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23 en 24 april 2016

Artiestenparcours
d’Artistes

Op 23 en 24 april 2016 kunnen de cultuurliefhebbers opnieuw genieten van het Jetse
Artiestenparcours d’Artistes.
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.
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Niet op de knieën

“

Na Charlie en na 13 november is
het de beurt aan de Brusselaars
om een zware tol te betalen na
de wrede, absurde, waanzinnige
en onvergefelijke aanslagen
door een handvol terroristen.
Die ochtend gingen we met duizenden naar het werk,
naar school, naar de luchthaven. Het ging mooi weer
zijn die ochtend... De lente was begonnen.
En dan, net zoals in Parijs en op zoveel andere plekken
in de wereld, beslisten mannen vol haat om hun sinister plan tot uitvoering te brengen en het leven van vele
onschuldigen te nemen.
Ze noemden Janina, David, Yves, Adema, Mason,
Loubna, Raghavendran, Frank. Ze waren jong of minder jong, student of werknemer, moeder, vader, zoon,
dochter, afkomstig uit alle landen, van elke geloofso-

vertuiging en deelden het gezicht van de mensheid.
Het is dit gezicht, in haar diversiteit en vrijheid, dat
deze barbaren van bij ons, gedreven door haat voor de
andere, de haat tegenover het Westen en haar waarden, de haat tegenover de vrijheid, wilden meenemen
in een gewelddadige dood via hun onzinnige daden.
Het is een tragedie. Een zoveelste in een reeks, verspreid over de hele wereld. Verdriet en woede overspoelen ons hart. Vragen werpen zich op.
Hoe komt men tot een dergelijke situatie? Wie zijn die
mannen en vrouwen die zich het recht toe-eigenen om
te doden in naam van een overtuiging? Wie zijn die andere vrouwen en mannen die dit goedkeuren, ver weg
maar ook bij ons? Wat moeten we doen om een wereld
terug te vinden waar iedereen thuis is, met sereniteit
en vrijheid?
Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van deze
barbarij, naar hun families, hun vrienden. De Jettenaren delen in hun verdriet.
Onze dankbaarheid gaat uit naar de ordediensten,
naar de hulpverleners, het MIVB-personeel en naar al
diegenen die zich ingezet hebben in deze verschrikkelijke omstandigheden.
Wreedheid verdeelt, vrede verenigt. Laat ons vredebouwers zijn… zonder een duimbreed toe te geven op
onze waarden, onze principes en onze vrijheden.

Hervé Doyen,
uw VolksvertegenwoordigerBurgemeester
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HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en financiële dienst:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

THEODOR 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Openbare Ruimte, Gemeentelijk patrimonium, Grondgebiedbeheer, Mobiliteit, Duurzame
Ontwikkeling:
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

GRATIS GRAFFITIDIENST
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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 23 maart 2016

Installatie nieuw gemeenteraadslid en
verlenging Viasano-verbintenis
Tijdens de laatste zitting van de gemeenteraad heeft gemeenteraadslid Youssef El Hamraoui (PS-sp.a) zijn zitje afgestaan
aan Mevrouw Soâd Souri, die op haar beurt dus de eed aflegde.
Verder keurde de gemeenteraad ook de verlenging goed van
de verbintenis van de gemeente met het Viasano-programma.
Jette is ondertussen al meer dan 7 jaar aangesloten bij dit preventieprogramma ter bestrijding van obesitas bij kinderen en
cardiovasculaire aandoeningen bij volwassenen. De verbintenis
2016-2020 betekent de vernieuwing van dit engagement voor

nog eens 4 jaar. Concreet betekent dit dat de gemeente zich
engageert voor preventieacties bij de bewoners, bijvoorbeeld
naar aanleiding van diverse evenementen in de gemeentelijke
scholen. Jette zal onder meer de volgende Viasano-preventiecampagne steunen. Die staat in het teken van ‘Slim eten’ en
wordt in april gelanceerd.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 29 april
2015 om 20u in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op 27 april 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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Aanwervings- en
bevorderingsexamen

Administratief assistent (niveau C)

H

et gemeentebestuur van Jette organiseert een aanwervings- en bevorderingsexamen
voor
de
functie
van
administratief assistent algemene diensten (niveau C). Dit examen dient om een wervingsreserve voor 3 jaar te kunnen aanleggen. Wie wenst
deel te nemen, kan zich nog tot en met vrijdag 22
april 2016 inschrijven.
De belangrijkste taken van een administratief assistent zijn: het onthalen en informeren van het
publiek, het centraliseren van documenten of inlichtingen nodig om dossiers op te stellen, het digitaal opslaan en opzoeken van inlichtingen,
klasseren, archiveren en e-mails en typedocumenten opstellen.
Kandidaten moeten beschikken over een Getuigschrift van hoger secundair onderwijs (of gelijkstellingsattest) of een Getuigschrift van
beroepsonderwijs (en geslaagd zijn voor het aanvullende zevende jaar of gelijkstellingsattest). De
kandidaten voor het bevorderingsexamen moeten benoemd zijn als statutair medewerker bij de
gemeente Jette op de datum van het afsluiten
van de kandidaturen.
Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden, de inschrijvingsmodaliteiten en het examenprogramma vindt u op www.jette.be
(Tewerkstelling – Jobaanbiedingen – Aanwervingsexamen).

Drummen
voor vrede

E

lk jaar op 21 maart, van 11.30 uur tot ‘s
middags, nodigt ‘Tambours pour la paix’
alle leerlingen ter wereld uit om zich uit te
spreken voor een betere wereld. Ter gelegenheid
van deze actie kwamen de leerlingen van de Jetse
Franstalige lagere scholen samen op het voorplein van het Gemeentehuis waar ze percussiegewijs hun stem voor wereldvrede en wederzijds
begrip lieten horen.
Ironische speling van het lot: een dag later
werd Brussel getroffen door de zware aanslagen
die vandaag nog nazinderen. Deze boodschap van
hoop en solidariteit is dus actueler dan ooit.

Te huur
Gemeentelijke woning
aangepast voor
personen met
beperkte mobiliteit

D

e gemeente verhuurt een sociaal appartement, aangepast voor een rolstoelgebruiker en bestemd voor een
alleenstaande of een koppel.
Dit appartement voor personen met beperkte
mobiliteit beschikt over 1 slaapkamer en is aangepast voor een rolstoelgebruiker. De kandidaten
moeten voldoen aan het profiel van het toegelaten maximum inkomen. Afhankelijk hiervan bedraagt de huurprijs 381,16 ¤ of 487,67 ¤ (+ lasten:
70 ¤).

Meer info over de voorwaarden:
Dienst Gemeentelijk Patrimonium –
Cel Huisvesting
02.422.31.63/62
cschriewer@jette.irisnet.be
amvandeven@jette.irisnet.be

Echo van de administratie
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Tevredenheidsenquête 2015
Positieve trends alom

Net als vorige jaren peilde de gemeente Jette onlangs naar de graad van tevredenheid van
de Jettenaren, meer bepaald over de loketdiensten van het gemeentebestuur, Jette Info en
de leefomgeving. De cijfers blijven in gunstige zin evolueren.

D

e enquête werd gehouden tijdens de
maand november van vorig jaar. Er hebben over het algemeen meer personen
deelgenomen dan in 2014 en het algemeen niveau van tevredenheid blijft hoog tot zelfs zeer
hoog. En wat Jette Info betreft: de Jettenaar is
goed vertrouwd met zijn infokrant en – niet onbelangrijk – het aantal lezers zit in de lift!

Onthaal en loketten: recordcijfers
Met een algemeen tevredenheidspercentage
van meer dan 97% scoort de dienstverlening van
het gemeentebestuur bijna 2% beter dan in de
vorige enquête. Uiteraard waren de meeste personen die deelnamen aan het onderzoek net
langs geweest bij de diensten Demografie of Burgerlijke Stand, maar laten we ervan uitgaan dat
de overige diensten de burgers op een zelfde professionele en klantvriendelijke manier ontvangen
en verder helpen.

Jette Info boert goed
De gemeentelijke infokrant Jette Info komt
meer dan behoorlijk uit de tevredenheidsenquête,

en daarvoor hoeft de gemeente zich niet eens op
de borst te kloppen. De cijfers liegen niet: de
naambekendheid van de krant gaat er zelfs meer
dan 10% op vooruit vergeleken bij de vorige enquête. Maar wat nog bemoedigender is: ook al
blijft de krant populairder bij de 60-plussers
(93%), de grootste stijging qua aanhang situeert
zich in de leeftijdscategorie van de 31- tot 60-jarigen (76%). Jette Info is bij 60% van de 18- tot
30-jarigen bekend.

Leefbaar Jette
Ook wat betreft de leefomgeving zijn de cijfers
lang niet slecht. Dat de gemeentediensten goed
werk leveren om het groene karakter van Jette te
behouden, weten de Jettenaren al langer te appreciëren. Maar dit keer is voor het eerst ook
meer dan 80% van de ondervraagden zeer te
spreken over de staat van het wegennet en de
netheid van de openbare ruimte. Bij de weggebruikers gaat alleen de algemene tevredenheid
van de fietsers er op achteruit. Misschien een
aandachtspunt voor onze nieuwe schepen van
mobiliteit?

Fier om Jettenaar te zijn

O

p schrikkeldag 29 februari iets voor half
acht ’s avonds stonden de aanwezige
Jetse politieke mandatarissen netjes op
een rij om de nieuwe Jettenaren te begroeten en
te verwelkomen in hun gemeente. Van de iets
meer dan honderd ingeschrevenen kwamen de
meesten opdagen zodat er een gezellige drukte
heerste in de Gemeentelijke feestzaal.

Jette in beeld
Aan de hand van een fotoreportage probeerde
de Ambtenaar van Burgerlijke Stand Claire Vandevivere de genodigden kennis te laten maken met
hun nieuwe thuishaven. Zo passeerden tal van
Jetse parken, pleinen, bezienswaardigheden en
evenementen de revue. Toen de schepen het publiek wilde laten raden naar de plekken op de geprojecteerde foto’s en een extra glas beloofde bij
elk juist antwoord, bleek een van de aanwezigen
wel heel vertrouwd te zijn met onze gemeente.
Maar op de receptie achteraf kreeg wel degelijk iedereen een drankje aangeboden zodat de avond in
een gemoedelijke sfeer kon afgerond worden.
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Leefomgeving

Inhuldiging Woestelaan
Uitgesteld tot 16 april 2016

O

p vraag van Brussels Minister van Mobiliteit Pascal Smet is de inhuldiging van de
Woestelaan, die gepland was in maart, uitgesteld tot zaterdag 16 april. Na drie en een half
jaar van werken is de laan eindelijk werfvrij. De gewestweg werd grondig onder handen genomen:
werken aan het waterleidingsnet, nieuwe tram-

sporen en nieuwe voorzieningen op de weg. De
buurtbewoners zijn op zaterdag 16 april om 11u uitgenodigd op het plein voor de Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdeskerk, om het glas te heffen op het
einde van de werken. Deze drink wordt hen vriendelijk aangeboden door restaurant Cristobald.

Inhuldiging Woestelaan
Zaterdag 16 april 2016 om 11u
Op het plein voor de O.L.V. van Lourdeskerk

OPENBARE RUIMTE
L. Theodorstraat
Aanleg parking
Binnenkort starten de werken voor de aanleg van
een openbare parking in het stuk van de Léon
Theodorstraat voorbij het Kardinaal Mercierplein.
Deze werken zullen geen impact hebben op het
verkeer en zouden tegen eind april moeten afgelopen zijn.

P. Michielsstraat
Aansluiting rioolnet
Binnenkort worden aansluitingen op het rioolnet
vervangen in de Paul Michielsstraat. Tijdens deze
werken zal de straat afgesloten zijn voor het verkeer. Enkel het plaatselijk verkeer zal er toegelaten worden, maar enkel via de de Smet de
Naeyerlaan.

fasteerd. De straat zal gedurende een hele dag afgesloten zijn voor het verkeer.

Graafschap Jettelaan
Omnisportcomplex
In de Graafschap Jettelaan gaan de werken voor
de bouw van het nieuwe omnisportcomplex verder. 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

C. Hoornaertstraat

Heraanleg

Asfaltering

In samenspraak met Sibelga en Telenet startte de
gemeente Jette in februari met de volledige her-

Begin april wordt de C. Hoornaertstraat geheras-

aanleg, 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.

Preventie

10 april 2016
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Inbraakpreventie

Infotruck sensibiliseert tegen woninginbraak
Als u op zondag 10 april uw boodschappen doet op de Jetse zondagsmarkt,
zal u ongetwijfeld de grote infotruck opmerken op het kruispunt van het Koningin Astridplein
en de Jetselaan. Stap gerust eens binnen en wordt overladen met allerhande praktische tips
tegen woninginbraak.
oninginbraak blijft een van de voornaamste onderdelen van de sensibiliseringsacties van de preventiedienst.
Zo staat er een preventieadviseur voltijds ter beschikking van de Jettenaren om hen te helpen
hun woning beter te beveiligen tegen inbraak. Op
zondag 10 april vindt er een specifieke sensibiliseringsactie plaats in Jette. Een federale infotruck zal tussen 8u en 13.30u plaatsnemen op de
zondagsmarkt.

W

goede inbraakbescherming?’ of ‘Hoe mijn inkomdeur beveiligen met een beperkt budget?’. Daarnaast biedt de truck ook interactieve spelletjes,
een fotobox, tablets, video’s, brochures, affiches,
gadgets,…
Voldoende middelen dus om de Jettenaren bewust te maken van het belang van inbraakpreventie. Via enkele eenvoudige aanpassingen kan u uw
woning beter beschermen. Ga dus zeker eens een
kijkje nemen in de infotruck.

Handige tips

Meer info:
Salvatore Sillitto - Inbraakpreventieadviseur
ssillitto@jette.irisnet.be – 02.423.11.56
Infotruck inbraakpreventie
10 april 2016
Van 8u tot 13.30u
Zondagsmarkt
(hoek Koningin Astridplein en Jetselaan)

6 preventieadviseurs zullen eigenaars en huurders allerhande handige tips geven rond inbraakpreventie,
gewapend
met
technopreventiemateriaal (sloten, grendels, rozetten,…).
U krijgt er een antwoord op uw praktische vragen
zoals ‘Hoe mijn garagepoort verstevigen?’, ‘Welke
sloten hebben een goede kwaliteit en bieden een

Tattoo your bike

Wapen je fiets tegen diefstal

De Jetse preventiedienst organiseert de
komende maanden opnieuw verschillende fietsgraveeracties onder de naam
‘Tattoo your bike’. Je rijksregisternummer wordt gratis in je fietskader gegraveerd. Dit helpt om teruggevonden
fietsen snel terug te bezorgen aan de eigenaar.

Z

in om jouw fiets te gebruiken in de stad,
maar ben je bang dat jouw fiets gestolen
wordt? Naast een goed fietsslot, kan jouw
fiets graveren helpen om deze te wapenen tegen
diefstal. Op woensdag 27 april en 25 mei kan je
jouw fiets gratis laten graveren door de specialisten van de Jetse preventiedienst. Als je fiets dan
toch gestolen wordt, is hij gemakkelijker opspoorbaar.

Enkele tips tegen fietsdiefstal:
• Laat je fiets graveren
• Maak je fiets altijd vast
• Maak hem vast aan een vast punt (fietsenrek,
paal, hek,…)
• Maak zeker het kader vast en als het kan ook het
voorwiel
• Gebruik een stevig slot (U-slot of beugelslot)
• Vermijd om hem vast te maken op verlaten
plaatsen
Meer info:
Jetse dienst Preventie
02.423.11.50 - preventie.1090@jette.irisnet.be
Fietsgraveeractie ‘Tattoo you bike’
27 april en 25 mei 2016 - Van 16u tot 19u
Parking preventiedienst
Vandenschrieckstraat 77
Gratis
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Mobiliteit & Economisch leven

Parkeergelegenheid in de Spiegelwijk
Parksharing BePark bij Carrefour Market

De gewestelijke werken voor de aanleg
van tramspoor 9 en de bouw van een parking onder het Koningin Astridplein
brengen nogal wat parkeerproblemen
met zich mee voor de buurtbewoners,
vooral tijdens de zondagsmarkt. Hebt u
er ook last van? Dan is er goed nieuws
voor u: dankzij het BePark-systeem kan u
voortaan een parkeerplaats huren op de
parking van Carrefour Market in de Leopold I-straat.

E

en parking delen is een interessant alternatief om de parkeerproblemen aan te
pakken. Het principe is eenvoudig: de eigenaar van de parking verhuurt ’s avonds of ’s
nachts niet-gebruikte parkeerplaatsen aan geïnteresseerde buurtbewoners. BePark, dat deze
dienst voorstelt, verzekert de gebruikers bijstand
en een telefonische permanentie, 24 uur op 24.

Weekend- of weekformule
De gemeente Jette en BePark zaten rond de
tafel om de buurbewoners van de supermarkt de
mogelijkheid te geven om te kunnen beschikken
over een 30-tal parkeerplaatsen. Er zijn twee
abonnementsformules. Met de weekendformule
van 15 ¤ per maand kan je van zaterdagavond
(19.30u) tot maandagmorgen (8.30u) parkeren op
de parking van de winkel, buiten de openingsuren.
Deze speciale formule zal beschikbaar zijn gedu-

rende de hele duur van de werken rond Tram 9.
De tweede formule kost 59 ¤ per maand en garandeert je een parkeerplaats op de parking van de
winkel gedurende de hele week, buiten de openingsuren. Het is belangrijk om te weten dat de
parking niet toegankelijk is tijdens de zondagsmarkt.
De toegang tot de parking gebeurt met de gsm
of smartphone die voor de gelegenheid dienst

doet als afstandsbediening.
Geïnteresseerd in een van deze formules?
Surf dan naar www.bepark.eu om alles te vernemen over de parkeerformule.

Parksharing in Jette
Carrefour Market
Leopold I-straat 513

Nieuwe handelszaken in Jette
Deze maand zien we het begrip handelszaak iets
ruimer en vermelden we onder andere de
contactgegevens van een nieuw interimbureau
en een psychotherapeute. La Penisola is dan
weer een restaurant dat al jaren meedraait in
Jette, maar waar sinds kort een jonge Italiaanse
kok en zijn ploeg er de handen in elkaar geslagen
hebben met het vroegere zaalpersoneel. Op het
menu: traditionele Italiaanse en Franse keuken en
typisch Napolitaanse streekgerechten waaronder
de echte Napolitaanse pizza.
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.

 La Penisola
Restaurant en pizzeria
Pierre Timmermansstraat 63
02.426.14.05

 Daoust Interim

Interimkantoor
Jetselaan 229
Open van maandag tot vrijdag van 8.30u tot
12.30u en van 13.30u tot 17.30u (inschrijven van
maandag tot vrijdag op afspraak)
02.207.17.85
www.daoust.be

 Muriel Lahor
Psychotherapeute
Henri Werriestraat 12
www.muriellahor.be

Economisch leven
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Doe uw boodschappen op
de Jetse zondagsmarkt

Meer dan 200 marktkramers ontvangen u met de glimlach
Elke zondag kan u op en rond het Koningin Astridplein terecht voor de Jetse zondagsmarkt.
Meer dan 200 marktkramers ontvangen u wekelijks met de glimlach en bedienen u op uw
wenken. Zin in een gebakken kip, verse groenten of een nieuw kleedje?
U vindt het allemaal op de Jetse zondagsmarkt.

V

anwege de gewestelijke werken voor de
aanleg van Tram 9 en de heraanleg van
het Spiegelplein, werd de Jetse zondagsmarkt in september 2015 opgedeeld op het Koningin Astridplein en het Kardinaal Mercierplein.
Midden maart keerde de zondagsmarkt echter
terug naar haar thuisbasis op en rond het Konin-

“

OP DE JETSE ZONDAGSMARKT VINDT
U EEN ENORM AANBOD AAN PRODUCTEN,
VAN FRUIT EN GROENTEN TOT KLEDING,
VAN PLANTEN TOT GEBAKKEN KIPPEN

”

gin Astridplein. En met succes. De eerste edities
van de herenigde zondagsmarkt lokten meteen
heel wat kijk- en kooplustigen.
De Jetse zondagsmarkt is dan ook bekend tot
ver buiten de gemeentegrenzen. U kan er elke

zondag van 6.30u tot 13.30u terecht voor fruit,
groenten, vlees, kaas, gebakken kippen, brood en
gebak, kleding, bloemen en planten, juwelen, cosmetica,...

Verbonden met de Spiegelwijk
De zondagsmarkt is onlosmakelijk verbonden
met de Spiegelwijk. Ook nu de aanleg van de ondergrondse parking begin mei van start gaat, blijft
de markt in de wijk. De marktkramers krijgen een
standplaats op het Koningin Astridplein, de Jetselaan (waaronder een deel op grondgebied Ganshoren), de Leopold I-straat en de Timmermansstraat.
Het toeristisch treintje dat het gemeentebestuur recentelijk aankocht blijft ’s zondags uitrukken. Het treintje maakt ritjes tussen de parking
achter het station (Dupréstraat) en het Koningin
Astridplein. Op deze manier kunnen de klanten
hun wagen op deze parking achterlaten of met de
trein naar de markt komen tot het station van
Jette.

De Jetse zondagsmarkt
Elke zondag, van 6.30u tot 13.30u
Op en rond het Koningin Astridplein
Fruit, groenten, vlees, kaas, gebakken kippen,
brood en gebak, kleding, bloemen en planten,
juwelen, cosmetica,...

10 |

Economisch leven

Het Spiegelplein stelt voor
Na een korte onderbreking nemen we de draad van deze reeks, waarin we de handelszaken op
en rond het Koningin Astridplein voorstellen, weer op. Deze maand houden we het bij één:
een nagelstudio gelegen vlak onder de kerktoren en gerund door een echt Jetse zelfstandige.

Lady Nails, van kleurrijke
tot kunstige nagels

D

e broeders van de Sint-Jangemeenschap
zijn haar naaste buren, maar regelmatig
contact heeft ze niet met hen. “We komen
elkaar af en toe tegen, maar daar blijft het bij. En
een kerkganger ben ik sowieso al niet”, lacht de
zaakvoerster van Lady Nails, de nagelstudio die
gelegen is vlak naast de Magdalenakerk op het
Koningin Astridplein. In de fraai ingerichte tussenverdieping verwelkomt Dominique Isselé er
haar klanten – voornamelijk vrouwen – en tovert
ze hun nagels om tot kleine kunstwerkjes. En dat
doet ze ondertussen al 25 jaar.
“Ik ben begonnen in de branche van de medische
pedicure, maar na wat extra bijscholing heb ik mij
al vlug gespecialiseerd als nagelstyliste, en daar
heb ik nog geen moment spijt van gehad”, zegt
ze gedecideerd.
Bij Lady Nails kunnen vrouwen terecht voor alle
mogelijke technieken van nagelverzorging: klassieke manicure, lakken van de natuurlijke nagels,

aanbrengen van gel- of acrylnagels en nail art.
“Gel- en acrylnagels zijn valse nagels die op de
bestaande nagel worden aangebracht”, probeert
Martine Isselé geduldig uit te leggen. “Deze behandeling vraagt om de drie tot vier weken een
onderhoud, want samen met de natuurlijke nagel
groeit ook de gel of acryl mee uit natuurlijk, zodat
de nagels opnieuw op lengte gebracht moeten
worden.”

Maar hoe natuurlijk valse nagels er ook mogen
uitzien, toch houden veel vrouwen het bij hun
eigen nagels, weliswaar perfect gelakt. En daarvoor kan je maar best bij een specialiste langsgaan. “Het vergt heel wat concentratie en
precisie”, weet Dominique Isselé te vertellen. “Bovendien hebben nagelstylistes dankzij hun ervaring een zekere handigheid voor hun job
ontwikkeld, en dat is een onmisbare troef in dit
vak. Neem nu het aanbrengen van een permanente nagellak, een van de meest recente technieken. Die begint met een basislaag, om de nagel
te beschermen, en daar bovenop komen twee
kleurlagen én een toplaag. Je kan dus maar beter
een vaste hand hebben zodat het eindresultaat
er picobello uitziet. Zo hou je niet alleen tevreden
klanten over, maar groeit bij jezelf bij elke behandeling de liefde voor dit vak”, zijn de wijze slotwoorden van iemand die duidelijk houdt van haar
job.
Jetselaan 227
Enkel op afspraak via 02.428.06.72
of via de Facebookpagina van Lady Nails

Dolblije winnares stempelwedstrijd
Shopping Jette

D

e bovenverdieping van Brasserie Le Central was weer helemaal volgelopen voor
de traditionele prijsuitreiking van de eindejaarswedstrijd van Shopping Jette. De winnaars
waren er op vrijdagavond 18 maart, op uitnodiging van de handelaarsvereniging, verzameld om
hun prijs in ontvangst te nemen.
Maar liefst 10.000 kaarten gingen dit jaar de
deur uit, waarvan er 2.188 mét stempels terugkwamen. Voor het eerst kwamen er deze keer
geen prijzen in natura aan te pas. In de plaats
daarvan werden 100 winnaars bedacht met aankoopcheques. Zo bestond de hoofdprijs uit een
bedrag van maar liefst 2.400 euro, te verdelen
over 200 euro per maand, een jaar lang. Deze
prijs viel Martine Thimpont te beurt, die dan ook
aangenaam maar blij verrast toen haar naam als
laatste uit de bol kwam. Ook haar gezelschap was
door het dolle heen en deelde zichtbaar in haar
vreugde.

Jette, een bruisende gemeente
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16 en 17 april: opendeurweekend

Kylna Art Gallery viert zijn 2de verjaardag

H

et is ondertussen al twee jaar geleden dat
de winkel met decoratieartikelen en keramiek Kylna Art Gallery zich op de Jetsesteenweg vestigde. Om dit te vieren nodigt de
boetiek iedereen uit om er een kijkje te nemen
achter de schermen. Dat kan op 16 en 17 april tijdens een speciaal opendeurweekend. De hele
ploeg van Kylna Art Gallery zal u er met plezier
laten kennismaken met de winkel en al zijn activiteiten. Op het programma: workshop keramiek,
workshop papier, naaidemonstratie, juwelenambacht en design. Tijd om te ontdekken, deel te
nemen, te experimenteren!

Zaterdag 16 april, van 10 tot 18u
Zondag 17 april van 10 tot 15u
Opendeurweekend bij Kylna Art Gallery
Jetsesteenweg 594
Meer info : 02.420.71.60

Van 5 tot 15 oktober 2016

Seniorenreis
naar Roquetas de Mar
Op een infovergadering in de Nederlandstalige
bibliotheek werd vorige maand de bestemming
van de seniorenreis voor dit jaar bekendgemaakt.
Het is Roquetas de Mar geworden, een gemeente
in de provincie Almería, gelegen in het zuidoosten
van Spanje.
Dankzij de beschutting van de Sierra Nevada is
Roquetes de Mar één van de droogste, zonnigste
en warmste plaatsen aan de Spaanse Middellandse Zee. Zowel de rijke historie, het microklimaat, de stranden en de natuur zijn de
belangrijkste trekpleisters van dit vakantieoord.
Er is ook een mooi aangelegde wandelboulevard

met op verschillende plaatsen aangename bars
en restaurantjes met terras aan het strand.
Voeg daarbij een all-in verblijf in een luxueus
viersterrenhotel, en je hebt alle ingrediënten voor
een heuse verwenreis.
Opgelet! Voor de reis zelf zijn nog enkele plaatsen (één- of tweepersoonskamer, zonder prijsverschil) vrij.
Meer info:
Gemeente Jette – dienst Senioren
Wemmelsesteenweg 100 – verdieping ET
02.423.12.67 - cademeyer@jette.irisnet.be

7 april 2016

Lentefeest
Carry Goossens

D

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…
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 –
cademeyer@jette.irisnet.be.
Tickets ook te verkrijgen aan de kassa
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Van 6 tot 17 april

Paaskermis op het Kardinaal Mercierplein
Hebben jouw kindjes zin om toertjes te
maken op de kindermolen, in het lunapark hun record te breken of een prijs te
schieten op het schietkraam? Kom dan
zeker langs van 6 tot 17 april op de Paaskermis, op het Kardinaal Mercierplein.

N

u de eerste zonnestralen hun intrede gemaakt hebben, gaat ook het kermisseizoen volop van start. Wat is er dan leuker
dan jouw kinderen te zien genieten op de kermisattracties? Ook dit jaar nemen de kermismolens
opnieuw plaats tussen het Garcetpark en de SintPieterskerk. Er staan 15 kermiskramen, waar jouw
oogappels een ritje kunnen maken op een paard
of een mini-scooter, eendjes kunnen vangen, salto’s kunnen maken op de reuzetrampoline,…
Daarnaast vind je op de kermis natuurlijk ook de
traditionele eetkramen. Breng dus zeker eens een
bezoekje aan de Jetse Paaskermis.
Paaskermis
Van 6 tot 17 april 2016
Kardinaal Mercierplein

Feest van het Gezin

Editie 2016 kent overrompelend succes!

Het moet geleden zijn van de tijd dat de
dieren nog spraken dat er zo veel volk samengestroomd was op het Poelbosdomein. De enige die op het appel van deze
5de editie van het Feest van het Gezin
ontbrak, was de zon.

G

root en klein, kinderen, ouders en grootouders, buren, collega’s, nieuwsgierigen,…, ze
kwamen op 19 maart in grote getale afgezakt naar Jette om er de benen te strekken en een
fijne tijd te beleven. Er was echt voor elk wat wils:
springkastelen, vertellingen van verhaaltjes, een
spektakel rond de tijd, reuzenspelletjes, een
schminkstand, circus- en percussieateliers, ballonplooien, demonstraties van de hondenbrigade, initiaties bedienen van een brandweerslang of de
gocartparcours in het verkeerspark.
Al deze activiteiten trokken meer dan 1000 bezoekers die samen het begin van de lente vierden in
het teken van het gezin. Een fraai succes waarvan
zowel de bezoekers als de organisatoren zichtbaar
genoten. Afspraak binnen twee jaar op de volgende
editie!

Jette, een bruisende gemeente
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Gezellig snuisteren op zoek naar unieke koopjes
Eind april gaat het nieuw rommelmarktseizoen van start. Tussen eind april en
eind september kan u 14 zondagen lang
op zoek gaan naar unieke koopjes of
leuke hebbedingetjes. Zin om zelf spulletjes te verkopen op de rommelmarkt?
Schrijf u dan in voor een rommelmarkt in
uw wijk.
Lenoir
Zondag 24 april
In de Lenoirstraat
Volzet

Wouters
zondag 1 mei
Woutersstraat
Inschrijvingen: 13, 15, 20 en 22 april, van 17u tot
19u - ‘Le Bon Coin’, Oude Afspanningsplein 4.
Info: 0475.48.60.00

Esseghem
Zaterdag 7 mei
In de Esseghemwijk
Inschrijvingen: vzw ‘L’Abordage’, J. Lahayestraat
169, 12, 19 en 28 april en 4 mei, van 18u tot 20u
Info: ceco@scarlet.be – 0471.430.239 (vanaf 6
april, op woensdag en vrijdag, tussen 16u-18u)

Jacques Brel
Zaterdag 7 mei
Augustijnernonnenstraat en Loossensstraat
Inschrijvingen en info:
vanaf 4 april, via 0472.97.44.48
0478.58.09.97 – 0488.98.33.67.

Inschrijvingen: 14, 21, 28 april en 12 mei. Van 16u
tot 18.30u. La Closerie des Vignes, hoek Woestelaan en Léopold I-straat.
Info: brocante@geonat.be - 0470.23.55.74

Tournesols
Zaterdag 28 mei
Op de speelplaats van de school Tournesols, in
de Van Bortonnestraat, in het Garcetpark en op
het Kardinaal Mercierplein
Inschrijvingen:
02.426.49.17 (tijdens de kantooruren)

Rommelmarkt Jaarmarkt
Maandag 29 augustus
Op maandag 29 augustus 2016, in de Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertus- en Werriestraat
en op de Wemmelsesteenweg.
Inschrijvingen: vanaf midden juni

Vanderborght

Begin juni
Gemeentelijk Stadion, Tentoonstellingslaan 257

Zaterdag 1 oktober
Op zaterdag 1 oktober 2016, in de Vanderborghtstraat (tussen de Broustinlaan en de Lakenselaan en tussen de Lakenselaan en de Prins
Boudewijnstraat).
Plaatsbesprekingen: vanaf midden augustus Nadia - 0477.74.91.42 of per mail: mireille.delooze@hotmail.com

Wemmelsesteenweg

Dopéré

Begin juni
Op de Wemmelsesteenweg

Zondag 18 september
In de L. Dopéré-, S. Legrelle-, Bogemans- en
Brunardstraat en op de Wemmelsesteenweg
(tussen de S. Legrelle- en de Dopéréstraat).
Plaatsbesprekingen: vanaf begin juli - Joëlle
Electeur – 02.427.63.35

RSD Jette

Vergeten Hoek
Zaterdag 21 mei
In de wijk Vergeten Hoek

Sint-Clara
Zondag 26 juni
Op zondag 26 juni, in de De Heynlaan (tussen
het Tircherplein en de Tonnetgaarde) en de Van
Rolleghemstraat (tussen de De Heynlaan en de
Ottengaarde)

Capartlaan
Zaterdag 25 juni
In de Capartlaan.
Plaatsbesprekingen:
vanaf 1 juni - 0476.583.301 (na 18u)

Dieleghem
Zondag 18 september
Op de Dieleghemsesteenweg, in de Decréestraat
en in de Volralstraat.
Plaatsbesprekingen:
02.479.35.65 of 0475.60.78.63
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13 april 2016

Buitenspeeldag rond ‘rond’

N

een, er staat geen fout in de titel van dit
stukje. Het thema van de buitenspeeldag
is dit jaar namelijk ‘rond’. De twee Jetse
brede scholen en hun partners slaan de handen
in elkaar om talloze spelen rond dit thema aan te
bieden: ballen, hoepels, Twister, Vier op een rij,
knikkers,…

Autovrije A. Goumandstraat
Iedereen, jong en oud, is welkom om zich op 13
april op de buitenspeeldag uit te leven met alles
wat rond is. Het speeldomein van dienst is de
Amélie Goumandstraat, recht tegenover de OnzeLieve-Vrouw van Lourdesgrot. De straat zal voor
de gelegenheid helemaal autovrij zijn.
Brede School Essegem en Brede School de
Verrekijker verwachten jullie massaal om van
13.30 uur tot 17 uur mee te spelen op de buitenspeeldag!
Buitenspeeldag
Woensdag 13 april 2016, van 13.30u tot 17u
Amélie Goumandstraat
(recht tegenover de O.L.V. van Lourdesgrot)
Gratis toegang
Meer info:
Anja Desmedt
Leopold I-straat 329
adesmedt@jette.irisnet.be

Speelplezier op een vorige editie van de Buitenspeeldag, toen op het Kardinaal Mercierplein

Herdenking V-Day in Jette
7 mei 2016

De gemeente herdenkt elk jaar de beide
wereldoorlogen en brengt hulde aan de
slachtoffers van deze vreselijke conflicten. De optocht langs verschillende Jetse
straten vormt meteen ook een signaal
dat de helden die stierven voor onze vrijheid niet vergeten zijn.

O

p zaterdag 7 mei viert Jette ‘Victory
Day’, de dag dat het nazisme verslagen
werd. Naast een tentoonstelling van
Amerikaanse jeeps en een herdenking aan het
Dodengedenkteken wordt er ook een defilé georganiseerd door de straten van de gemeente, met
leden van de Nationale Strijdersbond van België,
gemeentelijke mandatarissen en het Rode Kruis.
De militaire voertuigen leggen samen met het

defilé in stoet een parcours af in het zuid-oosten
van Jette om hulde te brengen aan de Jettenaren
die gestreden hebben voor onze vrijheid. Onderweg houden ze halte aan de herdenkingsmonumenten in de scholen Brel en Van Helmont.
Het defilé eindigt rond 16 uur met een herdenking aan het Dodengedenkteken op de Secrétinlaan, tegenover het kerkhof van Jette.

Haal uw driekleur boven
Geef wat kleur aan deze herdenking en hang
op 7 mei de Belgische vlag buiten. Zelfs als u niet
op het parcours woont kan u dankzij dit symbolisch gebaar de slachtoffers van de beide wereldoorlogen herdenken en hen hulde brengen. Door
de recente gebeurtenissen krijgt onze Belgische
driekleur bovendien een extra symboliek.
Een initatief van NSB België en Schepen van Oudstrijders Geoffrey Lepers

Leefomgeving
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Weghalen van graffiti

De gemeente komt ter hulp
De gemeentelijke dienst Graffiti komt, op eenvoudige aanvraag, gratis tussen om tags te verwijderen van gevels, muren of garagepoorten. Graffiti is niet alleen vervelend en vuil,
maar kan ook schadelijk zijn voor het oppervlak waarop ze zijn aangebracht.

D

e strijd tegen graffiti is een onderdeel
van het veiligheids- en preventiecontract
van de gemeente. Sinds april 2005 kunnen graffitispuiters trouwens een GAS-boete krijgen voor hun misdrijf. Dankzij de dienst Graffiti
voert Jette de strijd nog verder op.

Professionele job
Voor de gemeente Jette is het Tijani die verantwoordelijk is voor het verwijderen van graffiti. Voor
deze risicovolle job, waar toxische producten aan
te pas komen, heeft hij een speciale cursus gevolgd. In zijn voertuig beschikt hij over het nodige
materiaal om op een professionele manier graffiti
te verwijderen van niet-beschilderde oppervlakken.
Dat gebeurt in verschillende etappes. Eerst wordt
met een penseel een oplosmiddel op de muur aangebracht. Nadat het middel is ingewerkt, wordt de
muur onder hoge druk en met warm water schoongemaakt. “Afhankelijk van de graffiti, kan dat enige
tijd vergen… Soms is de klus na tien minuten geklaard, andere keren duurt het een half uur voor ik
kan beginnen schoonmaken. Het gebeurt zelfs dat
ik van voor af aan moet beginnen,” legt Tijani uit.

Gratis, maar verplicht
Als het onmogelijk is om de muur te herschilderen, zijn eigenaars die het slachtoffer zijn van
graffiti verplicht een beroep te doen op de dienst
Graffiti om tags te verwijderen. Deze tussenkomst
wordt officieel gemaakt via een overeenkomst ondertekend door de gemeente en de eigenaar. Hou
er wel rekening mee dat de producten om graffiti

te verwijderen, enkel bij koud weer gebruikt kunnen worden. Keerzijde van de medaille is dat degenen die geen beroep doen op de gemeente om
hun graffiti te verwijderen, een gemeentetaks riskeren van 66 ¤. Het is maar dat u het weet!
Meer info:
Gemeentelijke dienst Graffiti
02.478.09.62

Glasbollen en kledingcontainers

Steeds meer ondergrondse exemplaren

Op vraag van de gemeente schakelt vzw
Terre geleidelijk over op de installatie
van ondergrondse kledingcontainers,
naar het voorbeeld van de ondergrondse
glasbollen die Net Brussel plaatst.

I

n Jette gaat de installatie van glasbollen dikwijls samen met de plaatsing van kledingcontainers. En aangezien hierbij meer en meer
wordt overgeschakeld op ondergrondse modellen, werken vzw Terre en Net Brussel voortaan
samen om, daar waar mogelijk, ondergrondse
glasbollen en kledingcontainers te installeren.

Nieuwe sites
Zo kwamen er in januari ondergrondse exemplaren bij op de Wemmelsesteenweg, achter het
OCMW. Meer recent werden er ook geïnstalleerd op
de hoek van de dreef Topweg en de J.B. Serkeyn-

straat, voor de Florair-gebouwen op de G. De Greeflaan en op het plein voor de O.L.V. van Lourdeskerk.
Ondergrondse
glasbollen
en
kledingcontainers zorgen niet alleen voor minder
geluidsoverlast, ze zijn ook makkelijker bereikbaar
voor personen met een beperkte mobiliteit en
brengen minder sluikstorten met zich mee. Iedereen wint er dus bij!

Proxy Chimik te Jette:
april 2016
• Kardinaal Mercierplein (politiecommissariaat), van 17u tot 17.45u – 11 april 2016
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk), van 18u
en 18.45u - 25 april 2016
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), van 14u tot
14.45u – niet in april
• Gemeentelijke Dienst beplantingen (Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99), enkel voor inwoners van Jette – elke dinsdag, donderdag
en zaterdag, van 9u tot 12u

Initiatieven van de Schepen van Reinheid Geoffrey Lepers
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Energiehuis Brussel
Eén voor alle gemeenten

De Brusselse Energiehuizen zijn gefusioneerd tot één Huis in het centrum van de
stad. Het Energiehuis West, dat in Jette
gesitueerd was, bestaat dus niet meer als
dusdanig, maar u kan nog altijd een beroep doen op haar diensten in de Sint-Gorikshallen.

H

et Energiehuis is er voor huurders en eigenaars van alle Brusselse gemeenten. U
kan er terecht voor gratis hulp en goede
raad om uw energieverbruik te verminderen: gepersonaliseerde raad, energiebesparingen, kleine
interventies, renovatietips, gratis huisbezoeken,…

Deskundigen tot uw dienst
Hoe krijgt u uw energiefactuur omlaag? Voor
welke energiebesparende renovatiewerken kiest
u best? Welke premies helpen u de werken te bekostigen? Welke dagelijkse gewoonten kunnen uw
comfort verhogen en de kou buiten houden? Het
Energiehuis beantwoordt al uw vragen en begeleidt u persoonlijk bij uw energiebesparende

maatregelen. Van dinsdag tot vrijdag is er telefonische permanentie van 10 tot 12 en van 14 tot 16
uur. U kan het Energiehuis ook ter plaatse een bezoekje brengen in de Sint-Gorikshallen, van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag
van 14 tot 17 uur. Spring gerust eens binnen!

8 mei 2016

Energiehuis
Sint-Gorikshallen 1
1000 Brussel
02.563.40.00 - info@maisonenergiehuis.brussels
www.maisonenergiehuis.be

Fietstocht langs bijzondere plekjes in Jette
Zin om het erfgoed, de landschappen, de
geschiedenis en geheime plekjes van
Brussel te ontdekken met de fiets? Dan
zijn de fietstochten van Pro Velo ongetwijfeld op jouw maat gesneden.

V

an eind maart tot begin november organiseert Pro Velo geleide fietstochten tijdens het weekend. Elke fietstocht heeft
haar eigen thema: ‘Groen en blauw’, ‘Kanaal en
Natuur’, ‘De Koninklijke Serres’,… Bovendien komt
elke uithoek van het gewest aan bod. De ideale
gelegenheid om de rijkdom van Brussel te ontdekken op een gezonde manier. Beschik je niet
over een fiets? Dan kan je er altijd eentje huren
bij Pro Velo (Elsene). Je kan ook een elektrische
fiets of een kinderfiets huren.

Jette & Ganshoren: Groen en Blauw
Op zondag 8 mei kan u deelnemen aan de fietstocht ‘Jette & Ganshoren: Groen en Blauw’. Doorkruis de groene en blauwe zones in en rond Jette
en buurgemeente Ganshoren. Ontdek al fietsend
een alternatieve manier om je te verplaatsen en

ontwikkel een nieuwe kijk op onze hoofdstad. Bovendien leer je de geschiedenis en anekdotes van
de gemeentes kennen aan de hand van opmerkelijke architecturale gebouwen, groene zones, tuinen, moestuinen en ongewone plekken.
Opgelet, vooraf inschrijven is de boodschap,
via de website van Pro Velo.
Info en inschrijvingen:
www.provelo.org (doorklikken op ‘Tour’)

Fietstocht Pro Velo
Jette & Ganshoren: Groen en Blauw
Zondag 8 mei
14.30u - 17.30u
15 km
10 ¤ per persoon
Afspraak aan het Gemeentehuis van Jette
Wemmelsesteenweg 100

1 mei 2016

Cultuur
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Open-academiedag bij de Jetse academie
Na de paasvakantie moet er weer hard gerepeteerd worden in de academie, want in de
weken die volgen, stapelen de activiteiten zich op: het Artiestenparcours, Academix, een optreden in het stadhuis van Brussel en als apotheose de Open-academiedag op 1 mei.

D

e pop/jazzklassen, het atelier beeldende
kunst en de gitaarklas zijn tijdens het
weekend van 23 en 24 april actief tijdens
het Artiestenparcours. De dwarsfluit- en blokfluitklas is op zondag 24 april dan weer te gast in Flagey. Ze genieten daar van de overheerlijke
akoestiek tijdens Academix, het jaarlijkse grote

treffen waarbij alle Brusselse academies het volledige Flageygebouw inpalmen.
Op vrijdagavond 29 april mag het gitaarkwartet
van de klas van Hans François optreden in de
prachtige Gotische zaal van het Brusselse stadhuis. Ze openen er een gezamenlijk concert van
de Brusselse Nederlandstalige academies.

Op zondag 1 mei slaat de academie haar tenten
op in de Abdij van Dielegem. De open-academiedag start met een concert van Klassiek in de
Abdij. De dag wordt verder ingevuld door zowat
alle klassen van de academie. Het percussie-ensemble bespeelt een spectaculair instrumentarium, de dans- en woordklassen zorgen voor
korte verrassingsacts, de grote groep kleine violistjes is van de partij en ook de samenzangklassen treden op. Verder staat er een heus Engels
concert op het programma, een concert voor en
door de jongste academieleerlingen en een verbroedering tussen de pop/jazzklas en de celloklas. In de namiddag is animatie en voldoende
lekkers voorzien.
Op het einde van de namiddag, om 16 uur, is iedereen, ook wie geen les volgt aan de academie
maar gewoon graag zingt of een instrument bespeelt, welkom voor een heuse jamsessie. Leraar
Stijn Kuppens herwerkte enkele meezingers
(zoals ‘Viva la Vida’ van Coldplay en ‘Stairway to
Heaven’ van Led Zeppelin) en zorgt – zonder dat
er vooraf gerepeteerd moet worden - voor gegarandeerd grenzeloos musiceerplezier.

Artiestenparcours
Zaterdag 23 en zondag 24 april
Diverse locaties in Jette
(Zie p. 26-28)

Optreden Jetse Academie op
Academix
Zondag 24 april om 14u
Flageygebouw
Flageyplein 18 – 1050 Elsene

Optreden gitaarkwartet
Vrijdag 29 april om 19u
Gotische zaal – Stadhuis Brussel
Grote Markt – 1000 Brussel

Open-academiedag
1 mei, van 10.30u tot 17u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

Opgelet! De open-academiedag start met een
uitverkocht concert in het kader van Klassiek
in de Abdij. De rest van de dag (vanaf 12u) is
vrij toegankelijk.
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16 april 2016: Gouden Bezem Actie
Hoog tijd voor de lenteschoonmaak!

Op 16 april 2016 vindt de 10de editie plaats van de Gouden Bezem Actie. In verschillende
Jetse wijken slaan de bewoners en de gemeentelijke straatvegers de handen in mekaar om
een grote lenteschoonmaak te houden in hun wijk.

D

e Gouden Bezem Actie is één van de sensibiliseringsacties die de gemeente jaarlijks op touw zet om de Jettenaren bewust
te maken van hun rol binnen hun leefomgeving.
Vorig jaar namen meer dan 200 Jettenaren eraan
deel 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!

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

voor hun noeste arbeid een drink aangeboden
krijgen. Tijdens deze drink wordt een gouden
bezem aangeboden aan de wijk met het grootste
aantal deelnemers. Alle deelnemers krijgen bovendien een verrassing en een diploma zodat niemand met lege handen naar huis gaat.
Gouden Bezem Actie
Zaterdag 16 april 2016, van 9.30u tot 11.30u,
gevolgd door een drink om 12u
Meer info:
Milieuadviseur
cmeeus@jette.irisnet.be
02.422.31.03 – www.jette.be

Prijzen
De deelnemers van de Gouden Bezem Actie
spreken om 9.30 uur af op een bepaald punt in
hun wijk (zie kader), met hun bezem. Na de grote
schoonmaak worden ze rond 12 uur verwacht aan
het CTC (Dupréstraat 113-115) waar ze als beloning

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

10de Gouden Bezem Actie
Afspraak om 9.30u in uw wijk
• Heymbosch
Afspraak: Heymboschlaan, ter hoogte van
huisnummers 113-117 (ingang van de site)
• Mercier
Afspraak: voor de Sint-Pieterskerk
• Essegem
Afspraak: speelplein Essegem
• Magritte
Afspraak: Pannenhuisplein, tegenover het
wassalon, om 10.30u
• Florair / Verschelden
Afspraak: Voor Florair II, G. De Greeflaan
• Ketjes van Dieleghem / Rode Kruis
Afspraak: parking Silly, Dieleghemsesteenweg 33
• Tuinen van Jette
Afspraak: Jean-Louis Thysplein
• Dupré
Afspraak: voor het CTC
• Jacques Brel
Afspraak: J. Loossensstraat 17

17 april 2016 op de Heymboschsite
Bloemen ontdekken met het gezin

Naar aanleiding van de heraanleg van de
waardevolle Heymboschsite worden er
het hele jaar door activiteiten georganiseerd. In april nodigt vzw Jeunes et Nature u uit voor een ludieke
gezinswandeling in het teken van de
bloemen.

D

e Heymboschsite, een gebied van hoge biologische waarde, werd in 2015 heraangelegd om de biodiversiteit ervan de
bewaren en op te waarderen. Voor de bezoekers
werd een pedagogisch parcours aangelegd door
langs de paden borden met informatie over de
opmerkelijke fauna en flora te installeren. Het
hele jaar door kan u samen met natuurgidsen de

site bezoeken en de panelen ontdekken of deelnemen aan workshops in het teken van de natuur.
Zo kunnen ouders en kinderen op 17 april in de
namiddag de bloemen van de Heymboschsite

ontdekken via een wandeling vol leuke spelletjes.
Na afloop krijgen de deelnemers een drink aangeboden.
Om de organisatie van het evenement vlot te
laten verlopen, wordt de geïnteresseerden gevraagd om vooraf in te schrijven, omdat het aantal deelnemers beperkt is.
Info en inschrijvingen: Raadgeefster Duurzame
ontwikkeling – ibongaerts@jette.irisnet.be –
02.422.31.12
Gezinswandeling
Zondag 17 april 2016, van 14 tot 17u
Wouterspaviljoen – Woutersstraat
Gratis toegang, inschrijven gewenst
Een initiatief van de Schepen van Duurzame ontwikkeling Nathalie
De Swaef en de Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere

26 april 2016: Infoavond

Leefomgeving
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Fleur uw gevel op in 10 minuten
In het kader van de week “ ’t Groeit in de
stad”, nodigt de dienst Duurzame ontwikkeling u uit op een infoavond onder
de titel ‘Fleur uw gevel op in 10 minuten’.
José, een gepassioneerde tuinman bij
Jardins de Pomone, zal er u een en ander
bijbrengen over biodiversiteit.

D

e stad opfleuren door bloembakken op de
balkons te plaatsen is een trend die de laatste jaren nogal wat opgang maakt. Maar
deze spontane geste zou veel milieuvriendelijker
kunnen als we ons niet zouden beperken tot wat de
klassieke commerciële tuinbouwsector ons aanbiedt. Vergeet de viooltjes, sleutelbloempjes, geraniums en petunia’s. Het wordt tijd om inheemse
soorten en variëteiten te herontdekken. Ze zijn even

mooi en zullen zeker even goed staan op onze balkons, de bijen aantrekken, onze keuken doen geuren of gewoon onze gezondheid ten goede komen.
Op de infoavond ‘Fleur uw gevel op in 10 minuten’,
die plaatsvindt op 26 april, ontdekt u hoe u deze
planten op kleine oppervlakken kan kweken en hoe

u fraaie en aromatische bloembakken kan realiseren. Uw gevel op uw balkon opfleuren met kleine
groenten, kruiden of honingrijke planten wordt binnenkort kinderspel!
Om iedereen aan te moedigen om in geen tijd
mooie bloembakken tevoorschijn te toveren, ontvangen de deelnemers op het einde van de avond
een kleine zak compost en een plant. De plaatsen
voor de infoavond zijn beperkt, wacht dus niet te
lang om u in te schrijven!!
Info en inschrijvingen:
Milieuadviseur
cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03
Dinsdag 26 april om 19u
Gemeentelijke dienst Beplantingen
Laarbeeklaan 120
Gratis toegang, inschrijven verplicht

8 mei 2016

Opendeurdag van het Leefmilieu
Na het Feest van het Gezin vorige maand
is het volgende maand de beurt aan een
ander tweejaarlijks Jets evenement : de
Opendeurdag van het Leefmilieu. Thema
van het feest is dit keer ‘fruit’, met name
fruit van de boomgaard.

V

an 10 tot 18 uur zullen de bezoekers kunnen pendelen tussen de gemeentelijke
serres, de Kinderboerderij, de moestuintjes van ’t Hoekje Grond en de bijentuin. Ook de
boomgaard zal toegankelijk zijn voor het publiek
en er zullen geleide wandelingen voorzien zijn
voor wie wat meer uitleg wil over de soorten
fruitbomen, waaronder ook enkele oude variëteiten. Maar ook in de wijde omgeving van de gemeentelijke Beplantingsdienst, meer bepaald in
de Molenbeekvallei, staan er geleide wandelingen
op het programma, georganiseerd door vzw
Coördinatie Zenne.
Uiteraard zullen ook heel wat verenigingen hun
opwachting maken op deze opendeurdag: Natuurpunt, Au p’tit Bionheur, Tournesols, Natagora
Avès, Jeunes et Nature,… Ook de Jetse compostmeesters zullen van de partij zijn, onder meer om
de bezoekers te informeren over hun activiteiten
en om extra composteerders aan te trekken.
Maar de Opendeurdag van het Leefmilieu blijft

natuurlijk een feest, en zeker voor de kinderen.
Die zullen niet alleen hun hartje kunnen ophalen
op de Kinderboerderij, maar ook op de talrijke
animaties die her en der zullen verspreid liggen.
En ook bij deze editie zullen de bezoekers na
afloop niet met lege handen naar huis gaan: ieder
gezin krijgt een aardbeienplantje, vergezeld van
een woordje uitleg over hoe je op je balkon of in
je tuin binnenkort je eigen aardbeien kan oogsten.

In de volgende Jette Info leest u meer over de
Opendeurdag van het Leefmilieu.
Meer info: Gemeentelijke dienst leefmilieu
Ilse Desmet – 02.422.31.01 of 02.478.22.99 –
idesmet@jette.irisnet.be
Opendeurdag van het Leefmilieu
8 mei 2016, van 10u tot 18u
Laarbeeklaan 120
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Zondag 22 mei 2016

Recipro’city
Workshops, een kookhoek en een gratis markt
Het platform ‘Beter Samen Leven’ en de
gemeente Jette nodigen u uit op Recipro’city dat dit jaar present geeft op zondag 22 mei op het Kardinaal
Mercierplein. Dit gratis evenement staat
in het teken van ruilsystemen die de sociale banden versterken.

alom gekende ‘gratis markt’. Leg alvast zaken
opzij die je niet langer gebruikt en die makkelijk
transporteerbaar en in goede staat zijn (speelgoed, kleren, kleine huishoudapparaten,…). Je
kan ze een paar dagen voor het evenement
komen afgeven. De dag zelf zullen ze dan uitgestald worden en kunnen geïnteresseerden ze
meenemen om ze een tweede leven te geven.
Meer details over dit evenement lees je in de volgende Jette Info.

K

om kennis maken met de glimlach en de
knowhow van verenigingen die actief zijn
in tal van domeinen die gespecialiseerd
zijn in het welzijn van iedereen. U zal er aangename momenten beleven via tal van workshops
over kennisuitwisseling (zingen, schilderen, knutselen, stripverhalen schrijven,…), creatief, duurzaam, ja zelfs exotisch koken, en de ondertussen

Recipro’city
22 mei 2016, van 14 tot 18u
Kardinaal Mercierplein
Meer info:
02.422.31.24
lgouverneur@jette.irisnet.be

Jette Met wordt nog duurzamer
en bant plastic zakjes
Vanaf 11 mei 2016

Veel bezoekers van Jette Met komen al
met een herbruikbare tas naar de markt,
en dat kunnen de organisatoren en de
marktkramers alleen maar toejuichen.
Vanaf woensdag 11 mei zal iedereen deze
gewoonte moeten overnemen, aangezien de duurzame markt vanaf dan volledig plasticvrij zal zijn. Er zullen geen
plastic zakjes meer uitgedeeld worden,
ook niet voor sla, spinazie of andere
vochtige groenten.

D

e marktkramers op de Jette Met hebben
de koppen bij elkaar gestoken om ook op
het vlak van afval de markt zo duurzaam
mogelijk te houden. Samen met de gemeente
hebben ze besloten om enkel nog papieren zakjes
uit te delen. Aan de klanten wordt gevraagd om
voor vochtige groenten doosjes of andere recipiënten mee te nemen en een herbruikbare tas of
mand om alles in op te bergen.

Om aan het idee te wennen krijgen de klanten
een overgangsperiode van anderhalve maand,
maar vanaf woensdag 11 mei is het menens. Vanaf
dan ontvangt niemand nog een plastic zakje.
Waarom 11 mei? Wel, dat is precies de datum
waarop de markt haar eerste kaarsje uitblaast en
dat zal gepaard gaan met een groot feest. Om dit
nog eens extra te onderstrepen, zal de markt
vanaf dan ook volledig afvalvrij worden. Over het
feestprogramma leest u meer in de volgende
Jette Info.
Vergeet voortaan alvast niet om altijd een
doosje en een herbruikbare tas bij de hand te
hebben als u naar de markt gaat.

Jette Met in zomermodus
Opgelet! Op 30 maart schakelt Jette Met over
op het zomeruur. U kan er elke woensdag
terecht van 15 tot 19 uur.

Jette, een bruisende gemeente
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16 mei 2016

Straatkunstenfestival Voenk
Midden mei kan je op het Kardinaal Mercierplein opnieuw genieten van halsbrekende en knotsgekke voorstellingen
tijdens het straatkunstenfestival Voenk.
7 optredens, van spectaculaire circusacts
tot surrealistisch spektakels, zullen je
een fantastische namiddag en avond bezorgen.

Kinderanimatie
Daarnaast is er nog allerlei animatie. Zo kunnen de kinderen zich een gek kapsel laten aanmeten of zich laten grimeren, kan men knutselen
met oude boeken of dansen op wereldmuziek.
Kortom, de ideale cocktail om met het hele gezin
te genieten.
Meer info in het volgend nummer van Jette Info
en op www.jette.be
Een initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte Gooris,

O

p het programma staan The Balcony
Players, Collectif à sens unique, RasOTerrA, Jetse Academie, Karel Casier,
Compagnie Frieda en Cie Krak! Ze brengen voorstellingen boordevol interactie, absurde humor,
visuele verrassingen en swingende muziek.

in samenwerking met GC Essegem en de Nederlandstalige bibliotheek

Straatkunstenfestival Voenk
16 mei 2016
Van 13u tot 19u
Op en rond het Kardinaal Mercierplein
Gratis toegang

14 mei 2016

Jam’in Jette in het Jetse Jeugdpark
beat, roots reggae, world fusion, hip-hop,... Het
komt allemaal aan bod op dit unieke festival dat
bekend staat voor haar gemoedelijke sfeer.
Naar goede gewoonte vervolledigen heel wat
randactiviteiten de affiche van Jam’in Jette. Zo
ontdek je in het Solidair Dorp verschillende NGO’s
rond duurzame thema’s en kunnen de kleintjes
zich uitleven in het Kinderdorp of genieten van
de circusactiviteiten.
Jam’in Jette vormt een unieke organisatie
waar het beste van de wereld de revue passeert.
Kom op 14 mei dus zeker eens een kijkje nemen
in het Jeugdpark.
Meer info in het volgend nummer van Jette Info
en op www.jaminjette.be

Jam’in Jette
14 mei 2016
Van 11u tot 02u
Jeugdpark
Gratis toegang

Masseer alvast jouw kuiten en trek jouw
beste dansschoenen aan, want Jam’in
Jette is terug. Op zaterdag 14 mei kan je
in het Jetse Jeugdpark weer gratis genieten van wereldmuziek, gezellige activiteiten en een zinderende sfeer.

Mix van muziekstijlen
Het programma van Jam’in Jette editie 2016
is weer bijzonder veelbelovend. Van Walko tot
Black Flower, van Kanazoé Orkestra tot onze
Jetse trots Akro. Maar liefst 10 bands zullen het
podium beklimmen, goed voor een brede waaier
aan muziekstijlen, uit alle windrichtingen. Afro-

Met Walko – Akro – Bko Quintet – Terrakota –
Mo’Kalamity & The Wizards – Black Flower –
Matthieu Thonon – Tchala’s Band – Bernard
Orchestar – Kanazoé Orkestra

22 |

Jette, een bruisende gemeente

16 april 2016: Nereus viert feest

Wateractiviteiten voor groot en klein
genheid opgezette animaties: aquagym, waterspelen, duikinitiatie,… Er zal voor elk wat wils zijn. Zin
om kopje onder te gaan? Rep je dan als de bliksem
naar het zwembad Nereus om je plaats te reserveren!
Meer info:
02.468.23.27
02.427.19.36
Inschrijven kan enkel ter plaatse in het zwembad Nereus

Zwemfeest
Zaterdag 16 april 2016, van 9u tot 19.30u
Zwembad Nereus
Koningin Fabiolaplein 10
1083 Ganshoren
Toegang: 1,50 ¤

H

ou je van zwemmen, spatten, waterpret,…?
Kortom, ben je een echte waterrat en maak
je graag plezier? Dan is je het Zwemfeest
echt iets voor jou! Wie de komst van de lente wil vieren, kan dat op 16 april in het zwembad Nereus.

Of het nu onder familie of vrienden is, het Zwemfeest is de ideale gelegenheid om het zwembad
één dag op een meer ludieke manier te beleven.
Met je toegangsticket kan je gedurende anderhalf
uur genieten van een reeks speciaal voor de gele-

Een initiatief van de Schepen van Sport Benoît Gosselin, in
samenwerking met de gemeenten Ganshoren en Koekelberg

23 april 2016: Reuzenjogging
Plezier, natuur en solidariteit
Na het succes van de eerste editie, organiseert Le Centre de Vie op zaterdag 23
april opnieuw een Reuzenjogging. De
ideale gelegenheid om sport en solidariteit te combineren met een heuvelachtig
parcours door het Dieleghembos. Kom
mee joggen voor het goede doel!

L

e Centre de Vie is een dagcentrum voor
volwassenen met een mentale beperking.
De dynamische en inventieve ploeg organiseert er ieder jaar activiteiten voor het publiek
om zo geld in te zamelen voor de vzw.

Feest van de Reuzen
Net als vorig jaar kadert de Jogging van Le
Centre de Vie in het 5de Feest van de Reuzen van
het centrum. Om iedereen de kans te geven om
deel te nemen, bestaat de jogging uit verschillende parcours met afstanden die aangepast zijn

aan kinderen (500 m) en volwassenen (2, 4 en 8
km). Deelnemers kunnen zich voor 15 april per email inschrijven met vermelding van hun naam,
voornaam, leeftijd en het gewenste parcours.
Late beslissers kunnen zich de dag zelf nog inschrijven, op voorwaarde dat het aantal deelnemers niet te hoog is. Na de wedstrijd kan iedereen
deelnemen aan het feest en genieten van tal van
gratis activiteiten zoals dans, een springkasteel,
grime, een bijendemonstratie,… Kortom, het
wordt een dag vol sport, plezier, natuur en gezelligheid.
Meer info en inschrijvingen:
joggingdesgeants@hotmail.com
Reuzenjogging
Zaterdag 23 april 2016, vanaf 10u
Start om 11u en 11.30u
JJ Crocqlaan 8
Deelnameprijs: 3/5/7 ¤

Sport

Klaar voor het nieuwe tennisseizoen?
De lente heeft eindelijk haar intrede gemaakt. 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.

Voordeeltarieven 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 jongeren 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)

Minigolf in het Jeugdpark
Een partijtje minigolf samen met het hele gezin of onder vrienden is altijd leuk en ontspannend.
Dit jaar kan u vanaf 26 maart terecht in het Jeugdpark om uw golfballetjes richting holes te mikken.
Het minigolfseizoen loopt van 26 maart 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 prijs voor een spelletje of groepskaart hangt af van jouw
leeftijd. Jongeren (-18) en senioren (+60) betalen 3,50 ¤ voor een partijtje en 15 ¤ voor een meerbeurtenkaart (5 parcours). Volwassenen betalen respectievelijk 5 ¤ en 22 ¤.
Opgelet: in vorige Jette Info stond een drukfout. De meerbeurtenkaart is wel degelijk voor 5 parcours en niet voor 15 parcours.
Meer info: www.jette.be – service communal des Sports – 02.423.12.97
Minigolf Jette
In het Jeugdpark (Heilig-Hartlaan, ter hoogte van de spoorwegbrug)
Nog 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

Tennisseizoen 2016
Nog tot 2 oktober
7 dagen op 7
Jeugdpark Jette
Een initiatief van de Schepen van Sport Benoît Gosselin
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Jette, een bruisende gemeente

GC Essegem Jette

Programma

Muziek

Kids Concerts: A Petits Pas
Zondag 16 april om 11u
Meer info op pagina 29

Koken

Donderdagse kost: Koerdisch
Donderdag 21 april om 18.30u

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 21 april koken we Koerdisch met Sukran.
Prijs: 15 euro

Artiestenparcours

Vernissage Artiestenparcours d'Artistes
Met oa. Marian Lasak en
Guy Desimpele
Vrijdag 22 april om 19u
Vrijdag 22 april gaat de 11de editie van het Artiestenparcours d' Artistes feestelijk van start
met een vernissage in Essegem. Je ontdekt
er het werk van Marian Lasak en Guy Desimpele. Op de vernissage maak je ook kennis
met het volledige aanbod in de brochure die
je gratis mee naar huis neemt.
Inkom: gratis

Erfgoeddag

Grotteke van Jette:
rondleiding

Gemeenschapscentrum
Essegem

Zondag 24 april om 11u en om 13u
Het Grotteke van Jette vierde onlangs haar
100-jarig bestaan. Op Erfgoeddag 2016 geeft
zij haar geheimen prijs. Gids Kris Van Laethem neemt je mee op wandeling in het domein van de grot van de kapel van
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Een bijzondere rondleiding met een korte geschiedenis,
verhalen over dagelijkse bezoekers, rituelen
en een blik achter de schermen.

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

Cultuur

15 april 2016

| 25

De boekenkast van Philip Meersman
Taalacrobaat, wilde woordenaar en pittige performer! Dat moet … Philip Meersman zijn. Deze meertalige letterenminnaar en Jettenaar jongleert met taal
en goochelt met woorden. Tussendoor
organiseert hij literaire festivals, voert
het hoge woord op kunstzinnige nachten
en verspreidt zijn dichtwerk tot in de Verenigde Staten!

K

unsthistoricus Philip Meersman is ook de
geestelijke vader van het ‘Underground
PoetryFest’ in Jette (www.poetryfest.
brussels). Hij stelde recent zijn jongste dichtbundel ‘This is Belgian Chocolate’ voor, in het Engels
uitgegeven bij de New Yorkse uitgeverij Three

Rooms Press. Een bundel experimentele poëzie,
vol ‘tintelende taal, woeste woordspelingen en interessante intertekstualiteit’.
Op uitnodiging van de Nederlandstalige bibliotheek van Jette en het Willemsfonds-Jette stelt
deze Jettenaar op 15 april een uiteraard eigengereide keuze boeken uit de bibliotheek voor, die hij
de gretige lezer graag aanprijst.
De boekenkast van Philip Meersman
Vrijdag 15 april 2016 om 18.30u
Nederlandstalige bibliotheek Jette
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis toegang
Meer info: www.jette.bibliotheek.be
of 02.427.76.07

7 & 14 april 2016

Schrijfmomenten Wikipedia

W

ikipedia organiseert van 4 tot en met
17 april een schrijfweek over Brussel.
Tijdens deze schrijfweek wordt aandacht besteed aan het Brussels erfgoed, bekende
mensen en bedrijven, en de geschiedenis van de
stad en andere gemeenten binnen het Hoofdstedelijk Gewest. Er worden nieuwe artikels geschreven en één of meer bijeenkomsten
georganiseerd.

Jette op Wikipedia
In het kader van deze schrijfweek organiseert
de Nederlandstalige bib van Jette, in samenwerking met de Brusselse Bibliotheken en Wikipedia,
schrijfmomenten om de informatie over Jette op
Wikipedia aan te vullen. Op 7 en 14 april komt een
Wikipedia-kenner naar de bib om te helpen. Iedereen kan meedoen. Je vertrekt vanuit je eigen
kennis die je kan aanvullen met naslagwerken uit
de bibliotheek.

Schrijfmomenten Wikipedia
7 en 14 april, van 10u tot 13u
Nederlandstalige bibliotheek Jette
Kardinaal Mercierplein 6 (volwassenenafdeling)
Graag vooraf je deelname bevestigen via
www.jette.bibliotheek.be

“

TIJDENS DE SCHRIJFMOMENTEN IN
DE BIB WORDT DE INFORMATIE OVER
JETTE OP WIKIPEDIA AANGEVULD

”

Jeugdboekenweek
Van 5 tot 20 maart vond in Vlaanderen en
Brussel de Jeugdboekenweek plaats onder het
thema ‘Weg van de stad’. Ook in de Nederlandstalige bibliotheek van Jette vonden tal
van activiteiten plaats in het kader van dit jaarlijkse evenement. Zo kwamen verschillende
klassen van de lagere en middelbare Jetse
scholen er geboeid luisteren naar verhalen terwijl de kleuters een verdieping lager geëntertaind werden door studenten kleuteronderwijs
van de Erasmushogeschool.
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Artiestenparcours

23 en 24 april 2016

ARTIESTENPARCOURS
D’ARTISTES
KLAAR VOOR EEN SPETTEREND
CULTUREEL WEEKEND?
Tijdens het weekend van 23 en 24 april 2016 kunnen de cultuurliefhebbers opnieuw genieten van het Jetse Artiestenparcours d’Artistes. Het belooft alweer een
spetterend cultureel weekend te worden, boordevol artistieke ontdekkingen en
verrassende animaties.
parcours en zo een snelle en efficiënte hulp bieden
om verschillende adresjes te ontdekken.

Meer dan 200 kunstenaars
Meer dan 200 kunstenaars nemen deel aan de
11 editie van het parcours, plus de vele tientallen
muzikanten en podiumkunstenaars. U kan hun
werk ontdekken in hun atelier, woonkamer of exporuimte-voor-één-dag. Zin in een voorsmaakje
van het ruime aanbod? Ontdek de deelnemende
kunstenaars in de handige brochure of op het virtueel plan. De brochure en het bijhorend plan zijn
vanaf begin april te bekomen aan het onthaal van
het Gemeentehuis, GC Essegem, Centre Culturel
de Jette, de Nederlandstalige en Franstalige bibliotheek en de Abdij van Dielegem. Het virtueel
plan ontdekt u op www.jette.be.
Meer info: www.jette.be
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65
de

Een initiatief van de schepenen van Cultuur Brigitte Gooris en JeanLouis Pirottin, GC Essegem en het Centre Culturel

D

it jaar vindt reeds de 11de editie
plaats van het Artiestenparcours
d’Artistes. Het succesvolle concept
blijft behouden. 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.

Nieuwigheden
De organisatoren trachten om elk jaar een nieuwigheid toe te voegen aan het parcours. Voor het
eerst worden de ambachtslui samengebracht in
een ambachtenparcours. Ook in de catalogus krij-

gen ze een speciaal plekje, net zoals het culinair
parcours. Speciaal 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

Artiestenparcours d’Artistes
23 en 24 april 2016
Van 11u tot 19u
Verdeeld over heel Jette
Gratis

Artiestenparcours
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STIPPEL JOUW
ARTIESTENPARCOURS VIRTUEEL UIT
Smartphones zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het virtueel
plan, te ontdekken via onze website of via
de QR-code, komt tegemoet aan de gebruikers van deze moderne technologie.
Maar dit virtueel plan stelt ook personen
met een beperkte mobiliteit in staat om
van het artiestenparcours te genieten.

tueel uitstippelen en de deelnemende kunstenaars ontdekken. Maar ook tijdens het weekend
zelf komt het virtueel plan goed van pas. Je komt
net het atelier van een deelnemende kunstenaar
buiten en bent op zoek naar een leuke kunstenaar
in de buurt? Je opent het virtueel plan en ontdekt
meteen de overige artiesten en hun oeuvre in de
omgeving.

Beperkte mobiliteit

H

et ruim aanbod van het Artiestenparcours is opnieuw verzameld in een virtueel plan. De bezoekers kunnen vooraf het
plan consulteren via hun smartphone, tablet of
computer. Zo kan u vooraf reeds uw parcours vir-

Hou je van kunst maar ben je slecht te been?
Heb je toch zin om het parcours te ontdekken van
uit jouw zetel? Via het virtueel parcours krijg je
een overzicht van de deelnemende kunstenaars.
Als deze over een eigen website beschikken, kan

je dan ook nog hun volledig oeuvre ontdekken.
Een mooie oplossing voor mensen met beperkte
mobiliteit voor wie het ‘echte’ Artiestenparcours
fysiek te belastend is.
Geen zin in technologische poespas? Je kan
het Artiestenparcours natuurlijk ook traditioneel
afleggen aan de hand van de handige brochure
en het bijhorend papieren plan. Deze brochure en
plan zijn vanaf begin april te bekomen aan het
onthaal van het Gemeentehuis, GC Essegem, Centre Culturel de Jette, de Nederlandstalige en
Franstalige bibliotheek en de Abdij van Dielegem.
Ontdek het virtueel parcours via www.jette.be of
via de QR-code op de affiche.

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.

Van 9 tot 24 april kan u in de Abdij van Dielegem Jette op een artistieke manier ontdekken, 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 15 april om 19u
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14
Gratis
Meer info:
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65

28 |

Artiestenparcours

PERSOONLIJK PARCOURS
Het Jetse Artiestenparcours d’Artistes verzamelt meer dan 250 kunstenaars. Onbegonnen
werk om ze allemaal te ontdekken. Je kan vooraf een selectie maken, op basis van hun werk
in de brochure of het virtueel plan. We stellen je alvast ons persoonlijk parcours voor.

W

e starten onze tocht in de Hortakapel,
aan het Tuinwijkplein. Hier zijn zeventien
kunstenaars verzameld, maar onze aandacht gaat voornamelijk uit naar Vinciane Wéry.

stracte schilderijen van deze dochter van een
Vietnamese vader en een Chinese moeder vormen een spel van kleuren en vage vormen. Ze
dompelt de toeschouwer onder in grote acrylwerken die zowel rustgevend als beklemmend kunnen aanvoelen, naargelang de interpretatie van
de kijker.
We zetten onze tocht verder en maken een tussenstop in het Centre Culturel de Jette, op de de
Smet de Naeyerlaan 145. Ook hier stellen verscheidene artiesten hun werk tentoon, maar we
worden voornamelijk aangetrokken tot het werk
van Françoise Desmet. Als creatieve duizendpoot

Deze veelzijdige kunstenares combineert schilderijen met sculpturen. Haar vormen, lijnen, materie
en kleuren zijn geïnspireerd door de natuur. Ze laat
ruimte aan de ruimte en sfeer, maar ook aan de toeschouwer voor een eigen interpretatie.

Van het noorden van Jette zakken we af onder
de spoorlijn, richting OCMW, Sint-Pieterskerkstraat 47. Hier stelt Hilde Van Impe tentoon. Deze
beeldhouwster maakt abstracte sculpturen in
marmer. Het resultaat zijn beelden die getuigen
van vaardigheid en een zoektocht naar zuiverheid.
Op een boogscheut van het OCMW wandelen
we de Nederlandstalige bib binnen, waar verscheidene kunstenaars verzameld zijn. We zijn
nieuwsgierig naar het werk van Yuen Vi. De ab-

beperkt ze zich niet tot een kunstvorm. Zo maakt
ze ondermeer keramiek, dat zich vaak onderscheidt door z’n origineel en fragiel karakter. Haar
lampenkappen vormen dan weer porseleinen
sculpturen, vaak unieke stukken. Het resultaat is
als het ware een transparante huid in porselein
voor de lampen.
Om de hoek, Tilmontstraat 33, beklimmen we
enkele verdiepingen om het atelier van Joan Cursach te bereiken. Bij deze Spaanse schilder voelen

we de ware ziel van het Artiestenparcours. We ontdekken het atelier waar de kunstenaar dagelijks
zoekt, wroet, creëert. In zijn laatste werken merken
we zijn ontzag voor de Duitse kunstenaar Anselm
Kiefer, maar zijn artistiek werk is zodanig veelzijdig
dat geen enkele toeschouwer onberoerd blijft.
We wandelen de vernieuwde Woestelaan over,
op weg naar de Baron de Laveleyestraat 23. De
jonge Jasper Rooselaer toont er zijn talent met
zijn videoprojecties. Hij is gek van cinematografie
en deelt zijn eigen creaties met de bezoekers.

Op hetzelfde adres kunnen we genieten van de
juwelen van Hade Quaghebeur, die deel uitmaakt

van het ambachtenparcours. Inspiratie voor haar
zilveren juwelen haalt ze uit de architectuur en
de natuur. Dit resulteert in juwelen die zowel geometrisch als sensueel zijn.
Terug op straat is het tijd voor wat interactie.
We wandelen tot aan de O.L.V. van Lourdesgrot,
op de Leopold I-straat 296. Op zaterdag 23 april
tussen 14u en 15u onderzoeken de leerlingen van
het atelier Beeldende Kunst van de Jetse Academie of we met plastic afval een mega-ballon
kunnen maken die de lucht in kan.
We eindigen onze tocht in Art Mosaïco op de
Vanderborghtstraat 136. Samen met 6 andere
mozaïekkunstenaars stelt Marie Connan er haar

werk tentoon. Deze Franse kunstenares leverde
ook het sterke beeld aan voor de affiche. Benieuwd of haar ander mozaïekwerk de verwachtingen kan inlossen.

Cultuur
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Pianist Steven Vanhauwaert
Klassiek in de Abdij

De concerten van Klassiek in de Abdij van begin april – Yu-Fen Chang en Lana Trotovsek – en
begin mei – B-Five – zijn reeds uitverkocht. Daarom kondigen we nu reeds het optreden van
pianist Steven Vanhauwaert aan. Zin om erbij te zijn? Snel reserveren is de boodschap.

16 april 2016
Kindervoorstelling
‘A petits pas’
Zin om jouw kindje tussen 0 en 3 jaar reeds
onder te dompelen in een muzikale wereld? Ga
dan zeker naar de kindervoorstelling ‘A petits
pas’. Een verbeeldingsprikkelende activiteit die
de kleintjes meeneemt op een wondere reis.
‘A petits pas’ vormt een tocht langs aftelrijmpjes, verhalen en liedjes. Soms grappig,
dan weer teder en geruststellend. In een kleine
moestuin begeleidt het ritme van de planten,
de groenten en de dieren het leven van het
kind van de geboorte tot de eerste speelmomenten. De nacht vloeit over in de dag en het
dagdromen kan beginnen. Wordt samen met
de vertelster getuige van de originele omzwervingen.

A petits pas - Cie Parole Envie
Voor kinderen van 0 tot 3 jaar
16 april 2016 om 11u
Centre Culturel de Jette
de Smet de Naeyerlaan 145

Zondag 5 juni 2016 om 11u

Steven Vanhauwaert
Avonturen op de piano
Pianist Steven Vanhauwaert vertrok in 2004 uit
zin voor avontuur naar Amerika, van waaruit hij
intussen een rijk gevulde carrière heeft opgebouwd. Hij won ondermeer de Grand Prize bij de
Los Angeles International Liszt Competition. Hij
presenteert voor dit recital twee pianocomponisten par excellence: Robert Schumann en Ferruccio Busoni. Busoni’s transcripties van Bach zijn
alom bekend. Zijn kleurrijke eigenzinnigheid komt
mooi tot uiting in het fascinerende Indianisches
Tagebuch en in de spetterende virtuositeit van
zijn Turandot. Tussen de werken van Busoni in
speelt de pianist enkele van Robert Schumanns
minder vaak gespeelde Noveletten Opus 21, parels van veelzijdige en kinderlijke fantasie.

Klassiek in de Abdij
Steven Vanhauwaert
Zondag 5 juni 2016 om 11u
Dielegemabdij
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

Info en reservaties:
Centre Culturel - bd. de Smet de Naeyerlaan
145 - 02.426.64.39 - info@ccjette.be www.ccjette.be
GC Essegem - rue Leopold I-straat 329 02.427.80.39 - essegem@vgc.be www.essegem.be
Een initiatief van GC Essegem en het Centre Culturel, met de
steun van de Gemeente Jette
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PLOEF! Plus On Est de Fous…
PLOEF! zet eigenzinnige programmatie onverdroten verder
Varia
Zondag 10 april

Zebrapad + JetteSEL +
Festival ‘Une vie à séduire’

het hem dat hij nog steeds niets weet over de
ware geheimen der natuur. Hij sluit daarop een
pact met Mephistopheles en verruilt zijn ziel voor
jeugd en rijkdom.

Animaties APA
PikniK

Zaterdag 23 april (APA)

Animaties APA

Zondag 17 april
14u: vernissage van de fototentoonstelling van
Didier Seynaeve, gebaseerd op het boek ‘Une vie
à séduire’
14.30u: schrijfatelier (FR) voor iedereen i.s.m. de
Franstalige bibliotheek van Jette
16u: concert: enkele fragmenten uit de Kamasutra, begeleid door de sitar
Virginie Krotoszyner: voordracht
Joachim Lacrosse : sitar & presentatie

De Kamasutra (aforismen over de liefde) is tegelijk beroemd en onbekend.
Kama (begeerte) is volgens de hindoetraditie,
naast Artha (rijkdom) et Dharma (spirituele doel),
een van drie levensdoelen die we moeten nastreven.
Het onderricht van de Kamasutra is dus een traditioneel onderricht waarbij mannen en vrouwen
richtlijnen krijgen om dit doel na te streven en
hun lichamelijke eenheid op duizend manieren te
verrijken…

14u: signeersessie met Bernard Hennebert, auteur van ‘Une vie à séduire’
16u: Kiekebisch

Giebus Animatie-Mimegroep bestaat al meer dan
15 jaar. Dit jaar werd de regisseur Frederic Ruymen onder de arm genomen om het clownesek
spektakel ‘Kiekebisch’ in elkaar te boksen. De
naam staat voor kippenvel of de emoties die de
acteurs voelen juist voor het begin van de voorstelling.
Toegang: gratis (try-out)
Meer info: giebus.webs.com
19u: tango-initiatie

Zondag 24 april (APA)
11u : gitaarconcert door de Jetse Academie
14u: Atelier animatiefilm naar ‘les mots & les
images’ van René Magritte.
Door Bram Borloo (animatiefilm) en Razy (muziek)
Disciplines: Poëzie, animatiefilm en muziek
Voorkennis is niet vereist. De deelnemers worden
geïnitieerd in de technieken van animatiefilm en
het schrijven van een lied en gedicht. Maximum
10 deelnemers. Inschrijven bij Ploef.
Tijdens het Artiestenparcours d’Artistes (23 & 24
april): themabezoeken ‘Het valt (niet) in de
smaak…’, de kunst van het versieren bij de surrealisten. Vier gratis geleide bezoeken om 11u (FR)
en om 14u (NL). Reservatie ter plaatse de dag zelf.
Plaatsen beperkt tot 12 personen, duur bezoek:
30 min.

PikniK
Zondag 1 mei
11u: themabezoek ‘Het valt (niet) in de smaak…’,
de kunst van het versieren bij de surrealisten.
Plaats: René Magritte Museum. Reservatie ter
plaatse de dag zelf. Plaatsen beperkt tot 12 personen, duur bezoek: 30 min.
14u: schrijfatelier met Stéphanie Scultore
16u: concert Sylvie Nawasadio + Diba Soul

Varia
Woensdag 4 mei
18.30u: Tendre Repas: na reservatie (30 ¤ - 50 ¤)
20u: lezing door François Binon
22u: soirée dansante onder het thema ‘verleiding’, dj Syl

Cinéventura
Donderdag 21 april
20.15u: La beauté du Diable – 1950, René Clair, 96
min.
Franse filmkomedie met Michel Simon, Gérard
Philipe, Nicole Besnard
Wanneer professor Faust op emeritaat gaat, spijt

gen tot gevorderden. De tango verenigt op een
unieke manier precisie en sierlijkheid, discipline
en plezier, stijl en vrolijkheid. De strenge maar
zachte aanpak van dit duo staat garant voor een
topresultaat.
21.30u: Concert Bruxelles Aires Tango orchestra

TangObsession is de Argentijnse tangoschool van
Adia en Riccardo die in 2011 in Brussel haar deuren opende. Adia en Riccardo kregen in Buenos
Aires les van talrijke grote meesters. Hun tangolessen richten zich tot iedereen, van beginnelin-

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

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.

Myriam Blan
postbode met een hart voor Jette
Myriam Blan is een bekend gezicht in Jette. Reeds
7 jaar struint ze de Jetse straten af om de post de
verdelen in haar wijk. Ze is echter meer dan gewoon postbode. Je merkt dat ze zich met hart en
ziel inzet. Met de meeste bewoners van haar ronde
heeft ze een persoonlijk contact en haar werk en
inzet worden dan ook erg geapprecieerd door de
Jettenaren. In haar vrije tijd is Myriam Blan een
verdienstelijke amateurfotografe en pikt ze regelmatig culturele evenementen mee. Ze is ook een
grote fan van reuzenoptochten. Zo is ze ‘verliefd’
op de twee reuzen uit Lessines, René Magritte en
Le Thérapeute, die gebaseerd is op een schilderij
van Magritte.

Vraag en antwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
Ik vestigde mij in 2007 in Jette en ongeveer een
jaar later ging ik hier aan de slag als postbode.
Oorspronkelijk ben ik afkomstig uit de buurt van
Verviers en ik werkte voordien ook als postbode in
Elsene en Braine l’Alleud.
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
Toen ik de eerste keer aankwam in Jette, ontmoette ik een vriendelijke postbode met een
stropdas, die mij wegwijs maakte in de gemeente.
Zo ontdekte ik het Laarbeekbos en het was liefde
op het eerste gezicht, net zoals met heel Jette eigenlijk. De hartelijke sfeer herinnerde mij aan
mijn geboortedorp.
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
Net die gezellige sfeer vormt een belangrijke troef
van Jette, net zoals natuurlijk de natuur die rijkelijk
aanwezig is met de verschillende parken en bos-

sen. Verder zijn er ook veel culturele activiteiten
en veel winkels, zodat we niet naar het centrum
moeten. Ik ben dus nog steeds tevreden om in
Jette te wonen.
- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
Nog steeds het Laarbeekbos. Ik hou ervan om er
met mijn honden te gaan wandelen. Verder ga ik
ook graag langs bij Wodek, in Atelier 34zero, of
heerlijk tafelen bij La Penisola of L’Olivier de la
Villa Rosa. En de laatste ontdekking die ik deed is
de nieuwe boekhandel Mot Passant. Een gezellige
plek en bovendien ken ik de uitbater van op mijn
ronde.
- Wat kan er nog verbeterd worden in onze
gemeente?
De veiligheid van de voetgangers en de fietsers
kan nog beter. Al te vaak worden we op straat geconfronteerd met overdreven snelheid, getoeter
of respectloos gedrag door de autobestuurders.
Daarnaast vind ik dat er meer aandacht zou
mogen zijn voor folklore en erfgoed. Ik hoop dat
er ooit een reuzenoptocht georganiseerd wordt in
Jette, waarbij de beroemde Jettenaren opnieuw
tot leven gebracht worden.
- Op welke manier zet u zich in voor het
Jetse leven?
Ik probeer mijn taak als postbode zo goed mogelijk
te vervullen, met voldoende aandacht voor de sociale kant van de functie. Ik bied de Jettenaren op mijn
ronde een luisterend oor. De erkenning die ik krijg
van deze mensen zorgt ervoor dat ik mij extra inzet.
Op straat voel ik me echt thuis.
- Met wie moeten we deze reeks ‘De Jettenaren
aan het woord’ voortzetten?
Met Christophe Boot van de boekhandel Mot Passant. Het is een mooi initiatief en bovendien is hij
een fantastisch persoon.

Vijf vragen voor
een Jettenaar…
1. In nummer 100 van Jette Info vond de
wedstrijd ‘100 bijzondere Jettenaren’
plaats. Wie werd nummer 1? Ik vermoed
René Magritte.
2. In de J. Lahayestraat komt er een huisvestingsproject. Wat is de naam van dit
project, die verwijst naar een historische plek in Jette? Geen idee.
3. Hoeveel sociale restaurants telt Jette?
Twee, op en vlakbij het Kardinaal Mercierplein. Maar de namen ken ik niet. Ik
weet dat er in de Werriestraat ook
voedselpakketten uitgedeeld worden.
4. Wie is de beroemde Jetse striptekenaar die in 2006 overleed? Even denken. Roba, de tekenaar van Bollie en
Billie. Ik heb zijn zoon nog goed gekend
toen ik er mijn ronde had.
5. Welke Belgische vorst werd vereeuwigd
door zijn naam te geven aan een park
in Jette? Koning Boudewijn. Ik apprecieerde hem en bovendien is hij overleden op mijn verjaardag.
Antwoorden
1. Correct - 2. L’hippodrome - 3. Correct:
RestoJet & Ange Gardien - 4. Correct 5. Correct

In enkele woorden
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Agenda
Kinderen

Kinderen

Artiestenparcours d’Artistes

Buitenspeeldag

Paaskermis

Tijdens het weekend van 23 en 24 april 2016
jaar vindt reeds de 11de editie plaats van het
Jetse Artiestenparcours d’Artistes. Meer dan
200 kunstenaars nemen deel aan de 11de editie van het parcours, plus de vele tientallen
muzikanten en podiumkunstenaars.

Iedereen, jong en oud, is welkom om zich op
13 april op de buitenspeeldag uit te leven met
alles wat rond is. De twee Jetse brede scholen en hun partners slaan de handen in elkaar
om talloze spelen rond dit thema aan te bieden: ballen, hoepels, Twister, Vier op een rij,
knikkers,…

Zin om je kinderen te zien rondjes draaien op
de kindermolen of zelf in het lunapark een record te breken of een prijs te schieten op het
schietkraam? Kom dan zeker langs van 6 tot
17 april op de Paaskermis, op het Kardinaal
Mercierplein.

23 en 24 april 2014 - van 11u tot 19u
Diverse locaties in Jette
Gratis

Woensdag 13 april 2016, van 13.30u tot 17u
Amélie Goumandstraat (recht tegenover de
O.L.V. van Lourdesgrot)
Gratis toegang

Gezinsactiviteit

Leefmilieu

Zwemfeest Nereus

Gouden Bezem

Hou je van zwemmen, spatten, waterpret,…?
Kortom, ben je een echte waterrat en maak je
graag plezier? Dan is je het Zwemfeest echt
iets voor jou! Wie de komst van de lente wil
vieren, kan dat op 16 april in het zwembad
Nereus.

Midden april vindt de 10de editie van de Gouden Bezem plaats. Tijdens deze grote netheidsactie slaan wijkcomités,
eco-ambassadeurs, straatvegers en buurtbewoners de handen in elkaar om hun wijk een
grondige beurt te geven.

Zaterdag 16 april 2016, van 9u tot 19.30u
Koningin Fabiolaplein 10 – 1083 Ganshoren
Inkom: 1,50 ¤

Dimanche 3 avril 2016 à 11h
Zaterdag 16 april 2016, van 9.30u tot 11.30u
Afspraak om 9.30u in uw wijk

Van 6 tot 17 april 2016
Kardinaal Mercierplein

Agenda

Evenement

