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Groot Feest
van het Gezin

Jetteinfo

19 maart 2016

Het vijfde Feest van het
Gezin vindt plaats op 19 maart
2016. In het Poelbosdomein
staan tal van animaties voor
kinderen van alle leeftijden op
het programma. Iedereen is
welkom op dit groot feest: kinderen, jongeren, ouders, grootouders, vrienden,…
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Laten we de markt
nieuw leven inblazen!

“

“Het gaat de verkeerde kant op
met onze markt!” Sommige
marktkramers hebben het
moeilijk hebben, de klanten blijven weg , er hangt een sombere
sfeer... Mensen hebben schrik voor de toekomst van
hun geliefde markt. Is het de schuld van Tram 9? Voor
een stuk misschien. Maar laten we eerlijk zijn: de
jongste maanden hebben andere factoren meegespeeld in het dalende bezoekersaantal: de aanpassingsperiode, dreigingsniveau 4 of gewoonweg… de winter.
Toch begrijpen we de vrees en blijven we niet doof
voor de klachten.
Sta mij toch nog eens toe te onderstrepen dat Tram
9 een regionaal project is – waar we trouwens volledig
achter staan – en dat de gemeente alles in het werk stelt
om de hinder tot een minimum te beperken. Het is niet
eenvoudig om de impact van zo’n werf in te schatten.

Er zij de onvoorziene wendingen, zaken waar we geen
vat op hebben, gewoonten die moeten veranderen. Je
moet tegelijk proactief en uiterst reactief optreden.
Zeggen dat de gemeente niets doet voor haar zondagsmarkt is een onterechte beschuldiging.
Zo heeft de gemeente sinds het begin van de werken aanzienlijke fysieke, financiële en logistieke inspanningen geleverd om bijstand te verlenen, promotie
te maken, informatie te verstrekken en oplossingen te
zoeken. Maandenlang al stellen onze diensten, samen
met talrijke partners, waaronder Shopping Jette, de
vzw Handel en Jaarlijkse Jetse Markt, de MIVB en het
Gewest, alles in het werk om acties op touw te zetten
om de markt extra dynamiek te geven. Buurtbewoners,
marktkramers en handelaars worden op geregelde
basis gehoord, geraadpleegd en betrokken bij de denkpistes en de beslissingen… En ik verzeker u, dat zal zo
blijven tot het einde van de werken.
Maar al deze inspanningen terzijde, denk ik dat we
allemaal ons steentje kunnen bijdragen om het voortbestaan van onze mooie markt veilig te stellen. Laat
me eerst nog eens herhalen dat de markt en de handelszaken altijd bereikbaar zijn. Maar ik roep de handelaars en de marktkramers ook op om hun goede wil
te tonen en op een positieve en creatieve manier hun
kwaliteitsproducten in de kijker te zetten. En ieder van
ons, bewoners, buren, bezoekers, om onze marktkramers naar waarde te schatten door te blijven komen
naar de markt, er tijd door te brengen, te kuieren, te
kopen, kortom: te genieten!
De markt leefbaar houden,
dat is een werk van ons allemaal… Ik hoop u er volgende
zondag te ontmoeten!

”

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
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WWW.JETTE.BE

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

PAASMAANDAG: Het Gemeentebestuur is gesloten op 28 maart 2016 (Paasmaandag)
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Hervé DOYEN
Burgemeester
LBJETTE

Geoffrey LEPERS
1ste Schepen
MR-OPEN VLD

• Veiligheid en Veiligheidscontract
• Coördinatie en
Algemene zaken
• Voogdij O.C.M.W.
• Wijkcontract
• Communicatie
en Informatie

• Franstalig onderwijs
• Financiën
• Openbare reinheid
• Toerisme
• Informatica &
Nieuwe technologieën
• Oudstrijders
• Vervoer

> hdoyen@jette.irisnet.be
02.423.12.19

> glepers@jette.irisnet.be
02.423.12.34

Bernard VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN

Benoît GOSSELIN

Claire VANDEVIVERE

3de Schepen

4de Schepen

LBJETTE

LBJETTE

• 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

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

Paul LEROY
5de Schepen
LBJETTE

Brigitte GOORIS
6de Schepen
MR-OPEN VLD

Jean-Louis PIROTTIN
7de Schepen
LBJETTE

Nathalie DE SWAEF
ECOLO-GROEN

Brigitte DE PAUW
Voorzitster OCMW
LBJETTE

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

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

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

Sint-Pieterskerkstraat 47
> Secretariaat: 02.422.46.11
> Sociale dienst: 02.422.46.75

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.34

• Franstalige cultuur (inclusief
academie en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire activiteiten
• Werkgelegenheid
• Leegstaande gebouwen en
terreinen
• Erediensten

Paul-Marie EMPAIN : Gemeentesecretaris

8ste Schepen

> ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.09

> jlpirottin@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Van op de banken van de gemeenteraad…
Gemeenteraad van 24 februari 2016

Bruikleen gemeentelokalen
aan vzw L’Oranger
In afwachting van een definitieve herbestemming worden de
gemeentelokalen in de Vandenschriekstraat 77 regelmatig
gratis ter beschikking gesteld van vzw’s en verenigingen. Op
de zitting van 24 februari heeft de gemeenteraad de beslissing goedgekeurd om de lokalen in bruikleen te geven aan de
Molenbeekse vzw L’Oranger. Deze dienst ‘Hulpverlening in
Open Milieu’ is officieel erkend en wordt gesubsidieerd door
de Franse Gemeenschapscommissie. Ze biedt hulp aan jongeren onder de 18 jaar en hun familie en is actief in het noord-

westen van Brussel. Ze ontvangt de jongeren en hun familie,
luistert naar hen en geeft ze informatie. De vereniging verwijst ook door naar diensten aangepast aan hun noden en
helpt hen individuele en collectieve projecten op touw te zetten. Omdat hun oude lokalen te bouwvallig werden, kan de
vzw dus binnenkort voor onbepaalde tijd terecht in Jette.
Meer info: 02.420.36.12 of secretariat@oranger1080.be.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op 23 maart 2016
om 20u in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraadszitting op https://publi.irisnet.be.

OCMW

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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Groene schepenwissel in Jets college
Christine Gallez staat zitje af aan Nathalie De Swaef
Eind januari gebeurde wat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 al overeengekomen was in
een politiek akkoord binnen de groene fractie van de Jetse gemeenteraad: Ecolo-Groen verkozene
Christine Gallez gaf de schepenfakkel door aan haar Nederlandstalige collega Nathalie De Swaef.
ling, huisvesting en Noord-Zuidrelaties. “Het zijn
stuk voor stuk fijne bevoegdheden”, zegt ze tevreden, “en uiteraard hoop ik op hetzelfde elan te
kunnen doorgaan als Christine, maar met deze
Jetse ploeg moet dat zeker lukken.” Verder vindt
ze het een pluspunt dat sommige van haar bevoegdheden complementair zijn aan die van haar
Ecolo-collega Bernard Van Nuffel. “Zo is hij onder
meer verantwoordelijk voor Openbare ruimte,
terwijl ikzelf mobiliteit heb als bevoegdheid. Maar
ook op de domeinen energie en huisvesting kunnen we een tandem vormen en zo op bepaalde
punten een duurzamere oplossing uitwerken.”

Duurzaam verder bouwen

M

et deze geplande schepenwissel maakt
Nathalie De Swaef haar entree op het
uitvoerend niveau van de Jetse gemeentepolitiek. Deze Oost-Vlaamse koos 20 jaar
geleden bewust voor een leven in de stad waar ze
via de het verenigingsleven – meer bepaald de
fietsersbond – in de politiek terechtkwam. “Voor
een overtuiging op de barricaden staan, is één
ding, maar om echt iets gedaan te krijgen moet
je vroeg of laat die stap durven zetten”, legt ze
uit. “Ik kon al snel aan de slag binnen de Groenfractie van het Brusselse parlement. Werken achter de schermen heb ik altijd met veel plezier
gedaan, maar nu ik schepen ben, heb ik het gevoel dat alles veel concreter wordt en dat ik nu
pas echt zaken in gang kan zetten.”

Tandem met Bernard Van Nuffel
Nathalie De Swaef erft van haar voorgangster
de bevoegdheden mobiliteit, duurzame ontwikke-

Ook op het vlak van duurzame ontwikkeling wil
Nathalie De Swaef op de ingeslagen weg verder
gaan. “Zo ben ik blij dat Christine op de valreep
de duurzame markt Jette Met nog heeft weten te
lanceren”, geeft ze als voorbeeld. “Nu moeten we
ons de vraag stellen of we de markt moeten uitbreiden of niet. Een van de opties is de criteria
strikt houden zodat dit een markt blijft van lokale,
duurzame producten, maar toch werk maken van
meer naambekendheid.” Maar ook ideeën die niet
van bovenaf gestuurd worden en meer van onderuit komen, wil ze blijven steunen. “Initiatieven
zoals het Repair Café en de Give box moeten we
blijven steunen en af en toe een duwtje in de rug
geven. Willen we van Jette een nog aangenamer
gemeente maken, dan zal dit moeten gebeuren
mét de buurtbewoners.”
Tot slot blikt de kersverse schepen even terug
op iets langer dan een decennium in Jette: “Weet
je, anders gaan leven betekent niet minder goed
gaan leven. Zo is de bevolking in Jette enorm toegenomen sinds ik hier 12 jaar geleden aankwam,
en toch is de levenskwaliteit erop vooruitgegaan.
En de komende jaren hoop ik mijn steentje bij te
dragen om die trend aan te houden.” En dat we
zelfs verder vooruit moeten kijken illustreert ze
aan de hand van het onlangs bereikte resultaat
op de klimaattop van Parijs: “Dit ambitieuze akkoord concretiseren zal nog heel wat inspanningen vragen. Zo moeten we bijvoorbeeld de
ambitie hebben om Jette tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Dat kan, op voorwaarde dat
we er vandaag al werk van maken.” Aan gedrevenheid ontbreekt het deze politica aan het begin
van haar schepencarrière in geen geval…

Christine Gallez :
“Afscheid met een goed gevoel”
Christine Gallez kan terugblikken op een rijk gevulde schepencarrière van 15 jaar. En toch neemt
ze nog geen definitief afscheid van het gemeentebestuur. “Ik verdwijn inderdaad nog niet meteen van het toneel”, weet ze te vertellen. “Ik zal
gedurende enkele maanden de rangen versterken van het kabinet van Ecolo-Groen. En wat ik
daarna zal doen, dat zien we wel.”
Ieder zijn stijl
Christine Gallez’ stijl van politiek bedrijven kon
je gerust omschrijven als rustig en beredeneerd. “Ik ben nooit een tafelspringer of iemand van grote woorden geweest”, beaamt
ze. “Ik luisterde, dacht na, analyseerde en probeerde altijd een akkoord te negotiëren, op
mijn eigen, bescheiden manier.”
Projectgebonden vs. technische bevoegdheden
Als schepen kreeg ze gedurende al die jaren
uiteenlopende bevoegdheden op haar bord.
Zo waren Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling domeinen waarin projecten en doelstellingen centraal stonden, terwijl stedenbouw,
mobiliteit en huisvesting eerder technisch van
aard waren. “Eigenlijk heb ik als schepen altijd
de kans gekregen om mijn tanden te zetten in
zowel projectgebonden als technische materies”, vat ze haar carrière samen.
Dat er nu een einde gekomen is aan haar jaren
als schepen, stemt Christine Gallez zeker niet
droevig. “Eigenlijk heb ik geen enkele reden
om triest te zijn bij dit afscheid. Daarvoor heb
ik veel te veel mooie mensen ontmoet, mensen die mij altijd gesteund en geholpen hebben en die ik veel verschuldigd ben”, sluit ze
sereen af…

Echo van de administratie

KidsID
Onmisbaar om naar het buitenland te reizen
De kidsID is het identiteitsbewijs voor
Belgische kinderen jonger dan twaalf
jaar. Ga je binnen Europa op reis met je
kind, dan moet je de kidsID aanvragen
bij het gemeentebestuur. De gewone
aanvraagprocedure duurt drie weken,
vergeet ze dus niet op tijd aan te vragen.

B

ent u van plan om tijdens de Paasvakantie
of de zomervakantie op reis te vertrekken
met uw kinderen? Als uw bestemming in
het buitenland ligt, moet u zeker tijdig de kids-ID
aanvragen. Deze identiteitskaart voor kinderen
onder de 12 jaar is nodig van zodra u buiten de
landsgrenzen gaat. Reist u buiten Europa, moet
uw kind een reispaspoort hebben.

3 weken
Opgelet! Enkel als ouder kun je een kids-ID
aanvragen en je kind moet fysiek aanwezig zijn
bij de aanvraag. Een nieuwe kids-ID kost in Jette
9,40 euro. Net als de e-ID heeft de kids-ID het formaat van een bankkaart en bevat ze een microchip. Ze is drie jaar geldig.

Bij de aanvraag van een kids-ID moet je in het
bezit zijn van het identiteitsbewijs van de ouder, 1
recente kleurenfoto met een witte achtergrond
en 9,40 euro. De wachttijd voor een nieuwe kidsID is 3 weken. Voor een dringende aanvraag (4
dagen) betaalt u 117,90 euro. Voor een zeer dringende aanvraag (48 uur) betaalt u 184,30 euro.

Dienst Demografie
Wemmelsesteenweg 100
02.423.12.95
demografie@jette.irisnet.be

Solliciteren bij het Gemeentebestuur?
Nieuwe database voor een vlotte verwerking
Het Gemeentebestuur van Jette krijgt
de laatste jaren steeds meer kandida
turen te verwerken. Om het sollicite
ren vlot te laten verlopen, koos Jette
voor een nieuwe rekruteringssoft
ware.

H

et Gemeentebestuur is een van de grootste werkgevers van Jette en biedt een
waaier aan jobs, van tuinier tot architect,
van administratief medewerker tot boekhouder. Bovendien groeit haar populariteit als werkgever, wat
een stroom aan spontane sollicitaties oplevert. Om
de aanwervingen en het beheer van deze sollicitaties in goede banen te leiden, opteerde Jette voor
de onlinetoepassing TalentFinder. Deze performante rekruteringssoftware biedt heel wat mogelijkheden. Cv’s screenen, interviews inplannen,
antwoorden sturen, ... met enkele muisklikken. De

openstaande vacatures worden op de jobsite geplaatst, met gepersonaliseerde sollicitatieformulieren maar ook met ruimte voor spontane
sollicitaties. Alle kandidaten – inclusief spontane –
worden automatisch bewaard in een eigen databank. Intern biedt deze nieuwe toepassing ook de
mogelijkheid om complete en gedetailleerde rapporten te genereren van het rekruteringsproces.

Kandidaten
Wat betekent dit voor de kandidaten? Als u voor
een of meerdere specifieke jobs wil solliciteren of
spontaan wil solliciteren, kan u een persoonlijke account creëren op onze gemeentelijke website. U vult
het specifieke formulier in en voegt de noodzakelijke bijlagen bij (cv, diploma, …). Bovendien kan u
uw kandidatuur regelmatig verbeteren na nieuwe
professionele ervaringen, het behalen van een diploma, loopbaanheroriëntatie, …
Benieuwd? Surf naar www.jette.be en ontdek de
nieuwe sollicitatietoepassing.
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Jette, een bruisende gemeente

Zaterdag 26 maart 2016

Grote paaseierenjacht in het Garcetpark

W

ie Pasen zegt, denkt aan paaseieren!
En zoals de traditie het wil, nodigt de
gemeente dan de kinderen die zich
vooraf hebben ingeschreven, uit om paaseieren
bijeen te zoeken. Voor de lekkerbekken is het op
zaterdag 26 maart om 10.30u verzamelen geblazen aan de ingang van het Garcetpark op het Kardinaal Mercierplein.
Alle kinderen tussen 3 en 12 jaar vergezeld van
hun ouders zijn welkom. Het principe is eenvoudig: het Garcetpark ligt bezaaid met tennisballen
die ze kunnen inwisselen voor chocolade-eieren.
Net als andere jaren voorziet de vzw Promotie
van Jette ook allerlei animatie (springkastelen,
jongleurs, schminkstand) om er een echt feest
van te maken.

Grote paaseierenjacht
Zaterdag 26 maart 2016, van 10.30u 12u
(toegang tot 11.45u)
Meer info: 02.423.13.02
Garcetpark (toegang Kardinaal Mercierplein)
Inschrijven verplicht voor 17 maart 2016 via
www.jette.be

Een organisatie van de vzw Promotie van Jette, voorgezeten door Eric Demarbaix, met de steun van de Schepen van Economisch
leven en Animatie Paul Leroy

Animatoren(trices) gezocht voor
Kids’ Holidays Jette
Ben je ouder dan 17 jaar, heb je erva
ring als monitor of heb je een moni
torbrevet en ben je op zoek naar een
leuke bijverdienste tijdens de vakan
tie? Dan ben jij misschien wel de ge
knipte persoon om aan de slag te
gaan als animator/trice tijdens het va
kantiespeelplein Kids’ Holidays Jette.

nitorbrevet hebt, aarzel dan niet om je kandidaat
te stellen. De ideale gelegenheid voor een interessante vakantiejob met een goede verdienste.
De inschrijvingen voor de paasvakantie zijn afgesloten, maar de organisatie is nog op zoek naar
animatoren voor het zomervakantieplein, van 4
juli tot 19 augustus, opgedeeld in drie periodes
van 8 tot 14 dagen.

Interessante vergoeding en prachtig
kader

H

et vakantiespeelplein Kids’ Holidays
biedt jaarlijks honderden kinderen van 3
tot 12 jaar een onvergetelijke vakantie. In
het groene Poelbosdomein kunnen ze ravotten,
knutselen, pret maken,… Natuurlijk moet er voor
een dergelijke omvangrijke groep kinderen ook de
nodige begeleiding voorzien zijn. Daarom schakelt de gemeente Jette jaarlijks tientallen animatoren en animatrices in, om het vakantieplein
mee in goede banen te leiden. Als je ouder bent
dan 17 jaar, ervaring hebt als monitor of een mo-

De gemeente biedt een interessante vergoeding, een dagelijkse maaltijd (soep en sandwich)
en een vieruurtje. De animatoren(trices) kunnen
bovendien terecht in een prachtig groen kader, op
wandelafstand van het Koning Boudewijnpark.
De uurlonen:
• Animator(trice) – leerkracht of gebrevetteerd:
13 ¤/uur;
• Animator(trice) (niet-gebrevetteerd) met één
jaar ervaring bij Kids’ Holidays: 11 ¤/uur;
• Animator(trice) (niet gebrevetteerd) : 10 ¤/uur.

Geïnteresseerd?
Inschrijven kan via de gemeentelijke website
www.jette.be

Jette, een bruisende gemeente

|7

19 maart 2016

Groot Feest van het Gezin
Het vijfde Feest van het Gezin vindt plaats op 19 maart 2016. In het Poelbosdomein staan tal
van animaties voor kinderen van alle leeftijden op het programma. Iedereen is welkom op dit
groot feest: kinderen, jongeren, ouders, grootouders, vrienden,…

Uurrooster van de animaties

G

esterkt door het grote succes van de vorige edities, worden dit jaar de gezinnen
opnieuw in de bloemetjes gezet. Op 19
maart 2016 vindt er met het Feest van het Gezin
opnieuw een namiddag plaats die volledig gericht
is op de kinderen en hun ouders. Ook nu zal het
programma weer uitpuilen met aantrekkelijke activiteiten voor jong en oud: circustenten, springkastelen, een podium met een spektakel onder het
thema ‘reizen door de tijd’, een brandweerwagen,
de hondenbrigade van de politie, goocheltrucs,
verhaaltjes vertellen, eendjeskraam, een psychomotorische ruimte voor de allerkleinsten,…

Diverse stands
Daar bovenop zal die dag het verkeerspark
open zijn voor het publiek zodat de kinderen op
gocarts en fietsen kunnen vertrouwd geraken
met de wegcode. Ook tal van verenigingen (La
Ligue des Familles, ONE-consultaties, Viasano,...)
zullen van de partij zijn. Snoepers, ten slotte, zullen zich tegoed kunnen doen aan pannenkoeken,
suikerspin, popcorn en andere lekkernijen, en dat
allemaal tegen democratische prijzen. Kortom:
alle ingrediënten zullen er zijn om er een prachtige dag van te maken.

Hoe het Poelbosdomein bereiken?
Wie met de auto naar het Feest van het Gezin wil komen, moet rekening houden met de werken
voor tram 9 die momenteel aan de gang zijn. Op de website www.tram9.brussels (doorklikken op
Werken – Zone 1) vindt u alle info over de verkeerssituatie in de omgeving van het Poelbosdomein
(Laarbeeklaan en Dikke Beuklaan). Via wegwijzers met de vermelding ‘P4 UZ Brussel’ komt u terecht
op de gratis parking iets verderop. Op de website van de gemeente (www.jette.be) vindt u een plan
met de exacte lokalisatie van deze parking ten opzichte van het Poelbosdomein.
Het Feest van het Gezin is ook te bereiken met de bussen 13, 14 en 53 van de MIVB.

14u – 14.30u: Mevr. Gielen vertelt verhaaltjes
14.30 – 15u: Demonstratie van de hondenbrigade voor de kleintjes
14u – 17u: Demonstratie van de brandweer
15u – 15.45u: Spektakel “Voyage dans le
temps” door Pré en Bulle (FR)
15.45u – 16.15u: Kamishibai (Japanse verteltechniek)
16u – 16.30u: Demonstratie van de hondenbrigade voor de grote kinderen
16.30u – 17u: Mevr. Gielen vertelt verhaaltjes
17u – 17.30u: Slotconcert!
Kom allemaal meedoen!

Feest van het Gezin
Zaterdag 19 maart 2016, van 13.30u tot 17.30u
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110
Gratis toegang
Meer info:
Gemeentelijke dienst van het jonge kind en gezin
02.422.31.36/37
Een initiatief van Schepen van het Jonge kind Paul Leroy,
met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Regenboogactie
Solidariteitsactie voor kinderen

S

olidariteit is een mooie deugd. In deze turbulente tijden meer dan ooit. Ook vlak bij
huis kunnen we ons steentje bijdragen tot
een betere samenleving. Op 12 en 13 maart zamelt
de Regenboogactie levensmiddelen in, van deur
tot deur, in de scholen, aan de uitgang van de warenhuizen,...
Al meer dan vijftig jaar ijvert de Regenboogactie
ervoor om kinderen actieve en educatieve ontspanning te bieden. Op 12 en 13 maart 2016 vindt deze
Regenboogactie ook bij u in de buurt plaats. De ingezamelde levensmiddelen zijn bestemd voor verenigingen die zich ontfermen over kinderen, zoals
kindertehuizen, jeugdpleinen, jongerencentra,...
De rondhaling van niet-bederfbare levensmiddelen helpt deze verenigingen om te investeren
in actieve ontspanning en vakanties voor kinderen. Spelen, recreatieve en creatieve activiteiten
zijn onmisbaar voor de ontwikkeling en de ontplooiing van de kleintjes.

Regenboogactie
Ophaling levensmiddelen voor
jeugdverenigingen
12 en 13 maart 2016
Bij u in de buurt
Meer info: www.arc-en-ciel.be

Praatgroep voor naas
ten van alcoholisten
Alcohol wordt binnen onze samenleving vaak
beschouwd als vast onderdeel van gezellige
momenten met vrienden of familie. Sommige
personen hebben hun drankgebruik echter niet
onder controle, met problemen tot gevolg op
hun werk, in het verkeer, in hun relatie,… Ook
de familie kan te lijden hebben onder het
drankgebruik van een geliefde. De Franstalige
praatgroep Al-Anon biedt partners, ouders,
kinderen of vrienden van alcoholisten de kans
om over hun problemen te praten en samen
oplossingen te zoeken. Bovendien is de anonimiteit verzekert.
Franstalige praatgroep Al-Anon
Voor naasten van alcoholisten
• Elke dinsdag van 20u tot 22u
Wouterspaviljoen
Woutersstraat 12
• Elke donderdag van 20u tot 22u
Vandenschrieckstraat 77

Geluidsoverlast
Binnenkort geluidsmeter in Jette
Om de geluidsoverlast door overvlie
gende vliegtuigen te meten en zeker te
zijn dat die binnen de normen ligt die op
gelegd worden door het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest, wordt momenteel een
netwerk van geluidsmeters geïnstalleerd
op het grondgebied van het gewest.

D

e gemeente Jette ligt tussen de vliegroute
over het kanaal en de zogenaamde Ringroute en ondervindt dus nogal wat hinder
van overvliegende vliegtuigen, vooral tijdens bepaalde periodes van het jaar en in bepaalde weersomstandigheden. Daarom heeft de gemeente de
Brusselse Minister van Leefmilieu gevraagd om een
geluidsmeter te plaatsen op haar grondgebied.

Overlast meten
Binnenkort zal Leefmilieu Brussel in het noorden van Jette een geluidsmeter installeren en

programmeren. Deze meter zal een objectieve
waarneming mogelijk maken van de overlast die
de buurtbewoners ondervinden en verifiëren of
de Ring-route, die de noordelijke grens van Brussel zou moeten volgen, gerespecteerd wordt. Het
apparaat bestaat uit een kast met een microfoon
op een mast van 2 tot 4 meter, en is permanent
aangesloten op een stroomnet van 230 volt. De
gemeente bestudeert momenteel samen met het
Gewest wat de optimale plaats is voor zo’n meter.

Sport & Sameneving
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Klaar voor het nieuwe tennisseizoen?
De lente maakt zich (hopelijk) stilaan
klaar op om haar intrede te maken. Wat
is er dan leuker dan buiten te sporten? In
Jette kan u vanaf eind maart opnieuw
tennissen in een groene omgeving.

I

n het Jetse jeugdpark kan u van 26 maart tot
2 oktober 2016 opnieuw met vrienden een
balletje slaan. De tennisterreinen van het
Jeugdpark zijn er in twee versies: synthetisch of
gravel. De 2 synthetische terreinen en de 4 gravelterreinen zijn 7 dagen op 7 open. De uurroosters hangen af van de ondergrond.

Voordelige tarieven voor de Jettenaren
Voor het nieuwe tennisseizoen kan u een abonnementskaart nemen van 5 uur of van 10 uur, of
u kan een tennisveld ook per uur huren. Als u zich
een abonnementskaart wil aanschaffen, verschilt

de prijs naargelang u voor een kaart van 5u of
10u kiest en of u opteert voor gravel of een synthetisch veld. De prijs varieert ook naargelang u
een Jetse jongere bent, een Jetse volwassene of
niet in de gemeente woont. Voor de Jettenaren
gelden voordelige tarieven. Zo betaalt een Jettenaar voor een abonnement van 10u op een synthetisch veld 58 ¤. Een Jetse jongere betaalt de
helft van de prijs.
Alle info over de uurroosters en de tarieven
vindt u op www.jette.be
Reservaties: 0492.917.255 (tijdens weekdagen van
13u tot 19u, tijdens het weekend van 9u tot 19u)
Tennisseizoen 2016
Van 26 maart tot 2 oktober
7 dagen op 7
Jeugdpark Jette
Een initiatief van de Schepen van Sport Benoît Gosselin

Minigolf in het Jeugdpark

15 en 16 maart 2016

Kledingbeurs

Op zoek naar een leuke activiteit, voor
jong en oud? Ga dan zeker eens langs in
het Jeugdpark, waar je samen met vrien
den of het hele gezin kan genieten van
een spelletje minigolf.

E

en partijtje minigolf is steeds gezellig en
ontspannend. Pret gegarandeerd. U hoeft
niet ver te zoeken, in het Jeugdpark kan
u traditioneel terecht om uw golfballetjes richting
holes te mikken.
Het seizoen start op 26 maart en loopt tot 2 oktober 2016. Tijdens de schoolvakanties is de minigolf dagelijks open van 13u tot 18u. Tijdens de
andere periodes, kan u er terecht op woensdag en
tijdens het weekend, eveneens van 13u tot 18u. De
tarieven voor dit seizoen zijn vereenvoudigd, waar-

bij jongeren (-18) en senioren (+60) kunnen genieten
van een voorkeurstarief. Voor een spelletje betalen
ze 3,50¤ (5 ¤ voor volwassenen). Een parcours van
15 spelletjes kost 15 ¤ (22 ¤ voor volwassenen).
Meer info: www.jette.be
Gemeentelijke Sportdienst
02.423.12.97
Minigolf Jette
In het Jeugdpark (Heilig-Hartlaan, ter hoogte
van de spoorwegbrug)
Van 26 maart tot 2 oktober 2016
Tijdens de schoolvakanties:
Dagelijks van 13u tot 18u
Buiten de schoolvakanties:
Woensdag en weekends van 13u tot 18u
Bij droog weer

U wil uw outfit vernieuwen of u heeft kledij die
u niet meer draagt? Neem dan deel aan de kledingbeurs op 15 en 16 maart 2016, waar zomerkledij, sportkledij (van 0 tot 16 jaar),
zwangerschapskledij en kleutermateriaal verkocht zal worden.
Binnenleveren
• Maandag 14 maart van 15u tot 19u en op dinsdag 15 maart van 9u tot 17u
• Enkel op afspraak
• Maak een telefonische afspraak op maandag
7 en dinsdag 8 maart bij mevrouw Declerck
op 0477.35.10.14 tussen 19u en 20u (nummer
enkel op die momenten bereikbaar)
• Alles moet proper, gestreken, mode- en seizoensgebonden zijn
De leden van ‘Ligue des Familles’ hebben recht
op 2 afspraken en 40 stuks en de niet-leden op
1 afspraak en 20 stuks.
Verkoop
• Op dinsdag 15 maart van 19u tot 21u en op
woensdag 16 maart van 9u tot 15u
Kledingbeurs
Op 15 en 16 maart 2016
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping)
Parkingmogelijkheden achter het station
Binnenleveren op 14 en 15 maart (enkel op
afspraak)
Meer info: ldf.jette@gmx.com
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Burgerprojecten duurzame ontwikkeling
Jettenaren ten dienste van de maatschappij
Heel wat Jettenaren zijn ondertussen betrokken bij collectieve acties rond duurzame
ontwikkeling: recyclage, herstelling, hergebruik, bijstand, uitwisselingen, alternatieve
consumptie,… Ze zetten zich lokaal in om een antwoord te bieden op globale noden.
En ze varen er bovendien zelf ook nog eens wel bij!

Duurzame ontwikkeling is een prioriteit
voor de gemeente Jette die er alles aan
doet om de inwoners en de medewer
kers van het gemeentebestuur te sensi
biliseren over een rationeler gebruik van
de hulpbronnen van onze aarde, recy
clage en alternatieve consumptie. Maar
er bestaan in Jette ook initiatieven die
uitgaan van burgers en die gelanceerd en
beheerd worden door vrijwilligers. En
daar kan de gemeente alleen maar trots
op zijn!

Give box
Afvalvermindering met
solidair tintje
Een Give box is een open kast in een openbare
ruimte waar je voorwerpen kan achterlaten die je
niet langer gebruikt of zaken kan meenemen die
je van pas komen. De achtergelaten voorwerpen
moeten proper en in goede staat zijn. Zijn niet
toegelaten: gevaarlijke producten, eetwaren of

omvangrijke voorwerpen. De Give box van de wijk
Expo bevindt zich naast het Wouterspaviljoen (A.
Woutersstraat 12) en wordt beheerd door CILo
(Comité d’initiatives Locales), met de hulp van
vrijwilligers uit de wijk.
Meer info:
0486.68.01.76 (na 18u)
cilo.jette@gmail.com

JetteSEL
Helpen en delen
JetteSEL is een LETS (Local Exchange Trading
System) waar je diensten en kennis kan uitwisselen zonder dat daar geld aan te pas komt. De organisatie verenigt zowel inwoners van Jette als
van de buurgemeenten. De leden zijn allemaal
vrijwilligers en stellen hun deskundigheid of praktische kennis ten dienste van anderen. Zo kan
Inge bijvoorbeeld een taart bakken voor Carlos
die op zijn beurt bijles heeft aan Sofie die zelf dan
weer past op de kat van Peter die Marie wegwijs
maakt op het internet, enz. JetteSEL houdt zitdagen en organiseert vergaderingen en ontmoetingen bij Ploef (Bonaventurestraat 100) en is ook

regelmatig te vinden in wijkhuis L’Abordage
(Jules Lahayestraat 169).
Meer info:
www.jettesel.be
0496.40.17.27

Repair Café
Talenten ten dienste van
anderen
Het Repair Café bestaat uit vrijwilligers die met
hun herstelmateriaal een keer per maand samenkomen om anderen te laten profiteren van hun talenten. De herstellers helpen je de strijd aan te
binden tegen overconsumptie en herstellen gratis
je kapotte of beschadigde voorwerpen: elektronische en huishoudtoestellen, fietsen, kledij, speelgoed,… Het Repair Café vind je elke 4de zondag
van de maand (behalve in juli en augustus), van
14 tot 16u, in de lokalen van het Projet Interquartier van het Centre culturel de Jette (de Smet de
Naeyerlaan 147).
Meer info:
02.422.31.0
afnicolay@jette.irisnet.be

Samenleving
RES La Boussole
Uitwisseling van kennis
en bedrevenheid
Een kennisuitwisselingsnetwerk is een groep
van personen die hun specifieke kennis met elkaar uitwisselen: Marc geeft tekenles aan Patrick
die Vanessa leert fietsen,… De uitwisselingen zijn

Ontmoetingen en uitwisselingen
Iedereen is het erover eens: aan de basis van
het engagement ligt de behoefte om mensen
te ontmoeten, contacten te leggen, ideeën uit
te wisselen met verschillende personen, maar
ook de aandrang om zich nuttig te maken voor
anderen binnen de wijk of de gemeente. Of dat
nu gebeurt in een uitwisselingsnetwerk als JetteSEL of La Boussole of in het kader van een
specifieker project zoals het Repair Café of de
Give box, zij die meewerken aan deze initiatieven willen allemaal leven in een meer duurzame samenleving en streven naar een
verantwoordelijker consumptiepatroon.

De voldoening van zich nuttig te voelen
Naast de gezelligheidsfactor en de vele ontmoetingen die ermee gepaard gaan, vinden de deelnemers het vooral belangrijk dat ze voldoening
halen uit het delen van kennis en ervaring en
bieden van hulp. Met andere woorden: iedereen
voelt zich graag nuttig! Maar naast het simpele
feit dat iemand een dienst bewijzen deugd kan
doen, is zich engageren in burgerprojecten voor
sommigen een manier om deel te nemen aan
het sociale leven en zichzelf een plaats te geven

gratis en kennis is het ruilmiddel. Het RES La
Boussole houdt zijn zitdagen in het Medisch Huis
Antenne Tournesol (Werriestraat 69), op donderdag van 14u tot 15.30u en telefonisch op dinsdag,
van 10 tot 12.
Meer info:
02.420.48.67
boussole@antennetournesol.be

binnen een wijk, een stad of een land. En eens
de zaak aan het rollen is, vloeien daar automatisch nieuwe initiatieven uit voort, zoals de creatie van het Comité d’initiatives Locales (CILo)
dat ontstond rond projecten zoals collectieve
compostering en de Give box van de wijk Expo.

Gebrek aan tijd en kandidaten…
Toch is er een keerzijde aan de medaille: juist
omdat ze altijd klaar staan, zijn het dikwijls dezelfde personen die aangesproken worden om
in nieuwe projecten te stappen. Om dit te verhinderen moet er af en toe voor vers bloed gezorgd worden, wat niet altijd eenvoudig is.
Tijdsgebrek en angst voor het onbekende of
om als profiteur bestempeld te worden, veroorzaken twijfel bij nieuwe leden en creëren
problemen bij het dagelijks beheer van sommige projecten. Maar van zodra ze die koudwatervrees hebben opzijgezet, zijn het de
meest gemotiveerde personen die je bij deze
burgerprojecten kan ontmoeten. Sommigen
onder hen zijn zelfs actief in meerdere organisaties en bieden op dagelijkse basis gratis
diensten aan, zonder dat ze de indruk krijgen
dat van hen geprofiteerd wordt. Integendeel!
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ENTHOUSIASTE
GETUIGENISSEN

“

SOMMIGEN DENKEN DAT HULP
VRAGEN EEN VORM VAN PROFITEREN IS,
MAAR HET TEGENDEEL IS WAAR:
HET STERKT DE EIGENWAARDE VAN DE
PERSOON DIE HULP BIEDT

”

(CLAUDIA, JETTESEL)

“

IK VIND HET SYSTEEM VAN
UITWISSELING VAN GRATIS DIENSTEN HEEL
INTERESSANT. HET BEANTWOORDT OOK
AAN DE BEHOEFTE OM MIJZELF NUTTIG
TE KUNNEN MAKEN

”

(ANITA, JETTESEL)

“

ZIJ DIE HET ZELF OOIT MOEILIJK
HADDEN, BEGRIJPEN HET BELANG OM
ANDEREN – EN NIET ALLEEN MENSEN
IN NOOD – TE HELPEN

”

(ANNE-FRANÇOISE, REPAIR CAFÉ)

“

IEMAND VERTROUWDE MIJ OOIT TOE
DAT HAAR KENNISMAKING MET HET RES
HAAR GEHOLPEN HAD OM ZICH ALS
NIEUWKOMER IN BELGIË TE SETTELEN
EN ER VLUG HAAR DRAAI TE VINDEN

”

(JULIE, LA BOUSSOLE)

“

HET BRACHT ONS OP IDEEËN OM IN
DE WIJK ANDERE PROJECTEN OP TOUW TE
ZETTEN DIE DE AFVALBERG VERMINDEREN
EN SOCIALE COHESIE BEVORDEREN

”

(CINDY, GIVE BOX)

Zondag 27 maart 2016

JetteSEL
in het Repair Café
Het lokaal uitwisselingssysteem JetteSEL zal
op het eerstvolgende Repair Café aanwezig zijn
van 14u tot 16u. De bedoeling is dat de supporters van beide projecten mekaar leren kennen
en ideeën uitwisselen. Misschien kan JetteSEL

zelfs nieuwe leden aantrekken! Het Repair Café
van zijn kant is nog altijd op zoek naar vrijwillige herstellers die al dan niet op regelmatige
basis kunnen aanwezig zijn om aan de grote
vraag te voldoen. Als je gouden handen hebt
(naaien, herstellen van kleine elektronische en
huishoudtoestellen, computermateriaal,…),
kom dan het team van het Repair Café versterken of neem contact op met de verantwoordelijke (02.422.31.02 – afnicolay@jette.irisnet.be).

“

HET GEEFT MIJ DE KANS OM BIJ TE
PRATEN MET DE MENSEN.
EEN SOCIAAL LEVEN HEBBEN IS TOCH
BELANGRIJK? NU KEN IK IEDEREEN IN
DE WIJK EN IEDEREEN KENT MIJ

”

(CHRISTIANE, GIVE BOX)
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Go Jette 2016
Het jaarboek van de Jetse sportclubs en handelaars
Binnenkort ontvangt u in uw brievenbus
Go Jette 2016, het jaarboek van de Jetse
sportclubs en handelaars. Deze gids staat
boordevol nuttige informatie over de
Jetse sportclubs, maar ook op administra
tief, sportief, cultureel en sociaal vlak.

B

innenkort ontvangt u in uw brievenbus Go
Jette 2016, het jaarboek van de Jetse
sportclubs en handelaars. Deze gids staat
boordevol nuttige informatie over de Jetse sportclubs, maar ook op administratief, sportief, cultureel en sociaal vlak.
Go Jette en de vzw ‘Sport in Jette’ zetten zich

actief in voor de sportpromotie in Jette. Zo worden socio-sportieve projecten gesteund, krijgen
sportclubs subsidies en wordt er een reserve aangelegd voor de aankoop van materiaal voor het
nieuw sportcomplex.
De opening van dit omnisportcomplex, gepland
in de loop van 2016, wordt ongetwijfeld hét sportevenement van het jaar in Jette. Intussen kan u
in de handige gids Go Jette 2016 het rijk aanbod
aan sportclubs ontdekken, gecombineerd met de
contactgegevens van allerlei organisaties, diensten en handelszaken.

Go Jette is een initiatief van de vzw Sport in Jette, voorgezeten
door Gianni Marin

Nieuwe handelszaken in Jette

Elke maand stellen we u in Jette Info de nieuwe handelszaken voor die recent hun deuren openden in Jette. Zo kan je in de Tuinen van Jette de therapeutische effecten van Reiki of bio-energie ontdekken. Onlangs vierde Oxfam dan weer de officiële opening van een tweedehandswinkel vlakbij metrostation
Belgica. En op de hoek van de Wemmelsesteenweg en de Léon Theodorstraat houden ze het bij bloemen, zij het nu onder de naam Goutte d’Ô.
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.

 Sylvie Neffe
Reiki – bio-energie
Audrey Hepburnstraat 12
0498.34.92.12
www.ladouceurdesanges.jimdo.be

 Oxfam Shop Jette

 Goutte d’Ô

Tweedehandswinkel
Auguste Hainautstraat 9
Open van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u
en op zaterdag van 10u tot 17u
02.427.25.75
Facebook: OXFAM-Jette

Bloemenzaak
Wemmelsesteenweg 1
Open op maandag, dinsdag en donderdag van
9.30u tot 18.30, op woensdag van 13u tot 18.30,
op vrijdag en zaterdag van 9.30u tot 19u en op
zondag van 8u tot 13u
02.478.63.52
www.gouttedo.be

Economisch leven

Waar winkelen op de gerenoveerde
Woestelaan?
Niet alleen de bewoners maar ook de
handelaars van de pas gerenoveerde
Woestelaan halen opgelucht adem nu de
werken aan deze gewestweg achter de
rug zijn. Hun zaken bestrijken een waaier
aan activiteiten, van apotheek tot zonne
bankcenter. Ziehier een overzicht:

La Closerie des Vignes
Wijnhandel
Woestelaan 130
Open van do > za van 10u > 13u
en van 14.30u tot 19u
02.426.32.04

Couturier Express
Naaiatelier
Ferdinand Lenoirstraat 122

UniformesScolaires.be

Open van ma > za van 9u > 12.30u
en van 13u > 19u
02.420.04.65
www.couturierexpress.be

Schooluniformen
Woestelaan 74
Open op wo, vr en za van 11.30u > 13u
en van 13.30u > 18u
02.420.15.57
www.uniformes-scolaires.be

Alimentation Générale
Algemene voeding
Ferdinand Lenoirstraat 113
Open van ma > zo van 8u tot 20u
op vr tot 21u
gesloten op di
0472.97.85.43

The Good Friend

Boucherie Léopold Ier

Chinese traiteur
Woestelaan 126

Slagerij
Leopold Istraat 403

Open van ma > zo van 11.30u tot 14.30u
en van 17.30 > 22.30,
op wo enkel open ‘s middags
02.424.05.52

Open van ma > zo van 9u > 19.30u,
gesloten op vr
0487.33.13.95
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Cristobald
Restaurant
Woestelaan 172
Open van ma > vr van 11u > 15u
en van 19u > 23u, op za van 19u > 23u
02.428.11.30
www.cristobald.be

Shamia

Benatpharma

Brood en banketbakkerij
Woestelaan 237

Apotheek
Woestelaan 169

Open van ma > zo
van 7u > 20u, gesloten op vr
0477.67.10.99

Open van ma > vr van 8.30u > 12.30u
en van 14u > 19u en op za van 9u > 12.30u,
gesloten op zo
02.426.50.42

PicNic
Kruidenierszaak
Woestelaan 173
Open van ma > za van 8.30u > 12.30u
en van 14u > 18.30u,
gesloten op zaterdagnamiddag en zo
02.425.15.46

Blanchisserie NotreDame

Washpalace

Cleaning Woeste

Wasserij
OnzeLieveVrouw van Lourdeslaan 2

Wassalon
Woestelaan 216

Droogkuis
Woestelaan 123

Open van ma > vr
van 8.15u > 17.30u
02.428.78.45

Open van ma > zo van 7u tot 22u

Open van ma > vr van 8.30u > 13u
en van 14.30u > 17.30u
02.428.07.40

Economisch leven

Ô SUN

DressUp

Arizona

Zonnebankcentrum
Woestelaan 296

Kledingzaak
Woestelaan 310

Taverne – Café
Werrieplein 13

Open van ma > za van 10u > 21u
en op zo van 12u > 20u
02.427.47.00

Open van ma > za
van 9.30u > 18.30u
02.218.22.74

Open van ma > zo,
24u/24
0465.90.58.91
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Vernieuwde Woestelaan
Groener en veiliger

Na drie en een half jaar van werken is de
Woestelaan eindelijk werfvrij. De ge
westweg werd grondig onder handen
genomen: werken aan het waterleidings
net, nieuwe tramsporen en nieuwe voor
zieningen op de weg.

D

e grootste veranderingen bovengronds
vinden we op de weg zelf, met name de
wijzigingen op de kruispunten, de specifieke voorzieningen voor personen met een be-

perkte mobiliteit en de zebrapaden en fietssuggestiestroken. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de voetgangers en de fietsers in
alle veiligheid van de openbare ruimte gebruik
kunnen maken. De heraanleg bracht ook een honderdtal extra parkeerplaatsen met zich mee.
Het tweede luik van de werken bestond uit de
vernieuwing van de trambedding. Naast de vervanging van de sporen werden ook de openbare
verlichting en de bovenleidingspalen verplaatst
naar de buitenkant van de trambedding, werden

de haltes heraangelegd en kreeg de bedding zelf
een groen kleedje aangemeten, en dat alles voor
het comfort en de veiligheid van de reizigers. Verder vormen zo’n 122 bomen een harmonieus geheel met de voortuintjes.
Met de heraanleg van het plein voor de OnzeLieve-Vrouw van Lourdeskerk, is het plaatje compleet. De buurtbewoners zijn op 12 maart om 13u
alvast uitgenodigd om het glas, hen vriendelijk
aangeboden door restaurant Cristobald, te heffen
op het einde van de werken.

Leefomgeving
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Schade en overstromingen in station van Jette
Gemeente vraagt uitleg en actie aan NMBS en Infrabel
Kapotte liften, problemen van waterinsijpeling, overstromingen, smerigheid,… Ondanks de
grote renovatiewerken in 2012 loopt er van alles mis in het station van Jette.
De gemeente is zich bewust van de ongemakken die de pendelaars ondervinden
en zat in januari rond de tafel met Infrabel en de NMBS.

V

oor de gemeente is het duidelijk: er moet
een oplossing komen voor het uit de
hand loopt. Vandaar de vraag voor een
ontmoeting met Infrabel, verantwoordelijk voor
de bouw van de nieuwe tunnel, en de NMBS, die
instaat voor het onderhoud en de renovatie van
de tunnels en het station. De vergadering vond
plaats in januari en verliep in een constructieve
sfeer.

Waterinsijpeling en overstromingen
De vraag van de gemeente betreft vooral de
afwerking van de tunnels en een duurzame oplossing voor het steeds weerkerende overstromingsprobleem, zowel in de oude als in de nieuwe
tunnel. Zo zou er in de oude tunnel een betonnen
vloer met een afwateringsgeul moeten komen en
moet er in de nieuwe tunnel op korte termijn een
definitieve oplossing gevonden worden om de waterinsijpeling te stoppen. Dat water zorgt namelijk
voor een automatische blokkering van de liften,

zodat de tunnel ontoegankelijk wordt voor personen met een beperkte mobiliteit. Jette zou ook
graag extra afvoerpijpen geïnstalleerd zien op de
luifels op de perrons om te voorkomen dat bij hevige regenval het water enkel weg kan via de
goten op de trappen van de nieuwe tunnel.

Aangenamer tunnels
De gemeente Jette zorgt er op haar beurt voor
dat de aanblik en de netheid van de tunnels verbetert. Zo is in de oude tunnel recent nog de verlichting vernieuwd en is in samenwerking met
Jetse scholen de realisatie van een muurfresco
voorzien. Er zou ook een wedstrijd gelanceerd
worden om de nieuwe tunnel een aangenamer
aanblik te geven, op voorwaarde uiteraard dat Infrabel eerst de nodige werken uitvoert.
Om de NMBS duidelijk te maken dat het de gemeente menens is, zal de meerderheid voorstellen om op de gemeenteraad van maart een motie
te stemmen.

OPENBARE RUIMTE
Graafschap Jettelaan
Omnisportcomplex

Proxy Chimik te Jette:
maart 2016
• Kardinaal Mercierplein (politiecommissariaat), van 17u tot 17.45u – 14 maart 2016
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk), niet in
maart
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), van 14u tot
14.45u – 12 maart 2016
• Gemeentelijke Dienst beplantingen (Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99), enkel voor inwoners van Jette – elke dinsdag, donderdag
en zaterdag, van 9u tot 12u

In de Graafschap Jettelaan zijn de werken aan de
gang voor de bouw van het nieuwe omnisportcomplex. De laan is 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.

Loossensstraat en Delathouwerstraat
Heraanleg
In samenspraak met Sibelga en Telenet startte de

gemeente Jette onlangs met de volledige heraanleg, van gevel tot gevel, van de Loossensstraat en
de Delathouwerstraat. De werken zullen tot juni
duren. Het verkeer in de wijk zal aangepast worden en naargelang de vordering van de werken
zal er een gefaseerd parkeerverbod gelden.

Tram 9
Laarbeeklaan en Dikke Beuklaan,
Koningin Astridplein
De werken in het kader van de nieuwe tramlijn 9
gaan verder op de Laarbeeklaan en op en rond
het Koningin Astridplein. Voor meer info over de
omleidingen kan u terecht op www.tram9.brussels.
Meer details over deze werken op pagina 20.

Leefomgeving
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Van 7 tot 10 maart

Mobiele containers voor uw grofvuil
De gemeente Jette en Net Brussel organiseren in maart een speciale afvalinzameling voor
de Jettenaren. Gedurende 4 dagen kan u met uw huishoudelijk grofvuil terecht in mobiele
containers die in 4 straten van de gemeente zullen opgesteld staan.

H

ebt u een oude zetel, televisie of broodrooster die onmogelijk te herstellen is of
gereedschap, speelgoed, kapotte lampen, oude banden of verfpotten waar u van af
wil? Als u dit soort afval nog niet hebt kunnen afgeven op het containerpark, profiteer dan van de
speciale inzameldagen voor huishoudelijk grofvuil die in Jette georganiseerd worden op 7, 8, 9
en 10 maart, telkens van 9 tot 18 uur.

Welk afval wordt aanvaard?
Hou er rekening mee dat u enkel met huishoudelijk grofvuil terecht kan bij de mobiele containers: meubilair (gedemonteerde kasten, tafels,
fauteuils, spiegels, parasols,…), onherstelbare
huishoudtoestellen en multimediamateriaal, gereedschap, harde plastics (die niet in de blauwe
zak gaan), huishoudelijke klein chemisch afval

(verf, frituuroliën, batterijen en accu’s,…), banden
zonder velg (max. 5 per gezin), wit en proper
piepschuim (niet van voeding), vlak glas, lampen
en verlichting. Afval dat bestemd is voor de witte,
blauwe, gele en groene zakken, alsook glazen
flessen en flacons, worden niet aanvaard!

Enkele regels om in acht te nemen
Elke inwoner heeft het recht om één keer gratis maximaal 3m3 grofvuil af te leveren. Voor chemisch afval bedraagt de maximumhoeveelheid
voor dekkende middelen 30 l, die voor andere
chemische producten is vastgesteld op maximaal
5 l. Het personeel behoudt zich het recht voor om
niet-conform of gevaarlijk afval te weigeren. Sorteer uw afval voor u zich naar een van de inzameladressen begeeft (zie kader) en vergeet uw
identiteitskaart niet mee te brengen.

Uiteraard blijven de containerparken 7 dagen
per week tot uw beschikking. Hier worden ook andere afvalfracties, waaronder bouwafval, aanvaard.
Meer info:
www.jette.be
www.netbrussel.be – 0800.981.8
Waar en wanneer?
• 7/03: H. Longtinstraat
(toegang via F. Lecharlierlaan)
• 8/03: Bulinsstraat
(toegang via de R. Uyttenhovestraat)
• 9/03: G. De Greeflaan
(achter de gemeenteschool Florair)
• 10/03: H. Van Eepoelstraat
(toegang via de S. Legrellestraat)
Uurrooster: van 9 tot 18u

Ontmoeting met een reinheidsploeg

Containervrachtwagen
Reinheid in Jette: het gaat ons allemaal aan! En ‘allemaal’ slaat niet alleen op ieder van ons,
maar ook op alle arbeiders van de dienst reinheid die dagelijks uw buurt proper houden in niet
altijd even evidente omstandigheden. Jette Info stelt ze maandelijks graag aan u voor.

B

achir en Ziad werken elke dag samen en
vormen met zijn tweeën de ploeg die verantwoordelijk is voor de containervrachtwagen van de gemeente. Zij zorgen er namelijk
voor dat het gemeentelijk afval op de verschillende stortplaatsen en regionale sorteercentra
geraakt. Ze zijn verantwoordelijk voor de afvalcontainers van de gemeente en houden zich
daarnaast ook bezig met het leegmaken van de
containers van de gemeentelijke dienst Beplantingen.

Gemeentelijk afval
Misschien vraagt u zich af wat er allemaal bij
dat gemeentelijk afval hoort. Wel, het gaat voornamelijk om grofvuil afkomstig van gemeentelijke
infrastructuren (scholen, sportterreinen, kerk-

hof,…), afval van gemeentelijke werven (puin, balken, aarde,…) en afval van de gemeentelijke reinheids- en beplantingsdiensten (afval van op
straat, van de vuilnisbakken en van het onderhoud van de parken). Maar dat is niet alles!

Sluikstorten
Het overgrote deel van het afval dat terechtkomt op het containerpark van de gemeente is afkomstig van sluikstorten: oude meubels, metaal
in alle vormen, puin, kapotte kleren,… Het aantal
sluikstorten is zo groot dat er geen dag voorbij
gaat dat ze hun vrachtwagen niet moeten lossen.
De reinheidsploegen verzamelen elk jaar zo’n 420
ton afval op de openbare weg. Dit vertegenwoordigt een enorme kost voor de gemeente en een
indrukwekkend volume voor onze twee vrienden!

Op sluikstorten staan nochtans zware boetes
en de gemeente spoort de verantwoordelijken
systematisch op. Misschien iets om over na te
denken als u zou overwegen om uw afval op de
openbare weg achter te laten…

18 |

Duurzame ontwikkeling

22 maart 2016

Lezing ‘Een (moes)tuin zonder pesticiden’ (FR)
oudt u ook van leven in uw tuin? Dan hebt
u het dus ook niet begrepen op pesticiden
die per definitie ‘doden’. Ze bestaan namelijk hoofdzakelijk uit chemische producten en
zijn zeker niet onmisbaar om problemen in de
tuin aan te pakken.

H

In het kader van de Week zonder pesticiden
kan u om dinsdag 22 maart deelnemen aan een
lezing die gegeven wordt door specialisten van de
vereniging ‘Les jardins de Pomone’. De lezing is
eentalig Frans, maar achteraf kan u uw vragen
ook in het Nederlands stellen.

Natuurlijke alternatieven

Lezing ‘Een (moes)tuin zonder pesticiden’
22 maart 2016 om 19u
Nederlandstalige bibliotheek
Jan Verdoodtzaal
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis toegang, inschrijven verplicht
Meer info: cmeeus@jette.irisnet.be –
02.422.31.03

Van 20 tot 30 maart 2016 doen Leefmilieu
Brussel en Natagora opnieuw mee met de Week
zonder pesticiden. Ook de gemeente Jette
springt op de kar en spoort iedereen aan over te
schakelen op natuurlijke en doeltreffende oplossingen en alternatieven die goed zijn voor het milieu en uw gezondheid.

Een initiatief van de Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere

16 april 2016 : 10de Gouden Bezem Actie
Schrijf je nu in!
geving van je wijk? Neem dan zo vlug mogelijk
contact op met je ecoraadgeefster die je precies
zal uitleggen hoe de actie verloopt en zal zorgen
voor een ontmoetingspunt bij jou in de buurt. Hou
de datum alvast vrij!
Gouden Bezem Actie
Zaterdag 16 april 2016, van 9.30u tot 11.30u,
gevolgd door een drink om 12u
Meer info en inschrijvingen:
Ecoraadgeefster
cmeeus@jette.irisnet.be
02.422.31.03

V

orig jaar namen meer dan 200 Jettenaren deel aan de actie en won de groep
‘Florair-Verschelden’,
met
zomaar
eventjes 68 deelnemers, de Gouden Bezem. Benieuwd welke wijk dit jaar aan de haal gaat met
deze felbegeerde trofee!

grondige beurt te geven. Dit evenement vormt tevens de ideale gelegenheid om je leefomgeving
op te fleuren en kennis te maken met de straatvegers die elke dag het beste van zichzelf geven
om de wijk waarin je woont proper te houden.

Algemene mobilisatie
De krachten bundelen
Tijdens deze grote netheidsactie slaan wijkcomités, eco-ambassadeurs, straatvegers en buurtbewoners de handen in elkaar om hun wijk een

Vorm je samen met enkele buren een gemotiveerd team of ben je actief in een vereniging of
school? Wil je deelnemen aan een leuke actie en
zo meehelpen aan de verbetering van de leefom-

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

Duurzame ontwikkeling
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19 maart 2016

Geleid bezoek aan Heymboschsite

G

eklasseerd als gebied van biologische
waarde, werd de Heymboschsite in 2015
vernieuwd om haar waarde en biodiversiteit te bewaren. Langsheen het wandelpad werden informatieborden geplaatst over de
opmerkelijke fauna en flora. Samen vormen ze
een pedagogisch parcours voor de bezoekers.

De natuur ontwaakt
Het hele jaar door zal u deze unieke site kunnen
ontdekken met natuurgidsen of deelnemen aan
ouder/kinderworkshops rond de natuur. De eerste
activiteit is een wandeling met als thema ‘De natuur ontwaakt’. De natuurgids zal u de lentefauna
en –flora van de Heymboschsite laten ontdekken.

Om de activiteit vlot te laten verlopen, is inschrijven aangewezen aangezien het aantal deelnemers beperkt is.
Meer info en inschrijvingen:
ibongaerts@jette.irisnet.be
02.422.31.12
Geleid bezoek Heymboschsite
‘De natuur ontwaakt’
19 maart 2016 om 14u
Afspraak op de parking bovenaan de
Liebrechtlaan
Gratis, inschrijven gewenst
Een initiatief van Schepen van Duurzame Ontwikkeling Nathalie
De Swaef en Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere

23 maart 2016

Documentaire
‘Het ritme van de rups’
Op woensdag 23 maart wordt in de Jetse
bib de documentaire ‘Het ritme van de
rups’ vertoond. Deze documentaire laat
ons stilstaan bij duurzame landbouw.

D

e voorstelling van de documentaire ‘Het
ritme van de rups’ is een sensibiliseringactie van Jette Met rond duurzame landbouw en voeding. De duurzame markt Jette Met
wil niet enkel een markt zijn die duurzame lokale
producten promoot, maar ook een hefboom om
over voeding na te denken.
‘Het ritme van de rups’ is een film van vzw
Wervel over de Cerrado, de Braziliaanse savanne,
waar boeren creatieve oplossingen weten te vinden in een streek die bedreigd wordt door groot-

schalige sojateelt. Maar de documentaire vertelt
ook het verhaal van jonge landbouwers in België
die een ander soort landbouw willen en zich engageren voor Community Supported Agriculture
(CSA), landbouw gedragen door de gemeenschap.
Vzw Wervel combineerde in één film twee lopende campagnes: opkomen voor de Cerrado en
onze verantwoordelijkheid daaromtrent, en de
LEF-campagne: Lokaal-Ecologisch-Fair.
De film duurt 22 minuten en wordt ingeleid
door Luc Vankrunkelsven van Wervel (www.wervel.be). De filmvoorstelling wordt afgesloten met
een gesprek en een drankje.
De documentaire werd opgenomen in de oorspronkelijke taal (Portugees en Nederlands) en is
ondertiteld in het Nederlands. Er is de mogelijkheid om vragen in het Frans te stellen.
Info: Raadgeefster Duurzame Ontwikkeling –
ibongaerts@jette.irisnet.be – 02.422.31.12
Documentaire ‘Het ritme van de rups’
23 maart 2016 om 19u
Nederlandstalige bibliotheek
Zaal Jan Verdoodt
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis
Een initiatief van Schepen voor Duurzame Ontwikkeling
Nathalie De Swaef

Zadenbib zoekt
vrijwilligers
Uitwisseling van
zaadsoorten
De Nederlandstalige bibliotheek van Jette
opent in april 2016 haar zadenbib en is op zoek
naar vrijwilligers om het dagelijks beheer
ervan op zich te nemen. Het principe van een
zadenbib is eenvoudig: iedereen kan er gratis
zaden meenemen, dus zonder uitleentermijn
of boete. De zadenbib is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De enige voorwaarde is dat
je, indien mogelijk, zaden die je oogst binnenbrengt in de bib, om zo een uitgebreide zadencollectie samen te stellen.
Wil je de biodiversiteit een duwtje in de rug
geven en leuke mensen ontmoeten? Maak dan
wat tijd vrij voor de toekomstige zadenbib en
neem contact op met de organisatoren.
Info: ddo@jette.irisnet.be
jette@bibliotheek.be – 02.422.31.12

Met de steun van de Schepen voor Duurzame ontwikkeling
Nathalie De Swaef, de Schepen voor Leefmilieu
Claire Vandevivere en Leefmilieu Brussel
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Economisch leven

Jetse zondagsmarkt
Terug naar de thuisbasis
Vanwege de gewestelijke werken voor
de aanleg van Tram 9 en de heraanleg
van het Spiegelplein, werd de Jetse zon
dagsmarkt sinds september 2015 opge
deeld op het Koningin Astridplein en het
Kardinaal Mercierplein. Vanaf 13 maart
wordt er echter een nieuwe oplossing
doorgevoerd, met een terugkeer naar de
thuisbasis op en rond het Koningin
Astridplein.

plein. In die mate dat verschillende marktkramers
met het idee speelden om andere zondagsmarkten op te zoeken.

Zondagsmarkt op en rond
Koningin Astridplein
Het gemeentebestuur en het College gingen
op zoek naar een nieuwe oplossing, rekening houdend met de impact van de gewestelijke werken
in de Spiegelwijk. Er werd gekozen voor een terugkeer naar de thuisbasis op en rond het Koningin Astridplein. Dit betekent dat de zondagsmarkt
vanaf midden maart opnieuw integraal op en
rond het Koningin Astridplein zal plaatsvinden.
De 40-tal marktkramers die de verhuis maken
van het Kardinaal Mercierplein, zullen een
plaatsje krijgen op de Jetselaan en in de straten
rond het Koningin Astridplein die momenteel
reeds deel uitmaken van de zondagsmarkt.
In de volgende Jette Info ontdekt u alle details
in het dossier over de zondagsmarkt.

Z

es maanden na de opsplitsing van de zondagsmarkt moeten we vaststellen dat dit
niet het verhoopte resultaat oplevert,
noch voor de bezoekers, noch voor de marktkramers, ondanks de vele inspanningen van het gemeentebestuur zoals publiciteitscampagnes,
pendeltreintje,… Na de veelbelovende start, gesteund door het stralend septemberweer, zakten
de bezoekersaantallen op het Kardinaal Mercier-

Werken Tram 9
Een stand van zaken
In mei 2015 ging het Gewest van start
met de aanleg van tramlijn 9 in Jette.
In dit kader wordt er aan het Koningin
Astridplein een ondergrondse par
king aangelegd en wordt het plein
zelf volledig vernieuwd. Een stand
van zaken.

D

e werken kunnen in twee onderdelen opgesplitst worden. Enerzijds is er de aanleg
van de tramlijn en anderzijds de werken
op en rond het Spiegelplein, zoals het Koningin
Astridplein in de volksmond genoemd wordt. Het
project zal de bereikbaarheid van het noorden van
Jette en het UZ verbeteren en tevens het Spiegelplein omtoveren in een aangenaam plein, gericht
op lokale handel en animaties. Een ondergrondse
parking voor 199 voertuigen zal het parkeren vlotter maken en bijdragen tot de mobiliteit in de wijk.

Tramlijn
De MIVB gaat verder met de aanleg van de
tramlijn op de Dikke Beuklaan en de Laarbeeklaan.
Rond september 2016 zullen ze het Oude Afspanningsplein bereikt hebben.

Het Oude Afspanningsplein zelf zal heraangelegd worden tot een compact kruispunt met verkeerslichten. Binnenkort wordt er ook een
overstromingsbekken aangelegd onder het Oude
Afspanningsplein.

Koningin Astridplein
Eind maart zullen de nutsmaatschappijen (Sibelga, Vivaqua,…) klaar zijn op het Koningin
Astridplein. Dan wordt ook de infotram verplaatst

van het Spiegelplein naar de zone terminus in de
Dikke Beuklaan aan het kruispunt met de Tentoonstellingslaan. Op het plein komt er een nieuw
infopunt.
Eind april 2016 gaat de aanleg van de parking
van start op het plein en de Jetselaan. Er zullen
werken zijn op ongeveer 1/3de van het plein (kant
kerk), maar alle handelszaken blijven bereikbaar.
De structuur van de parking zal voor de eindejaarsfeesten klaar zijn. Tijdens deze fase wordt de
doorgang van het verkeer op de Jetselaan in één
in de mate van het mogelijke verzekerd.
Ten laatste begin 2017 wordt de ondergrondse
parking uitgegraven, goed voor 5.000 vrachtwagens weggehaalde grond!
Wordt vervolgd...
Meer info?
www.tram9.brussels
Algemene vragen:
0800.94.001 – mobiliteit@gob.irisnet.be
Specifieke vragen (bewoners en handelaars):
Ombudsman Tram 9
Johan Van Laer
0497.58.22.57
ombudsmantram9@gmail.com

Jette, een bruisende gemeente
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Jetse academie in maart:
Midzomernachtsdroom en veel muziek
Martins. En net voor de paasvakantie is er nog het
grote jaarlijkse optreden van de blokfluitklas van
de aanstekelijk energieke leerkracht Katelijne
Lanneau. Ze heeft zowel piepjonge leerlingen als
een indrukwekkend blokfluitensemble met een
hele groep volwassenen die zowel piepkleine
blokfluitjes als de reuze subbasblokfluit bespelen.

Concert pianoklassen
Maandag 7 maart om 19u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

Na meer dan 30 jaar pianoles gegeven
te hebben aan de Jetse Academie is
Mieke Sprimont begin dit schooljaar
op pensioen gegaan. Twee van haar
enthousiaste vervangers, Toby Ser
meus en Isabelle Vleminckx, laten hun
leerlingen op maandag 7 maart een
concertje spelen in de mooie zaal van
de Abdij van Dielegem. Dat concert is
meteen de start van een drukke aca
demieweek.

O

p woensdag 9 maart krijgen de leerlingen gitaar (en andere geïnteresseerden)
de kans te profiteren van een nieuw initiatief van het Leuvense MATRIX, een centrum
dat zich bezighoudt met educatie rond gloed-

nieuwe klassieke muziek. De actieve deelnemers
en toehoorders zullen er ondergedompeld worden in verrassende speeltechnieken en in muziek
die ze nooit eerder gehoord hebben. Diezelfde
avond ontsnapt de pop/jazzklas even uit haar
klaslokaal om een heel andere omgeving op te
zoeken. Net zoals vorig jaar, is de klas ook nu
weer te gast in het gezellige café Excelsior voor
een gevarieerd concert.
De tieners van de woordklas repeteren ondertussen voor hun optreden op donderdagavond 10
maart. Ze brengen een bewerking van Midzomernachtsdroom van Shakespeare en kruiden de
avond extra met poëzie van Bart Moeyaert en enkele gekke sprookjes.
Maandag 14 maart is een grote dag voor de
celloklas én voor de pop/jazzklassen. Als voorbereiding op een Braziliaans muziekproject in juni,
krijgen zij een gastles van topmusicus Osman

7 april 2016

D

Woensdag 9 maart, van 16 tot 18u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10

Concert pop/jazzklassen
Woensdag 9 maart om 20u
Café Excelsior
Sint-Pieterskerkstraat 8

Optreden woordklas
Donderdag 10 maart om 19u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10

Blokfluitconcert
Maandag 23 maart om 19u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

Infovergadering

Lentefeest Senioren: Carry Goossens
it jaar staat Carry Goossens op het programma van het lentefeest van de Jetse
senioren. Hij brengt er zijn nieuwe soloprogramma met humor en muziek als hoofdingrediënten. Deze tweede solotheatervoorstelling van
de populaire acteur met Mechelse roots is doorweven met countryklassiekers, begeleid door het
Bobby Setter trio. Net als in zijn eerste countryconference vertelt Goossens hoe moeilijk het is
om in eigen land een cowboy te zijn. Zet je
schrap voor een heerlijke mix van countrymuziek,
stand-up comedy, interessante verhalen over legendarische cowboys en autobiografische verhalen van een legendarisch acteur…

Workshop voor gitaristen rond
hedendaagse muziek en nieuwe
speeltechnieken

Lentefeest Senioren:
Carry Goossens op Tournee!
Donderdag 7 april 2016
Aanvang: 14.30u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
Inkom: 6 ¤ (koffie en taart inbegrepen)
Info en reserveringen:
Dienst senioren – 02.423.12.67 – verdiep ET (telkens op donderdag, van 4/02 tot 24/03, van
13.30u tot 15.45u. Wie onmogelijk kan langskomen op donderdag, kan telefonisch contact
nemen of via cademeyer@jette.irisnet.be.

Buitenlandse seniorenreis
van 8 tot 15 oktober 2016
Op woensdag 8 maart om 14 uur kunnen de
Jetse senioren terecht in de Jan Verdoodtzaal
van de Nederlandstalige bibliotheek (Kardinaal
Mercierplein 6 – 2de verdieping) voor de infonamiddag rond de seniorenreis. De bestemming
van de reis wordt op diezelfde namiddag onthuld, net als de prijs en de praktische regelingen.
Infovergadering buitenlandse seniorenreis
8 maart 2016 om 14u
Nederlandstalige bibliotheek
Jan Verdoodtzaal
Kardinaal Mercierplein 6
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PLOEF! Plus On Est de Fous…

Rayon Vert

Schiet opnieuw uit de startblokken

Concert

PikniK

Cinéventura

Cinédocu

Nieuwe avonturen!

‘Marbie, Star de
Couillu les 2 Eglises’

Clowns en tovenaars
zonder grenzen

Vrijdag 11 maart om 20.15u

Vrijdag 18/03

2014, Dominique Smeets, 155 min.
In deze film over de regio rond

In het kader van het festival ‘Enfants des rues d’ici et d’ailleurs’,
i.s.m. de gemeente Jette
18.30u: poëtisch-magische animatie door Sylvain Sluys van Clowns
en tovenaars zonder grenzen
20u: documentaire over het werk
van Clowns en tovenaars zonder
grenzen
21u: nabeschouwingen over de film,
de situatie van de straatkinderen in
Azië, de vluchtelingen in Duinkerke,…
Toegang: vrije bijdrage

Zondag 6 maart 2016
11u: vrijwilligersbrunch
PLOEF! start het jaar door vrijwilligers van vroeger en nu uit te nodigen op een kleine brunch.
14u: vernissage Nalie H.

Nalie werkt met acrylverf, al dan
niet verrijkt met texturen en minerale materialen. Voor haar is schilderijen als op reis gaan, een reis
naar het innerlijke. Haar schilderijen weerspiegelen haar gemoedstoestand, haar verlangens, haar
passie voor kleuren ook.
16u: concert Balkan Trio

Charleroi die tegelijk grappig, pakkend, confronterend, warm en fris
is, laat de populaire actrice Marbie
de echte Carolo’s aan het woord.
De film wordt vertoond in het bijzijn van regisseur Dominique
Smeets en producent Dominique
Dubuisson met wie je achteraf in
discussie kan gaan.
Toegang: vrije bijdrage

Concert/bal musette

‘C’est l’Histoire de la
Valse Musette – Le Bal’
Zondag 13 maart 2016 om 16u:

Aurel Budisteanu, Nicolas Hauzeur
en Benjamin Clement staan borg
voor zich steeds vernieuwende,
warme en feestelijke optredens.
Aurel Budisteanu is een muzikant
van Roemeense oorsprong die zich
in 2000 vestigde in Brussel. Hij
werd er onder meer accordeonleraar aan de wereldmuziekschool
van Muziekpublique. Benjamin Clement is een zeer gewaardeerd jazzen gypsygitarist. Samen met Nicolas Hauzeur en zijn Balkanviool
speelt het trio een stevig gekruid
en immer gesmaakt repertoire van
Roemeense en Balkanmuziek.
Toegang: vrije bijdrage

Etoile Musette katapulteert u terug
naar het Parijs van de 19de en de
20ste eeuw, in een dansgelegenheid
aan de Marne, op een bal in de rue
de Lappe, waar Fransen, Italianen
en zigeuners bijeenkomen om plezier te maken, te discussiëren en
het publiek te laten kennismaken
met hun muzikale passie.
Raquel Gigot: accordeon, zang
Arnaud Degimbe: doedelzak, zang
Dick van der Harst: banjo
Toegang: vrije bijdrage

Varia

Zebrapad + JetteSELspel
Timeline
Zondag 20 maart 2016

Activiteiten georganiseerd door Picabulle
Van 25 tot 27 maart
Meer info: www.picabulle.be

Concert

“La Mélodie
Philisophale”
Zondag 27 maart 2016 om 16u

Toine Thys en zijn trio brengen het
muzikale verhaal ‘Jazz’ voor een
publiek van 4- tot 12-jarigen.
Toine Thys: saxofoon, basklarinet,
verteller
Jens Bouttery: drums, percussie,
zingende zaag
Eric Bribosia: toetsen
Toegang: vrije bijdrage

Flygmaskin

Vrijdag 18 maart 2016
om 20u
Flygmaskin ontsproot enkele
jaren geleden aan het brein van
Sébastien Willemyns. Op het
album ‘Fall’ pakt de groep uit met
zijn poëtische acrobatieën. De
polsslag van de drums, de trillingen van de bas, de ademstoten
van het accordeon, de pasjes van
de piano en de stiltes tussen
twee toetsaanslagen… ‘Fall’ is
het bewijs dat muziek met zachtheid en precisie kan landen, net
zoals het vogeltje op een tak of
het neerstrijkend blad in de
herfst. Dit atypisch kwartet bestaat uit componist Serge Willemyns aan de piano, Pierre Greco
op bas, Julien de Borman op diatonisch accordeon en Wouter
Roggemans op drums. Maak je
op voor een avond waarin jazz
en lyriek, ritme en betovering, en
vervoering en nostalgie, elkaar
ontmoeten.
Toegang: 10/8 ¤ (studenten,
werkzoekenden, gepensioneerden)
Rayon Vert
G. Van Huynegemstraat 32
Info en reserveringen:
02.420.21.26
lerayonvert@skynet.be
www.lerayonvert.be

PLOEF!
Plus On Est de
Fous…
Bonaventurestraat 100
ploefplus@gmail.com
www.ploef.eu

Cultuur

GC ESSEGEM JETTE

PROGRAMMA

Quiz

Vorming

Lentequiz

Natuur Spelenderwijs
(GoodPlanet)

Vrijdag 18 maart om 19u
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Woensdag 23 maart 2016 van 17u tot
18.30u

Ben je een doorgewinterde quizliefhebber en wil
je je graag een weg naar de top quizzen? Of ben
je een sympathieke underdog die zin heeft in
een gezellig avondje uit? Verwacht je aan een
mix van leuke weetjes, doordenkers en andere
vreemde gevallen. Dat alles aangevuld met heel
wat beeld en geluid.
Inschrijven via www.essegem.be,
essegem@vgc.be of aan het onthaal
Prijs: 15 ¤/groep
groepen van 2 tot 6 personen

Muziek

in de haren? Wat als je haar alle kanten opgroeit? Wat als je geen haar meer hebt?
Twee personages gaan op zoek naar antwoorden op deze vragen. En wat is hun antwoord?
‘Nee hoor, zoals je haar eerst was, was het precies goed.’
Spel: Tineke Caels & Maya Albert
Decor: Karel Vanhooren & coach: Ineke Nijssen
Muziek: Compact Disk Dummies
Vanaf 3 jaar – duur: 40 min.
Prijs: volwassenen: 6 ¤ - kinderen: 4 ¤
Paspartoe aan reductietarief: 2 ¤
Inschrijven via www.essegem.be

Koken

Donderdagse kost: Koreaans
Donderdag 3 maart om 18.30u

Wheelchairity concerts
Zaterdag 26 maart om 19.30u
Wheelchairity: dat is meer dan een festival.
Wheelchairity is ook meer dan sensibiliseren en
de stad toegankelijk maken. Vanaf dit jaar kan je
naar de Wheelchairity Concerts @ Essegem!
Prik alvast deze datum in je agenda en ontdek
nieuw Belgisch talent.
Prijs: 2 ¤

Gemeenschapscentrum
Essegem

Muziek

Kids concerts: Watermuziek
Zondag 12 maart om 11u
Meer info op pagina 26

Theater

Uit de veren: Haar
Zondag 20 maart om 10.30u
Een voorstelling over haar van hem en haar. Iedereen heeft haar. Wie laat er graag zijn haar
knippen? Wie wast er graag zijn haar? Wie vindt
het heerlijk als er iemand in je haren friemelt?
Heeft er iemand al ooit last gehad van beestjes

Kampen bouwen, over beken springen, natuurcoiffures maken of kriebelbeestjes vangen...
Meer hebben kinderen niet nodig om zich volledig uit te leven.
Met het project ‘Natuur Spelenderwijs’ motiveert GoodPlanet jeugdwerkers en vrijwilligers
om avontuurlijke en natuurlijke activiteiten te
organiseren voor kinderen in Brussel.
Wil je bijleren over het begeleiden van natuurrijk spel voor kinderen, kom naar de vorming, in
het groen van Jette!
Plaats: skateramp Boudewijnpark Fase 1
Inschrijven: marjolein.roelandt@vgc.be of
02.427.80.39
Gratis

Nieuwe inspiratie nodig? Ontdek de chef in jezelf in de kookworkshops van Essegem.
Onder leiding van een ervaren kok leer je verschillende wereldkeukens kennen. We voorzien
voor elke Donderdagse kost een andere kok. Op
3 maart koken we Koreaans met Noelani Dohmen.
Prijs: 15 ¤

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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Jette, een bruisende gemeente

13 maart 2016

Kiki en de verdwenen letters
Kiki houdt van letters. En van boeken.
Ze wil er graag alle kinderen enthou
siast voor maken. Daarom komt ze
samen met Olaf, de boekenwurm op
bezoek in de bibliotheek van Jette. Tij
dens de Jeugdboekenweek. Op zon
dag 13 maart om 14u. Voor kinderen
van 3 tot 6 jaar. Gratis.

22 & 24 maart 2016

Stadswandelingen
MarollenZavel

K

iki is een heel gewoon meisje dat graag
hoog springt op een trampoline, soms
luistert naar haar ouders, haar tong uitsteekt als ze boos is, de snottepieten uit haar neus
telt,... Of is ze toch niet altijd zo normaal? ‘s
Nachts wanneer ze niet kan slapen, leest ze, nu ja,
bekijkt ze boeken, veel boeken, met haar zaklamp
gezellig onder haar deken. Maar op een dag in de
bibliotheek ontdekt ze iets vreemds. De letters van
haar boek zijn allemaal verdwenen. Zit haar
vriend de boekenwurm Olaf er voor iets tussen?
En wie gaat die letters terug in het boek plakken?
De meneer van de bibliotheek misschien?

Kiki en de verdwenen letters
Zondag 13 maart 2016 om 14u
Nederlandstalige bibliotheek Jette
Kardinaal Mercierplein 6
Toegang: gratis
Graag vooral inschrijven via www.jette.bibliotheek.be
Meer info:
www.jette.bibliotheek.be of 02.427.76.07

Van 17 tot 30 maart 2016

Expo Michel Denis in het Gemeentehuis
In de inkomhal van het Gemeentehuis
krijgen de bezoekers van het gemeentebestuur elke maand werken te zien van
artiesten die zich op die manier aan het
grote publiek willen voorstellen. In
maart hangt schilder Michel Denis er
zijn kleurrijke doeken omhoog.

M

ichel Denis is leraar aan het Collège SaintPierre van Jette. Als artiest is hij gepassioneerd door kleuren. Deze autodidact komt uit een
artistieke familie en gebruikt het penseel om zijn
emoties over te brengen, met name op zijn leerlingen.

Natuurlijke elementen
Michel Denis werkt graag met acrylverf en
schildert op zijn doeken de natuur in al haar vormen, van het kleinste detail tot de mens die hij beschouwt als een onlosmakelijk deel van die natuur.
Hoewel hij opgroeide tussen de penselen van zijn
moeder en zijn grootmoeder, is het pas de ontmoeting met kunstenaar Halil Faik, van wie hij op
de middelbare school les kreeg, die ervoor zorgde
dat hij de smaak van kunst te pakken kreeg.

Nadat hij tekenles volgde aan het atelier l’Anartiste, waagde Michel Denis zich in 2015 aan het artiestenparcours van Jette. Blijkbaar met succes,
want hij zal ook op de editie van 2016 van de partij
zijn. In afwachting dat u hem daar misschien ontmoet, kan u alvast zijn werk ontdekken in de inkomhal van het Gemeentehuis van 17 tot 30 maart.
Expo Michel Denis
Van 17 tot 30 maart 2016
Inkomhal van het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur
Met de steun van de Schepen van Franstalige Cultuur
Jean-Louis Pirottin

Op dinsdag 22 maart vindt de 14de editie van
De Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds plaats. In het kader van dit evenement,
dat dit jaar in het teken staat van ‘Smaak’, organiseren de bibliotheek van Jette en het Davidsfonds Jette een stadswandeling door de
Marollen en de Zavelwijk, en dat op twee verschillende data. Tijdens deze wandelingen zal
af en toe halt gehouden worden om te proeven
van enkele Brusselse specialiteiten.
Oer-Brussels
De wandelingen wordt gegidst door Brusselkenner Mia Droeshout. Doorheen haar 30 jaar lange
carrière als journaliste in Brussel voor Radio 2
en tvbrussel heeft ze de stad zien evolueren in
al zijn aspecten. Op dinsdag 22 en donderdag 24
maart neemt ze u graag mee naar deze twee
zeer uiteenlopende wijken in onze hoofdstad.
Na afloop van de wandeling wordt u een drankje
aangeboden in het oer-Brusselse café Het Goudblommeke in Papier, ooit de ontmoetingsplek
van René Magritte en andere surrealisten. Wie
dat wenst kan er zich ook tegoed doen aan een
al even oer-Brusselse stoemp met saucissen.
Inschrijven is verplicht. Wees er snel bij want
het aantal deelnemers is beperkt.
Stadswandeling Marollen-Zavel
Dinsdag 22 en donderdag 24 maart 2016
Afspraak om 17.30 aan de Kapellekerk
(Kapellemarkt 1 – 1000 Brussel)
Prijs: 7 ¤ (wandeling)
21 ¤ (wandeling+maaltijd)
Inschrijven (via www.jette.bibliotheek.be) en
betalen (op BE44 4370 1078 7145 Davidsfonds
Jette, met vermelding ‘wandeling’ of ‘wandeling+maaltijd’, datum wandeling en aantal personen) verplicht voor 14 maart 2016
Meer info: www.jette.bibliotheek.be of
02.427.76.07

Cultuur
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23 en 24 april 2016

Artiestenparcours d’Artistes
Tijdens het weekend van 23 en 24 april 2016 kunnen de cultuurliefhebbers opnieuw genieten
van het Jetse Artiestenparcours d’Artistes. De ideale gelegenheid om een uitgebreid
aanbod lokaal talent te ontdekken.

D

e 11de editie van het Artiestenparcours
bouwt verder op het succes van de voorbije jaren. Kunstenaars die thuis hun atelier open zetten, kunstenaarscollectieven,
amateurs en professionelen,… U ontdekt het allemaal tijdens het parcours. Het aanbod is ook dit
jaar weer bijzonder divers, van schilderijen tot recycle art, van sculpturen tot mozaïek. U kan tijdens het parcours ook genieten van heel wat
animaties, waaronder verschillende concerten.

voor de liefhebbers van handwerk, juwelen, design,… Nog een nieuwigheid dit jaar is het treintje,
dat de bezoekers van het Artiestenparcours vrij
mogen gebruiken om hun parcours af te werken.
Deze toeristische trein zal halt houden aan verschillende sleutelplekken langs het parcours en
zo een snelle en efficiënte hulp bieden om verschillende adresjes te ontdekken.
Noteer 23 en 24 april alvast in uw agenda, voor
de 11de editie van het Jetse Artiestenparcours
d’Artistes.

Ambachtsparcours en treintje
Voor het eerst worden de ambachtslui samengebracht in een ambachtenparcours. Ook in de
catalogus krijgen ze een speciaal plekje. Speciaal

Meer info in het volgend nummer van Jette Info.
Een initiatief van de schepenen van Cultuur Brigitte Gooris en
Jean-Louis Pirottin, GC Essegem en het Centre Culturel

© Kamole Pascal

Van 9 tot 24 april 2016 : Expo ‘Jette in beeld’
De deelnemende kunstenaars zijn
Aimé Vé, Barbay Marc, Benjamin De Meyer,
Boxus Lisa, Brion Thérèse, Cardona Yvon, Centre de vie, Dandoy Martine, De Maeyer Sally,
Malha Nadia, Sagona Piero, Van Hamme Annie,
Van Helleputte Marina, Christian Saucez, Daniel Son, De Meyer Anita, De Wevere Anne,
Denis Michel, Doyen Hervé, Dustin Cathy, Ecole
Clarté, Edison McCullen, EMY BO, Engelmann
Frédéric, Flyboy (Jérémy Capron), Fraselle
Bernadette, GIOIA, Guy Frenay, Herbinaux Daniel, Jackie Deroy, Jan Verdoodt, Jenard Pascal, Jessie T., Joan Cursach, Luce Jansens,
Michelle Tulpinck, Moreau Viviane, Nilau, Ormancey Michel & Walgraeve Michel.
© Hervé Doyen

Van 9 tot 24 april kan u in de Abdij van Die
legem Jette op een artistieke manier ont
dekken, tijdens de tentoonstelling in het
kader van het Artiestenparcours. Jette
staat namelijk centraal in het werk van de
zowat 40 deelnemende kunstenaars.

F

otografie, schilderijen, sculpturen, mixed
media,… U ontdekt het allemaal tijdens de
expo ‘Jette in beeld’ in de Abdij van Dielegem. De tentoonstelling vormt traditiegetrouw de
voorbode van het Artiestenparcours. De deelnemende kunstenaars nemen elk ook individueel
deel aan het parcours. In hun werken in de Abdij
moet Jette centraal staan. Zo zal u ongetwijfeld
onbekende plekjes ontdekken of herkenbare
plaatsen door de ogen van een kunstenaar zien.
Benieuwd wat het resultaat is als ze hun creativiteit loslaten op onze gemeente? Ontdek het tijdens de expo ‘Jette in beeld’.

Expo ‘Jette in beeld’
In het kader van het Artiestenparcours
Van 9 tot 24 april 2016
Dinsdag tot zondag van 14u tot 17.30u
23&24.04 (APA): van 11u tot 19u
Vernissage op 8 april om 19u
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14
Gratis
Meer info:
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65
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Klassiek in de Abdij

Vioolvirtuoze Lana Trotovsek & talentrijke
pianiste YuFen Chang
Het seizoen van Klassiek in de Abdij loopt als een trein. In die mate dat het concert van 6
maart 2016 van Il Gardellino uitverkocht is. Er snel bij zijn is dus de boodschap. Op 3 april
staan met Lana Trotovsek en Yu-Fen Chang twee talentrijke muzikantes in de Abdij.

12 maart 2016 om 11u

Kids Concerts
Water music
Voor de reeks Kids Concerts kan je afwisselend
terecht in GC Essegem en het Centre Culturel
voor een concert op kindermaat. Op 12 maart
staat Watermuziek op het programma, voor kinderen van 3 tot 7 jaar.
‘Water music’ is een van Händels bekendste composities. Deze feestelijke muziek werd uitgevoerd
tijdens een boottocht op de Theems op 17 juli 1717.
Twee muzikanten en een actrice doen deze muzikale reis nog eens over… met twee emmers water,
rubberen laarzen, een hobo en een accordeon.

Zondag 3 april 2016 om 11u

Lana Trotovsek & YuFen Chang
De Sloveense Lana Trotovsek is een graag geziene soliste bij Valery Gergiev en zijn Mariinsky
Orkest. Yu-Fen Chang is een Brussels-Taiwanese
pianiste die ook vaak in Rusland concerteert. Hun
programma met sterke werken heeft desondanks
voor elk wat wils in zich. Al was Alfred Schnittke
de belangrijkste Russische componist van de 2de
helft van de 20ste eeuw, zijn Suite in de oude stijl
kon net zo goed door een goedgeluimde Bach gecomponeerd zijn. De Vioolsonate in A groot van
César Franck (een Belg, geen Fransman!) is dan
weer een dijk van een romantische compositie.
Tot slot klinkt er een virtuoos jazzy eerbetoon
aan Gershwins Porgy and Bess.

Klassiek in de Abdij
Lana Trotovsek & Yu-Fen Chang
Zondag 3 april 2016 om 11u
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14
Met kinderopvang en aperitief
Info en reservaties:
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65
Een initiatief van de schepenen van Cultuur Brigitte Gooris en
Jean-Louis Pirottin

‘Watermuziek’ is ontstaan door… de muziek van
Händel, het verdwijnen van water op onze planeet, de fascinatie voor de combinatie: kinderen
versus klassieke muziek en een boottocht op de
‘London canals’ van ‘Little Venice’ naar Camden.
Met Alexandra Aerts (concept en spel), Ludo Mariën (accordeon) en Karel Schoofs (hobo).
Watermuziek
Zaterdag 12 maart 2016 om 11u
In GC Essegem – Leopold I-straat 329
Voor kinderen van 3 tot 7 jaar
Info en reservaties Kids Concerts:
GC Essegem
essegem@vgc.be – 02.427.80.39
Een initiatief van GC Essegem en het Centre Culturel,
met de steun van de Gemeente Jette

Opgelet!
Het concert op 6 maart 2016 van Il Gardellino is uitverkocht! Een reden te meer om snel te reserveren
voor de volgende concerten.

De Jettenaren aan het woord
Jette is een warme en gezellige gemeente waar de mensen mekaar kennen en ontmoeten, onder meer dankzij de vele activiteiten die er georganiseerd worden. Sommige bewoners dragen actief bij tot deze
dynamiek en zetten zich in om van onze gemeente een plek te maken
waar men ervaringen deelt en samen leeft. Daarom laten we in deze rubriek elke maand een bijzondere Jettenaar aan het woord, over Jette.

Irène Tétaz
Alles draait om ontmoetingen
Irène Tétaz is van Zwitserse origine en heeft vandaag nog altijd de dubbele nationaliteit. Na een verblijf van verschillende jaren in Parijs, heeft ze zich
samen met haar man in België gevestigd en is ze
met haar koffers en schilderijen op enkele passen
van het gemeentehuis beland. Deze beeldende kunstenaar straalt sereniteit uit en bouwt even gemakkelijk menselijke contacten op als ze borduurwerk
verweeft in haar kunstwerken. Ze is fan van het
Jetse artiestenparcours, schildert en maakt foto’s
en video’s. Al haar werken zijn stuk voor stuk fysieke of mentale afdrukken rond thema’s zoals de
vrouw of het gezin. Benieuwd naar haar werk? In
juni stelt ze tentoon in Espace Blanche in het centrum van Brussel (Kolenmarkt 3).

Vraag en antwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
Ik heb 30 jaar in Zwitserland gewoond. Na mijn
studies, in 1996, kreeg ik een beurs om naar Parijs
te gaan. Ik was compleet in de ban van die stad en
ben er dan ook 10 jaar gebleven, tot ik er iemand
leerde kennen die ik volgde naar België, waar ik
uiteindelijk mijn man ontmoette. Samen met hem
ben ik op 15 maart 2007 in Jette komen wonen. Ik
herinner mij zelfs nog de exacte datum. We wonen
hier dus al 9 jaar!
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
Ik herinner mij dat we passeerden voor ‘Café
Sportwereld’ op het Spiegelplein en dat ik meteen
weg was van die volkse sfeer, die mix van mensen
en dat plein dat heel dorps aanvoelt. In Parijs logeerde ik op een flat van 27 m2 en bracht ik dus
veel tijd binnen door. Ik ging ook veel op café.

Sinds ik in Jette woon heb ik een koer en is mijn
levensstijl dus compleet veranderd!
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
Het familiale karakter dat je overal terugvindt in
de gemeente. En de vele groene ruimten uiteraard.
- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
De parken, denk ik, en dan vooral het Boudewijnpark en de helling richting UZ. Ik hou ook enorm
van het café van l’Atelier 34zéro.
- Wat kan er nog verbeterd worden in onze
gemeente?
Ik heb moeite met sommige bouwprojecten…
Neem nu het huisvestingsproject vlak voor het gemeentehuis dat nog altijd maar voor 3/4 bewoond
is. Waarom hebben ze daar geen perkjes of moestuintjes aangelegd? Dat soort projecten strookt
niet met het imago van een duurzame gemeente.
Ook op het vlak van mobiliteit kan er nog heel wat
gedaan worden voor de voetgangers en de fietsers. En wat mij ook verdrietig stemt is dat het
met de zondagsmarkt van kwaad naar erger gaat.
Ik weet dat de oplossing niet voor het grijpen ligt
en misschien had de gemeente het anders moeten
aanpakken. Ik kan alleen maar vaststellen dat de
marktkramers het moeilijk hebben, zowel op het
Astridplein als op het Mercierplein…
- Op welke manier zet u zich in voor het
Jetse leven?
Ik ben niet actief in een of andere vereniging of betrokken bij een welbepaald project, maar ik vind het
leuk om nieuwe mensen te leren kennen en met hen
in discussie te gaan. Momenteel volg ik een workshop over sofrologie, een soort relaxatietechniek, in
het Centre culturel. Verder ga ik geregeld langs in
het medisch huis Antenne Tournesol. Ik vind het fantastisch om te zien wat mensen kunnen realiseren
als ze de krachten bundelen en ik heb veel respect
voor zij die zich belangeloos voor iets inzetten. Menselijk contact is heel belangrijk voor mij. Dat is ook
de reden waarom ik graag deelneem aan het artiestenparcours. Het is de ideale gelegenheid om met je
werk naar buiten te komen en mensen te ontmoeten
die anders nooit een galerij bezoeken. Ik vind het
trouwens jammer dat minder en minder mensen bij
hen thuis exposeren, toch een van de troeven van
het evenement.

- Met wie moeten we deze reeks ‘De Jettenaren
aan het woord’ voortzetten?
Met Myriam, onze postbode! Ze spreekt iedereen
aan op straat en we zijn altijd blij als ze bij ons
aanbelt!
Ontdek de wereld van Irène Tétaz op
www.irenetetaz.be of irenetetaz.wordpress.com.

Vijf vragen voor
een Jettenaar…
1. Welke 4 andere gemeenten maken deel
uit van de politiezone Brussel-West?
Koekelberg, Molenbeek en... de naam van
de gemeente ontsnapt mij! Ik ga er nochtans altijd zwemmen in het Nereuszwembad. En verder, euh… Anderlecht?
2. Welke Jetse festivals vinden elk jaar
plaats in juni? Jam’ in Jette en Jazz
Jette June!
3. Wie is onze nieuwe schepen van Duurzame ontwikkeling? Ho, ik heb het gelezen hoor, maar ik ben haar naam kwijt…
4. Wie was Adolphe Vandenschriek, naar
wie een straat in Jette is genoemd?
Geen flauw idee!
5. Welke handelszaak heeft een koe als
mascotte? De slagerij op de hoek van
het Astridplein.
Aantworden
1. Koekelberg, St.-Jans-Molenbeek,
Ganshoren en St.-Agatha-Berchem
2. Jazz Jette June en Jam’ in Jette
(niet elk jaar) - 3. Nathalie De Swaef
4. Een dokter en burgemeester van
Jette van 1885 tot 1895 - 5. Cortoos

In enkele woorden

Agenda

Reinheid

Feest

Natuur

Mobiele containers

Feest van het Gezin

De gemeente Jette en Net Brussel organiseren
in maart een speciale afvalinzameling voor de
Jettenaren. Gedurende 4 dagen kan u met uw
huishoudelijk grofvuil terecht in mobiele
containers die in 4 straten van de gemeente
zullen opgesteld staan.

Het vijfde Feest van het Gezin vindt plaats op
19 maart 2016. In het Poelbosdomein staan
tal van animaties voor kinderen van alle leeftijden op het programma. Iedereen is welkom
op dit groot feest: kinderen, jongeren, ouders,
grootouders, vrienden,…

Geleid bezoek
Heymboschsite

7/03: H. Longtinstraat
(toegang via F. Lecharlierlaan)
8/03: Bulinsstraat
(toegang via de R. Uyttenhovestraat)
9/03: G. De Greeflaan
(achter de gemeenteschool Florair)
10/03: H. Van Eepoelstraat
(toegang via de S. Legrellestraat)

Zaterdag 19 maart 2016, van 13.30u tot
17.30u
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110
Gratis toegang

Event

Concert

Grote Paaseierenjacht

Concert Lana Trotovsek &
YuFen Chang

Afspraak op zaterdag 26 maart om 10.30u aan
de ingang van het Garcetpark op het Kardinaal
Mercierplein voor de grote Paaseierenjacht.
Alle kinderen tussen 3 en 12 jaar vergezeld van
hun ouders zijn welkom.
Zaterdag 26 maart 2016, van 10.30u 12u
(toegang tot 11.45u)
Garcetpark (toegang Kardinaal Mercierplein)
Inschrijven verplicht voor 17 maart via
www.jette.be

Het seizoen van Klassiek in de Abdij loopt als
een trein. Op 3 april staan met Lana Trotovsek en Yu-Fen Chang twee talentrijke muzikantes in de Abdij.
Zondag 3 april 2016 om 11u Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Met kinderopvang en aperitief
Inschrijven gewenst

Tijdens de wandeling met als thema ‘De natuur ontwaakt’ zal de natuurgids u de lentefauna en –flora van de Heymboschsite laten
ontdekken.
19 maart 2016 om 14u
Afspraak op de parking bovenaan de Liebrechtlaan
Gratis, inschrijven gewenst

Agenda
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