen prachtige oldtimers zullen het plein inpalmen
en kunnen vrij bewonderd worden door de toeschouwers.

R

etro Jette vormt een ideale afspraak voor
nostalgici en liefhebbers van pareltjes van
automobieltechnologie uit vervlogen tijden. Op zaterdag 15 augustus kan u opnieuw genieten van deze oldtimerparade, een openluchtexpo
die traditioneel heel wat kijklustigen lokt.
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 wil u deelnemen aan dit evenement? Dan kan u
zich tot 8 augustus inschrijven via het inschrijvingsformulier op onze website. Beschikt u niet over internet? Geen probleem, contacteer ons tijdens de
kantooruren op 02.423.12.50 voor uw inschrijving.
Een deelname kost 40 euro per persoon, tocht,
ontbijt, middagmaal en 2 drankbonnetjes inbegrepen. Opgelet: enkel de 30 eersten kunnen worden ingeschreven.

Retro Jette is een samenwerking tussen de
vzw Sport te Jette, voorgezeten door Gianni
Marin, en Schepen van Sport Benoît Gosselin, met
de steun van vzw Brussels Classic Car Club

Retro Jette is een samenwerking tussen de vzw Sport te Jette, voorgezeten door Gianni Marin, en Schepen van Sport Benoît Gosselin,
met de steun van vzw Brussels Classic Car Club

 Nathalie Crahay
Home & Office Organiser
Wilgstraat 3
0478.23.53.42
Facebook:
Nathalie Crahay – Home et Office-Organiser

 Resto Lunch Ela’s

Nieuwe handelszaken te Jette
Elke maand stellen we u in Jette Info de nieuwe handelszaken voor die recent hun deuren openden in Jette. Dit keer zijn dat een restaurant, een snackbar en… een home & office organiser.
Deze laatste helpt je orde te scheppen in je huis en in je leven. Bij de twee andere zaken kan je
terecht om de innerlijke mens te versterken…
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette of bent u verhuisd en wil u dit kenbaar maken via
Jette Info? Laat het ons dan weten via communicatie.1090@jette.irisnet.be.

Snackbar
Kardinaal Mercierplein 40
Open van maandag tot donderdag van 7.30u tot
22u, op vrijdag van 7.30u tot 24u en op zaterdag
en zondag van 11.30u tot 24u
02.425.03.25 - restolunchelas@gmail.com

 Brochetteke
Restaurant
Wemmelsesteenweg 181
Open van woensdag tot zondag van 12u tot 24u
0488.93.32.53 - brochetteke@gmail.com
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Van 27 tot 31 augustus 2015

Groot jaarmarktweekend in Jette
Marktkramers, muziek en animatie
ind augustus vindt het traditioneel jaarmarktweekend plaats in Jette, met op 31
augustus de grote jaarmarkt als apotheose. Ook nu weer kunnen de Jettenaren het
einde van de zomervakantie vieren met allerhande activiteiten en animatie, van sporttoernooien tot rommelmarkten, van optredens tot
zelfs een heuse missverkiezing.

 Cuba del Central

Donderdag 27 augustus
 Bloemenconcert

Sportievelingen kunnen ook genieten van het
jaarmarktweekend. Op zaterdag en zondag vinden
er namelijk allerlei sportactiviteiten plaats, met
een voetbal-, petanque- en tennistoernooi. Op
zondag 30 augustus vindt in het Koning Boudewijnpark ook de eerste editie plaats van de jaarmarktjogging. Schrijf je alvast in op onze website.

E

Het jaarmarktweekend begint op donderdag 27
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.

Op zaterdag 29 augustus wordt het muzikale
startschot gegeven met Cuba del Central. Salsa,
Cubaanse ritmes, tropische sfeer en kinderanimatie zullen opnieuw voor een heerlijke zuiderse
cocktail zorgen.

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus
 Sporttoernooien

“

DE JETSE JAARMARKT IS ÉÉN VAN DE
GROOTSTE VAN HET GEWEST EN VINDT
DIT JAAR PLAATS VAN VRIJDAG 27 AUGUSTUS TOT MAANDAG 31 AUGUSTUS

”

Zondag 30 augustus
 Groot muzikaal vuurwerk
Op zondagavond 30 augustus om 21.30u wordt
het officiële startschot gegeven van dit feestweekend met het groot muzikaal vuurwerk in het
Jeugdpark.

Maandag 31 augustus
 Grote jaarmarkt

Vrijdag 28 augustus
 Opening kermis
Op vrijdag wordt de grote kermis, met vele spectaculaire attracties, officieel geopend op het Kardinaal Mercierplein.

Zaterdag 29 augustus
 Stripfestival
Het grote stripfestival vindt dit jaar opnieuw
plaats op zaterdag in de Abdij van Dielegem,
waarop u opnieuw enkele grote namen uit de
stripwereld kan ontdekken tijdens de signeersessies, met speciale aandacht voor de vorige centrale gasten (de betreurde Roba, Walthéry, Dino
Attanasio, Denayer, Carpentier,…).

Maandag is traditioneel de topdag van het jaarmarktweekend. Op maandag 31 augustus staat de
grote jaarmarkt op het programma. Het aanbod
is bijna te groot om op te sommen. De stadskinderen kunnen opnieuw de boerderijdieren ontdekken, genieten van de kermis op het Kardinaal
Mercierplein, het kinderdorp op het Astridplein of
koopjes doen op de kinderrommelmarkt. De vol-

wassenen kunnen dan weer op zoek gaan naar de
beste koopjes bij de zowat 200 marktkramers of
op de grote rommelmarkt met 500 standjes die
verschillende straten innemen. Dit enorm aanbod
maakt van de Jetse jaarmarkt één van de grootste van het Gewest. Bovendien is er heel wat
straatanimatie voorzien her en der op de jaarmarktsite. De grote autotentoonstelling verhuist
dit jaar naar de Lenoirstraat. In de Werriestraat
organiseert het Centre Culturel activiteiten, met
een verenigingendorp.

 Spiegelfestival & Miss Jette
Op het Koningin Astridplein is er muzikale animatie met het Spiegelfestival. Nadat om 10.30u de
mooiste hond verkozen werd tijdens de hondenwedstrijd, start het festival om 11.30u. Voor de
eerste maal wordt er dit jaar op het plein ook een
Miss Jette verkozen. Tussendoor kan je genieten
van optreden van ondermeer Yanis Richard en
Five and One, sketches en zumba.

 Joêrmetfestival
Muziek- en sfeerliefhebbers kunnen ook in het Garcetpark terecht, voor het Joêrmetfestival. In de namiddag wordt er op een ouder publiek gemikt, met
Juul Kabas (14u) en Paul Severs (16u). Om 18u brengen DJ’s de nodige sfeer in het park en om 22u mag
de coverband Pick Hardo Bros het feest afsluiten.

De Jetse jaarmarkt is een organisatie van de vzw Handel en Jaarlijkse Jetse Markt, voorgezeten door Michèle Gavilan, en van de
Schepen van Economisch Leven en Animatie Paul Leroy.
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Uitgeregende editie van Voenk
Spectaculaire voorstellingen lokken toch
veel toeschouwers

M

isschien zijn de weergoden geen fans
van straattheater, want 31 mei viel letterlijk in het water. Laat dit nu net de
dag zijn waarop het straattheaterfestival Voenk
het Kardinaal Mercierplein inpalmde. Desondanks
konden de groepen en hun spectaculaire acrobatieën op heel wat belangstelling rekenen.
Gekke acrobaten, spectaculaire voorstellingen,
kinderanimatie,… Alles was aanwezig voor een
geslaagde tweede editie van het straatkunstenfestival Voenk. Alles… behalve een streepje zon.
Maar hoewel het de slechtste dag van de lente
was, lieten de bezoekers zich niet afschrikken.
Schuilend onder grote paraplu’s of regenjassen
genoten ze van de indrukwekkende spektakels,
van de surrealistische verhuis van De Vliegende
Kroket tot de adembenemende circusvoorstelling
van Crache-Coeur. Jong en oud genoot zichtbaar
met volle teugen.

Succesvolle editie
Jazz Jette June
Jazz Jette June is een succesformule waar geen sleet op
komt. Op vrijdag 19 juni werd hier nogmaals het bewijs van
geleverd. Op de tonen van verschillende jazzbands, dansten
heel wat bezoekers de Jetse nacht in.

H

et jazzfeest werd op gang geschoten met
het openingsconcert op het Kardinaal
Mercierplein. Daarna konden de muziekliefhebbers terecht in 12 cafés waar verschillende
jazzbands tot middernacht het beste van zichzelf
gaven. Van zuiderse tonen tot klassieke jazz, van

aanstekelijke improvisatie tot folkjazz,… Elke muziekliefhebber vond een adresje naar zijn smaak.
In de meeste cafés was het drummen voor een
plaatsje, maar vele bezoekers namen ook gewoon
plaats op de terrassen om van daaruit te genieten
van de optredens.

Miss Jette
Een miss met
een warm hart
Tijdens de jaarmarkt wordt dit jaar voor
het eerst een Miss Jette verkozen. De kandidates werden op 23 mei geselecteerd en
voorgesteld. Er kwamen alvast heel wat Jetse
jongedames opdagen die duidelijk heel wat in
hun mars hebben. Het belooft dus een mooie
eerste editie te worden.
De Jetse missverkiezing onderscheidt zich
van andere missverkiezingen, omdat er veel
meer de nadruk gelegd wordt op de persoonlijkheid en het karakter van de toekomstige
miss. Zo zal de toekomstige miss sowieso over
een warm hart beschikken. Op 26 juli houden
de kandidates een solidariteitsactie op de zondagsmarkt. U kan er zelfgebakken cakejes en
koekjes kopen, waarvan de opbrengst aan het
goede doel geschonken wordt. Meteen de
ideale gelegenheid om de misskandidates te
leren kennen.
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Volwassenenonderwijs met pit
bij CVO MeiseJette
Wil je graag een nieuwe taal leren, je Spaans bijschaven of je computerkennis vervolmaken?
Bij CVO Meise-Jette kan het allemaal. De inschrijvingen starten op 24 augustus en
op 29 augustus vindt in Jette een opendeurdag plaats.

B

ij CVO Meise-Jette kan je 1 tot 4 maal per
week les volgen. Als dat je niet uitkomt,
kan je kiezen voor een cursus deels met
e-leren. Je volgt een deel (75% of 50%) van de
lessen effectief in de klas. De andere lessen (25%
of 50%) 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, je resultaten raadplegen en nog veel
meer.

Campussen in Jette,
Laken en Wolvertem
De cursussen vinden plaats op 5 verschillende
plaatsen in Jette, in Laken of in Wolvertem. In
Wolvertem kan je terecht voor volgende cursussen:
• Talen:
Nederlands, Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Portugees, Grieks, Russisch en Vlaamse Gebarentaal
• Informatica:
bekijk het uitgebreide aanbod op www.cvomj.be
• Fotografie:
opleiding digitale fotografie, zowel voor compactals voor reflextoestellen.
• Mode:
basis naaien, modules rok/pantalon, blouse/jurk
en ensemble

Dit is een overzicht van de overige campussen
en de bijhorende cursus(sen):
 Jette
• Laarbeeklaan 121
gebouw Erasmushogeschool (10 talen*)
• Laarbeeklaan 110, gebouw Poelbos (Nederlands, Spaans en Pools)
• Leopold-I-straat 329
gebouw GC Essegem (Nederlands en Frans)
• Sint-Vincentius a Paulostraat 2A
gebouw Parkresidentie (Frans)
• Kardinaal Mercierplein 6,
gebouw bibliotheek (fotobewerking met
Photoshop Elements 1 voor senioren)
 Laken
• Emile Bockstaellaan 107
gebouw GC Nekkersdal (Arabisch)
* Nederlands, Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Italiaans, Grieks,
Spaans, Pools, Portugees

Beroepsgerichte opleidingen
Naast talen, informatica, fotografie en mode
kan je bij CVO Meise-Jette ook volgende beroepsgerichte opleidingen volgen:
• Personenzorg:
logistiek assistent, zorgkundige, begeleider in de
kinderopvang en begeleider in de buitenschoolse
kinderopvang, mentor op de werkvloer (uitbrei-

dingsmodule), kennismakingstraject gezinsopvang.
• Multimedia operator:
technische opleiding met een creatieve toets:
www.multimedia-operator.be
Meer info:
CVO Meise-Jette
www.cvomj.be
02.892.24.00
info@cvomj.be
Schrijf je in vanaf maandag 24 augustus in
Jette, Laarbeeklaan 121 (gebouw Erasmushogeschool, achter UZ-VUB) of kom langs op de
opendeurdag op zaterdag 29 augustus op hetzelfde adres, van 10u tot 14u. Ontdek en beleef
het volwassenenonderwijs. Maak kennis met de
opleidingen, neem deel aan tal van interessante
workshops en ontmoet je toekomstige leerkrachten.
Op het programma:
• Demolessen Spaans en Grieks met e-leren
• Demolessen Chinees en Pools
• Demoles op reis met Portugees
• Doorlopend stands van verschillende talen,
intake en inschrijvingen
• Een hapje en een drankje
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Nog tot 4 september 2015: Jette Stream
Met sfeer en muziek het weekend in
Begin juni ging de nieuwe editie van Jette Stream van start op het Kardinaal Mercierplein.
De ideale gelegenheid om zich op vrijdagavond te laten onderdompelen in sfeer en muziek
en om goedgemutst het weekend in te zetten

J

ette Stream biedt opnieuw een bijzonder
smakelijke cocktail: sfeervolle muziek, gezelligheid, animatie,... Maar daarnaast zijn
er ook thema-avonden, dj’s, live-optredens, snacks,
een uitgebreide drankkaart,... De ideale mix om de
aftrap te geven voor een spetterend weekend.
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.

Programma Jette Stream 2015

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

 17 juli – Vinyl, Soul & Funk

 3 juli – Soul, Funk & House

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

• Slick Nick & The Casino Special
• Sep ‘n Hop
• Gigolo’s In Retirement
• The Modernettes
• Soul Kitchen
• Doc Lock
 24 juli – Belgium One Point

• 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

Openluchtcinema in Jette
11 juli: ‘Les Combattants’ op het Mercierplein
Aan het begin van de zomervakantie ontvangt het Kardinaal Mercierplein een van de
13 filmvertoningen in de reeks ‘Bruxelles fait son Cinéma’. Deze rondreizende openluchtcinema vertoont tijdens de zomer elke week een film rond het thema ‘Middellandse zee’ of een
mediterrane productie, en dat op verschillende plaatsen in de hoofdstad. .

H

et Centre culturel en vzw Libération
Films nodigen u uit op een openluchtfilmvoorstelling in het kader van ‘Bruxelles fait son cinéma’. Op 11 juli houdt het
evenement halt in Jette met de vertoning van de
film ‘Les Combattants’ op het Kardinaal Mercierplein. Deze atypische romantische komedie van
Thomas Cailley vertelt het verhaal van de ontmoeting tussen de rustige vrijgezel Arnaud en de
even ravissante als cassante Madeleine. Een lief-

Animatie en hapjes

voorstellingen van Bruxelles fait son cinéma wil
bijwonen, kan het volledige programma raadplegen op www.bruxellesfaitsoncinema.be.

De voorstelling begint bij valavond, rond
22.10u, maar het onthaal wordt verzekerd vanaf
21.30u. Wie zin heeft in een hapje of een drankje
kan terecht op een stand met mediterrane specialiteiten, een initiatief van vzw Carpe Diem, een
organisatie die jongeren de kans geeft om hun
animatieprojecten te realiseren. Wie de overige

Zaterdag 11 juli 2015 om 22u
Bruxelles fait son cinéma: Les Combattants
OV (Frans) – Nederlandse ondertiteling – 98 min.
Kardinaal Mercierplein (openlucht)
Gratis toegang

desverhaal of een overlevingsverhaal? Of beide…
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Nieuw in Jette: zadenbib
Uitwisseling biodiverse zaden
Deze zomer start de Nederlandstalige Jetse bib met de inzameling van zaden om een
zadenbib te creëren. Vanaf april volgend jaar zal de zadenbib dan officieel van start gaan.

H

et principe is eenvoudig. Iedereen kan
gratis zaden ontlenen in de bibliotheek.
Er is geen uitleentermijn en er zijn geen
boetes. De zadenbib is gebaseerd op onderling
vertrouwen. Het enige wat ze vragen is dat je probeert zelf zaden te oogsten om deze daarna aan
de bib te schenken, zodat er samen een collectie
van biodiverse zaden samengesteld kan worden.
Om te starten is de bib vanaf de zomer 2015
op zoek naar allerlei soorten zaden met precieze
omschrijving van hun variëteit en verzorging
(water, licht). Ze zijn ook op zoek naar ‘vergeten’
planten. Enkel natuurlijke, biologische zaden (dus

zonder F1/hybriden) komen in aanmerking.
Wil je jouw oogst delen en tegelijkertijd de biodiversiteit een duwtje in de rug geven? Leg dan
zeker al wat zaden van je nieuwe oogst opzij voor
de toekomstige zadenbib in Jette.

Une initiative de l’échevine du Développement durable Christine
Gallez et de l’échevine de l’Environnement Claire Vandevivere

Meer info:
ddo@jette.irisnet.be
jette@bibliotheek.be
02.422.31.12
Een initiatief van Schepen van Duurzame Ontwikkeling Christine
Gallez en Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere, met de
steun van het BIM

21 juli 2015

Aanstekelijke covers op Drach’ Nationale
Sinds enkele jaren tarten de organisatoren van Drach’ Nationale de weergoden. Traditioneel
mogen we op 21 juli namelijk rekenen op fikse regenbuien – vandaar de benaming –
maar toch organiseren ze net dan een rockfestival. Dit jaar staan er met Asphalt en Rym
twee covergroepen op het programma.

O

p de nationale feestdag 21 juli kan men
vaak z’n vrije dag enkel vullen met het
defilé. De muziekliefhebbers kunnen echter ook terecht op het Laneauplein in Jette, waar
de nieuwe editie van het festival Drach’ Nationale
plaatsvindt. Het festival start om 16.30u, met een
dj-set. Om 18.30u geeft Asphalt dan de aftrap met
een ongetwijfeld stomend optreden. Ze brengen
covers, van Deep Purple tot Pink Floyd, samen
met enkele klassiekers uit de Franse rockgeschiedenis. Om 20.30u zal Rym het podium inpalmen,
met een aaneenschakeling van aanstekelijke covers. Tussendoor en nadien wordt het feest verder gezet met de dj ‘Sigarenband’.

Drach’ Nationale
21 juli 2015
Van 16.30u - …
Met DJ Sigarenband, Asphalt en Rym
Laneauplein
Gratis toegang

Jette, een bruisende gemeente

| 23

Nieuw elan in de dansafdeling van
de Jetse Academie
Kleuterdans  Klassiek ballet  Hedendaagse dans 
Dansimprovisatie

D

e twee enthousiaste nieuwe leerkrachten
Lot Jansen en Esther Cloet hebben alle
bagage in huis om je wegwijs te maken in
de wondere wereld van de dans. Ze hebben zelf
een actieve danscarrière: Lot danst bij het collectief Mangrove-Tentactile en Esther verbleef de
voorbije zeven jaar in Toulouse waar ze deel uitmaakte van Ballet Actuel. Beiden zijn ook ervaren
en gedreven dansleerkrachten.
Kleuterdans is bedoeld voor kinderen van de
tweede en de derde kleuterklas. Kinderen ontdekken op speelse en fantasierijke wijze hun eigen lichaam én de wondere bewegingswereld. Ze
dansen op inspirerende muziek, werken rond ex-

pressiviteit en ontwikkelen ons sociale gevoel
door samen met de anderen te dansen en te bewegen. De lessen duren 45 minuten en zijn volledig afgestemd op de leefwereld van kleuters.
Kinderen van het eerste en tweede leerjaar
kunnen dansinitiatie volgen. Gedurende een uur
per week krijgen de kinderen op een kindvriendelijke, speelse manier een algemene dansvorming.
Ze werken aan coördinatie, expressie, houding,
muzikaliteit en ritmegevoel. Net zoals in de kleuterdans vertrekken we van thema’s die aansluiten
bij de belevingswereld van kinderen. Ook improvisatie en fantasie zijn daarbij belangrijke bouwstenen.
Vanaf 8 jaar (derde tot en met zesde leerjaar
basisschool) krijgen de kinderen twee uur per
week les. Het ene uur draait rond de danstechniek
van het klassieke ballet, het tweede uur wordt die
techniek ook toegepast in hedendaagse dans.
Wat ze al leerden in de dansinitiatie blijkt een
ideale basis voor verdere verfijning. Ook hier
weer blijven fantasie, improvisatie en dansplezier
cruciaal.
De middelbare graad (eerste tot en met derde
jaar secundair onderwijs) is een verdere uitdieping van wat je voordien leerde. De oefeningen
worden moeilijker. Je leert pirouettes, grote
sprongen en heel wat meer. Er is bijzondere aan-

dacht voor houding, controle, coördinatie, elegantie, techniek, muzikaliteit, podiumuitstraling en
expressie. De klassieke danstechniek blijkt een
ideale basis voor onder meer hedendaagse dans.
Ook kinderen en jongeren die nooit eerder
dansles volgden, kunnen, indien nodig en mits
een toelatingsperiode, volgens hun leeftijd instromen in de dansafdeling.
Info & inschrijvingen:
Jetse Academie
Wilgstraat 1, 1090 Jette
02.426.72.94 - secretariaat@jetseacademie.be
www.jetseacademie.be

• Kleuterdans (45’ per week) voor kinderen
uit de tweede en derde kleuterklas.
• Dansinitiatie (60’ per week) voor kinderen
uit het eerste en tweede leerjaar.
• Dans (2 uur per week) voor kinderen van
het derde tot en met het zesde leerjaar en
voor jongeren tot en met het derde jaar secundair onderwijs.
• Proeflessen op woensdagen 2 en 9 september en maandagen 7 en 14 september.
• Inschrijvingen op 26, 27 en 28 augustus
van 11 tot 15u en vanaf 1 september.
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Cultuur

Klassiek in de Abdij
10 wonderbaarlijke klassieke concerten

O

p 6 september wordt de aftrap gegeven
van het nieuw seizoen van Klassiek in de
Abdij. Het concept is ongewijzigd: kwalitatieve klassieke ensembles ontdekken in de fantastische omgeving van de Abdij van Dielegem.
Nieuw dit jaar zijn de concerten die zich richten
op de jongste muziekliefhebbers, onder de naam
Kids Concerts.
Klassiek in de Abdij is op korte tijd uitgegroeid
tot een groot succes. De maandelijkse concerten
zijn steevast uitverkocht. Niet verwonderlijk, als
men weet dat het telkens weer de beste klassieke
muzikanten zijn die het publiek verwennen.
Ook dit jaar staan er weer heel wat mooie
namen op het programma. In totaal vinden er 10
optredens plaats, waaronder 1 nieuwjaarsconcert
dat voor de gelegenheid naar de Sint-Pieterskerk
verhuist. Van een pianotrio tot een blokfluitensemble,… Het aanbod is even verscheiden als
verrassend. Het wordt een ontdekkingstocht
langsheen de mooiste stukken uit de geschiedenis van de klassieke muziek.

6.09 – Mosa Trio
Het Mosa pianotrio is hot en jong. De jonge
muzikanten schrikken er niet voor terug om klassiekers van oude meesters van onder het stof te
halen.

4.10 – Ensor String Quartet
& Vlad Weverbergh
Het Ensor Strijkkwartet en klarinettist Vlad
Weverbergh, vaste waarden in het Belgische muzieklandschap, brengen op een meesterlijke wijze
Mozart en van Beethoven samen. De ontdekking
van prachtige strijkkwartetten.

8.11 – Viva!opera
In november brengt Viva!opera de laureaten
samen van de Koningin Elisabethwedstrijd 2014.
Sarah Laulan en de Chinese revelatie Yu Shao
brengen een gevarieerde reeks solo’s en duetten
in een Frans-Italiaans getint operaprogramma.

6.12 – Het Collectief
Het laatste optreden van 2015 komt van Het
Collectief. Dit kamermuziekkwintet garandeert
een meeslepend optreden, opgetekend door Olivier Messiaen in de winter van 1941, in het
concentratiekamp van Görlitz.

3.01 – Nuove Musiche
Op 3 januari vindt het nieuwjaarsconcert
plaats, in het kader van Klassiek in de Abdij. Voor
de gelegenheid verhuist het optreden naar de
Sint-Pieterskerk op het Kardinaal Mercierplein.

De jonge cellist Liav Kerbel zorgt voor extra piment in dit nieuwjaarsprogramma.

corder Consort. Ze brengen ondermeer de Dowland suite, doordrenkt door emotie.

7.02 – Malibran Quartet

5.06 – Steven Vanhauwaert

Als er één kwartet licht en kleuren kan brengen
in de klassieke muziek, dan wel het Malibran

Het seizoen 2015-2016 wordt afgesloten door
de raspianist Steven Vanhauwaert. Hij laat ons de
nuances en kleurrijke eigenzinnigheid ontdekken
van de grote pianocomponisten Schumann en Busoni.
Voor het nieuwe seizoen kan u opnieuw een
seizoensabonnement aanschaffen. Individuele
tickets kosten 10 ¤ (5 ¤ voor -12, +65, Jetse Academie). Een abonnement voor 10 concerten kost
90 ¤ (45 ¤ voordeeltarief). Wees er snel bij, want
de concerten zijn vaak snel uitverkocht.

“

HET SEIZOEN 2015-2016 VAN KLASSIEK IN DE ABDIJ BIEDT WEER EEN VERSCHEIDEN EN VERRASSEND AANBOD AAN
KWALITATIEVE KLASSIEKE ENSEMBLES

”

Quartet. Met muziek van Schubert, Dutilleux en
Haydn worden licht en donker, dag en nacht vermengd.

6.03 – Il Gardellino
Op 6 maart is het de beurt aan het barokensemble Il Gardellino. Ze brengen een even uniek
als zeldzaam intiem stuk dat Mozart in zijn laatste
levensmaanden schreef voor een blinde instrumentaliste.

3.04 – Lana Trotovsek en Yu-Fen Chang
De Sloveense violiste Lana Trotovsek wordt gekoppeld aan de Brussels-Taiwanese pianiste YuFen Chang: muzikaal vuurwerk gegarandeerd.

Info en reservaties:
cultuur@jette.irisnet.be
02.423.13.73 - www.jette.be

Kids Concerts
Naast de optredens in de Abdij van Dielegem,
vinden er dit jaar voor het eerst ook klassieke
concerten op kindermaat plaats. Op 14 november kan u in het Centre Culturel terecht voor
Cancrenote. Op 12 december en 12 maart ontvangt GC Essegem respectievelijk Capriola Di
Gioia van Bach en Water Music van Händel. Het
kidsseizoen wordt afgesloten op 16 april met
A Petits Pas in het Centre Culturel.

1.05 – B-Five Recorder Consort
Begin mei is het tijd voor het buitenbeentje
van het seizoen: het blokfluitensemble B-Five Re-

Met de steun van de Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte
Gooris, Schepen van Franse Gemeenschap Jean-Louis Pirottin,
GC Essegem en het Centre Culturel
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PRAKTISCHE BIJLAGE
REINHEID
Ja aan reinheid, nee aan vuil
De gemeente Jette wil de Jettenaren een aangename leefomgeving bieden en maakt daarom
serieus werk van de openbare reinheid en van het afvalbeheer op haar grondgebied. Ze voert
hierbij een beleid dat zowel preventief, curatief als repressief werkt.

D

eze uitneembare bijlage over reinheid is
een samenvatting van de brochure ‘Ja
aan reinheid, nee aan vuil!’. U vindt er
dus niet alleen alles over sorteren, maar ook over
overtredingen waar boetes op staan en hoe we in
de openbare ruimte best omgaan met dieren,
maar ook met andere buurtbewoners. U ontdekt

allerlei praktische informatie over gemeentelijke
en gewestelijke diensten: coördinaten en openingsuren van de gemeentelijke diensten Openbare reinheid en Beplantingen, adressen van
containerparken en andere depots (Proxy Chimik,
collectieve compostsites,...), … Kortom: een schat
aan informatie om bij te houden!

Zin om de volledige brochure te ontdekken? Surf
naar www.jette.be.

Een initiatief van Schepen van Reinheid Geoffrey Lepers en
Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere

REINHEID IN JETTE
36
Reinheidsarbeiders

21
Tuinmannen

54 km
Wegennet

420
Openbare
vuilnisbakken

Gemeentelijke dienst
Openbare Reinheid
tel: 02.478.09.62
email: proprete-netheid@jette.irisnet.be

Gemeentelijke dienst Beplantingen

2

50 HA

2700

62

Reinheidsombudsmannen

Groenruimte

Rioolkolken

Hondentoiletten

Laarbeeklaan 120
tel: 02.478.22.99
email: beplantingen@jette.irisnet.be
Openingsuren: dinsdag, donderdag en zaterdag van 9 tot 12u (gesloten op zaterdag tijdens verlengde weekends).

TIPS & TRICKS
APP ‘RECYCLE’

COMPOST

REPAIR CAFÉ

• Alle adressen en praktische

• Compostvaten te koop bij de

info over reinheid, de ophaaldagen en -uren in uw straat.
• Down te loaden via de App
Store of Google Playstore.
• Nederlands, Frans en Engels.

dienst Beplantingen:
02.478.22.99
• Wijkcomposten: Expo,
Magritte, Garcet.
Meer info: 02.422.31.03.

Projet Interquartier
de Smet de Naeyerlaan 147
Elke 4de zondag van de maand
(uitgezonderd juli en augustus).
Herstelling van kleine voorwerpen, kledij, huishoudapparaten,…
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/ VUILNISZAKKEN
Hou rekening met de ophaaldagen en uren
> OPHALING ’S MORGENS: DE AVOND ERVOOR, NA 18U
> OPHALING ’S AVONDS: DE DAG ZELF, TUSSEN 18U EN 18.30U

BLAUWE ZAK

WITTE ZAK

• Plastic flessen en flacons, conservenblik-

• Huishoudelijk

ken, drankblikjes, aluminium bakjes, lege
en propere drankkartons (tetra pack).

Bv:

S ODA

MELK

afval

Bv:

GROENE ZAK

GELE ZAK

• Tuinafval
(kleine takken, bladeren, bloemen, gras).
Geen aarde.

Bv:

• Proper en droog
papier en karton.

Bv:

INFO
Agentschap Net Brussel
tel 0800.981.81
web www.arp-gan.be
app Recycle

Praktische bijlage reinheid
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/ ANDER AFVAL
GENEESMIDDELEN
> APOTHEEK

HUISHOUDELIJK
CHEMISCH AFVAL
> PROXY CHIMIK
> DIENST BEPLANTINGEN

GROFVUIL
> GEWESTELIJKE CONTAINERPARKEN
> VIA OPHAALDIENST AAN HUIS
(op afspraak) - 0800.981.81

BATTERIJEN
> PROXY CHIMIK
> INZAMELPUNTEN (Bebat, …)
> DIENST BEPLANTINGEN

PLASTIC DOPPEN
> SCHOOL JACQUES BREL
Esseghemstraat 101
> SCHOOL VANHELMONT
De Levis Mirepoixlaan 129

KURKEN & OUDE GSM’S
> GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100

KLEDIJ
> KLEDINGCONTAINERS
(Terre, Spullenhulp,…)
> TWEEDEHANDSWINKELS)

INFO
Gewestelijke containerparken

GLAZEN FLESSEN
> GLASBOLLEN
Witte: wit glas
Groene: gekleurd glas

• Containerpark Noord
Rupelstraat - 1000 Brussel
• Containerpark Zuid
Brits Tweede Legerlaan - 1190 Vorst
• Openingsuren:
zondag en maandag > van 14.30u tot 20u
dinsdag en woensdag > van 9u tot 20u
van donderdag tot zaterdag > van 9u tot 16u

Proxy Chimik in Jette

TL-, LED- OF
SPAARLAMPEN
> RECUPELOPHAALPUNTEN
www.watmetmijnlamp.be

PIEPSCHUIM
> GEWESTELIJKE
CONTAINERPARKEN

Kardinaal Mercierplein (Politiecommissariaat)
2de maandag van de maand > van 17u tot 17.45u
Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk)
4de maandag van de maand > van 18u tot
18.45u
Liebrechtlaan (J.B. Moyens)
2de zaterdag van de maand (om de 2 maanden) > van 14u tot 14.45u
Download de Proxy Chimik brochure
www.jette.be - Reinheid en Leefmilieu Uw afval
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/ OP STRAAT
PLASSEN

GRAFFITI

> VERBODEN TE PLASSEN OP
DE OPENBARE WEG

> GRAFFITIPLOEG:
02.478.09.62

VERPAKKINGEN VAN
PIZZA’S/CHIPS/
HAMBURGERS/
BROODJES
> OPENBARE VUILNISBAKKEN

BLIKJES
> OPENBARE VUILNISBAKKEN

VOETPADEN
SIGARETTENPEUKEN

> VERWIJDEREN VAN BLADEREN, SNEEUW, ONKRUID,...

> OPENBARE ASBAKKEN
OPENBARE VUILNISBAKKEN
OPGELET: DOOF UW SIGARET

/ DIEREN
HONDEN

KATTEN

VOSSEN

> MAAK GEBRUIK VAN DE
HONDENTOILETTEN

> VERBODEN ZWERFKATTEN TE
VOEDEREN

> VERBODEN WILDE DIEREN TE
VOEDEREN

HONDEN IN DE STAD
• VERPLICHT HONDENPOEP
OPRUIMEN
• AAN DE LEIBAND HOUDEN
• HONDENPOEPZAKJES BIJ HEBBEN

INFO

RATTEN

Wilde dieren in nood

> JAARLIJKSE RATTENBESTRIJDINGSCAMPAGNES IN JETTE

DUIVEN

Revalidatiecentrum:
02.521.28.50

Mishandeling van huisdieren
Leefmilieu Brussel - Dienst Dierenwelzijn:
02.775.75.75

Verloren of gevonden katten en honden

> VERBODEN DUIVEN TE
VOEDEREN

Veeweyde : 02.527.10.50

