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Magrittejaar

In 2017 eert Jette haar bekendste inwoner René Magritte
naar aanleiding van zijn 50ste
overlijdensverjaardag. Magritte
was niet alleen een groot surrealistisch schilder, maar ook
24 jaar lang Jettenaar. Een jaar
lang leven de organisatoren
zich creatief uit in het surrealisme, het leven van René Magritte en zijn tijdgeest.
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Het vertrouwen van de burger

“

Als ik één principe hoog in het
vaandal draag, dan is het wel het
recht dat elke burger heeft om
vertrouwen te hebben in overheidsinstellingen als de politie en de rechterlijke
macht. Het is eigen aan een rechtsstaat dat de staat
de bescherming van de burger op zich neemt. De burger moet zich dus niet wapenen of zelf voor politie
spelen om zijn veiligheid te garanderen. Dat is een van
de peilers van de democratie.
Het veiligheidsgevoel verhogen door de politieaanwezigheid te verhogen en zo overlast, mobiliteitsproblemen
of inbreuken tegen de openbare reinheid bestrijden, het
is maar een van de maatregelen die de gemeente kan
nemen om deze vertrouwensband te versterken.
In deze Jette Info vindt u een bijdrage over de evolutie van de criminaliteit binnen de politiezone BrusselWest. Commentaar geven op dergelijke cijfers is altijd
nogal delicaat, want elk misdrijf is er een te veel. Maar
– en dat zal menigeen verbazen – de cijfers zijn eerder
positief en de trend van de laatste jaren zet zich door:
een daling in absolute cijfers, en dat terwijl de Jetse be-

volking groeit. Jette is zelfs de enige gemeente binnen
de zone die een daling van de criminaliteit kent. En dat
is, laten we hopen, mee te danken is aan de inplanting
in 2017 van 35 extra camera’s op het grondgebied van
de gemeente, bovenop de 9 bestaande.
Het is waar dat je met een camera dieven niet in de
boeien slaat en dat camera’s niet alle misdrijven kunnen
voorkomen en nog minder de schade kunnen herstellen
die slachtoffers ondergaan. Maar naast de aanwezigheid
van de ordediensten vormen ze een efficiënt middel in
de strijd tegen de onveiligheid. Ze dragen bij tot het respecteren van de elementaire regels van wellevendheid
en kunnen helpen bij de oplossing van diefstallen, inbraken en agressie. Daarbovenop verhogen ze het veiligheidsgevoel dat zo belangrijk is voor de levenskwaliteit
van elke burger, handelaar of gewoon voorbijganger.
De plaatsing van camera’s gebeurt op basis van verschillende criteria. Commerciële centra, schoolomgevingen, gevaarlijke kruispunten en plaatsen die
sluikstorters aantrekken, krijgen voorrang. De veiligheid van ontspanningsruimten en handelszaken, de
veiligheid op de weg en de openbare reinheid zijn dus
prioritaire zorgen binnen dit inplantingsplan.
Verder wil ik erop wijzen dat de beelden van die camera’s die op de politiezone en het commissariaat van
Jette toekomen enkel door bevoegde agenten mogen
bekeken worden. Een niet onbelangrijk detail, met de
vertrouwensband waarover ik het daarnet had, in het
achterhoofd.
Tot slot wil ik nogmaals mijn felicitaties overbrengen
aan onze mannen en vrouwen, hun oversten, de Jetse
hoofdinspecteur en de preventieverantwoordelijke. Ik
wil ze proficiat wensen met
deze mooie cijfers en hen bedanken voor de ernst en het
enthousiasme waarmee ze dag
in dag uit in de weer zijn!
Hervé Doyen, uw Burgemeester
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VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
SURF NAAR
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

NO IMPACT
JETTE
NO IMPACT
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TTE
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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

> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Paul LEROY
5de Schepen
LBJETTE

Brigitte GOORIS
6de Schepen
MR-OPEN VLD

Nathalie DE SWAEF

• 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

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.34

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

Brigitte DE PAUW
Voorzitster OCMW
LBJETTE

lening aan de burger

de

7 Schepen

ECOLO-GROEN

> ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.09

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

Mounir LAARISSI
8ste Schepen
LBJETTE

Paul-Marie EMPAIN

• Franstalige cultuur (inclusief
academie en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Werkgelegenheid
• Erediensten
> mlaarissi@jette.irisnet.be
02.423.12.03

• Algemene leiding gemeentelijke diensten
• Hoofd van het gemeentepersoneel en bevoegd voor
het dagelijks personeelsbeheer
• Voorbereiding en opstellen
verslagen College van Burgemeester en Schepenen
en Gemeenteraad
> pmempain@jette.irisnet.be
02.423.12.26

Sociaal Woningbureau
Jette

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

Voorzitter :
Laurent Vanden Broeck
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
> Tel: 02.421.70.90

Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00

Gemeentesecretaris
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Van op de banken van
de gemeenteraad…
Gemeenteraad
van 22 februari 2017

Nieuw
gemeenteraadslid

Appartement te huur
Mooi appartement met
prachtig terras

O

p de agenda van de laatste gemeenteraadszitting stond de eedaflegging en
installatie van een nieuw gemeenteraadslid op het progamma. Na het afscheid van
Elise Van Der Borst van de gemeenteraad, maakt
Benjamin Goeders (LBJette) zijn opwachting als
nieuw Jets gemeenteraadslid. Tijdens de laatste
verkiezingen behaalde hij 299 voorkeurstemmen.

Sint-Pieterskerkstraat nr 19/8
• duplex 2 slaapkamers
• 140 m2
• groot zuid gericht terras
• 3e verdieping
• Huurprijs: 995¤
• Maandelijkse lasten: 65¤

De volgende gemeenteraad vindt plaats op
woensdag 23 maart 2017 om 20u in het Raadhuis,
Kardinaal Mercierplein.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraadszitting op https://publi.irisnet.be.

Voor bijkomende inlichtingen of bezoek:
dienst Gemeentelijk Patrimonium
02.422.31.63 of 02.422.31.62

14 & 15 maart 2017

Kledingbeurs

Z

in om koopjes te doen of om uw kleerkast
leeg te maken? Neem dan deel aan de
beurs voor zomerkledij, sportkledij (van 0
tot 16 jaar), zwangerschapskledij en kleutermateriaal van de ‘Ligue des Familles’ op dinsdag 14 en
woensdag 15 maart.

Waar en wanneer uw kleren
binnenbrengen?
• Enkel op afspraak op maandag 13 maart, van
15u tot 19u en op dinsdag 14 maart, van 9u tot
17u, in de Gemeentelijke feestzaal
• Prijs: 1 ¤/lot voor leden van de Ligue des Familles (max. 2 loten van 20 stuks/persoon) –
4 ¤/lot voor niet-leden (max. 1 lot van 20
stuks/persoon)
• Enkel zomerkledij, proper, gestreken en in
perfecte staat, kleren die samen horen moeten aan elkaar vastgemaakt worden
• Recuperatie niet-verkochte kleren: woensdag 15 maart, van 19u tot 19.45u
De verkoop vindt plaats op dinsdag 14 maart, van
19u tot 21u en op woensdag 15 maart, van 9u tot
15u, in de Gemeentelijke feestzaal. De opbrengst
van deze beurs en de niet-verkochte artikelen die

niet gerecupereerd werden, gaat naar een goed
doel.
Wie een afspraak wil maken om kleren af te
geven, kan op maandag 6 of dinsdag 7 maart (telkens van 19u tot 20u) contact opnemen met Mevr.
Declerk op 0477.35.10.14. Denk vooraf na welke
dag en uur u het beste past.
Meer info: ldf.jette@hotmail.com

Beurs voor zomerkledij, sportkledij, zwangerschapskledij en kleutermateriaal
Dinsdag 14 maart, van 19u tot 21u
Woensdag 15 maart, van 9 tot 15u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping) –
ruime parking achter het station
Depot kleren: 13 en 14 maart, enkel op afspraak

Sociaal
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Viva Jette
Een nieuw multifunctioneel project in hartje Jette
Op de hoek van de Léon Theodorstraat en de Sint-Vincentius a Paulostraat opent
binnenkort Viva Jette haar deuren. Dit multifunctioneel project combineert woningen
voor senioren met een dagcentrum, met allerhande activiteiten en een infopunt,
en wil meteen ook een nieuwe dynamiek creëren in de wijk.

H

et gebouw op de Léon Theodorstraat
huisvestte tot voor kort de service flats
en het dienstencentrum van Parkresidentie. De residentie nam echter haar intrek in
een nieuw gebouw op de Odon Warlandlaan,
waarna het gebouw ingepalmd werd voor een
gloednieuw multifunctioneel project: Viva Jette.
Dit project brengt verschillende activiteiten
samen op eenzelfde plek en wordt gedragen door
de Jetse Haard, het OCMW en het gemeentebestuur. De Jetse Haard kocht het gebouw aan, gedeeltelijk gesubsidieerd door het Brussels Gewest
in het kader van het programma Alliantie Wonen.

Huisvesting
Op de verdiepingen bevinden zich 32 studio’s,
beheerd door de Jetse Haard in het kader van een
gemeenschappelijk huisvestingsproject. De bewoners kunnen gebruik maken van een gezamenlijke
ruimte en deelnemen aan groepsactiviteiten, om
de banden tussen de medebewoners te verster-

ken. Op deze manier wordt het kwalitatief aanbod
aan sociale woningen in Jette gevoelig uitgebreid.

Dagcentrum voor senioren
Op het gelijkvloers zal het OCMW een dagcentrum inrichten voor de Jetse senioren. Op deze
manier kunnen senioren zo lang mogelijk thuis
blijven wonen en toch genieten van gezellige activiteiten en ontmoetingen. Het tweetalige centrum zal vrij toegankelijk zijn van maandag tot
vrijdag voor personen ouder dan 60 jaar.
Het cafetaria op de hoek van het gebouw is
bestemd voor de gebruikers van het Centrum,
maar ook voor het grote publiek. Zo stelt de plek
zich open voor de wijk, in het kader van socio-professionele integratie en sociale economie.

Jetse senioren kunnen hier terecht, net als hun
naasten. Er zal dagelijks een permanentie zijn
waar men allerlei informatie kan bekomen over
wat het leven van senioren aanbelangt.
De activiteiten in het centrum willen eveneens
een algemene dynamiek creëren, in samenwerking met andere Jetse actoren. Viva Jette wil een
levendige plek zijn die open staat voor de wijk.
De woningen worden momenteel toegekend
door de Jetse Haard en de officiële opening van
het dagcentrum is gepland in juni 2017. Als u het
project alvast wil ontdekken, kan u op 24 maart
om 15u langsgaan op de opendeurdag. De ideale
gelegenheid om de lokalen te bezoeken, het Infopunt te openen en het startschot te geven voor
allerhande activiteiten, samen met een groep gemotiveerde senioren.

Infopunt senioren
Om de senioren gemakkelijker de gewenste informatie te laten bekomen, wordt er in Viva Jette
ook een infopunt gecreëerd voor senioren. Alle

Opendeurdag Viva Jette
Vrijdag 24 maart 2017 om 15u
Léon Theodorstraat 197
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Veiligheid

Nieuwe voorschriften voor foto’s
voor identiteitsdocumenten
Een elektronische identiteitskaart, een
KidsID, een verblijfsdocument voor
vreemdelingen of een paspoort zijn
stuk voor stuk identiteitsdocumenten.
De foto’s voor deze identiteitsdocu
menten moeten aan bepaalde voor
schriften voldoen. Deze voorschriften
zijn sinds januari verstrengd.

D

e verschillende identiteitsdocumenten
dienen om uw nationaliteit en uw identiteit bewijzen. De foto op het document
moet sterk gelijken op de houder van het document voor een vlottere identificatie. De foto moet
bovendien aan verschillende voorschriften voldoen. Bij grenscontroles wordt de foto vergeleken
met de houder, soms met behulp van speciale software. Deze geautomatiseerde vergelijking tussen

foto en persoon is maar mogelijk als de foto aan
zekere vereisten voldoet. De foto moet niet per se
mooi zijn, maar moet in eerste instantie wel goedgelijkend zijn en conform aan de voorwaarden van
de Internationale Luchtvaartorganisatie (ICAO).

Niet glimlachen
Er gelden een hele reeks voorschriften, van de
afmetingen, tot de fotokwaliteit, de belichting,
achtergrond, positie van het hoofd, houding, gezichtsuitdrukking, weergave van het gezicht of
brillen. Enkele voorbeelden? Er zijn vanzelfsprekende voorschriften zoals een lichtkleurige egale

achtergrond, een scherpe foto of het feit dat de
foto recenter dan 6 maanden moet zijn, maar ook
minder voor de hand liggende voorwaarden zoals
de mond gesloten houden, niet glimlachen, het
haar dat niet voor het aangezicht mag komen.
Er gelden enkele afwijkingen, in het geval van
godsdienstige redenen, fysieke of medische redenen en voor kinderen jonger dan 6 jaar.
Laat uw pasfoto maken door een professionele
fotograaf, zo bent u zeker dat deze aan de voorwaarden voldoet.
En check zeker de voorschriften als u een
nieuw identiteitsdocument aanvraagt. Dit zal u
een nutteloos bezoek aan het gemeentebestuur
en heel wat frustratie besparen.
Ontdek de gedetailleerde voorschriften op
onze website, op de pagina ‘identiteitskaart’:
www.jette.be

Jaarverslag Politiezone BrusselWest
Politie kan goede cijfers voorleggen
Sinds 2002 kende Jette, net zoals de
hele politiezone, een spectaculaire be
volkingsexplosie van meer dan 25%.
Gecombineerd met de verhoogde
druk vanwege de terreurdreiging en
het Kanaalplan zorgt dit ervoor dat de
politie alle zeilen dient bij te zetten om
de veiligheid in de zone te garande
ren. Toch kan de politie goede cijfers
voorleggen voor het afgelopen jaar.

W

oninginbraak, slagen en verwondingen,
dronkenschap, drugs, vernielingen,...
Dit zijn maar enkele van de voorvallen
waarmee de politiediensten geconfronteerd worden. Voor de slachtoffers vormen deze voorvallen
telkens traumatische ervaringen. Daarom zet de
politie zich dagdagelijks in om dergelijke delicten
te vermijden en op te lossen.

Dalende trend
De delicten worden in categorieën opgedeeld.
De categorie ‘diefstal en afpersing’ vormt de
grootste categorie (50,9%) en bestaat uit onder
meer auto-inbraak, autodiefstal, woninginbraak,
winkeldiefstal, sacjacking en diefstal zonder geweld. Sinds 2011 stellen we een daling vast van
27,2% van dit type delicten. Tegenover 2015 was
er vorig jaar een daling van 12%.

Ook de tweede en derde categorie, ‘delicten
tegen eigendom’ en ‘delicten tegen de fysieke integriteit en zeden’, kenden met 11% en 26,6% een
significante daling tegenover 2011.
Binnen de politiezone is Jette de enige gemeente waar een daling van de criminaliteitscijfers vastgesteld wordt.
De vijf meest voorkomende delicten zijn goed
voor meer dan de helft van alle feiten: diefstal zonder geweld (18,5%), woninginbraak (12,3%), auto-

inbraak (8,4%), vernielingen (8,1%) en slagen en
verwondingen (6,3%). Voor elkeen van dit type delicten stellen we in 2016 een daling vast. Drugsdelicten zijn dan weer aan een opmars bezig.
Deze cijfers vormen een goed rapport voor de
politiediensten en voor Jette in het bijzonder. Ondanks de moeilijke werkomstandigheden en de
hoge werkdruk, slaagt de politie erin om goede
resultaten te boeken in de strijd tegen de criminaliteit.

Samenleving
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11 en 12 maart: Regenboogactie
Inzamelactie levensmiddelen voor kinderen
Op 11 en 12 maart zamelt de Regen
boogactie levensmiddelen in van deur
tot deur, in scholen, aan de uitgang
van warenhuizen,... De ideale gele
genheid om een klein gebaar van so
lidariteit te stellen en kinderen de
kans te geven zich te ontplooien via
een actieve vrijetijdsbesteding.

A

l meer dan zestig jaar ijvert de Regenboogactie ervoor om kinderen actieve en
educatieve ontspanning te bieden. Op 11
en 12 maart 2017 worden in verschillende Belgische gemeenten – waaronder Jette – levensmiddelen ingezameld. De ingezamelde waren zijn

bestemd voor organisaties die zich ontfermen
over kinderen, zoals kindertehuizen, jeugdpleinen, jongerencentra,... De inzameling 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.
Doe dit jaar ook mee en laat de vrijwilligers die
in uw straat of buurt langskomen tijdens het
weekend van 11 en 12 maart, niet in de kou staan.
Regenboogactie
Ophaling levensmiddelen voor jeugdverenigingen
11 en 12 maart 2017
Meer info: www.arc-en-ciel.be

27 maart 2017

Kom bloed geven
en red levens
Wist je dat 70% van de bevolking ooit
in zijn leven bloed nodig heeft. Toch
geeft slechts 3% van ons effectief
bloed. Er zijn dus meer donoren nodig
om iedereen te kunnen helpen. Op
maandag 27 maart kan u bloed geven
bij het Jetse Rode Kruis.

W

aarom bloed, plasma of bloedplaatjes
doneren? Omdat je er veel levens mee
redt! Elk dag opnieuw hebben honderden mensen bloed nodig. Na een ongeval, een bevalling of een operatie. Of omdat ze ziek zijn.
Soms moeten zelfs ongeboren baby’s al een
bloedtransfusie krijgen.
Door één zakje bloed te geven, help je meer dan
één patiënt. Want in de huidige geneeskunde krijgt
een patiënt alleen het bloedbestanddeel toegediend dat hij nodig heeft. Daarom splitst het Rode
Kruis het afgenomen bloed in de drie belangrijke
delen: plasma, rode bloedcellen en bloedplaatjes.
Doe de donerzelftest op www.rodekruis.be/donorzelftest en kijk of u in aanmerking komt als
bloeddonor. Breng zeker uw identiteitskaart mee!
Bloedinzameling
27 maart 2017, van 17u tot 19u
Sint-Clara - J. De Heynlaan 105

Oxfam
Wereldwinkel
Sluit u aan bij de Jetse
vrijwilligersploeg!
OxfamWereldwinkel Jette is op
zoek naar vrijwilligers om zijn team
te vervolledigen. Gelooft u in een
solidaire wereld en wil u bijdragen
tot de promotie van verantwoorde
consumptie? Kom dan op 11 maart
kennismaken met de ploeg en ver
neem er alles over!
De Oxfam-Wereldwinkels bieden een ruime
keuze aan fairtrade- en lokale producten (voeding, cosmetica, decoratie, juwelen,…) en worden gerund door vrijwilligers. Misschien
spreekt dit u wel aan? De Oxfam-Wereldwinkel
in de Leopold I-straat wil namelijk zijn ploeg
vrijwilligers uitbreiden, niet enkel om in de winkel post te vatten, maar ook om een handje toe
te steken bij sensibiliseringsacties. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de verantwoordelijke of kom op zaterdag 11 maart om
11u in de Leopold I-straat kennismaken met de
vrijwilligersploeg tijdens een infosessie bij een
aperitiefje.
Meer info:
Michèle Potvliege
mich.potvliege@belgacom.net of in de winkel
Apero - infosessie vrijwilligers
Zaterdag 11 maart, van 11u tot 13u
Oxfam-Wereldwinkel - Leopold I-straat 527
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Crowd 4 Life op 4L Trophy
Twee Jettenaren racen voor het goede doel
Maxime en Delphine zijn twee Jetse
studenten die in februari 2018 meedin
gen naar de 4L Trophy. Deze race is
voor hen de uitgelezen kans om hun
grenzen te verleggen en tegelijkertijd
deel te nemen aan een humanitair pro
ject. Om de 8.500 € die nodig zijn voor
het project bijeen te krijgen, doen ze
een beroep op crowdfunding en bie
den ze gulle schenkers de kans om op
een originele manier mee te reizen.

D

e 4L Trophy is een race van 8.000 km,
van Biarritz tot Marrakech, aan boord van
een Renault 4L. De bedoeling van deze
rally voor studenten is om fondsen te verzamelen
voor verschillende verenigingen. De rally duurt 10
dagen en doorkruist de Marokkaanse woestijn en
het Atlasgebergte.

Superteam
Maxime Grégoire studeert mechatronica en
zijn copilote Delphine Finders-Binje volgt een master bedrijfsbeheer aan de Brussels Management
School. De twee teamgenoten vullen mekaar dus
mooi aan en genieten volop van de ervaring die
ze opdoen bij het in de praktijk brengen van hun

studiespecialisatie. Op 15 februari 2018 staan ze
samen met honderden andere deelnemers aan de
start van de 21ste editie van de 4L Trophy. En ook
al hebben de vrienden van de Crowd 4 Life-ploeg
al heel wat instanties weten te mobiliseren (vrienden, wijkcomité, sponsors in natura,…), toch hebben ze op dat vlak nog een lange weg te gaan.

Mozaïekwagen
Hoewel ze al flink opgeschoten zijn met het
klaarstomen van de Renault 4L die ze recupereerden uit Le Mans, toch moeten de twee jonge
Jettenaren nog een flink deel van de fondsen die
nodig zijn voor hun project, bijeen krijgen.
Daarom hebben ze een systeem van crowdfunding op poten gezet waarbij ze particulieren vragen om hen te steunen via de aankoop van een
print-out van hun foto die op de wagen zal komen.

Het ingezamelde geld zal niet alleen dienen om
de inschrijvingskosten te dekken, maar gaat ook
naar verschillende organisaties, zoals Enfants du
Désert, 4L solidaire of het Rode Kruis. Tijdens de
rally zijn namelijk verschillende etappes gewijd
aan giften en humanitaire acties.
Wil je Delphine en Maxime steunen? Stuur dan
een mail naar crowd4life@hotmail.com samen
met een illustratie (foto, logo, tekst,…) die jou typeert, en doe een gift via BE84 0017 8267 1959
met vermelding van je naam. Zo neem je op een
speciale manier deel aan de reis!
Meer info:
www.crowd4life.wordpress.com
www.facebook.com/Crowd4Life – 0497.97.61.49
Meer info over de rally: www.4ltrophy.com

Vrijdag 24 maart
Muzikale spaghettiavond
Op vrijdag 24 maart om 19u organiseert de
Crows 4 life-ploeg een muzikale spaghettiavond
in Sint-Agatha-Berchem om fondsen in te zamelen. Op het programma: spaghetti en een quiz
over muziek van de jaren ’70 tot nu. Zin om deel
te nemen? Je vindt alle details op de facebookpagina en de website van Crowd 4 Life.

UZ Brussel op kindermaat

18 maart 2017: Teddy Bear Hospital
Teddy Bear Hospital is een initiatief
dat bedoeld is om kinderen tussen 4
en 7 jaar spelenderwijs te laten kennis
maken met het ziekenhuis. Kleuters
assisteren voor één dag de berendok
ters (studenten geneeskunde) die hun
‘zieke’ knuffel proberen te genezen.

V

eel kinderen vinden het ziekenhuis maar
eng: ze komen er in aanraking met dokters in witte jassen, akelige onderzoeken
en vieze medicatie. Via het project Teddy Bear
Hospital, dat plaatsvindt op 18 maart in het kinderziekenhuis van het UZ Brussel, willen toekomstige dokters hen helpen hun angst voor het
onbekende te overwinnen.

Grondig onderzoek
Op de Teddy Bear Hospital-dag krijgen de kin-

deren de kans om een ziekenwagen van dichtbij
te bekijken en kunnen ze met hun knuffel langsgaan bij de huisarts, de tandarts en de apotheker.
In bepaalde gevallen is misschien een RX-foto,
een bloedonderzoek in het labo of zelfs een operatie in het echte operatiekwartier aan de orde.
En gebroken ledematen moeten uiteraard een
gipsverband krijgen. Als hun knuffel weer helemaal gezond verklaard is, krijgt iedereen nog een
sapje en een koekje.

gen. De inschrijvingen voor de editie van dit jaar
zijn nu geopend. Hou er rekening mee dat de
plaatsten beperkt en zeer gegeerd zijn. Niet te
lang aarzelen is dus de boodschap!

Inschrijven verplicht
Teddy Bear Hospital is een organisatie van de
vzw BeMSA VUB (Belgian Medical Students Association VUB), het lokale comité van de Belgische
vereniging voor medische studenten. Op dit evenement onderwerpen kinderen, bijgestaan door
studenten geneeskunde, hun knuffel aan een
grondig onderzoek, terwijl de ouders in afwachting een initiatie ‘EHBO bij kinderen’ kunnen vol-

Teddy Bear Hospital
18 maart 2017 om 13u
Kinderziekenhuis UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
Inschrijvingen: bemsa.vub.ac.be

Leefmilieu
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Kapotte fiets of iets anders dat stuk is?
Probeer het Repair Café eens!
Dankzij de vrijwillige herstellers van
het Repair Café kan u elke maand in
Jette overconsumptie tegengaan
door uw kapotte of beschadigde be
zittingen gratis te laten herstellen.
Hebt u zelf verborgen talenten? Laat
anderen er dan mee van profiteren!

H

et principe van het Repair Café is zo simpel als wat: kapotte voorwerpen of defecte apparaten een tweede leven geven
en zo strijden tegen de verspilling. Om dit mogelijk te maken, staat elke 4de zondag van de maand,
van 14u tot 16u, een ploeg dynamische vrijwilligers paraat in de lokalen van het Projet Interquartier van het Jetse Centre Culturel. Ze spreken er
af met hun herstelmateriaal om samen met u de
strijd aan te binden tegen de overconsumptie
door gratis uw huishoud- en elektronische apparaten, kleren, speelgoed,…, te repareren. En om

Zondag 26 maart 2017
Afstelling fietsen voor de lente

de komst van de lente te vieren, voorziet het Repair Café in maart een speciaal atelier ‘fietsen afregelen’ (zie kader).

Vrijwilligers gezocht!
Hebt u bijzondere gaven qua mechanica,
naaien, elektronica, enz.? Of wil u gewoon dit
duurzaam initiatief steunen door de organisatoren een handje toe te steken? Schrijf u dan in als
vrijwilliger voor het Repair Café en beleef er elke
maand opnieuw leuke momenten.

6 tot 9 maart: inzameling grofvuil
Enkel voor Jettenaren!
De gemeente Jette en Net Brussel or
ganiseren in maart een speciale afva
linzameling voor de Jettenaren.
Gedurende 4 dagen kan u met uw
huishoudelijk grofvuil terecht in mo
biele containers die op 4 plaatsen in
de gemeente zullen opgesteld staan.

(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, net als glazen
flessen en flacons, worden niet aanvaard!

Enkele regels om in acht te nemen

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 6, 7, 8
en 9 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

Kijkt u ook uit naar wat zachtere temperaturen
om u opnieuw op de fiets te wagen? Dan is het
hoog tijd dat u uw tweewieler uit de kelder
haalt en hem op het volgende Repair Café laat
nakijken voor de komende lente. Naast de gebruikelijke herstellingen van huishoudtoestellen, audio-apparatuur, informatica of kleren,
organiseert het Jetse Repair Café in maart
een speciaal atelier ‘fietsen afregelen voor de
lente’. Profiteer ervan!

Elke inwoner heeft het recht om één keer gratis maximaal 3 m2 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. U verneemt er alles over op de website van
de gemeente.
Meer info: www.jette.be
www.netbrussel.b
0800.981.81

Repair Café Jette
Zondag 26 maart, van 14u tot 16u
(En elke 4de zondag van de maand)
De Smet de Naeyerlaan 147
Meer info:
02.422.31.02 – afnicolay@jette.irisnet.be

Proxy Chimik in Jette:
Maart 2017
• Kardinaal Mercierplein, van 17u tot 17.45u
13 maart 2017
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), van 14u tot
14.45u – 11 maart 2017
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk), van
18u tot 18.45u – 27 maart 2017
• Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99) enkel
voor Jettenaren – elke dinsdag, donderdag
en zaterdag, van 9u tot 12u

Inzameling grofvuil
Waar en wanneer?
• 6/03 : H. Longtinstraat
(toegang via O. Warlandlaan)
• 7/03: J. Schuermansstraat
(toegang via H. Liebrechtlaan)
• 8/03: J. Lahayestraat 282 – Jetse Haard
(achter Esseghem 3)
• 9/03: Van Beesenlaan
(toegang via Jetselaan)
Uurrooster: van 9 tot 18u
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Inhuldiging ‘Pas à pas’ op Florairsite
Installatie, lichtspektakel en verhaal
‘Pas à pas’ werd gerealiseerd in het
kader van het programma 101e % van de
BGHM. Het omvangrijke project werd
bedacht door het kunstenaarsduo Na
thalie Brevet en Hughes Rochette en
kwam tot stand in samenwerking met
de bewoners van de wijk. De inhuldi
ging wordt op 25 maart afgesloten
met de presentatie van een verhaal.

H

et project ‘Pas à pas’ kwam er op vraag
van de Jetse Haard en werd volledig gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het kadert in het programma 101e %
van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) dat de problematiek van de sociale woningen in een ander daglicht wil stellen
door er beeldende kunstenaars op los te laten.

Inhuldiging
De Jetse Haard bestelde het project ‘Pas à pas’
voor de gebouwen op de Guillaume de Greeflaan.

van het beeldhouwwerk, maar ook naar kunstwerken uit het René Magritte Museum vlakbij.

Slotevenement op 25 maart

Het werk van de kunstenaars Nathalie Brevet en
Hughes Rochette bestaat uit 3 delen, waarvan de
eerst twee ingehuldigd werden op 23 februari. Het
beeldhouwwerk, dat bestaat uit vier inox platen die
de vier gebouwen voorstellen, bevindt zich recht
tegenover het Jeugdpark en is dus al te bezichtigen. Deze landschapsinstallatie wordt aangevuld
met een lichtinstallatie aan de ingangen van de gebouwen waarvan de gele, blauwe, roze en groene
kleuren niet alleen verwijzen naar de elementen

Naast deze twee realisaties hebben Nathalie
Brevet en Hughes Rochette ook met de bewoners
samengewerkt rond de sociale banden in de wijk.
Deze samenwerking leverde anekdotes op die dateren van Expo 58 tot nu en samengebracht werden in een verhaal dat opgevat is als een
plaatselijke ervaring. Het bevat elementen uit de
architectuur, de sociale problematiek, politiek, literatuur, kunst en poëzie. Op 25 maart zullen de
kunstenaars de tekst voordragen tijdens een wandeling door de wijk. De gevolgde weg en de plaatsen die worden aangedaan komen terug in het
verhaal en vormen een gelegenheid om bepaalde
invalshoeken op de wijk te (her)ontdekken.
De wijkbewoners worden uiteraard uitgenodigd op het slotevenement van het ‘Pas à pas’project. Daarnaast kan iedereen die dat wenst op
25 maart het resultaat van de dit artistiek initiatief komen ontdekken op de Florairsite.

OPENBARE RUIMTE
Henri Liebrechtlaan
Bekabelingswerken
Proximus begint binnenkort met bekabelingswerken in de H. Liebrechtlaan. Deze werken zullen 40
dagen duren. Naargelang de vordering van de
werken, zal het gedurende deze periode op sommige momenten onmogelijk zijn om er te parkeren. De straat blijft wel toegankelijk voor
autoverkeer en voetgangers.

Verzetsstraat

er geen autoverkeer mogelijk zijn. De straat zal wel
toegankelijk zijn voor autoverkeer en voetgangers.

C. De Clercqstraat en L. Peretstraat
Heraanleg

Tijdens de eerste helft van maart worden de voetpaden op de Graafschap Jettelaan, ter hoogte van
het huisnummer 1, heraangelegd. Tijdens deze werken zal er geen autoverkeer of parkeermogelijkheid
zijn en zal er een omleiding voorzien worden. De
straat zal wel toegankelijk zijn voor voetgangers.

In samenspraak met Hydrobru begon de gemeente
onlangs met de volledige heraanleg van de C. De
Clerqstraat en de L. Peretstraat. Deze werken zullen
enkele maanden duren. De straten zijn wel toegankelijk voor voetgangers, maar voor het autoverkeer
is er telkens een omleiding voorzien. Naargelang de
vordering van de werken geldt in beide straten een
gefaseerd parkeerverbod en is de toegang tot bepaalde garages niet altijd gegarandeerd.

Dupréstraat

Tram 9

Ondergrondse containers

Laarbeeklaan, Dikke Beuklaan, Koningin Astridplein

Graafschap Jettelaan
Heraanleg voetpaden

Afwateringswerken
Hydrobru begint binnenkort met afwateringswerken in de Verzetsstraat. De geschatte duur bedraagt 10 dagen. Tijdens deze werken zal er geen
autoverkeer mogelijk zijn en zal er een omleiding
voorzien worden. De straat zal wel toegankelijk
zijn voor voetgangers.

J.-B. Serkeynstraat
Verwijdering van de plantenbakken
Begin maart begint de gemeente met de verwijdering van de plantenbakken langs de J.-B. Serkeynstraat. Tijdens bepaalde fases van deze werken zal

Begin maart starten de werken voor de verbreding van het voetpad van de Dupréstraat, met het
oog op de installatie van ondergrondse containers. De parking van het station zal enkel bereikbaar zijn via het J. Lorgesquare en tijdens de
werken, die een week zullen duren, zal enkel
plaatselijk verkeer mogelijk zijn. De straat zal wel
toegankelijk zijn voor voetgangers.

De werken in het kader van de nieuwe tramlijn 9
op de Laarbeeklaan, de Tentoonstellingslaan
(tussen het Oude Afspanningsplein en het Eeuwfeestsquare) en op en rond het Koningin Astridplein gaan verder, met omleidingen voor het
bus- en autoverkeer als gevolg. Voor meer info
kan u terecht op www.tram9.brussels of via de
ombudsman: Johan Van Laer – 0497.58.22.57
ombudsmantram9@gmail.com.

Mobiliteit
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Projectoproep fietsparking
Tover een leegstaande ruimte om tot beveiligde fietsstalling
De gemeente Jette doet een oproep
om ruimten ter beschikking te stellen
die kunnen dienst doen als beveiligde
fietsparking voor buurtbewoners. De
drie meest relevante projecten bin
nen het Brussels gewest kunnen al
vast rekenen op de steun van het
parkeeragentschap parking.brussels.

J

ette voert al jaren een actief fietsbeleid en
daar zijn onder meer de fietsboxen in de
Jetse straten een mooi voorbeeld van.
Toch kunnen dergelijke initiatieven om de fiets als
vervoersmiddel te stimuleren niet eindeloos herhaald worden. Daarom staat de gemeente voor
100% achter de projectoproep van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest om leegstaande ruimten
om te vormen tot fietsparkings voor buurtbewoners.

Projectfinanciering
Bent u eigenaar van een leegstaande garage,
gelijkvloerse verdieping of handelspand in een
dichtbevolkte buurt? Hebt u een lokaal of een beveiligde en overdekte ruimte op overschot waar
mits de nodige aanpassingen plaats is voor 10 of
meer fietsen? Geef dan een seintje aan de gemeentelijke dienst Mobiliteit en misschien financiert parking.brussels straks de inrichting van uw eigendom
als een fietsparking voor buurtbewoners.

Wacht dus niet te lang om uw steentje bij te dragen aan de verdere uitbouw van de fietsinfrastructuur van onze gemeente…
Meer info en indienen van projectvoorstel:
dienst Mobiliteit - 02.422.31.04 mobiliteit@jette.irisnet.be

Insturen voor 15/03!
Met deze oproep wil parking.brussels verenigingen, handelaars en privépersonen bijstaan om
fietsparkings in te richten op plaatsen waar de
vraag het grootst is. Concreet voorziet het agentschap projectfinanciering voor de inrichting van
de parkings en de betaling van een eventuele (redelijke) huurprijs. Opgelet: de projectvoorstellen
moeten wel ingediend worden voor 15 maart 2017.

Charles Woestelaan
Hou fiets- en voetpaden vrij voor zachte weggebruikers!
Sinds de heraanleg van de Woeste
laan maakt een vervelende en ronduit
gevaarlijke gewoonte zijn opmars op
deze Jetse verkeersader: stilstaan of
parkeren op het fiets of voetpad.
Voor alle duidelijkheid: het mag niet!
Wat zegt de wegcode hierover?

D

e parkeersituatie in de Woestelaan is inderdaad grondig gewijzigd vergeleken met
vroeger. Daar waar de parkeerplaatsen
zich nu langs de middenberm bevinden, lagen ze
voor de werken aan de buitenkant van de weg
zodat automobilisten makkelijker konden laden en
lossen voor een garage. Daartegenover staat dat
er nu wel een pak parkeerplaatsen zijn bijgekomen.

kunnen betekenen voor de andere weggebruikers
om er stil te staan of te parkeren of waar het hen
onnodig zou kunnen hinderen’. Autobestuurders
die deze verkeersregel overtreden riskeren een
administratieve boete van 110 ¤.

Stilstaan vs parkeren
Onder stilstaan verstaat de wetgever: stoppen
uitsluitend met de bedoeling passagiers te laten
in- of uitstappen of goederen te laden of te lossen. Parkeren betreft een totaal andere actie. Wie
naar de bank gaat of zijn boodschappen vlug in
de koelkast gaat stoppen, is bijvoorbeeld aan het
parkeren. In het geval van de Woestelaan mag dit
dus enkel op de daartoe voorziene plaatsen langs
de middenberm. Stilstaan mag eventueel ook op
de rijbaan zelf, behalve in de buurt van een kruispunt of oversteekplaats.

Stilstaan en parkeren
Laten we over een ding duidelijk zijn: stilstaan
of parkeren op het fiets- of voetpad mag in geen
geval. Artikel 24 van de wegcode vermeldt expliciet dat dit plaatsen zijn ‘waar het een gevaar zou

Voor afspraken i.v.m. verhuizingen of langdurige leveringen neemt u best contact op met
de gemeentelijke dienst Openbare ruimte
(02.423.13.88).
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Workshops Leefmilieu Brussel
Telen in de stad
In het kader van de Good Food-strategie organiseert Leefmilieu Brussel in heel het Brussels
gewest een serie workshops onder de naam ‘Telen in de stad’. De gemeente Jette en het
Jetse OCMW doen mee aan het initiatief en willen u inwijden in het kweken van uw eigen
groenten en fruit.

V

an maart tot november organiseert de
gemeente Jette 6 gratis workshops
waarin telkens een ander thema aan bod
komt. De workshops worden gegeven in het
Frans, maar zijn toegankelijk voor Nederlandstaligen (tweetalige syllabus).

Mijn moestuin op 1 m2
Van de eerste workshop vinden op woensdag 15
maart twee sessies plaats: om 13u en om 18u. U
ontdekt er samen uw gezin de geneugten van een
moestuin. Om het hele jaar door dagelijks te genieten van een portie verse groenten is een
moestuin van 1 m2 de ideale oplossing voor in de
stad. Een kleine oppervlakte, groentevariëteiten
die makkelijk te kweken zijn en de nodige tips, leveren al vlug gezonde producten op. Op deze
workshop krijgt u de nodige tips om een moestuin
van 1 m2 te starten en op een ecologische manier
te onderhouden aan de hand van een kalender
met beproefde handelingen en kweekplannen.

Hoe inschrijven?
De inschrijvingen voor de workshops starten 4 tot
5 weken voor de eigenlijke workshop via een onlineformulier op de website van Leefmilieu Brussel. Van zodra uw inschrijving verwerkt is,
ontvangt uw een bevestigingsmail. Wie geen toegang heeft tot internet kan zich inschrijven via de
gemeente of het OCMW.
Inschrijvingen en praktische details:
http://www.leefmilieu.brussels/themas/voeding/a
cties-van-het-gewest/good-food-opleidingen
Meer info:
Coralie Meeus (gemeente Jette)
cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03
OCMW: cpas-ocmw@jette.irisnet.be - 02.422.46.11
Mijn moestuin op 1 m2
Woensdag 15 maart om 13u of 18u
Gemeentelijke dienst Beplantingen
Laarbeeklaan 120
Gratis, inschrijven verplicht

Thema’s van de workshops in Jette
• Mijn moestuin op 1 m2
• Mijn kruiden
• Mijn moestuin op het balkon
• Mijn stadskippen
• Mijn moestuin in de keuken
• Mijn fruitgaard

Het groene netwerk in Jette
Lezingen en wandelingen
De vele parken en bossen bepalen
voor een groot stuk het groene karak
ter van Jette. En het is net die natuur
lijke rijkdom die de gemeente, in het
kader van het nieuwe actieplan van
het groene netwerk, in de kijker wil
zetten.

V

an maart tot september 2017 kan u deelnemen aan een reeks lezingen en geleide
wandelingen in het kader van het groene
netwerk. Bruno Verhelpen is natuurgids bij de
vzw C.E.B.O. (de Milieucommissie voor BrusselWest) en zal u met passie inwijden in 3 verschillende thema’s: bomen, vogels en paddenstoelen.
Bij elk thema belicht hij in een lezing de theorie
en gaat hij iedereen de daaropvolgende zaterdag
voor op een geleide wandeling om op het terrein
op ontdekking te gaan.

Het Dielegembos en zijn bomen
De reeks start in maart met een ontdekkingstocht
waarbij de focus ligt op de bomen. De lezing vindt
plaats op 21 maart en wordt gevolgd door een wandeling in het Dielegembos op zaterdag 25 maart.
De wandelingen zijn gratis, maar inschrijven is
wel verplicht, gezien het aantal plaatsen beperkt
is. De voertaal is telkens Frans, maar de gids is
tweetalig en kan in functie van de groep ook in
het Nederlands tussenkomen.
Het Jetse groene netwerk: bomen
• Lezing: dinsdag 21 maart om 19u
gemeentelijke dienst Beplantingen
(Laarbeeklaan 120)
• Wandeling: zaterdag 25 maart om 14u
Dielegembos, afspraak voor het Wouterspaviljoen (A. Woutersstraat 12)
Info en inschrijvingen:
cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03

Duurzame ontwikkeling
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Schrijf je nu in voor de ‘Groene’ Bezem 2017
Jetse netheidsactie breidt zich uit tot groene ruimten
De Gouden Bezem is de jaarlijkse
grote netheidsactie waarbij de Jetse
straten een grondige beurt krijgen.
Vanaf dit jaar wordt het actieterrein
van deze operatie uitgebreid tot de
parken en groene ruimten van onze
gemeente en spreken we voortaan
van de ‘Groene Bezem’.

handen in elkaar slaan om met borstel, blik en ander
gereedschap hun buurt eens grondig aan te pakken.
Dit evenement vormt tevens de ideale gelegenheid
om de leefomgeving op te fleuren en kennis te
maken met de straatvegers die elke dag het beste
van zichzelf geven om onze wijken proper te houden.

Algemene mobilisatie
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 leefomgeving 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
alvast 22 april vrij in je agenda!

V

orig jaar namen 287 Jettenaren deel aan
de 10de editie van de Gouden Bezem en
ging de ploeg ‘Jacques Brel’ met de trofee
van best vertegenwoordigde wijk aan de haal. Dit
jaar krijgt deze sensibiliseringsactie dus zelf een
opknapbeurt en focust ze onder de nieuwe naam
‘Groene Bezem’ niet alleen op de straten maar
ook op parken, pleinen en groene ruimten in het
algemeen.

Groene Bezem Actie 2017
Zaterdag 22 april, van 9.30u tot 11.30u
Meer info en inschrijvingen:
Eco-raadgeefster – Coralie Meeus
cmeeus@jette.irisnet.be - 02.422.31.03

Met vereende krachten
Het principe blijft hetzelfde: wijkcomités, eco-ambassadeurs, straatvegers en buurtbewoners die de

Bouw mee aan een No Impact Jette
23 maart 2017: lancering ambitieus project

’

N

o Impact Man’ is de titel die New Yorker
Colin Beaver kreeg toen hij, samen met
zijn vrouw en dochter, een jaar lang probeerde te leven zonder een impact te hebben op
het milieu. Zo behoorden het gebruik van lokaal
en duurzaam voedsel, geen afval produceren en
minder energie consumeren tot zijn dagelijkse
routine. En dat is nu net wat No Impact Jette beoogt, zij het in iets minder extreme mate.

Acties en uitdagingen
De bedoeling is dat zoveel mogelijk Jettenaren
deelnemen aan het project No Impact Jette en
dat ze in mei en juni 2017 samen een actieprogramma uitwerken rond drie thema’s: voedsel,

afval en energie. Het programma zelf – dat loopt
van september tot half december – zal enerzijds
bestaan uit concrete acties waar de deelnemers
individueel kunnen op inschrijven (kraantjeswater

“

WEES ZELF DE VERANDERING
DIE JE IN DE WERELD WIL ZIEN
(MAHATMA GHANDI)

”

drinken, seizoensgebonden groenten en fruit
kopen,…) en anderzijds uit uitdagingen die de
deelnemers als groep kunnen aangaan (1 week
zelfgemaakte producten consumeren, 1 week zonder afval,…), telkens op vrijwillige basis.
Om een actie of uitdaging tot een goed einde
te brengen kunnen de deelnemers rekenen op de
nodige hulp onder de vorm van workshops, geleide bezoeken en vormingen. De deelname aan
No Impact Jette is gratis en inschrijven kan tot 15
augustus via de milieuraadgeefster Coralie Meeus
(cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03).

Blog en grootse lancering
In afwachting van het officiële startschot van
No Impact Jette kan u al uitgebreid kennismaken
met het project via de blog (http://noimpactjette.blogspot.be). Maar de grote lancering van dit
ambitieuze en duurzame initiatief vindt plaats op
donderdagavond 23 maart 2017, om 19 uur, in de
Nederlandstalige bibliotheek op het Kardinaal
Mercierplein. Het project wordt er uitgebreid toegelicht, waarna de aanwezigen ongetwijfeld in de
rij zullen staan om zich in te schrijven op No Impact Jette...

No Impact Jette – lancering project
Donderdag 23 maart om 19u
Nederlandstalige
bibliotheek
(Jan Verdoodtzaal
I M PA C T
O
N
2de verdieping)
JETT
Kardinaal Mercierplein 6
Info en inschrijvingen:
http://noimpactjette.blogspot.be

E

In navolging van de No Impact Man
gaat ook Jette de No Impacttoer op.
De komende maanden kan iedereen
zich engageren om aan de hand van
de thema’s voedsel, afval en energie,
mee te werken om de impact op het
milieu tot een minimum te beperken.
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26 maart 2017

Ontbijt langs het water

O

p zondag 26 maart kan u in het Koning
Boudewijnpark ontbijten langs het water
en deelnemen aan allerhande activiteiten
voor het hele gezin. Na het ontbijt en de animatie
kan u deelnemen aan de grote schoonmaakactie
of aan de ontdekkingswandeling in de Molenbeekvallei.
9.30u-11.30u:
Ontbijt langs het water (breng je picknick mee)
9.30u-16u:
• infostands en kinderanimatie, met sprookjes
over het water in de stad;
• animatie met onder meer een labo van de ULB:
een waterlabo waar met watertesten de waterkwaliteit nagegaan wordt. Een waterkundige zal
tegelijkertijd allerhande testen uitvoeren.

kronkelend een weg baant. De Molenbeekvalei
herbergt een onverwacht rijke biodiversiteit, aangepast aan de vochtige omgeving. Om het nuttige
aan het aangename te koppelen, kan u deelnemen aan de schoonmaakoperatie om de natuurlijke schoonheid van deze unieke plek te bewaren.
15u:
Ontdekkingswandeling in de Molenbeekvallei, met
de vzw Coördinatie Zenne. Deze wandeling leidt
u langs de beekjes, vochtige zones, bossen en
weilanden van de Molenbeekvallei.
14u:
Schoonmaakoperatie in het Koning Boudewijnpark, met het Jane Goodall Institute Belgium.
Kom het prachtige kader van het Koning Boudewijnpark ontdekken, waar de Molenbeek zich

Dag van het Water
26 maart 2017 van 9.30u tot 16u
Fase II (speelplein) van het Koning Boudewijnpark, E. Toussaintstraat

28 maart 2017

22 oktober 2017
Seniorenuitstap

Lentefeest Senioren

TOTEM
het nieuwste spektakel
van Cirque du Soleil!

Boudewijn, le roi triste

D

it jaar staat de opvoering van ‘Boudewijn,
le roi triste’, een theaterstuk van Paljas
Producties, op het programma van het
lentefeest van de Jetse senioren. ‘Boudewijn, le roi
triste’ is het amusante verhaal van onze geliefde
vorst en al zijn aanverwanten. Het is een vervolg
op het succesvolle ‘Leopold den Twiede’. Frans Depeuter schreef dus opnieuw een koningsverhaal,
dit keer over Boudewijn. Je zou denken dat daar
niet zoveel over te vertellen valt, maar niets is minder waar. Pittige, ontroerende verhalen, pakkend,
hilarisch, en... geschiedkundig nog juist ook.
Een geschiedenisles, maar dan veel leuker dan
op de schoolbanken. En niet alleen Boudewijn
komt aan bod, ook Albert, Fabiola en Paola, Filip
en Laurent passeren de revue. En wat er uiteindelijk allemaal gezegd zal worden, da wete waalle
nie, mor waalle weten wél... dat het lachen wordt!
Erik Goris, die ook de tekst bewerkte en naar
zijn hand zette, bezorgt u weer een zeer grappige
en ontspannende namiddag, al uw zorgen zijn zo
vergeten!
Lentefeest Senioren: Boudewijn, le roi triste
Dinsdag 28 maart 2017 om 14.30u
Gemeentelijke feestzaal - Kardinaal Mercierplein 10
Inkom: 7¤ (koffie en taart inbegrepen)

Cirque du Soleil brengt vanaf sep
tember 2017 zijn indrukwekkende
spektakel TOTEM voor de allereer
ste keer in België, en dat in Brussels
Expo op de Heizel. De show neemt
je mee op een fascinerende reis
doorheen de evolutie van de mens.
Meer dan 3 miljoen toeschouwers bewonderden reeds dit spektakel waar 46 acrobaten,
acteurs, muzikanten en zangers uit 17 landen
aan deelnemen.
Beleef samen met de Jetse senioren een onvergetelijke wow-ervaring dankzij deze
unieke voorstelling van Cirque du Soleil. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt, wees er dus
snel bij. Inschrijven kan vanaf 6 maart 2017.

Info en reserveringen:
Dienst senioren – 02.423.12.67 – verdieping ET
(telkens op donderdag, van 2 tot 23 maart, van
13.30u tot 15.45u. Wie onmogelijk kan langskomen op donderdag, kan telefonisch contact opnemen of mailen naar cademeyer@jette.irisnet.be.

Seniorenuitstap TOTEM – Cirque du Soleil
Zondag 22 oktober om 14.30u
Brussels Expo (naast Paleis 12)
Prijs: 40 euro (vervoer niet inbegrepen)
Info en reserveringen (vanaf 6 maart):
Dienst senioren (verdieping ET)
02.423.12.67 – cademeyer@jette.irisnet.be

Jeugd

STAGES
Creatief
GC Essegem
Speelweek ‘Meneer René’
(Phanta Rei)
Alles wat meneer René
schildert lijkt net echt.
Op een dag wordt het ook
allemaal echt!
Een appel, een auto, een cruiseschip, een vliegtuig…
Meneer René blijft maar
schilderen.
Er is zoveel wat hij wil
hebben…
Naar het gelijknamige boek van
Leo Timmers.
2017 is het Magrittejaar in Jette. In het
kader hiervan beleven de allerkleinsten een speelweek vol surrealisme.

Van 10 tot 14 april 2017, van 9u
tot 16u (opvang van 8u tot 17u)
Voor kinderen van 3 tot 6 jaar uit
het Nederlandstalig onderwijs
Prijs: 55 ¤/ 50 ¤ (voor 2de kind) 10 ¤
(Paspartoe kansentarief)
Meer info:
GC Essegem – Leopold I-straat 329
www.essegem.be
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Stages paasvakantie
Nog op zoek naar een stage voor uw zoontje of dochtertje tijdens de paasvakantie?
Jette telt alvast enkele organisaties die uw oogappels zeker een actieve en/of
creatieve vakantietijd kunnen bezorgen.

Creatief
IBO De Puzzel
IBO De Puzzel Magritte en Leopold
maken zich klaar om een leuke vakantie te beleven met uw kinderen!
Het wordt een weekje vol speelplezier en coole activiteiten.

Van 3 tot 14 april 2017
• Magritte
Wemmelsesteenweg 229
Van 7u tot 18.30u
Voor kinderen uit het kleuter- en
het lager onderwijs
• Leopold
Leopold I-straat 307
Van 7u tot 18.30u
Voor kinderen uit het kleuter- en
het lager onderwijs
Inschrijvingen: vanaf 6 maart 2017,
ter plaatse (na afspraak), via
02.427.09.44 of
depuzzelmagritte@sint-goedele.be
Prijs: 10 ¤ per dag (5 ¤ sociaal tarief)
en per kind, 15 ¤ voor 2 kinderen
Prijs per halve dag: 7 ¤ (max. 6 uur)
In de prijs zijn mogelijke uitstappen,
10-uurtje en 4-uurtje inbegrepen.
Meer info:
IBO De Puzzel
02.427.09.44

Open lucht
De Kinderboerderij van
Jette
Half april organiseert de Kinderboerderij 2 stages, een voor kinderen van 4 tot 6 jaar (16 beschikbare
plaatsen) en een voor kinderen van
7 tot 9 jaar (20 beschikbare plaatsen). De verzorging van de dieren en
de ontdekking van het boerderijleven vormen er de rode draad. Inschrijven voor deze stages kan
vanaf maandag 6 maart om 20u via
de website van de Kinderboerderij.

Van 10 tot 14 april 2017
Van 9 tot 16u (opvang ’s morgens
vanaf 8u en ’s avonds tot 17.30u:
prijs inbegrepen in prijs van stage –
opvang na 17.30u: 5 ¤)
Info en inschrijvingen:
www.kinderboerderijjette.be
Prijs: 90 ¤ + 7 ¤ lidgeld (1 maal per
jaar en per gezin)
Meer info:
De Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172

Multidisciplinair
Kids’ Holidays Jette
Tijdens de paasvakantie organiseert
de gemeentelijke dienst Jeugd en
Sport jaarlijks het vakantiespeelplein Kids’ Holidays voor kinderen
van 3 tot 12 jaar.
In het groene kader van het Poelbosdomein worden de kinderen opgevangen door gebrevetteerde of
ervaren animatoren en nemen ze
deel aan activiteiten die aangepast
zijn aan hun leeftijd: creatieve workshops, sport, zwemmen, minigolf,
culturele uitstapjes,…

Van 3 tot 7 april en van 10 tot 14
april 2017
Prijs: 92 ¤ (46 ¤ voor Jettenaren)
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110
Van 7 tot 17.30u (soep en broodje inbegrepen – picknick meebrengen)
Info en inschrijvingen:
www.jette.be
(Vrije tijd – Jeugd – Kids’ Holidays)

Nog tot 12 maart 2017

Cinema Fonkel*: Filmfestival voor groot en klein
Ook in maart kunnen jong en oud ge
nieten van Cinema Fonkel*, een gratis
kinderfilmfestival in Jette en Laken.
Breng je (groot)ouders, broers, zus
sen en vriendjes uit de straat mee en
geniet van superleuke films.

D

waal je mee in een wereld van wandelende takken, magische boeken, verloren
pinguïns, vliegende jongens en nog zoveel meer? Nog tot 12 maart kom je terecht in de
fantastische wereld van kinderfilms in GC Essegem, GC Nekkersdal, de Jetse Nederlandstalige
bibliotheek en Ploef! dankzij het kinderfilmfestival
Cinema Fonkel*. Iedereen is welkom om mee te

dromen: de prijs is supergratis en de deuren
staan open voor groot en klein.

Nog 5 filmvoorstellingen
Op het programma van Cinema Fonkel* staan
nog 5 filmvoorstellingen op verschillende plaatsen in Jette en Laken, met ‘Phantom Boy’, ‘Mannetje Tak’, ‘Boxtrollen’, ‘Spookje Laban’ en
‘Ponyo’.
Ontdek het gedetailleerde programma
op www.essegem.be/cinema-fonkel-1.

Cinema Fonkel*
Nog tot 12 maart 2017
Op verschillende plaatsen in Jette en Laken
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Samenleving

Erfgoedbank Jette zoekt
enthousiaste vrijwilligers
De Erfgoedbank zorgt ervoor dat het
Brusselse en Jetse erfgoed bewaard
blijft. Enthousiaste vrijwilligers helpen
om onze geschiedenis levendig te hou
den. Zin om zelf bij te dragen tot dit be
langrijk project? Lees dan zeker verder.

V

ia www.erfgoedbankbrussel.be/jette kan
je het erfgoed van Jette en Brussel bekijken. De focus ligt op materiaal dat niet
wordt bewaard in musea of archieven en soms
dreigt verloren te gaan, zoals collecties van privéverzamelaars, families, verenigingen en heemkundige kringen. De Erfgoedbank toont dus
vooral foto’s, prentkaarten, affiches en bidprentjes en laat je verborgen verhalen en beelden
van Jette en Brussel ontdekken.

Verzamelen, scannen en digitaliseren
Voor de werking van deze Erfgoedbank kan er
gerekend worden op verschillende dynamische
vrijwilligers. Zij zetten zich in om oude foto’s te
verzamelen en te scannen, te digitaliseren en te
beschrijven. De Erfgoedbank van Jette is nu op

zoek naar vrijwilligers die het redactieteam willen
versterken. Ken je Jette goed, heb je een neus
voor taal en/of spreekt het Jets verleden je aan?
Neem dan snel contact op met Sabina Lauro
(slauro@jette.irisnet.be of 02.427.76.07), de lokale
coördinator van de Erfgoedbank Jette en maak
kennis met het vrijwilligersteam van de Erfgoedbank.

Erfgoedbank Jette is een samenwerkingsproject
van de gemeente Jette, bibliotheek Jette,
GC Essegem en de Erfgoedcel Brussel (VGC).
Meer info:
Jessy Neukermans
Erfgoedbank Jette
jneukermans@jette.irisnet.be - 02.422.31.80

Vrijwilligers gezocht voor culturele
evenementen in Jette
Altijd al willen meedraaien op ver
schillende evenementen zoals het
straatkunstenfestival Voenk, het Joer
metfestival, het Magrittejaar en an
dere? Grijp dan nu je kans!

D

e gemeentelijke dienst Cultuur is op zoek
naar vrijwilligers die graag een handje willen toesteken op onze evenementen. Tijdens deze evenementen zijn er allerhande taken
die uitgevoerd moeten worden. We hebben een
brede waaier aan keuzemogelijkheden zodat je
iets kan kiezen dat je graag doet. Je zal mee deel
uitmaken van het team cultuur en ondersteuning
krijgen waar nodig. We bieden je een mooie ervaring, een blik achter de schermen en misschien
maak je wel nieuwe vrienden?
Info en inschrijvingen: stuur je gegevens door
naar cultuur@jette.irisnet.be en wij nemen snel
contact met jou op! Of bel naar 02.422.31.80.

Economisch leven
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Het Spiegelplein stelt voor…
De handelszaak van deze maand voorstellen hoeft nauwelijks, want ze is door de jaren heen
uitgegroeid tot een instituut in Jette. Gelegen pal op het Astridplein zelf kan je er bovendien
moeilijk naast kijken. En het product dat er verkocht wordt, is zo Belgisch als maar kan zijn…

Zo het Spiegelplein,
zo frituur De Spiegel

N

u we voor deze reeks bijna het plein rond
geweest zijn, zouden we bijna die ene
zaak over het hoofd zien die pal op het
plein zelf staat: frituur De Spiegel. Sinds meer
dan 70 jaar een begrip in onze gemeente, al 10
jaar synoniem voor een architectonisch curiosum, maar vooral: leverancier van hét Belgische
product bij uitstek: de friet. De dagelijkse leiding
is er in handen van een goedlachse vijftiger die
iedereen kent als Bob. “Het is een verbastering
van mijn echte naam, maar het ligt makkelijker in
de mond,” weet hij te vertellen. Bob maakt ondertussen al 38 jaar de dienst uit in de frituur, die eigendom is van Pierre Close. “Ik ben er eigenlijk
toevallig terechtgekomen. Ik werkte in die tijd in
een restaurant toen ik vernam dat de frituur een
nieuwe uitbater zocht, een opportuniteit die ik
met beide handen heb gegrepen. Nu zijn we zoveel jaar verder en ik doe mijn job nog altijd even
graag. Ik ben er 20 jaar geleden zelfs voor verhuisd van Waver naar hier”, voegt deze naar
eigen zeggen ondertussen rasechte Jettenaar
eraan toe.
Frituur De Spiegel is het soort zaak dat het
moet hebben van de inzet van werkwilligen –
meestal studenten – die een centje willen bijverdienen. “En in al die jaren zijn er nogal wat door
mijn handen gepasseerd”, lacht Bob. “Want ze
moeten uiteraard allemaal de knepen van het vak
aangeleerd krijgen, en die taak neem ik graag op
mij.” Behalve hijzelf, voorzien zo’n 6 tot 7 werknemers de klanten van de frituur dagelijks van
verse, krokante frietjes en snacks in alle vormen

en smaken. En wat die frieten betreft, bestaat er
volgens deze uitbater niet zoiets als ‘het geheim
van de beste friet’. “Alles hangt af van de kwaliteit
van de gebruikte aardappelen, het frituurvet en
de baktemperatuur”, vat hij kort maar bondig
samen.
Maar hoe ziet Bob nu eigenlijk de toekomst nu
de werken rond tram 9 alsmaar dichter komen en
het plein zelf straks onder handen genomen
wordt? “Wat de frituur betreft ondervinden we
momenteel een lichte terugval ten gevolge van
de werken, maar ik heb wel een positief gevoel bij
de aangekondigde veranderingen die ons te
wachten staan”, stelt hij. “Die complete heraanleg

zal het plein opvrolijken en de buurt doen herleven. En dat zal iedereen ten goede komen”, voegt
hij er nog aan toe. “Want Jettenaren zijn nu eenmaal levensgenieters die graag onder de mensen
komen. Het gerenoveerde en autoluwe Spiegelplein zal zich daar perfect toe lenen. En wie weet
spreken de Jettenaren wel af aan frituur De Spiegel om van daaruit rond te kuieren en de vernieuwde buurt te verkennen “, besluit hij met een
knipoog…
Open van zo > do van 11u tot 23.30u,
op vr en za van 11u tot 00.30u
Koningin Astridplein

Nieuwe handelszaken te Jette
Elke maand stellen we u in Jette Info de nieuwe
handelszaken voor die recent hun deuren openden in Jette. Zo kwam er onlangs op de Jetsesteenweg een nieuwe optiekzaak bij. Misschien
een tip voor wie aan een nieuwe (zonne)bril toe
is…
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.

 Optical Discount
Optiekzaak
Jetsesteenweg 679
Open van maandag tot zaterdag,
van 10u tot 18.30u
02.219.39.74
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21 maart 2017: Nacht van de Geschiedenis
Lezing: Het muzikale leven in Brussel
ten tijde van René Magritte
In het kader van het Magrittejaar or
ganiseert de Openbare bibliotheek
samen met het Davidsfonds Jette een
lezing met Elise Simoens.

E

lise Simoens is musicologe en pianiste en
is sinds drie jaar directeur van de Jetse
Academie. Ze heeft echter ook een ruime
ervaring in het schrijven en spreken over klassieke muziek voor een breed publiek.
“Omdat we met de academie ook een groot
Magritteproject op poten zetten, voelde ik de
drang om me eens in het muziekleven ten tijde
van René Magritte te verdiepen”, vertelt Elise. “Er
gebeurden toen echt wel heel veel interessante
dingen op korte tijd. Als Belgische hoofdstad herbergde Brussel natuurlijk heel wat internationale
figuren en stromingen. Magritte maakte deel uit
van de Brusselse groep surrealisten. In tegenstelling tot in Parijs, waar musici uit de surrealistische
kringen geweerd werden, maakten in Brussel ook
enkele musici deel uit van de groep surrealisten.
Eén daarvan is André Souris: een exacte tijdgenoot van Magritte, een soort uomo universale die
ook componeerde en dirigeerde.”
“Muziek kan onredelijke gevoelens opwekken.
Zo oordeelden de Brusselse surrealisten. De muziek mocht niet te complex zijn, maar mocht te-

gelijk ook geen goedkoop vertier zijn. Ze moest
haar toehoorders bevrijden van allerlei belemmeringen.” Ben je benieuwd hoe die muziek dan wel
klinkt? Tijdens haar lezing zal Elise Simoens enkele uitzonderlijke opnames laten horen, want
deze muziek wordt maar zelden uitgevoerd. Een
van de huisregels van de Brusselse surrealisten
was dan ook om discreet en binnenskamers te
blijven.

Lezing: Het muzikale leven in Brussel ten tijde
van René Magritte
Dinsdag 21 maart 2017 om 20u
Nederlandstalige bibliotheek – Jan Verdoodtzaal
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis toegang, wel inschrijven via
www.jette.bibliotheek.be of 02.427.76.07
Meer info:
Mia Felix – Jette@davidsfonds.net – 02.888.93.54

Nieuwe ruimte voor de Jetse bibliotheken
Naam gezocht vóór inhuldiging op 1/04!
De patio tussen de Nederlandstalige
en de Franstalige bibliotheek is hele
maal opgefrist en omgevormd tot
een gemeenschappelijke leesruimte
voor de Jetse bibliotheken. Op 1 april
2017 om 14u vindt de inhuldiging
plaats met muzikale omlijsting van de
Brusselse folkgroep Emballage Kado.
Ambiance verzekerd!

E

r komt onder meer een koffiebar om de
bezoekers te laten genieten van heerlijke
aroma’s, de een al exotischer dan de
ander. Maar voor het zo ver is zijn de bibliotheken
nog op zoek naar een naam voor deze nieuwe

ruimte… Uiteraard een naam die zowel in het Nederlands als in het Frans goed bekt! U hebt tot 14
maart de tijd om uw voorstellen in te sturen.
Daarna wordt u uitgenodigd om een keuze te
maken uit de weerhouden voorstellen. Bij de inhuldiging op 1 april krijgen we te horen welke
naam de meeste stemmen kreeg.
Hebt u leuke ideeën? Mail dan uw voorstellen
naar een van de bibliotheken, post ze op Facebook of geef ze door aan het onthaal.
Stuur uw voorstellen naar jette@bibliotheek.be,
bibliojette@jette.irisnet.be, of via Facebook (‘bibliojette’ ou ‘bib jette’)
Nederlandstalige bib – Kardinaal Mercierplein 6
BiblioJette – Kardinaal Mercierplein 10
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Jazz Jette Club²
Golden Jette Sextet, The Colibri’s Band & jamsessie
In december vorig jaar werd met de
‘Jazz Jette Club’ een nieuw muzikaal
evenement gelanceerd. Deze jazz
avond kende meteen een mooi suc
ces, zodat op 17 maart een nieuwe
editie geprogrammeerd staat.

J

azz Jette Club is een idee van de Franstalige Academie. In maart staat een jazz-optreden van Golden Jette Sextet en The
Colibri’s Band op de affiche, gevolgd door een
heuse jamsessie waar iedereen kan komen meespelen.

Swingende ritmes en jamsessie
Golden Jette Sextet zal alle toeschouwers aan
het dansen krijgen met hun swingende ritmes en
ritmische jazzmelodieën. Laat u verrassen door
hun repertoire dat u onderdompelt in het mooie
universum van de jazz.
The Colibri’s Band is een ensemble van de
Franstalige muziekacademie bestaande uit jazzliefhebbers uit verschillende generaties. Ze
komen reeds jarenlang wekelijks samen om onder
begeleiding van hun leerkracht Piotr Paluch jazzklassiekers te spelen en bekende nummers in een
jazzkleedje te stoppen.
Na het concert van The Colibri's Band kan iedereen die dat wenst mee musiceren tijdens een
jazz jamsessie. Piano, drumstel en gitaarversterkers staan ter beschikking. Eigen instrumenten
meebrengen kan natuurlijk ook. Hapjes en drankjes zijn beschikbaar aan de bar. Tot dan!

Jazz Jette Club2
Vrijdag 17 maart 2017
Atelier 34zero Muzeum
de Rivierendreef 334

20u: Concert Golden Jette Sextet &
The Colibri’s Band
21u: jamsessie
Gratis toegang - Info: 02.423.12.65

Zaterdag 1 april 2017

Grote paaseierenjacht in het Garcetpark

O

ok in Jette staat de lente voor de deur en
dat betekent dat de traditionele paaseierenjacht er zit aan te komen. Afspraak
voor alle lekkerbekken op zaterdag 1 april om
10.30u aan de ingang van het Garcetpark. Vergeet
niet op voorhand in te schrijven!
Alle kinderen tussen 3 en 12 jaar vergezeld van
hun ouders zijn welkom. Het principe is eenvoudig: het Garcetpark ligt bezaaid met tennisballen
waarvan ze er twee 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 1 april 2017, van 10.30u tot 12u (toegang
tot 11.45u)
Meer info: 02.423.13.02
Garcetpark (ingang Kardinaal Mercierplein)
Inschrijven verplicht van 2 tot 23.03.2017 op
www.jette.be
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Cellisten Jetse (en andere)
academies veroveren Flageygebouw

© Marianne Hommersom

A

ls celloleraar Stijn Kuppens in actie
schiet, dan mag je je aan een bijzonder
resultaat verwachten. Voor het optreden
van de Jetse Academie tijdens Academix (het
jaarlijkse muziekfeest van alle Brusselse academies) enthousiasmeerde hij enkele collega-celloleraars uit andere academies om een immens
cello-orkest te kunnen vormen. Meer dan 70 cellisten spelen op zondagnamiddag 19 maart in de
wereldberoemde akoestiek van Studio 4 van het
Flageygebouw. In de voormiddag treden ook enkele sterren uit de klas pianojazz van Pierre
Anckaert op.

Repetities Magritteproject
Intussen wordt de intensiteit aan repetities

voor het grote Magritteproject van de academie
(optredens op 5 en 6 mei in CC De Zandloper,
Wemmel) opgetrokken. De zangers van de klas
van Nel Vanhee brengen u in de gepaste sfeer en
presenteren op maandag 13 maart een concertprogramma waarvoor ze zich lieten inspireren
door schilderijen van René Magritte.

Zomerstages
Intussen zijn de inschrijvingen voor de beide
zomerstages van de academie gelanceerd. Van 21
tot en met 25 augustus is er in samenwerking
met GC Essegem een toneelstage voor mensen
vanaf 9 jaar. ‘Mensen’ staat er, want behalve kinderen en jongeren zijn ook volwassenen er van
harte welkom. Drie ervaren leerkrachten begelei-

den je naar een voorstelling waarin leeftijd geen
rol speelt. Inschrijven doe je via www.essegem.be.
Van 28 tot en met 31 augustus krijgen kinderen
van 5 (tweede kleuterklas afgerond) tot 12 jaar de
kans deel te nemen aan een muziekstage. In de
voormiddag is er tijd voor samenspel, koor, instrument, initiatie en experiment. De namiddag is
voorbehouden voor sport en spel. Kinderen die al
een instrument bespelen, zijn uiteraard welkom.
Maar ook wie geen voorkennis heeft, kan inschrijven. Deze stage gaat door in GC De Zeyp (Ganshoren).
Inschrijven kan via de Jetse Academie
02.426.72.94 of door een e-mail te sturen naar
directie.academie@jette.irisnet.be.
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Klassiek in de Abdij
2 april 2017

Wibert Aerts
De concertreeks Klassiek in de Abdij
brengt steevast talentrijke muzikan
ten naar Jette die de muziekliefheb
bers ademloos laten genieten. Begin
april brengt de vioolvirtuoos Wibert
Aerts vioolsolo’s waar de vonken
vanaf vliegen.
Wibert Aerts is lid van het Belgische ensemble
Het Collectief en wereldbekend als solist en kamermuziekspeler. Heen en weer schakelend tussen een instrument in moderne stemming en een
in barokstemming, verweeft de violist de virtuoze
tweede partita van Johann Sebastian Bach met
de hals- en vingerbrekende solosonate van Bela
Bartok. Zo komen beide composities in een rijker
licht te staan. De partita van Bach bevat één van
diens meest verscheurende momenten in de afsluitende Chaconne. De sonate van Bartok is nu
eens streng, dan weer soepel en volks. Op het

Wibert Aerts
Met kinderopvang en aperitief
2 april 2017 om 11u
Abdij van Dieleghem - Tiebackxstraat, 14

Klassiek in de Abdij
Info en reservaties:
Dienst Biculturele activiteiten
culture@jette.irisnet.be
02.423.12.65  www.jette.be
Tickets : 10 €/5 € (12, +65, Jetse Academie)
Wees er snel bij, want de concerten zijn
vaak snel uitverkocht

eind loopt een gedempte melodie uit in een
krankzinnig microtonaal presto. De confrontatie
zet de moderniteit van Bach én zijn niet aflatende
rol als inspirator in de verf.

Laatste tickets!
Liesbeth Devos, Peter Gijsbertsen
& Jozef De Beenhouwer
5 maart 2017 om 11u
Nog enkele tickets beschikbaar

Kids Concerts
11 maart 2017

Petite suite Kromatik
Op het toneel een elegante vlinderprinses met
haar grote witte vleugels wijd open. De dag
breekt aan, het blauwige licht kleurt het doek. De
vlinder ontwaakt, de eerste noten weerklinken.
De kleuren evolueren van de koele ochtendtinten
tot het warme oker van de avond. Eén dag, één
leven. Geen woord, geen verhaal. De kleurenvariaties en het geïriseerde doek van de grote vleugels vormen de kern van de zeer sobere
scenografie. Het uitgangspunt van deze voorstelling is simpel: kinderen een instrument laten ont-

dekken waarvan de klanken nauw verwant zijn
aan die van de menselijke stem en hen laten kennismaken met prachtige muziek van Bach die ze
wellicht nog nooit gehoord hebben. Als toemaatje
kunnen ouders en begeleidende volwassenen via
deze productie Bachs veeleisende, ‘ernstige’ en
toch ‘zeer toegankelijke’ muziek (her)ontdekken.
Voor kinderen tussen 1 en 5 jaar.
Petite suite Kromatik
Jeanne Maisonhaute
6 ¤ - 1-5 jaar
Centre Armillaire - de Smet de Naeyerlaan 145

1 april 2017

Wiegelied
Wiegelied is een heerlijk intiem concert voor een
publiek vanaf 2,5 jaar. Voor de allerkleinsten misschien wel hun allereerste concert. Wiegelied
brengt slaap- en wiegeliedjes van over de hele wereld. Liedjes van heel dichtbij, ook al komen ze
soms van heel ver. Liedjes van bij de bron. Ze
troosten, maken rustig, geven hoop en moed. Moeders en vaders over de hele wereld zingen ze, voor
hun baby’s, kinderen en soms voor elkaar. De com-

binatie van zangeres Esmé Bos en muzikant Bart
Voet zorgt steeds voor een zeer gewaardeerde
muzikale wereld: puur, onroerend en ontwapenend. Een hartverwarmend slaapliedjesconcert!
Wiegelied
Esmé Bos en Bart Voet
6 ¤ - 2,5-5 jaar
GC Essegem – Leopold I-straat 329
Reservaties:
• Centre Culturel de Jette
02.426.64.39
• GC Essegem
www.essegem.be - 02.427.80.39
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PLOEF Plus On Est de Fous…
Maart, een maand waar muziek de boventoon voert…
Concert

Chanson française
Zaterdag 11 maart
20u: concert Davide Cascino,
voorprogramma: Eve Lynne

Beide artiesten zullen begeleid worden door Xavier-Edouard Horemans.
De liefde en de gevoeligheden des levens, dat is
wat Davide Cascino evoceert in zijn teksten en
composities die aanleunen bij een klassieke jazzstijl waar emotie en humor hand in hand gaan.
Doorheen diverse stijlen, nu eens fragiel, dan
weer grappig, neemt Eve Lynne je via haar teksten mee op een tocht doorheen haar herinneringen die misschien ook de jouwe zijn.
Toegang: 10 € via overschrijving op
BE86 0636 1628 1350 met vermelding ‘concert
11 maart 2017 + je naam’ - 12 € de avond zelf.

hoofd vast in een glazen pot waar Sosuke haar uit
bevrijdt. Sosuke besluit Ponyo na de redding in
een plastic emmer te houden en wil voor haar blijven zorgen. Maar Ponyo's vader Fujimoto – ooit
mens, maar nu een tovenaar die diep in de zee
leeft – dwingt haar weer terug naar huis te
komen. De kleine goudvis Ponyo is echter vastberaden om een meisje te worden en weer terug te
keren bij Sosuke. Maar Ponyo wacht een andere
taak, één waar de toekomst van de wereld van afhangt.
12u: feestelijke afsluiting met pannenkoeken en
warme chocolademelk
14u – 19u: gezelschapsspelen
De teerling is geworpen! Elke tweede zondag
van de maand komen we samen om spelletjes te
spelen en ons te amuseren. Dit keer staan Concept, Dixit, Taboe, Carabistouille,… centraal. En
voor de liefhebbers is er uiteraard het onverwoestbare De Weerwolven van Wakkerdam!

PikniK

Jazz
Zondag 19 maart 2017

als soloartiest, tekstschrijver, improvisator, bij een
bigband,… Maar altijd is hij op zoek naar een onuitgegeven sound met tegelijk moderne en traditionele invloeden, naar actuele, diepgewortelde
muziek die de ziel raakt.
Peter Jacquemyn beweegt zich in twee werelden: hij speelt contrabas en doet van alles met
zijn stem. Hij vindt inspiratie in verschillende
muzikale en etnische culturen (Koreaanse Pansori-opera, Mongoolse keelgezangen, de opera
van Peking, traditionele Japanse theatermuziek,
panfluit uit Papoea-Nieuw-Guinea,…). Hij maakt
ook visuele kunst, tekeningen, beeldhouwwerken, installaties, performances. Dit heeft hem
ertoe gebracht het muzikale en het visuele op
een zelfde niveau te combineren, een dialoog te
creëren tussen beweging en geluid. Ondertussen is de beweging, de dans deel gaan uitmaken
van zijn interdisciplinair werk. Deze zoektocht
heeft geleid tot tal van experimentele installaties. Geraldi Si, Sigrid Tanghe en Peter Jacquemyn vormen hierbij de basis en laten zich zoveel
mogelijk bijstaan door lokale kunstenaars.

PikniK

Zebrapad
Zondag 26 maart
van 13u tot 19u: maandelijkse gespreksnamiddag van en voor hoogbegaafden.

PikniK
PikniK

Marokko

Cinema Fonkel*
+ gezelschapsspelen

Zondag 2 april

Zondag 12 maart
10u: presentatie van kortfilms gemaakt door
Jetse kinderen
11u: Ponyo – 2008, Hayao Miyazaki (Japan), 100 min.
Op een morgen ontdekt de vijfjarige Sosuke op
het strand de goudvis Ponyo. Ponyo zit met haar

16u: concert Grégoire Tirtiaux & Peter Jacquemyn
Uniek samenspel van saxofoon en contrabas door
twee merkwaardige, creatieve muzikanten die
hun inspiratie halen uit diverse bronnen.
Droom weg bij het geluid van de ontmoeting tussen deze twee vriendelijke muziekreuzen!
Grégoire Tirtiaux is een muzikant voor wie muziek niet beperkt blijft tot een stijl of genre, maar
ook een forum vormt om mensen te ontmoeten
en een communicatiemiddel dat taal en verschillen overstijgt. Doorheen zijn muzikale parcours
kreeg hij de kans om de saxofoon te laten weerklinken in o.a. zigeunermuziek, improvisaties, Arabische, West-Afrikaanse en Indische muziek,
meditatieve stukken, jazz, trance,… Hij was van
ver en van dichtbij betrokken bij tal van projecten,

Noteer deze boeiende PikniK Marokko, inclusief
lekker eten en het gezelschap van Khalid Alayioud van Sidi Bibi, alvast in je agenda.
Meer info in de volgende Jette Info of op
www.ploef.eu

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

Fotowedstrijd
1

2

3

4

5

6

7

8

JETTE INFO 250

U

heeft met dit nummer 250 een jubileumeditie in handen van Jette Info. Om
deze nieuwe mijlpaal niet onopgemerkt
voorbij te laten gaan, organiseren we deze maand
een fotowedstrijd. 10 foto’s verwijzen naar het
Jetse verleden. Herken waar deze foto’s genomen
zijn en misschien hoort u wel tot de gelukkigen
die de nieuwe editie van het fotoboek ‘Jette in
vervlogen tijden IV’ in de wacht sleept.
De vierde editie van deze reeks staat opnieuw boordevol oude zwart-witfoto’s die het vervlogen verleden van Jette laten herleven. Een paardentram,
kinderen die in korte broek op straat spelen toen er
van tablets nog lang geen sprake was, verdwenen
gebouwen,... Het fotoboek zullen voor de oudere
Jettenaren heel wat herinneringen oproepen.
De winnaars worden in de volgende Jette Info
vermeld en ontvangen gratis het fotoboek ‘Jette
in vervlogen tijden IV’. Niet gewonnen? Niet getreurd, vanaf 3 april kan u het boekje in het Gemeentehuis aanschaffen voor 5 €. De opbrengst
gaat integraal naar een Jets goed doel.
Mogelijke antwoorden:
Wemmelsesteenweg - Heilig-Hartlaan - Secrétinlaan - Capartlaan - Tuinwijkplein - J. Tiebackxstraat - Van Bortonnestraat - Dupréstraat
(perron spoorweg) - H. Werriestraat - Bonaventurestraat - G. Gilsonstraat - Leopold I-straat Kardinaal Mercierplein - E. Toussaintstraat

Deelnemingsformulier
Terug te sturen naar :
Gemeentehuis Jette
Dienst Communicatie
Wemmelsesteenweg 100 – 1090 Jette, voor
20 maart 2017. Vergeet niet om uw naam
en adres te vermelden.
Vermeld de naam van de straat naast elke
foto. Opgelet een straat of plek kan tweemaal
gebruikt worden voor verschillende foto’s.
Foto 1

..........................................................................................................

Foto 2

........................................................................................................

Foto 3

........................................................................................................

Foto 4

.......................................................................................................

Foto 5

........................................................................................................

Foto 6

........................................................................................................

Foto 7

........................................................................................................

Foto 8

.......................................................................................................

Foto 9

........................................................................................................

Foto 10

.......................................................................................................

9

10
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Rayon Vert
… kijkt reikhalzend uit naar de lente…
Concert

Voorstelling

Film

Tonino

Kunst in familieverband

Quand le vent est au blé

Zaterdag 4 maart om 20u

Zaterdag 18 maart om 18u

Vrijdag 31 maart om 20.30u

Rapper en verteller Tonino stelt in Le Rayon Vert
zijn EP ‘Entre Temps’ voor, een plaat met twee
kanten, twee tijden, twee verschillende werelden
die toch samenkomen. Tussen intimiteit en ongebreidelde passie, nostalgie en projectie, zoekt
Tonino de meest onverwachte combinaties. Samples en composities, jazzy lijnen en diepe trap
staan lijnrecht tegenover elkaar en versmelten in
een mooie alchemie.
Prijs: 10 ¤/8 ¤ (studenten, werkzoekenden, gepensioneerden)

Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft het
Centre culturel de sympathieke en veelzijdige artiesten van ‘Kunst in familieverband’ te gast. Of
je nu introvert of extravert bent, levensgenieter,
muziekliefhebber, literair of wetenschappelijk onderlegd, laat je familie kennismaken met je fantasie en artistieke talenten. Opgelet: de plaatsen op
het podium zijn beperkt en de inschrijvingen worden op 10 maart afgesloten! Het is ook mogelijk
om een maaltijd te reserveren.
Centre Armillaire
De Smet de Naeyerlaan 145
Inschrijven tot 10 maart
Prijs: 4 ¤ voor bezoekers/7 ¤ voor de maaltijd

De laatste jaren zien we op het platteland allerlei
vergeten graangewassen opduiken. Naarmate het
seizoen vordert worden hun granen talrijker, verspreiden ze zich en nemen ze een andere gedaante aan. De mensen komen samen, ze
verdelen het werk en er vormt zich een klein netwerk… Van de velden tot de opslagplaatsen, van
de molen tot de bakkerij, vertelt deze film het verhaal van hoe de wegen van een landbouwer, een
landbouwingenieur, een artisanale bakker en
twee molenaars zich kruisen. Regisseur Marie Devuyst zal er zijn om te antwoorden op al je vragen.
Prijs: 7 ¤/5 ¤
(studenten, werkzoekenden, gepensioneerden)

Concert

Duo Cantala
Vrijdag 10 maart om 20.30u

Lezing

Hoe erwten planten?
Zondag 19 maart om 18u

Na het succes van hun eerste doortocht komt het
duo Cantala opnieuw langs in Le Rayon Vert om
je onder te dompelen in de fascinerende wereld
van de nachtclubs in de jaren ’20 van vorige
eeuw. Charlotte Chantrain (zang) en Jean-Marc
Cransfeld (piano) brengen liedjes uit die tijd met
frisse, sprankelende melodieën en grappige, ondeugende teksten. Pianoklanken, acteertalent en
de magie tussen twee artiesten staan garant voor
een kleurrijke avond. Bij het binnenkomen krijg je
bubbels en zoetigheden aangeboden.
Prijs: 12 ¤

Klaver, luzerne, wikke… wat zijn dat eigenlijk voor
planten? Ze produceren veel eetbare granen, bladeren en vruchtbare wortels, gedijen goed op
rijke en luchtige bodems en zijn uiterst geschikt
voor stikstofhoudende groenbemesters. Maar
hoe en wanneer kan je ze planten? Met welke gewassen zijn ze ideaal te combineren? Breng 3
soorten peulvruchten mee, in voldoende hoeveelheden om te kunnen uitwisselen, samen met 2 of
3 lege eierdozen (van 6, 10 of 12 eieren). Na een
interactieve uiteenzetting kan je aanschuiven
voor een kookworkshop en een gezellige maaltijd.
Iedereen brengt een bereide schotel mee (groentemousse, quiche, slaatje, dessert,…).
Prijs: 10 ¤

Rayon Vert
Van Huynegemstraat 32
Info en reserveringen :
02.420.21.26 - 0498.63.75.97
lerayonvert@skynet.be
www.lerayonvert.be
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GC Essegem Jette
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Programma

Film

Paradise Trips
Donderdag 23 maart 2017 om 20u
In Essegem kijk je in 2017 één keer per maand op
donderdagavond naar de film. Haal een drankje
in Taverne Ter Linden, leun achterover en geniet
van films op groot scherm. Deze maand staat Paradise Trips op het programma.
Supermario in Kroatië.
Gene Bervoets vervoert als bokkige buschauffeur
Mario een bont gezelschap jongeren naar een
Kroatisch festival. De trip draait snel uit op een
levensles, waarbij Mario zichzelf en zijn verloren
zoon (Jeroen Perceval) tegenkomt en waarbij allerlei vooroordelen bij het huisvuil worden gezet.
Een dramatische komedie waarin een busschauffeur zijn ware ik ontdekt.
Regie: Raf Reyntjens - Cast: Gene Bervoets,
Jeroen Perceval - België - 90 min
Prijs: 5 € - Paspartoe: 2 €

Cinema Fonkel*

Slotfeest
Zondag 12 maart 2017 vanaf 10u (Ploef!)
Zie pagina 22

Theater

Uit de veren: Boom
Zondag 19 maart 2017 om 10.30u
Door Tal en Thee - vanaf 3 jaar
Een vogel. In een boom. In een bos.
BOOM is een warm nest in een spannend bos. Genereus in beeld en muziek. Met mechaniekjes en
de klank van blad, tak en eik. Zonder woorden
vertelt BOOM een verhaal over een jonge vogel
die de vlucht naar het zuiden mist. Op de tonen
van doedelzak, sopraansax en diatonische accordeon gaan de seizoenen voorbij.
BOOM houdt het midden tussen een intiem
concert en een theatervoorstelling
Met: Maarten Van Aerschot - Live muziek:
Toon Van Mierlo en Pascale Rubens (Naragonia) - Animatiefilm: Sofie Vandenabeele
Duur: 40 min
Prijs: 6 € (volwassenen) - 4 € (kinderen) Paspartoe: 2 €

Workshop

Sms-poëzie
Dinsdag 14/03, 21/03, 28/03, van 20u tot
21.30u (workshops), vrijdag 7/04 (Smspoëzie Night), van 20u tot 21.30u
Eén week voor de workshop sms-poëzie met Jan
Ducheyne krijg je enkele sms’en. En jij schrijft een
antwoord. Daar gaan we mee aan de slag. De
laatste workshop brengen we alles tot leven en
mixen we jouw woorden met die van anderen.
Prijs: 30 € | 10 €

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

De Jettenaren aan het woord
Sommige bewoners dragen actief bij tot de dynamiek in onze gemeente.
Daarom laten we in deze rubriek elke maand een bijzondere Jettenaar aan
het woord, over Jette.

Félicien Thiry
Jettenaar in hart en nieren, boordevol passie
In enkele woorden
Bij regen, wind of zon, altijd is Félicien Thiry van
de partij als er in Jette iets te doen is en altijd is
hij bereid iemand uit de nood te helpen. Als hobbyfotograaf is hij min of meer officieel verbonden
aan de Nationale Strijdersbond, de Orde van de
Brusselse Moestasje en tal van andere Brusselse
folkloristische evenementen, zoals de Meyboom
waar hij dit jaar eregast is. Hij is gepassioneerd
door Jette en zijn kennis over de geschiedenis, het
patrimonium en de archieven van de gemeente is
onuitputtelijk. En hoewel hij af en toe nog aangesproken wordt als Félicien le Magicien, staat hij tegenwoordig meer achter de lens dan ervoor, altijd
op zoek naar de beste hoek, het mooiste licht en
het origineelste onderwerp voor zijn foto’s.

Vraag en antwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
Mijn kindertijd liep niet echt over rozen. Ik ben geboren met een onbekende vader en heb mijn hele
jeugd in instellingen doorgebracht. Rond mijn
twaalfde – eind 1959 denk ik – ben ik in Jette aangekomen en liep school in Vanhelmont. Op mijn
veertiende ging ik aan de slag in een bakkerij op
de Jetsesteenweg. Daarna deed ik mijn legerdienst en ontmoette ik mijn eerste vrouw met wie
ik drie kinderen kreeg. Daarna werkte ik achtereenvolgens als metser, lasser en schrijnwerker in
verschillende ateliers die vandaag niet meer bestaan, en dat samen met mijn jongste zoon uit
mijn tweede huwelijk. Als arbeider heb ik onder
meer meegewerkt aan de bouw van de bibliotheek
van Jette en de Jetse Haard. Ik heb een nogal bewogen leven achter de rug en heb het niet altijd
even makkelijk gehad. Maar Jette en zijn geschiedenis zijn mijn passie. Er gaat geen dag voorbij of
ik zoek wel iets op over mijn gemeente.
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
Dat zijn vooral herinneringen die verbonden zijn
aan mijn jeugdvrienden. We woonden vlakbij de
Longtinstraat en de Malie van de Topweg en haalden veel kattenkwaad uit. Marc Daniels woonde
toen ook in de buurt. In die tijd gingen we nog niet
zoveel met mekaar om, maar ondertussen is hij
een goede vriend geworden. Vlakbij was ook een
frituur die we ‘Chez Pierre Frites’ noemden, echt
een begrip in die tijd!
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
De natuur uiteraard, maar ook de vele festivitei-

ten. Jaarmarkt, kermissen, rommelmarkten, animaties en andere evenementen, is er in Jette altijd wel iets te doen. Om de mensen die dat
allemaal organiseren een plezier te doen probeer
ik op de meeste aanwezig te zijn om foto’s te
nemen als herinnering.
- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
Ik kom graag in de Central, de Cappuccino of de
Miroir, maar dan wel om af te spreken met mensen.
Maar wat ik vooral apprecieer in Jette zijn de
groene ruimten, waaronder het Laarbeekbos en
het Boudewijnpark, meer bepaald de eerder ongerepte fases 2 en 3. Ik ga er minstens een keer per
week langs om foto’s te nemen van de fauna, de
flora, de insecten,… Vorige week ben ik er na meer
dan 40 jaar eindelijk in geslaagd om een foto te
nemen van een ijsvogel!
- Wat kan er nog verbeterd worden in onze
gemeente?
Het parkeeraanbod is eerder rampzalig. Met de invoering van de nieuwe zones is parkeren er niet
eenvoudiger op geworden… En dan is er ook nog
het behoud van het erfgoed. Ik vind dat alles in het
werk gesteld moet worden om het vele moois dat
Jette te bieden heeft, te bewaren en te exploiteren.
Denk maar aan het station, de overweg of het bareelwachtershuis op de Wemmelsesteenweg. Ik ben
enorm blij dat het Bonaventurekasteel op de Heilig
Hartlaan gered is, maar ook de kleine Magdalenakapel in dezelfde straat verdient meer aandacht,
net als de boerderij op de Wemmelsesteenweg. We

moeten het Jetse patrimonium redden. Onze gemeente heeft zoveel moois om te koesteren.
- Hoe zet u zich in voor het Jetse leven?
Ik ben er altijd voor te vinden om de mensen een
plezier te doen. Ik geef ze graag een schouderklopje
en maak ze graag gelukkig. Daarom geef ik ook altijd present als ze mij een dienst vragen en als het
even kan kom ik graag ergens foto’s nemen. Hetzelfde geldt voor de goochelkunst: als het enigszins
mogelijk is neem ik het nodige mee voor een kleine
demonstratie als ik ergens naartoe ga. Ik ben met
goochelen begonnen in de jaren ’80, toen ik Fredini,
de goochelaar van Walibi, leerde kennen. In die tijd
was ik schrijnwerker en ik had met hem een soort
deal gesloten: ik hielp hem bij het maken van allerlei
accessoires voor zijn goochelshows en in ruil leerde
hij mij enkele trucjes. We hebben ook nu nog contact met elkaar, hij goochelt trouwens nog altijd. Ikzelf ben ermee opgehouden, maar ik heb wel nog
altijd een spel kaarten of een muntstuk in mijn zakken om een goocheltruc mee uit te halen.
- Met wie moeten we deze reeks ‘De Jettenaren
aan het woord’ voortzetten?
Pierre De Bondt, oud gewichtheffer en eigenaar
van de paardenbeenhouwerij in de Léon Theodorstraat. Dat is echt iemand die altijd klaarstaat als
je hem nodig hebt.
Meer info: www.facebook.com/felicien.le.magicien

Wat zou uw slogan zijn voor Jette?
Jette, ça en jette !

Jette, een bruisende gemeente
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2017: Magrittejaar
Een jaar vol activiteiten rond de wereldberoemde
Jetse surrealistische schilder
Wist u dat René Magritte 24 jaar in Jette woonde in de Esseghemstraat, waar nu het
gelijknamig museum zijn herinnering levendig houdt? Wist u dat hij hier verschillende
klassiekers uit zijn indrukwekkend oeuvre schilderde? Wist u dat hij 50 jaar geleden overleed?
En wist u dat Jette de wereldberoemde surrealistische schilder een jaar lang zal vieren en
2017 omgedoopt heeft tot het Magrittejaar?

I

n 2017 eert Jette haar bekendste inwoner
René Magritte naar aanleiding van zijn
50ste overlijdensverjaardag. Magritte was
niet alleen een groot surrealistisch schilder,
maar ook 24 jaar lang Jettenaar. Van 1930 tot
1954 woonde hij in de Esseghemstraat in Jette.
Tijdens deze periode schilderde hij de helft van
zijn hele oeuvre, waaronder vele van zijn
strafste werken die in ons collectief geheugen
zitten en waarin zelf stukjes Jette of elementen uit zijn woonst te herkennen zijn. Om zijn
50-jarig overlijden te huldigen, bundelen Jetse
verenigingen, culturele centra, scholen en het
gemeentebestuur hun krachten om zich een
jaar lang creatief uit te leven in het surrealisme, het leven van René Magritte en zijn tijdgeest.
Hieronder ontdekt u alvast een voorproefje
van de activiteiten die in maart op de kalender
van het Magrittejaar staan en enkele grote
evenementen. Maandelijks zullen we u in Jette
Info op de hoogte houden van de vele evenementen.

4

Expo ‘Magritte’s model’
11 maart 2017 tot eind april

Tentoonstelling van originele tekeningen van
het kortverhaal 'Magritte's model' door
Steve Michiels. De graphic novel is een hommage aan René Magritte en de grootvader
van Steve Michiels, inwoner van de Esseghemwijk.
> Taverne ter Linde – Leopold I-straat 329
5

Magritte, surrealisme, kunst
en ﬁlosoﬁe
16 maart 2017 om 20u

Nederlandstalige lezing over het surrealisme
als kunststroming en als filosofie, waarbij
vrijheid centraal staat.
> Le Central – Laneauplein 1
6

Muziek ten tijde van Magritte
21 maart 2017 om 20u

Tijdens de Nacht van de Geschiedenis blikt
musicologe Elise Simoens terug op het muzikale leven in Brussel ten tijde van Magritte.
Meer info pagina 18.
> Nederlandstalige Bibliotheek
Kardinaal Mercierplein

7

Magritte en zijn tijdsgeest
7 april 2017 om 19u
Franstalige lezing over het universum van de
schilders ten tijde van de periode dat Magritte in Jette leefde.

> Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein

En dan ook nog...
8

Ode aan Magritte
Van 22 tot 28 april 2017
Expo Vrij Atelier De Zeyp

> Gemeentehuis Jette
Wemmelsesteenweg 100
9

Expo Jette ten tijde van Magritte
Van 26 tot 29 april 2017

> Abdij van Dielegem – Tiebackxstraat 14
10

Het dorp van René
Van 28 april tot en met 1 mei 2017

> Jeugdpark
11

Programma

La Trahison des Images
Performance Philip Meersman
29 april 2017 om 15u en 16u

> René Magritte Museum – Esseghemstraat 135
1

Inhuldiging
Magrittejaar & Expo ‘De Getuigen’
11 maart 2017

12

Op uitnodiging
2

Magrittebier
Te proeven tijdens verschillende recepties
gedurende het Magrittejaar
Proef de mythe, smaak de muze

3

Zondagactiviteiten
René Magritte Museum
2 april  7 mei  4 juni
2 juli en 6 augustus

Gratis activiteit voor de hele familie, telkens
van 14u tot 17u: quiz, fotocabine, surrealistische puzzels, lezingen,...
> René Magritte Museum - Esseghemstraat 135

Trofé René
Nationale wedstrijd
voor surrealistische schilderkunst
6 tot 14 mei 2017

> Abdij van Dielegem – Tiebackxstraat 14
13

Brussels Poetry Fest
Van 6 tot 10 september 2017

> Verschillende locaties

En nog zoveel meer...
Check Jette Info en www.jette.be
 Pagina 28 & 29
Affiche Magrittejaar
om op te hangen

