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Artiestenparcours
d’Artistes

Houdt u van culturele ontdekkingen? Of van inspirerende
ontmoetingen met gepassioneerde personen? Of allebei?
Dan moet u zeker het weekend
van 22 en 23 april 2017 vrij
houden in uw agenda. Dan
vindt namelijk de nieuwe editie
plaats van het Jetse Artiestenparcours d’artistes.
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Duurzaam
wijkcontract voor
Esseghemwijk
Goed nieuws dat ons zopas bereikte, niet alleen voor de gemeente Jette, maar ook en
vooral voor de duizenden inwoners van de Esseghemwijk en
omstreken. De Brusselse regering heeft onze kandidatuur voor een duurzaam wijkcontract weerhouden! De
wijk, die begrensd wordt door de Leopold I-straat, de
C. Woestelaan, de spoorweg en de gemeente Laken,
had dringend nood aan aanzienlijke, gecoördineerde
en pluridisciplinaire overheidssteun. Met overblijfselen
van een naoorlogs urbanistisch beleid zonder duidelijke visie, de aangrenzende spoorweg en stadskankers,
is dit een dichtbevolkt gebied met een gebrek aan kwaliteitsvolle openbare voorzieningen. Daarom hebben
we dit dossier voor de kandidaatstelling met rationele

“

en emotionele argumenten nauwgezet voorbereid.
En het werk is op een prachtige manier beloond! Net
als de Marollen (Brussel-Stad) en Wielemans (Vorst),
krijgt Jette een enveloppe van ongeveer 15 miljoen euro
toegestopt! Waar dat allemaal voor moet dienen, vraagt
u zich misschien af? De bedoeling is om de hele site van
de Jetse Haard en omgeving uit zijn isolement te halen,
zowel op ruimtelijk als op sociaal vlak. Concreet willen we
bijvoorbeeld achter de Esseghemsite een groot openbaar
park en een groene wandelweg aanleggen om de wijk wat
ademruimte te geven, nieuwe gemeentelijke infrastructuur installeren (polyvalente zaal, crèche, wasserette,
ontspanningsruimten,…), de straten en voetpaden heraanleggen en de verlaten terreinen opwaarderen. Maar
daarnaast willen we ook verenigingen die werken rond
culturele projecten, sociale cohesie en preventie, steunen, aanmoedigen en financieel bijspringen.
Na een eerste wijkcontract dat prachtige realisaties
opleverde (nieuwe woningen, crèche DoRéMiroir, medisch huis Werrie, heraanleg van straten, verhoging
van de renovatiepremies voor particulieren, hulp aan
verenigingen,…), vormt dit een nieuwe kans voor de
gemeente om belangrijke investeringen door te voeren
en het werk van de verenigingen te ondersteunen.
En nu? Hoog tijd om aan een ‘basisdossier’ – een
operationeel en meer gedetailleerd project – te werken dat begin 2018 aan de regering zal voorgelegd
worden en waarbij de bewoners, de verenigingen op
het terrein en uiteraard de Jetse Haard heel nauw zullen betrokken worden.
Kortom, het wordt een collectief project waarover u snel
meer zal vernemen. Op naar
nieuwe avonturen!
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

PAASMAANDAG
Het Gemeentebestuur zal gesloten zijn op maandag 17 april
(Paasmaandag) en op maandag
1 mei (Dag van de Arbeid)
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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

de

7 Schepen

ECOLO-GROEN

> ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.09

Mounir LAARISSI
8ste Schepen
LBJETTE

Paul-Marie EMPAIN

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

• 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

> mlaarissi@jette.irisnet.be
02.423.12.03

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

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

Gemeentesecretaris

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
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Van op de banken van de gemeenteraad…
Gemeenteraad van 22 maart 2017
Toekomstige premie voor
elektrische fietsen

Maandag 24 april 2017

Geen aflevering of aan
vraag rijbewijzen mogelijk

T

ijdens de zitting van maart hebben de gemeenteraadsleden het reglement goedgekeurd voor de toekenning van een premie
bij de aankoop van een nieuwe elektrische fiets.
In het kader van haar mobiliteitspolitiek wil de gemeente het gebruik van de elektrische fiets bij de
Jettenaren en het Jetse personeel aanmoedigen,
met name voor het woon-werkverkeer. Een gemeentelijke premie moet een extra stimulans vormen om de auto in te ruilen voor de fiets. Van
zodra deze maatregel goedgekeurd is door de gewestelijke voogdij, kan deze nieuwe premie in
Jette van kracht worden. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte in een van de volgende edities van Jette Info.

Door een update bij de FOD Mobiliteit zullen er
op maandag 24 april 2017 in het Jetse Gemeentehuis, net zoals in de rest van België,
geen rijbewijzen afgeleverd of aangevraagd
kunnen worden.
Alvast bedankt voor uw begrip.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op
woensdga 26 april 2017 om 20u in het Raadhuis.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraadszitting op https://publi.irisnet.be.

Drummen voor een betere wereld
Schoolproject met symbolische waarde

Z

oals elk jaar verzamelden de leerlingen
van de Jetse Franstalige gemeentescholen zich op 21 maart, van 11.30u tot 12u, op
het voorplein van het gemeentehuis, en dat in het
kader van de actie ‘Tambours pour la paix’.
Op de vooravond van de herdenking van de
aanslagen van 22 maart kreeg de actie een meer
dan symbolische waarde voor de leerlingen, het

onderwijzend personeel en de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur die voor de gelegenheid waren samengekomen. Onder leiding
van Emilien Sanou en de vzw Lamogoya drumden
de kinderen er op los en zongen ze een zelf geschreven lied om te pleiten voor vrede en verdraagzaamheid in de wereld.

Solidariteit
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Pink Ribbonettes Brussels
Inhuldiging Dragon boat in Jette
Kanovaren in groep op het kanaal van
Brussel en tegelijkertijd strijden
tegen borstkanker, dat is de uitdaging
van Pink Ribbonettes Brussels. Tij
dens een kleine plechtigheid in de
tuin van het gemeentehuis in februari
mochten de zes roeisters hun Dragon
boat in ontvangst nemen.

Z

e hadden hem pas verwacht in maart,
maar uiteindelijk kregen de Pink Ribbonettes hun splinternieuwe Dragon boat
een maand vroeger in handen. De kano, gefinancierd door de gemeente Jette, werd op 18 februari voorgesteld aan het grote publiek in
aanwezigheid van de roeisters, hun naasten en iedereen die het project steunt. Vier Dragon Ladies
waren zelfs speciaal voor de gelegenheid vanuit
Reims overgekomen om hen aan te moedigen.

Peddelen tegen borstkanker
In samenwerking met de v.z.w. Pink Ribbon lanceerde de Jetse Liliane De Boeck acht maand geleden de groep Pink Ribbonettes Brussels. Het idee

is eenvoudig: samen sporten in een roze outfit met
lotgenoten. Kanovaren heeft een zuiverend effect
op de lymfevaten en bestrijdt op een natuurlijke
manier het fenomeen van de opgezwollen armen.
Sporten versterkt trouwens het natuurlijke afweersysteem, verhoogt de slaagkansen van therapieën
en vermindert het risico op hervallen. Voor de Pink
Ribbonettes is roeien dus ideaal om zowel de conditie als de moraal op peil te houden en zich eraan
te herinneren dat er na borstkanker nog een leven
is dat waard is om voor te vechten. Als dat geen

ideale manier is om zich in te zetten voor het
goede doel en de krachten te bundelen!
Bent u een (ex-)borstkankerpatiënt en hebt u
zin om u aan te sluiten bij de Pink Ribbonettes
Brussels om samen te kanoën in de Dragon boat?
Aarzel dan niet om hen te contacteren!
Meer info:
Liliane De Boeck
0494581764 - pinkribbonettebxl@gmail.com
www.pink-ribbon.be/fr/project/pink-ribbonettes

Jettenaar Johan Proot
realiseert duurzame projecten
Drinkwater en voedsel voor Burkina Faso
22 maart is de internationale dag van
het water. Deze dag vormt ook voor
de Jettenaar Johan Proot een bijzon
dere dag. Al jarenlang zet hij zich to
meloos in om de lokale bevolking in
Burkina Faso te voorzien van drinkwa
ter en voedsel.

I

n 2006 trok Johan Proot voor het eerst naar
Burkina Faso in West-Afrika. Hij werd er getroffen door de moeilijke levensomstandigheden,
waarbij de bewoners moeten vechten om aan hun
basisbehoeften zoals voedsel en gezondheid te
kunnen voldoen. Samen met familie, vrienden en
verenigingen besloot hij om de lokale dynamiek
een duwtje in de rug te geven via allerlei lovende
duurzame projecten. 10 jaar later kunnen ze terugkijken op heel wat mooie verwezenlijkingen die
voor de lokale bevolking een wereld van verschil

maken. Een veld voor groenteteelt, een gemeenschapslokaal voor ondermeer lessen alfabetisering
en landbouwmethodes, bebossing van de speelplaats van de lagere school (om de kinderen te beschermen tegen de felle zon), drinkwater (waarvoor
er gepompt moest worden tot 70 m diepte).
Tijdens de projecten dragen de bewoners mee
het project. Er wordt voorzien in de basisbehoef-

ten van de bevolking, met respect voor de rijke,
lokale culturele tradities. Via vormingen en opleidingen kunnen de bewoners bovendien verder
evolueren.
Gesteund door de mooie resultaten zetten
Johan Proot en co zich verder in voor nieuwe projecten. Zo willen ze nog dit jaar een nieuwe wijk
van water voorzien.
Draagt u dergelijke projecten ook een warm
hart toe? U kan Johan Proot en zijn projecten financieel steunen, met een storting op het rekeningnr BE59 4300 8369 5126 op naam van de
vzw DISOP (Dienst voor Internationale Samenwerking aan Ontwikkelingsprojecten), met mededeling 'Waterput Burkina Faso'. Giften vanaf 40 ¤
geven recht op een fiscaal attest.
Meer info:
http://boulzoma.blogspot.com
proot.johan@gmail.com
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Projectoproep ‘Living Jette’
Voor een gezellige wijk

U heeft ideeën die de gezelligheid in
uw wijk kunnen verhogen? U wil het
evenwicht verbeteren tussen de ver
schillende gebruikers van de open
bare ruimte? U heeft een specifiek
project in uw hoofd? Praat er dan over
met uw buren, sla de handen in elkaar
voor een project ‘Living Jette’ en be
zorg ons uw project voor 21 mei 2017.
Als uw project geselecteerd wordt
door de jury, zal het op ware grootte
getest worden tijdens de Week van
de Mobiliteit.

I

n 2016 werd de Pannenhuisrotonde tijdelijk omgebouwd tot een gezellig plein. Deze samenwerking tussen het wijkcomité Magritte/Essegem en
het Gemeentebestuur, met de steun van het Gewest,
vormde een groot succes. Zelfs in die mate dat Jette
het concept wil herhalen in een andere Jetse wijk.
Jette lanceert dus een oproep onder de Jetse bewoners, verenigingen, scholen, handelaars, ondernemingen en wijkcomités die zich willen inzetten
voor hun leefomgeving.
De openbare ruimte teruggeven aan de bewoners,
de snelheid van het verkeer beperken, een plein een
groen tintje geven, de verkeersveiligheid verhogen,
een speelruimte creëren, een petanquepiste installeren,... Met enkele aanpassingen kan de leefomgeving in uw wijk een metamorfose ondergaan. Spreek
erover met uw buren en lokale handelaars, verenig
jullie en bedenk hoe jullie wijk gezelliger kan worden,

met een evenwicht tussen de verschillende gebruikers.

“

HET GESELECTEERDE PROJECT VAN
‘LIVING JETTE’ ZAL OP WARE GROOTTE
GETEST WORDEN

”

De projecten moeten ingediend worden voor 21 mei
2017, via mail naar mobilite@jette.irisnet.be. De selectie vindt plaats in juni en de testfase zal plaatsvinden gedurende een week van 11 tot 22 september
2017.
Info en deelname:
www.jette.be - 02.422.31.04

Samenleving
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Voorkomen is altijd beter…
Dagelijks beheer

Reeks
Preventie en Bemiddeling
Zoals de naam al doet vermoeden probeert de gemeentelijke
dienst Preventie en Bemiddeling de problemen te snel af te
zijn dankzij methodes gebaseerd op dialoog en betrokkenheid van de verschillende
actoren. Hoewel ze vaak ondergewaardeerd worden, kunnen
deze diensten in veel gevallen
een oplossing bieden. Sinds
enige tijd wordt de cel Bemiddeling geconfronteerd met een
steeds vaker terugkerend probleem: de mede-eigendom.

Het dagelijks beheer van een mede-eigendom
is in handen van een syndicus en berust op een
aantal regels, voornamelijk van financiële aard.
Als u van plan bent iets te kopen, is het dus belangrijk dat u inlichtingen inwint over het reglement van mede-eigendom. Omgekeerd hebben
mede-eigenaars er alle belang bij om nieuwe eigenaars de werking van een mede-eigendom duidelijk uit te leggen. In bepaalde gevallen, zoals bij
een nieuwbouw of de opdeling van een huis,
wordt overgegaan tot de creatie van een nieuwe
mede-eigendom. Aangezien de wetgeving wat be-

Gemeentelijk dienst Bemiddeling
Didier Bensalah – 02.423.14.51
David Desgain – 02.423.14.54

Vademecum
van de medeeigendom…
Basisakte: Document dat de beschrijving bevat
van het onroerend goed met de private en gemeenschappelijke delen (uitgedrukt in duizendsten).

Het leven in
medeeigendom…

Private delen: De private delen zijn die delen
van het gebouw die eigendom zijn van één enkele eigenaar.

D

e werking of de oprichting van een medeeigendom (vb. appartementsgebouw) verloopt niet altijd van een leien dakje, denk
maar aan de verandering van eigenaar of een stedenbouwkundige aanpassing. Het leven in gemeenschap en de financiële kant ervan, kunnen zorgen
voor spanningen tussen de mede-eigenaars.

Gemeenschappelijke delen: De gemeenschappelijke delen van een gebouw zijn de delen die
in de basisakte aangeduid werden als gebruikt
door meerdere of alle mede-eigenaars.

Syndicus: Professioneel of vrijwilliger die belast

Privaat vs. gemeenschappelijk
Mag u wijzigingen aanbrengen aan een technische leiding die door uw appartement loopt maar
eigenlijk het hele gebouw bevoorraadt? Moet u
bijdragen voor werken aan het dak als u eigenaar
bent van een woning op de gelijkvloerse verdieping? Hebt u iets te maken met vochtproblemen
op het terras van uw onderbuur? Naast de ruimten waarvan hij de volle eigendom heeft (appartement, garage, kelder,…) moet elk lid van een
mede-eigendom zich bewust zijn van het gemeenschappelijk patrimonium (inkomhal, lift,
tuin,…) waarvan hij mede-eigenaar is. Zo moet hij
niet enkel deelnemen aan het onderhoud van de
gemeenschappelijke ruimten, maar moet hij er
zich ook bewust van zijn dat bepaalde handelingen een impact kunnen hebben op de buren.
Meer uitleg hierover kunnen de mede-eigenaars
vinden in de basisakte en het reglement van
mede-eigendom (zie kader).

onderhandelaars de problemen op te lossen via
een minnelijke schikking waarmee iedereen kan
leven en die over het algemeen sneller resultaat
geeft dan gerechtelijke stappen. In het geval van
een ernstig geschil kan u zich wenden tot de Vrederechter maar loopt u wel het risico op een dwingende beslissing waar u het niet eens mee bent.
Zit u met een probleem m.b.t. mede-eigendom
en wenst u raad of advies? Wil u een bemiddeling
organiseren tussen de personen in kwestie?
Neem dan contact op met de bemiddelaars van
de gemeente.

treft de mede-eigendom complex is, kan u zich
ook in dergelijke gevallen maar beter goed inlichten en de juiste procedure volgen (keuze van een
syndicus, verzekeringen, reglement van interne
orde, verslagen van de algemene vergaderingen,…).

Bemiddeling
Zich goed informeren, problemen anticiperen
en praten met de andere mede-eigenaars vormen
de basis van een goede verstandhouding in een
gemeenschap. Jammer genoeg kunnen er ondanks alles spanningen opduiken tussen mede-eigenaars, zeker als er om geld gaat. Als u een
meningsverschil niet langer onder controle hebt,
kan u aankloppen bij de gemeentelijke dienst Bemiddeling die zal proberen een oplossing te zoeken waarin alle partijen zich kunnen vinden.
Dankzij dialoog en luisterbereidheid proberen de

is met de uitvoering van de beslissingen van de
algemene vergadering en die instaat voor het
dagelijks beheer van het gebouw.

Algemene Vergadering: Vergadering waarop
alle mede-eigenaars minstens één keer per jaar
de balans opmaken van de rekeningen van de
mede-eigendom en bepaalde beslissingen
stemmen (reglementen, werken,…) die door iedereen moeten gerespecteerd worden.

Werkkapitaal: Kapitaal gebruikt voor de periodieke gezamenlijke kosten verbonden aan het
gebruik van de gemeenschappelijke delen (traphal, elektriciteitsverbruik, onderhoud van de
lift,…).

Reservekapitaal: Spaarpot die de mede-eigenaars opbouwen om grote onderhouds- of herstellingskosten te betalen (werken aan de lift, de
gevel, het dak, vervangen van de voordeur,…).
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Vrije ruimte voor buurtbewoners en
spelende kinderen in uw straat?
Projectoproep speelstraten
tijdens de zomervakantie
Een speelstraat is een straat die gedu
rende een bepaalde periode volledig
voorbehouden is voor buurtbewo
ners en spelende kinderen. Ideaal dus
voor wie wil hinkelen, badmintonnen,
rolschaatsen of kletsen met de buren.
Misschien een leuk idee voor uw
straat deze zomer?

zijn met de (tijdelijke) inrichting als speelstraat.

Verschillende opties
De speelstraat vindt plaats tijdens de zomervakantie, maar u kan kiezen uit verschillende opties zoals 4 opeenvolgende weekends, 1 vaste dag
per week, 7 dagen aaneensluitend,... Ontdek de
verschillende mogelijkheden, de voorwaarden en
de praktische afspraken op onze gemeentelijke
website www.jette.be.
Alles start met het indienen van een aanvraagformulier, waarna de dienst Mobiliteit een verkeerstechnisch onderzoek kan doen en u de tijd
krijgt om de handtekeningen van de buurtbewoners te verzamelen.

D

e gemeente Jette wil bewoners die hun
straat tijdens de zomervakantie willen
omvormen tot speelstraat graag ondersteunen. Initiatiefnemers (wijkcomités of individuen) kunnen contact opnemen met de dienst
Mobiliteit die onderzoekt of uw straat verkeerstechnisch in aanmerking komt. Voor het draagvlak moet u zelf zorgen, al kan de gemeente u
vanzelfsprekend wel informatie bezorgen. Minstens twee derden van de straat moet akkoord

Uw aanvraag moet voor 15 mei ingediend worden bij de gemeentelijke dienst Mobiliteit –
mobilite@jette.irisnet.be – 02.422.31.07.
Meer info: www.jette.be

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.

C. De Clercqstraat en L. Peretstraat
Heraanleg
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.

Tram 9
Laarbeeklaan, Dikke Beuklaan,
Koningin Astridplein
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 – 497.58.22.57 –
ombudsmantram9@gmail.com.

L. Theodorstraat
Afwaterings- en distributiewerken
Hydrobru zal in april aan zijn afwaterings- en distributienetwerk werken in de Léon Theodorstraat.
Deze werken zullen verkeers- en parkeermaatregelen met zich meebrengen in de werfzones. De
eerste fase van de werken zou eindigen op 21 april
maar de werken zullen verdergaan in juli 2017.

Verschillende plaatsen in Jette
Plaatsing bewakingscamera’s
De gemeente Jette installeert momenteel bewakingscamera’s op verschillende plaatsen in de gemeente, met het oog op het verhogen van de
veiligheid, toezicht op de mobiliteit en criminaliteitspreventie. Er werden verschillende gevels
aangeduid in Jette en de installatie, die twee uur
per camera in beslag neemt, is momenteel aan de
gang.

Mobiliteit
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Jetse fietsinfrastructuur boomt
Gratis openbare herstelpunten en fietspompen voor iedereen
De gemeente Jette stelt sinds kort
openbare fietsherstelstations en
fietspompen ter beschikking van de
fietsers. Deze infrastructuur, gesubsi
dieerd door Brussel Mobiliteit, is
terug te vinden aan de Franstalige bi
bliotheek, Theodor 108 en het O.L.V.
van Lourdesvoorplein.

Mercierplein (aan de Franstalige bibliotheek) en
in de Léon Theodorstraat (aan Theodor 108). Op
de laatste twee locaties vind je ook telkens een
overdekt fietsherstelpunt.
Eens de werken op het Oude Afspanningsplein
achter de rug zijn, komt ook daar een fietspomp,
wat het totaal aantal pompen op vier zal brengen.

Meer projecten
De bedoeling van deze extra fietsinfrastructuur is om de bewoners ertoe aan te zetten de
auto vaker in te ruilen voor de fiets. Maar de gemeente is zich ervan bewust dat het niet bij deze
ingrepen alleen mag blijven. Daarom zijn daarnaast ook nog tal van andere projecten in de
maak. Zo zijn er nieuwe fietsstraten en fietsboxen
voorzien en gaat binnenkort ook de laatste eenrichtingsstraat voor fietsers open in beide richtingen. En in het geval van een correct gebruik
van de zopas geïnstalleerde herstelpunten en
pompen, komen dergelijke voorzieningen in de
toekomst er ook op andere plaatsen in de gemeente.

Q

ua fietsvoorzieningen heeft Jette de laatste jaren een grote inhaalbeweging gemaakt: extra fietsbogen, fietsboxen,
woonerven, eenrichtingsstraten in beide richtingen opengesteld voor fietsers,… Sinds een paar
weken zijn daar ook twee fietsherstelpunten en
drie fietspompen bijgekomen, en als we de gemeentelijke dienst Mobiliteit mogen geloven, staan
er nog meer fietsgerelateerde projecten op stapel.

2 herstelpunten, 4 pompen
De drie fietspompen staan opgesteld op het
Onze-Lieve-Vrouwvoorplein, op het Kardinaal

Tattoo your bike
Wees dieven te slim af
Met de lente in het verschiet worden
dezer dagen de fietsen weer massaal
van stal gehaald. Naast de obligate
opknapbeurt is een extra beveiliging
van uw tweewieler misschien geen
overbodige luxe. De Jetse preventie
dienst kan u hierbij alvast een eind op
weg helpen.

Z

eker in de stad is de fiets ondertussen een
volwaardig alternatief geworden voor de
auto. Maar in een stedelijke omgeving
loopt u wel meer risico om uw fiets kwijt te spelen
aan personen met minder eerlijke bedoelingen
dan op het platteland. Daarom kan u er maar best
voor zorgen dat uw fiets goed op slot is als u hem
achterlaat. Misschien moet u zelfs overwegen om
uw fietskader te laten graveren door een specialist van de Jetse preventiedienst.

Rijksregisternummer
Het principe is eenvoudig: een medewerker van
de preventiedienst graveert het rijksregisternummer vermeld op uw identiteitskaart in uw fietskader. Hou er wel rekening mee dat fietsen met een

identiteitskaart mee te brengen! En wist u trouwens dat u met een gegraveerde fiets in de stad
helemaal hip bent? U kiest niet alleen voor de fiets
als vervoermiddel, u gaat meteen voor een exemplaar met een coole tattoo!

carbonkader hiervoor niet in aanmerking komen.
Dankzij deze eenvoudige ingreep zullen potentiële
dieven twee keer nadenken voor ze met uw fiets
aan de haal gaan. Bovendien zijn gegraveerde fietsen die toch ontvreemd worden, makkelijker opspoorbaar eens ze opnieuw achtergelaten worden.

3 graveringswoensdagen
De fietsgraveringsnamiddagen die de Jetse preventiedienst als naar goede gewoonte ook dit voorjaar organiseert, vinden plaats op de parking van
de preventiedienst (Vandenschrieckstraat 77) op
26 april en op het Kardinaal Mercierplein op 31 mei
en 28 juni, telkens van 16u tot 19u. Vergeet niet uw

Meer info:
Jetse dienst Preventie
02.423.11.50 - preventie.1090@jette.irisnet.be
Fietsgraveeractie ‘Tattoo your bike’
26 april 2017 – van 16u tot 19u
Parking preventiedienst - Vandenschrieckstraat 77
31.05 en 28.06 - Kardinaal Mercierplein
Gratis

Enkele extra tips tegen fietsdiefstal:
• Maak je fiets altijd vast
• Maak hem vast aan een vast punt
(fietsenrek, paal, hek,…)
• Maak zeker het kader vast en als het kan
ook het voorwiel
• Gebruik een stevig slot
(U-slot of beugelslot)
• Vermijd om hem vast te maken op verlaten
plaatsen
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‘Magritte’: een duurzaam wijkcontract
voor de Esseghemwijk

Eind vorig jaar lanceerde het Brussels
Gewest een projectoproep voor duur
zame wijkcontracten. Onze gemeente
werkte een uitgebreid dossier uit
voor de Esseghemwijk, de enige per
imter die in aanmerking komt voor de
wijkcontracten 2017. Het Jetse project
kreeg samen met de Marollen en de
Wielmanswijk een duurzaam wijkcon
tract toebedeeld.

D

e selectie werd ondermeer gebaseerd op
de beschikbaarheid van groene ruimten,
de bezettingsgraad van de huizenblokken, en de vraag en aanbod van sociale woningen.
De projecten krijgen een mooi bedrag toegekend
(totale enveloppe van 42 miljoen euro) waarmee
ze de komende vier jaar aan de slag gaan.
In een eerste fase wordt de inhoud van het
vierjarenprogramma vastgelegd, met het oog op
de stedelijke herwaardering en de verbetering
van de leefomgeving. De Esseghemwijk wordt
soms wat stiefmoederlijk behandeld, mede door

haar ligging, in een uithoek van de gemeente, geprangd tussen de spoorweg en Laken. De wijk uit
haar isolement halen, de verloederde en leegstaande gebouwen opwaarderen en de braakliggende gronden een nieuwe bestemming geven.
Dat zijn de voornaamste doelstellingen van het
duurzame wijkcontract. De bewoners zullen nauw
betrokken worden bij het hele proces, net als het
studiebureau dat het definitief inversteringsprogramma zal uitwerken.
Jette heeft één jaar de tijd om de plannen uit
te werken. Van zodra deze plannen goedgekeurd
zijn door het Brussels Gewest, kunnen de projecten gerealiseerd worden en de werken voltooid
om zo binnen 4/5 jaar een frisse, opgewaardeerde Esseghemwijk te bekomen.

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

Leefomgeving
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22 april 2017: 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’.

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
Afspraak om 9.30u in uw wijk
• Heymbosch
Afspraak: parking Mercuregalerij,
kant Delhaize

• Mercier
Afspraak: voor de Sint-Pieterskerk

• Essegem
Afspraak: speelplein Essegem

Met vereende krachten

• Florair

Het principe blijft hetzelfde: wijkcomités, eco-ambassadeurs, straatvegers en buurtbewoners die de
handen in elkaar slaan om met borstel, blik en ander
gereedschap hun 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.

Prijzen
De deelnemers van de Groene Bezem Actie
spreken om 9.30 uur af op een bepaald punt in
hun wijk (zie kader), met hun bezem. Na de grote
schoonmaak worden ze rond 12 uur verwacht op
de parking Silly in de wijk van de Ketjes van Dielegem (Dielegemsesteenweg 33) waar ze als beloning voor hun noeste arbeid een drink
aangeboden krijgen. Tijdens deze drink wordt een

Afspraak: Voor Florair II, G. De Greeflaan

• Ketjes van Dieleghem / Rode Kruis
Afspraak: parking Silly,
Dieleghemsesteenweg 33

• Tuinen van Jette

groene bezem aangeboden aan de wijk met het
grootste aantal deelnemers. Alle deelnemers krijgen bovendien een verrassing en een diploma
zodat niemand met lege handen naar huis gaat.
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

Afspraak: Jean-Louis Thysplein
• Dupré - Afspraak: voor het CTC
• Jacques Brel - Afspraak: J. Loossensstraat 17
• Expo - Afspraak: voor Wouterspaviljoen
(A. Woutersstraat 12)
• Ô Don - Afspraak: ingang Huybrechtspark
(hoek Odon Warlandlaan – Spruytstraat)

• OnzeLieveVrouw van Lourdes
Afspraak: plein voor Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdeskerk

• Clos ’t Hof ten Berg
Afspraak: ingang Clos ’t Hof ten Berg

Vaarwel pesticiden, dag natuur
Openbaar onderzoek
Reductieplan voor Pesticiden

M

et de komst van de lente klinkt de lokroep van de tuin bij elke hobbytuinier,
een uitstekende gelegenheid om goede
gewoontes aan te nemen om het milieu en onze
gezondheid te beschermen en voor eens en voor
altijd komaf maken met pesticiden.
Pesticiden, insecticiden en kunstmest houden
heel wat risico’s in. Nochtans bestaan er tal van natuurlijke recepten om op een efficiënte manier de
strijd aan te binden tegen schimmelziekten en allerhande ongedierte in de tuin. U vindt ze terug in
de brochure ‘Natuurlijk tuinieren - Milieuvriendelijke

alternatieven voor pesticiden’, die u kan downloaden via www.jette.be (Tot uw dienst / Reinheid en
leefmilieu / Brochure ‘Natuurlijk tuinieren’) of kan
bestellen bij de gemeentelijke dienst Duurzame ontwikkeling – Leefmilieu (cmeeus@jette.irisnet.be).

Actieplan
Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet al
jaren actieplannen op touw om het gebruik van
pesticiden te weren uit de stad. Zo wil ook het
nieuw gewestelijk programma, dat kadert in het
Nationaal Actieplan voor de reductie van pestici-

den (NAPAN), het gebruik van pesticiden en hun
impact op het leefmilieu en de volksgezondheid
beperken. U kan zowel het gewestelijk programma als de federale projecten nog tot 10 april
2017 raadplegen en er uw opmerkingen over formuleren via www.napan18-22.be.
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8 april 2017

Botanische wandeling op de Heymboschsite

D

e Heymboschsite is geklasseerd als een
gebied van hoge biologische waarde en
werd in 2015 vernieuwd om haar waarde
en biodiversiteit te bewaren. Langsheen het wandelpad werden informatieborden geplaatst die
samen ze een pedagogisch parcours vormen.
Het hele jaar door zal u deze unieke site kunnen ontdekken met natuurgidsen of deelnemen
aan ouder/kinderworkshops rond de natuur.

Botanische ontdekkingstocht
De eerste activiteit is een wandeling met als
thema ‘De natuur ontwaakt’. Bruno Verhelpen,
tweetalig natuurgids bij v.z.w. CEBO (de Milieucommissie voor Brussel-West), zal u met veel passie
de lentefauna en -flora van de Heymboschsite
laten ontdekken. Om de activiteit vlot te laten verlopen en omdat het aantal deelnemers beperkt is,
schrijft u zich best vooraf in voor deze wandeling.
Botanische wandeling op de Heymboschsite
‘De natuur ontwaakt’
8 april 2017, van 14u tot 17u
Wouterspaviljoen, Woutersstraat 12
Gratis, inschrijven gewenst
Meer info en inschrijvingen:
ibongaerts@jette.irisnet.be – 02.422.31.12

Noteer alvast volgende wandelingen op de Heymboschsite
met natuurgids Bruno Verhelpen:
• Zaterdag 19 augustus, van 14u tot 16u
• Zaterdag 18 november, van 14u tot 16u

26 april 2017

Workshop ‘Gezonde maaltijd
voor een kleine prijs’

D

e solidaire kruidenier Caba Jette nodigt
je uit op zijn eerste workshop voor het
grote publiek. Het thema van de workshop is ‘Gezonde maaltijd voor een kleine prijs’.
Op aangeven van voedingsconsulente en naturopate Karin De Reset
bereid en proef je gebakjes met zonnebloempitten
en dadelcrème (alternatief voor chocopasta).
Makkelijk, goedkoop en
overheerlijk.
Deze workshop ligt helemaal in lijn van een van
de opdrachten van Caba Jette: oplossingen voorstellen voor een evenwichtige voeding die toegankelijk zijn voor iedereen. De overige
opdrachten van Caba Jette zijn het verkopen van

voedingsmiddelen aan personen in moeilijkheden
tegen de helft van de marktprijs, het creëren van
sociale banden en socioprofessionele inschakeling.
Ontdek de solidaire kruidenier Caba Jette en
kom op woensdag 26 april om 18.30u naar de
workshop!
Workshop
‘Gezonde maaltijd voor een kleine prijs’
Woensdag 26 april 2017 om 18.30u
Duur: maximum 2.30u - Leopold I-straat 483
Prijs: 3 ¤
Inschrijving
(maximum 12 personen):
info@cabajette.be of 02.311.40.04
Meer info: www.cabajette.be

Vast uurrooster voor
Jette Met
Elke woensdag van 14.30u tot 18.30u
Geen geschuif met uren meer voor Jette Met.
Vanaf woensdag 29 maart kan u er elke week
terecht van 14.30u tot 18.30u, ongeacht de periode van het jaar. Vanaf nu is er dus niet langer een zomer- of winteruurregeling.
Verder telt de duurzame markt met ‘Seizoensmaak’ een nieuwe groenteproducent onder
zijn rangen. U verneemt er alles over in het
volgende nummer van Jette Info.

Duurzame ontwikkeling
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Workshops Leefmilieu Brussel
Telen in de stad
In het kader van de Good Foodstrate
gie 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 initia
tief en willen u inwijden in het kwe
ken van uw eigen groenten en fruit.

ductieve, natuurvriendelijke en gezonde moestuin aan te leggen.

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:
www.telenindestad.brussels/nl

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).

Meer info:
Coralie Meeus (gemeente Jette)
cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03
OCMW
cpas-ocmw@jette.irisnet.be – 02.422.46.11

Workshop nr. 2: Mijn moestuin in de tuin
Zin om een deel van uw tuin om te vormen tot
een voedzame moestuin? Hoe, waar en met welk
materiaal? Deze workshop reikt beginnende tuiniers de basisbegrippen en –technieken aan om
een ecologische moestuin in volle grond aan te
leggen, op een kleine, middelgrote of grote oppervlakte.
De verbanden tussen de aarde, de planten en

de andere levende organismen begrijpen, aan de
behoeften en aan de tuin aangepaste moestuinplanten kiezen, de stappen en handelingen van de
tuinier leren kennen en uitvoeren, ... Al deze aanwijzingen zullen u helpen gemakkelijk een pro-

Mijn moestuin in de tuin
Donderdag 20 april, van 18u tot 21u
Gemeentelijke dienst Beplantingen
Laarbeeklaan 120
Gratis, inschrijven verplicht

Projectoproep openbare moestuinen
Maak van Jette een ‘eetbare gemeente’
Het sociale en duurzame initiatief ‘In
credible edible’ vindt meer en meer
navolging in ons land. Ook Jette gaat
voor de bijl voor het systeem dat
draait om het verbouwen van groen
ten in de openbare ruimte om ze ach
teraf te delen.

Bon’Aventure’, hun participatieve duurzame wijk
die het resultaat is van een projectoproep van
Leefmilieu Brussel rond duurzame gemeenschappelijke burgerinitiatieven.

Exit supermarktcultuur

H

et begon allemaal in 2008 in het NoordEngelse plaatsje Todmorden waar een
groep vrijwilligers begon met de aanleg
van moestuintjes op verlaten stukjes grond. Het
idee achter dit initiatief is eenvoudig: op het
einde van de rit, eens de groenten oogstrijp zijn,
mag iedereen zich gratis bedienen zodat de gemeenschap op lange termijn zelfvoorzienend is.
Het experiment diende inmiddels als inspirerend
voorbeeld voor tal van andere steden overal ter
wereld.

Telen om te delen
Ook in Jette vindt het principe van ‘Incredible
edible’ ingang. Zo zijn de bewoners van de Bonaventurewijk met veel enthousiasme beginnen
‘telen om te delen’, en dat in het kader van ‘A la

In dezelfde optiek lanceerde de gemeente Jette
met de steun van Leefmilieu Brussel ‘Naar een
nieuwe voedingscultuur in Jette’, het project dat
onder meer de ontwikkeling van initiatieven zoals
‘Incredible edible’ ondersteunt. Heb je zelf een concreet plan in die richting maar twijfel je of het wel
kan in de openbare ruimte? Neem dan contact op
met de dienst Duurzame ontwikkeling – Leefmilieu
(ddo@jette.irisnet.be) die je de procedure zal uitleggen en je wegwijs zal maken in de regelgeving rond
milieu, veiligheid, openbare netheid en hygiëne.
Hopelijk vinden we op termijn een alternatief
voor onze supermarktcultuur en produceren we
louter nog om te ruilen of te delen…
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Samenleving

Infoavond, workshop en training
Relaxatie om stress en burn-out tegen te gaan

I

n samenwerking met Partena Ziekenfonds organiseert het Lokaal Dienstencentrum Warlandis in april een info-avond en een workshop
rond stress en burn-out. In mei en juni volgen dan
6 lessen relaxatietraining. Alles wordt in goede
banen geleid door Doenja Van Humbeeck, psychologe en coach bij Ekilibrio. Inschrijven kan telkens
via info@ekilibrio.be of 0498.07.11.41.

je meer te weten over de processen die gepaard
gaan met stress en burn-out en hoezeer ze individueel bepaald zijn. Ook herstel en preventie komen
aan bod. Je krijgt ook heel wat praktische tips.
Woensdag 12 april 2017, van 19u tot 21u
Lokaal Dienstencentrum Warlandis
Odon Warlandlaan 209
Prijs: 5 ¤

19/04:
Workshop burn-out: herkennen,
voorkomen en aanpakken

12/04:
Infoavond stress en burn-out
Onze samenleving is meer en meer gericht op
prestatie. De werkdruk stijgt. Ook op privévlak
groeien de verwachtingen in elk van ons. Als dat
tot te veel spanningen leidt gedurende een lange
periode, dan kan dat tot uitputting leiden. Maar
zover laat je dat best niet komen. Het is belangrijk
om te luisteren naar de signalen van je lichaam en
vooral om niet te blijven doorgaan tot je lichaam
er anders over beslist. Tijdens deze infoavond kom

Deze interactieve workshop bevat een theoretisch gedeelte. Dat zorgt voor een goed basis. De
meeste tijd gaat uit naar praktische zaken. Aan de
hand van praktische oefeningen en tools leer je
meer over de vroege signalen van burn-out en over
de maatregelen die je kunt nemen om burn-out te
voorkomen. Er is ook aandacht voor zelfzorg en
vormen van begeleiding naar herstel. Je krijgt ook
heel wat praktische tips.
Aantal deelnemers: minimum 6 en maximum 20.

Woensdag 19 april 2017, van 19 tot 21.15u
Lokaal Dienstencentrum Warlandis
Odon Warlandlaan 209
Prijs: 45 ¤

3, 10, 17, 24 en 31/05 en 7/06:
Relaxatietraining
Is bij jou de balans tussen spanning en ontspanning zoek? En geraak je hierdoor moeilijker
in slaap? Ben je vlug geïrriteerd? Wil je dergelijke
problemen voorkomen? Of wil je gewoon enkele
rustmomenten te midden van je druk leven? Dan
is deze relaxatietraining zonder meer een aanrader. In een reeks van 6 lessen maak je, in een
kleine groep, kennis met eenvoudige technieken
en houdingen die je kunnen helpen om ontspannen en gelukkig van het leven te genieten.
Deze training is bestemd voor volwassenen.
Aantal deelnemers: minimum 6 en maximum 15.
Woensdag 3, 10, 17, 24 en 31 mei en 7 juni,
telkens van 19u tot 20.45u
Lokaal Dienstencentrum Warlandis
Odon Warlandlaan 209
Prijs: 150 ¤

Activiteiten Jetse senioren
Binnenkort komen de Jetse senio
ren meer te weten over de jaarlijkse
buitenlandse reis en in mei kondigt
zich dan weer een uitstap aan. Ook
voor het spektakel van Cirque du
Soleil in oktober kan u zich nog in
schrijven.

Prijs: 48 ¤/persoon (rondleiding, inkom en lunch
inbegrepen)
Info en reserveringen: dienst senioren (verdieping ET) – 02.423.12.67 – cademeyer@jette.irisnet.be

27 oktober 2017 om 14.30u:
TOTEM

13 april 2017:
Infovergadering buitenlandse reis

3 mei 2017:
Uitstap Atomium
De eerste halte van deze uitstap is het Art &
Design Atomium Museum om 10.30u. Daarna genieten we van een lunch in de bovenste bol van
het Atomium. In de namiddag staat een bezoek
aan de tentoonstelling ‘Sabena, reizen in stijl’ op
het programma. Deze expo speelt zich af op verschillende verdiepingen van datzelfde Atomium.

lereerste 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.
Beleef samen met de Jetse senioren een onvergetelijke wow-ervaring dankzij deze unieke voorstelling.
Prijs: 40 ¤/persoon (vervoer niet inbegrepen)
Info en reserveringen: dienst senioren (verdieping
ET) – 02.423.12.67 – cademeyer@jette.irisnet.be

(van 26/09 tot 5/10)

Cirque du Soleil brengt vanaf september 2017
zijn indrukwekkende spektakel TOTEM voor de al-

Op donderdag 13 april om 14 uur kunnen de
Jetse senioren terecht in de Jan Verdoodtzaal
van de Nederlandstalige bibliotheek (Kardinaal
Mercierplein 6 – 2de verdieping) voor de infonamiddag rond de seniorenreis. De bestemming van
de reis wordt op diezelfde namiddag onthuld, net
als de prijs en de praktische regelingen.

Jette, een bruisende gemeente
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Tijd voor het rommelmarktseizoen
In april start in Jette traditioneel
het rommelmarktseizoen. Op 23
april staat in de Lenoirstraat de eer
ste rommelmarkt van een lange lijst
op het programma. Duid de data al
vast aan in uw agenda en ga op
zoek naar unieke koopjes en snuis
terijen. Zin om zelf spulletjes te ver
kopen op een rommelmarkt? Neem
dan contact op met de organisato
ren en schrijf u in.

Tournesols - zaterdag 13 mei
Op de speelplaats van school Tournesols, in de
Van Bortonnestraat, in het Garcetpark en op het
Kardinaal Mercierplein.
Inschrijvingen: 02.426.49.17 (tijdens de kantooruren)
Vergeten Hoek - zaterdag 20 mei
In de wijk Vergeten Hoek
Inschrijvingen: 27 april, 4, 11 en 16 mei van 16u tot
18.30u, H. Longtinstraat 153
Wemmelsesteenweg - zaterdag 3 juni
Op de Wemmelsesteenweg.

Lenoir - zondag 23 april
In de Lenoirstraat
Inschrijvingen: vanaf 10 april op 02.425.75.34

Dopéré - zondag 17 september
In de L. Dopéré-, S. Legrelle-, Bogemans- en Brunardstraat en op de Wemmelsesteenweg (tussen
de S. Legrelle- en de Dopéréstraat).
Inschrijvingen: vanaf begin juli - Joëlle Electeur –
02.427.63.35
Dieleghem - zondag 17 september
Op de Dieleghemsesteenweg, in de Decréestraat
en in de Volralstraat.
Inschrijvingen: 02.479.35.65 of 0475.60.78.63
Vanderborght - zaterdag 23 september
In de Vanderborghtstraat (tussen de Broustinlaan
en de Lakenselaan en tussen de Lakenselaan en
de Prins Boudewijnstraat).
Inschrijvingen: vanaf midden augustus
Nadia - 0477.74.91.42
of per mail: mireille.de-looze@hotmail.com

Wouters - maandag 1 mei
Woutersstraat
Inschrijvingen: 14, 19, 21, 26, 27 en 28 april, van 17u
tot 20u, ‘Le Bon Coin’, Oude Afspanningsplein 4
Jacques Brel - zaterdag 6 mei
In de Augustijnernonnenstraat, de Loossensstraat, Delathouwer- en Esseghemstraat
Inschrijvingen: 0472.97.44.48 – 0478.58.09.97 –
0465.96.40.45
Esseghem - zaterdag 6 mei
In de Esseghemwijk.
Inschrijvingen: 24 maart (bewoners), 29 maart, 13
april en 3 mei (iedereen), van 18u tot 20u in vzw
l’Abordage, J. Lahayestraat 169

Rommelmarkt Jaarmarkt - maandag 28 augustus
In de Van Bortonne-, Thomaes- en Gillebertustraat en op de Wemmelsesteenweg.
Inschrijvingen: vanaf juni.

Sint-Clara - zondag 25 juni
In de De Heynlaan (tussen het Tircherplein en de
Tonnetgaarde) en de Van Rolleghemstraat (tussen de De Heynlaan en de Ottengaarde).
Info: 0496.37.83.40

Pink Ribonettes Brussels - zondag 24 september
In de E. De Grijsestraat, plein voor school Aurore
(lagere afdeling) en J. Baudouxstraat.
Inschrijvingen: 0494.58.17.64
of pinkribbonettebxl@gmail.com
Rommelmarkt ten voordele van een project rond
borstkanker

Van 28 april tot 7 mei 2017

Paaskermis op het Kardinaal Mercierplein
De Paasvakantie komt eraan en hope
lijk zorgen ook de eerste zonnestralen
ervoor dat de kinderen opnieuw bui
ten kunnen gaan ravotten. Op de
paaskermis is het nog even wachten
tot 28 april, maar ook hier zullen de
kinderen hun hart kunnen ophalen.

I

n deze tijden van tablets, gameconsoles en
virtual reality blijft de kermis toch nog steeds
een grote aantrekkingskracht uitoefenen op
de kleintjes en de jeugd. Hebben jouw kindjes zin
om toertjes te maken op de kindermolen, in het
lunapark hun record te breken of een prijs te
schieten op het schietkraam? Kom dan zeker

langs van 28 april tot 7 mei op de Paaskermis, op
het Kardinaal Mercierplein.
Op een hopelijk zonovergoten Kardinaal Mercierplein, zullen de kermismolens opnieuw plaatsnemen tussen het Garcetpark en de
Sint-Pieterskerk. Er staan zowat 20 kermiskramen,
waar jouw oogappels een ritje kunnen maken op
een paard of in de botsauto’s, eendjes kunnen vangen of salto’s kunnen maken op de reuzetrampoline,… Daarnaast vind je op de kermis natuurlijk
ook de traditionele eetkramen. Breng dus zeker
eens een bezoekje aan de Jetse Paaskermis.
Paaskermis
Van 28 april tot 7 mei 2017
Kardinaal Mercierplein
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Economisch leven

Eindejaarsactie Shopping Jette
maakt twee generaties gelukkig
De spanning was te snijden op vrij
dagavond 10 maart op de bovenver
dieping van Brasserie Le Central.
Twintig gelukkigen maakten er hun
opwachting om het verdict van de
stempelwedstrijd van Shopping Jette
te aanhoren.

H

et moet gezegd: alle aanwezigen behoorden bij aanvang al tot het clubje winnaars
van deze jaarlijkse eindejaarswedstrijd,
want met minder dan een aankoopcheque van
100 euro zouden ze achteraf niet huiswaarts
keren. Vraag was alleen wie met de grote prijzen
ging lopen…
Voor we daarop een antwoord kregen, waren er
uiteraard nog de obligate toespraken en dankbetuigingen richting het publiek dat via zijn deelname
aan dit soort wedstrijden de Jetse middenstand
een hart onder de riem steekt, en dat appreciëren
de handelaars van Shopping Jette – met de werken
rond tram 9 in het achterhoofd – ten zeerste.
Maar dan was het tijd voor de hoofdbrok van
de avond: de prijsuitreiking. Eén voor één en in
opklimmende volgorde van werden de winnende
namen geloot tot de hoofdprijs uiteindelijk ging
naar Inge Bongaerts. Zij werd beloond met aankoopbonnen ter waarde van 1.200 euro en een
extra bon van 250 euro geschonken door één van
de sponsors van de wedstrijd. Ook dochter Morgane was in haar nopjes met de hoofdprijs en had
al meteen een verdeelsleutel – “duizend euro
voor mijzelf en tweehonderd voor mama” – in gedachten. In afwachting van de uitkomst hiervan
wilden moeder en dochter graag op de foto met
hun ‘eerste prijs’.

Nieuwe handelszaken te Jette
Elke maand stellen we u in Jette Info de nieuwe
handelszaken voor die recent hun deuren openden in Jette. Dit keer focussen we op een adresje
op de Lakenselaan waar alle verkochte artikelen
100% Belgisch zijn: wijnen, bieren, zoete en zoute
lekkernijen, decoratie, lifestyle,… Om jezelf of iemand anders een plezier te doen…
U heeft zelf een handelzaak geopend in Jette of
u bent met uw zaak verhuisd naar een nieuw
adres?
Laat
het
ons
weten
via
communicatie@jette.irisnet.be.

 BelgoPop
Home Made in Belgium
Lakenselaan 25
Open van dinsdag tot zaterdag,
van 10u tot 18u,
op zondag van 9.45u tot 13.15u
belgopop@gmail.com
Facebook: belgopop

Economisch leven

| 17

Het Spiegelplein stelt voor
Cafés, restaurants, kappers, juweliers, chocolatiers,… De handelszaken die tot nu toe de
revue passeerden in deze reeks, zijn actief in uiteenlopende sectoren. Maar een optiekzaak
was nog niet aan bod gekomen. Tot we ons oog lieten vallen op l’Atelier d’Optique…

L’Atelier d’Optique, met
de nadruk op ‘atelier’…

E

en opticien bezoek je nu eenmaal niet op
frequente basis, daarom dat de winkel op
het Spiegelplein nummer 13 misschien
niet meteen opvalt bij de doorsnee voorbijganger.
Het pand herbergt al sinds jaar en dag een optiekzaak, momenteel uitgebaat door Paul Toussaint
en daarvoor door zijn vader die de zaak begin
jaren ’80 overnam van de familie Lenders. “Vroeger – ik spreek nu van de jaren ’60-’70 – was het
gebruikelijk dat een optiekzaak gecombineerd
werd met een horlogerie, en dat was hier niet anders”, licht de huidige uitbater toe, “maar toen
mijn vader hier zijn intrek nam, koos hij ervoor
het enkel bij optiek te houden.” Paul Toussaint
zelf liep er tijdens zijn studies opticien-optometrist stage voor hij in 1988 de zaak van hem overnam. Hij werkte er even samen met zijn broer,
maar al gauw stond hij er alleen voor en werd
l’Atelier d’Optique een eenmanszaak in de echte
zin van het woord. “Ik werk alleen, ja, maar mij
hoor je niet klagen”, voegt hij er meteen aan toe.
“Ik ben het nu eenmaal gewoon om van a tot z
alles te regelen. Zo heb ik ook overal controle

over, en dat komt in mijn geval goed uit, ik ben namelijk nogal perfectionistisch ingesteld.”
Bij l’Atelier d’Optique kan je uiteraard terecht
voor een nieuwe (zonne)bril of lenzen, maar toch
ligt de nadruk niet uitsluitend op de verkoop van
optiek. “We zijn altijd al gespecialiseerd geweest
in herstellingen en een perfecte dienst na verkoop is een van onze uithangborden”, specificeert de gepassioneerde opticien des huizes. En
het moet gezegd, eens je de deur achter je hebt

“

WE VERWIJZEN DE KLANT DOOR
NAAR EEN OOGARTS ALS BLIJKT DAT
ER MEER AAN DE HAND IS

”

dicht getrokken, waan je je meer in een atelier –
compleet met een lange werktafel en gesofisticeerde apparatuur – dan in een winkel. Want
naast toestellen voor reparaties en aanpassingen
van brillen is er namelijk ook de nodige optometrische apparatuur. “Wie een bril of lenzen nodig
heeft, kan inderdaad bij mij langskomen om de afwijking aan de ogen te laten constateren”, legt de
opticien uit. “Maar bij het bepalen van de sterkte

van de brilglazen of de lenzen blijft het dan ook”,
voegt hij er meteen aan toe. “Als opticiens-optometristen zijn wij verplicht om de klant door te
verwijzen naar een oogarts als na een oogtest en
een gesprek blijkt dat er meer aan de hand is. Ook
voor het meten van de intra-oculaire druk of een
onderzoek van het netvlies bijvoorbeeld moet je
bij een oogarts zijn.” Zo is de taakverdeling tussen de opticien-optometrist enerzijds en de oogarts anderzijds al een stuk duidelijker…
Maar genoeg over brilglazen en hun sterkte,
laten we het eens hebben over de monturen, merken, trends en kwaliteit. “Qua brilmonturen kan je
tegenwoordig niet om trends heen”, weet onze
gesprekspartner te vertellen, “maar wat de glazen
betreft gaat kwaliteit voor mij boven alles. De Chinezen hebben zich sinds enkele jaren massaal op
de brillenmarkt gestort en hun producten spreken
nu eenmaal een bepaald cliënteel aan, maar toch
verkies ik de Duitse en Japanse fabrikanten die de
kwaliteit ten minste niet uit het oog verliezen”,
rondt hij met een fijne woordspeling af…
Open van di > vr van 10.15u tot 12.30u en van
14u tot 18.30u, op za tot 17u
Koningin Astridplein 13
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Jeugd

19 april 2017

Buitenspeeldag in autovrij (stukje) Jette
Ook dit jaar slaan de Jetse Brede
Scholen De Verrekijker en Bres en hun
partners weer de handen in elkaar om
een onvergetelijke Buitenspeeldag te
organiseren. Alles speelt zich af in en
rond de Amélie Gomandstraat en alle
kinderen zijn welkom, de zon uiter
aard ook!

T

oon je kunsten op het stepparcours. Doe
mee aan een workshop Slam of Dance.
Maak betoverende zeepbellen - reuzengroot! Prikkel je groene vingers, maak het gezellig
met tafelspelen, of ontdek de evergreens van het
buitenspel: touwtrekken, zaklopen, kegelen, hinkelen en zoveel meer… Kortom, kom mee buiten
spelen op de Buitenspeeldag!

Verboden voor auto’s
Vorig jaar kwamen maar liefst 300 kinderen
opdagen op de Buitenspeeldag zodat er in de
autovrije Amélie Gomandstraat geen doorkomen
meer aan was. Daarom werd beslist om dit jaar
de auto’s niet alleen te weren van de Gomandstraat, maar ook van een deel van de Verzetstraat, een stuk van het Pannenhuisplein en de
helft van de Dapperheidsstraat. En wie weet
wordt Jette binnen enkele jaren helemaal autovrij
op de Buitenspeeldag!

Buitenspeeldag
Woensdag 19 april 2017, van 14u tot 17u
Amélie Gomandstraat en omgeving
Gratis toegang

Meer info:
Anja Desmedt
Leopold I-straat 329
adesmedt@jette.irisnet.be

Digitale vertelkiosk van Foyer in de bib
Het integratiecentrum Foyer ontwierp een
meertalige en digitale vertelkiosk die van vrijdag 14 april tot en met maandag 1 mei op de
jeugdafdeling in de bibliotheek van Jette zal
staan.
De mobiele kiosk werd ontworpen in de vorm
van een kamishibai-theatertje met een digitaal
touchscreen bovenop een boekenkast. Via het
touchscreen kunnen kinderen op een snelle en
makkelijke manier een verhaal in een taal naar
keuze kiezen (Arabisch, Spaans, Engels,…) en
laten afspelen waarbij ze zowel de voorlezer
als de prenten te zien krijgen.
Meer info:
www.jette.bibliotheek.be en
www.foyer.be

Sport

1 april 2017

Start nieuw tennisseizoen

V

Nieuw beheer
De reservaties voor de velden zijn vanaf dit
jaar in handen van de uitbater van de Tennischalet. Via de website www.tennisjette.be vindt men
alle praktische informatie en kan men de velden
online reserveren. U kan ook telefonisch reserveren via 02.478.12.87.
Jettenaren kunnen rekenen op een voordeeltarief voor de seizoensabonnementen of voor
een abonnement van 5u of 10u. Verder verschillen de tarieven voor Jetse jongeren en senioren

Op zoek naar leuke ontspanning
voor het hele gezin of met vrien
den, in een groene omgeving? Ga
dan zeker langs in het Jetse Jeugd
park waar het minigolfterrein op
nieuw open gaat op 1 april 2017.
Speelplezier gegarandeerd!

en naargelang het type terrein. Ter indicatie: Een
Jetse 60-plusser betaalt 42 ¤ voor een 10 urenkaart gravel (i.p.v. 126 ¤ voor een niet-Jettenaar).
Het uurtarief is standaard 12,50 ¤ voor het synthetisch veld en 17 ¤ voor gravel.
Ontdek de gedetailleerde tarieven op
www.tennisjette.be.
Tennisterreinen Jeugdpark
de Smet de Naeyerlaan
(tegenover de Sint-Norbertusstraat)
Info en reservaties:
www.tennisjette.be
02.478.12.87

22 april 2017

Feest in het zwembad Nereus
Hou je van zwemmen, spatten, water
pret,…? Kortom, ben je een echte wa
terrat en maak je graag plezier? Dan is
het Zwemfeest echt iets voor jou! Wie
de komst van de lente wil vieren, kan
dat op 22 april in het zwembad Nereus.

Meer info: 02.468.23.27 – 02.427.19.36
Inschrijven kan enkel ter plaatse in het zwembad
Nereus

Een partijtje minigolf vindt iedereen leuk. In zo
weinig mogelijk beurten zijn balletje langsheen
allerlei hindernissen in de hole mikken maakt
het kind in ons opnieuw wakker, terwijl de kinderen zelf het spelletje sowieso zalig vinden.
Het minigolfseizoen start op 1 april en loopt tot
1 oktober. Tijdens de schoolvakanties is het minigolfterrein dagelijks open van 13u tot 18u. Tijdens de schoolperiode kan u er terecht op
woensdagnamiddag en tijdens het weekend,
van 13u tot 18u.
Jongeren (-18) en senioren (+60) betalen
3,50 ¤ voor 1 spelletje en 15 ¤ voor een
5-beurtenkaart. Volwassenen betalen 5 ¤
voor 1 spelletje en 22 ¤ voor 5 spelletjes.
Meer info:
www.jette.be (doorklikken op vrije tijd / sport)
Gemeentelijke Sportdienst – 02.423.12.97

O

f het nu onder familie of vrienden is, het
Zwemfeest is de ideale gelegenheid om
het zwembad één dag op een meer ludieke manier te beleven. Met je toegangsticket
kan je gedurende anderhalf uur genieten van een
reeks speciaal voor de gelegenheid opgezette
animaties: aquagym, waterspelen, duikinitiatie,…
Er zal voor elk wat wils zijn. Zin om erbij te zijn?
Rep je dan als de bliksem naar het zwembad Nereus om je plaats te reserveren!

Minigolfen
in het Jeugdpark
Speelplezier gegarandeerd
voor het hele gezin

De eerste lentezon steekt de kop op
en het begint opnieuw te kriebelen
om buiten te kunnen sporten. Indien
u ervan houdt om met vrienden een
balletje te slaan, is er goed nieuws.
Vanaf 1 april start het nieuwe tennis
seizoen en kan u in het Jeugdpark op
nieuw
terecht
op
de
openluchttennisterreinen.
an 1 april tot 1 oktober 2017 kan u in het
Jetse Jeugdpark opnieuw 7 dagen op 7
terecht voor een partijtje tennis. De
Jetse sportievelingen hebben er keuze tussen
synthetische velden of gravel.

| 19

Zwemfeest Nereus
Zaterdag 22 april 2017, van 9u tot 19.30u
Zwembad Nereus
Koningin Fabiolaplein 10
Ganshoren
Inkom: 1,50 ¤

Minigolf Jette
Jeugpark - Heilig-Hartlaan
Heilig-Hartlaan – ter hoogte van de spoorwegbrug
Van 1 april tot 1 oktober 2017
• Tijdens de schoolvakanties dagelijks open
van 13u tot 18u
• Tijdens de schoolperiode op woensdagnamiddag en tijdens het weekend, van 13u tot
18u
Bij droog weer
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2017 – Magrittejaar
In 2017 herdenken we de 50ste
verjaardag van het overlijden van
René Magritte. Hij was niet al
leen de grootste surrealistische
schilder aller tijden, maar ook ja
renlang Jettenaar. In onze ge
meente realiseerde hij het
belangrijkste deel van zijn in
drukwekkend oeuvre, in het huis
in de Esseghemstraat waar nu
het René Magritte Museum ge
vestigd is.
Tijdens de maand april staan er
heel wat mooie activiteiten op de
agenda, met het Dorp van René
als kers op de taart.

AGENDA
Nog tot eind april 2017

Magritte's model
Expo
Steve Michiels in GC Essegem

10 tot 14 april 2017

28 april 2017

Kleuterweek: Meneer Renée (volzet)

Dorp van René

Meer info: pagina 27
22 en 23 april

> Jeugdpark
Meer info: zie kader

Verhalende wandeling
> René Magrittemuseum
Zie kader

28 april tot 1 mei 2017

Fiesta Europa

22 tot 30 april 2017

> Jeugdpark
Meer info: zie kader

Expo
Vrij atelier de Zeyp

28 april tot 1 mei

> Hall Gemeentehuis – Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het Gemeentebestuur
Openingsreceptie op 22 april om 15u, met optreden van Taalkabaal

Surrealistisch cabaret
> Jeugdpark
Meer info: zie kader
29 en 30 april

Circusatelier
22 april tot eind mei 2017

Expo
Rayon Vert

> Jeugdpark
Meer info: zie kader

Meer info: pagina 26

29 en 30 april 2017

22 april tot eind mei 2017

Lezing:
Poëzie, Magritte en zijn Trahision des
Images

Expo
Sébastien Fayard  Biblio Jette

Meer info: zie kader

Meer info: (FR) pagina 22
30 april

Meer info: pagina 27

26 tot 29 april 2017

Pro Vélo

Expo:
Jette ten tijde van Magritte + begelei
dende wandelingen

Meer info: zie kader

2 april 2017

> Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14
Expo: 27 & 28 april van 14u tot 17u, 29 april van
10u tot 17u
Wandeling op 26 april om 14u en op 29 april om
10u en om 14u. Start aan de Abdij. Inschrijven verplicht bij cultuur@jette.irisnet.be

Dit is geen opera

De Tijdlijn van René
Meer info: zie kader
7 april 2017

Lezing: Magritte en zijn tijdsgeest
Meer info: (FR) pagina 24

5 en 6 mei 2017
> Jetse Academie
Meer info: pagina 27

30 april 2017

Fietswandeling
Magritte

O

ntdek het Brussel van René Magritte met
de fiets. Pro vélo organiseert op zondag
30 april een fietswandeling van zowat 4u
langs de plekken die de schilder en de surrealistische groep regelmatig aandeden. Zo komt u
langs het centrum van Brussel, langs de gemeenten Jette en Schaarbeek. Er staat ook een geleid
bezoek aan het Jetse René Magrittemuseum op
het programma.!

Fietswandeling Magritte
Zondag 30 april om 13.30u
Londenstraat 15 – 1050 Elsene
15¤ (zonder huur fiets) + 4¤ geleid bezoek
Info en reservering:
Pro vélo – info@provélo.org
www.provelo.org/tour

Jette, een bruisende gemeente

| 21

30 april 2017

28 april tot 1 mei

Het Dorp van René

Surrealistisch
cabaret

H

et Dorp van René palmt eind april het
Jeugdpark in. Deze feestelijke activiteit moet het hoogtepunt worden van
het Magrittejaar.
Kom op 28 april 2017 naar het jeugdpark en beleef René Magritte. Ontdek op absurde wijze
thema’s uit zijn werk en word ondergedompeld
in zijn tijdsgeest. Geen enkel zintuig zal onberoerd blijven. Het Dorp van René trakteert u op
surrealistische performances, bevreemdende
attracties en kunsteducatieve interacties. Dit
alles omkaderd in het kleurrijke gezelschap van
internationale marktkramers die u alle hoeken
van Europa laten proeven tijdens Fiesta Europa
(zie hiernaast). Kortom, René laat u op betoverende wijze in zijn dorp genieten!

O

ok Jam'in Jette en labuenaventura
zetten mee hun schouders onder het
Magrittejaar en het Dorp van René in
het bijzonder. De circustent zal reeds op 28
april opgetrokken worden in het Jeugdpark,
om er te blijven tot na het Jam'in Jetteweekend, op 12 en 13 mei.
Van 28 april tot 1 mei kan u in de tent genieten
van surrealistisch cabaret. Acrobaten en muzikanten creëren er een surrealistische wereld,
boordevol verrassingen en absurditeiten.
Jonge circusfans die zelf wat trucs onder de
knie willen krijgen, kunnen op 29 en 30 april
deelnemen aan het circusworkshop.
Op zondag 7 mei volgt dan nog een groot gratis spektakel voor jong en oud.

Het Dorp van René
28 april 2017
Van 16u tot 22u
Jeugdpark
Gratis

28 april tot 1 mei

Fiesta Europa

T

ijdens en na Het Dorp van René kan u in
het Jeugdpark ook Fiesta Europa ontdekken. Ontdek de lokale specialiteiten
uit alle hoeken van Europa.
Marktkramers uit verschillende Europese landen komen samen op een meerdaagse internationale feestmarkt 'Fiesta Europa'. Ze brengen
de specialiteiten mee uit hun eigen land of
regio. Niet alleen gastronomie en lokale gerechten en streekproducten, maar ook allerlei
artisanaal werk zoals lederwaren, edelstenen,
zepen, houtsnijwerk, textiel, enz. Zo ontstaat
een kleurrijke en kwaliteitsvolle Europese
markt met een heel gevarieerd aanbod. Het ongedwongen gezellige karakter maakt het feest
compleet.

Fiesta Europa
Van 28 april tot 1 mei
Van 10u tot 22u
Jeugdpark
Gratis

Surrealistisch Cabaret
28, 29 en 30 april om 19.30u
en 1 mei om 13.30u
Gratis - niet reserveren
Circusworkshop
29 en 30 april om 15.30u
Gratis - niet reserveren
La Bête à plumes
7 mei om 15u
Reserveren: jaminjettecom@gmail.com
of via sms op 0474.734.677
Jeugdpark
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22 en 23 april 2017

29 en 30 april 2017

Magritte één en al oor
Verhalende wandeling in
het René Magrittemuseum

Lezing
'Poëzie,
Magritte en
zijn Trahision
des Images'

M

agritte één en al oor' is een verhalende wandeling over de beroemde
schilder die 50 jaar geleden overleed.
Hou de oren open, alledaagse voorwerpen en
vertrouwde stemmen ontwaken uit een lange
slaap om u te vergezellen in de ontdekking van
zijn appartement. Deze wandelingen vinden
plaats in het kader van het Artiestenparcours.
4 gratis rondleidingen (2 NL en 2 FR). Reserveren gebeurt ter plaatse op de dag zelf. De plaatsen zijn beperkt (12 pers.).
Deze wandeling moeten missen? Ook op 26 en
29 april worden er begeleide wandelingen georganiseerd. Ontdek hoe Jette Magritte inspireerde tijdens de jaren ‘30 tot ‘50. Op 26 april
om 14u en op 29 april om 10u en om 14u. Start
aan de Abdij. Inschrijven verplicht bij
cultuur@jette.irisnet.be

I

n het Magrittehuis brengen verschillende
dichters een weekend lang poëtische kunstvormen op een hedendaagse wijze. Er
wordt ook met Jetse scholen samengewerkt.
Tijdens een intensief taaltraject maken ze kennis met de kunstvorm poëzie, Magritte en zijn
Trahision des Images.

Magritte één en al oor
Verhalende wandeling
22 en 23 april 2017 om 14u (NL)
René Magritemuseum
Esseghemstraat 135

2 april 2017

De Tijdlijn van René

O

p zondag 2 april kan je met het hele
gezin terecht in het René Magrittemuseum voor 'De Tijdlijn van René'. Ontdek Magritte doorheen een speurtocht in het
museum en ontvouw zo de levensloop van de
beroemde schilder.

De Tijdlijn van René
Zondag 2 april 2017 van 14u tot 17u
René Magritemuseum
Esseghemstraat 135
Gratis
Voor het hele gezin – vanaf 8 jaar

Lezing 'Poëzie, Magritte
en zijn Trahision des Images'
29 en 30 april 2017
René Magrittemuseum
Esseghemstraat 135
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Klassiek in de Abdij
30 april 2017  Monnaie Wind Quintet & Veronika Iltchenko

H

et seizoen van Klassiek in de Abdij loopt
stilaan op z’n einde. Na Wibert Aerts op
2 april, kan u op zondag 30 april genieten van de talentvolle pianiste Veronika Iltchenko.
Zij bundelt de krachten met het Monnaie Wind
Quintet. Wereldklasse in de abdij!
Pianiste Veronika Iltchenko verenigt op deze zondag haar temperament en feeling voor detail met
de blazers van het Monnaie Wind Quintet, allen
eerste solisten in het Symfonieorkest van de
Munt. Nu eens solo, dan weer als trio, kwartet of
sextet brengen zij een afwisselend smachtende
en energieke selectie uit het Frans-georiënteerde
repertoire: Claude Debussy’s ‘Deux Arabesques’
en een speciale bewerking voor piano, fluit en
hoorn van de ‘Chansons de Bilitis’; Francis Poulencs sextet, bijna een concert voor piano en blazers; tot slot een dansant capriccio met Russische
inslag van Camille Saint-Saens.

Monnaie Wind Quintet & Veronika Iltchenko
Zondag 30 april 2017 om 11u
Met kinderopvang en aperitief
Abdij van Dieleghem - Tiebackxstraat, 14
Wibert Aerts
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

Jetse academie gaat surrealistisch

A

pril is de maand van de waarheid voor de
talrijke deelnemers aan het grote project
dat de academie uitwerkt naar aanleiding
van het Magrittejaar 2017. Deze maand vinden de
laatste repetities plaats voor ‘Dit is geen opera’, een
surrealistisch spektakel met muziek, woord en dans.
Woordleerkracht Leen De Graeve schreef het scenario en zorgt voor de regie; Pierre Anckaert, leraar
pop/jazz-piano, en Hendrik Vanattenhoven, leraar
pop/jazz-ensembles, componeerden de muziek en
de dansleerkrachten Lot Jansen en Esther Cloet
zorgen voor een levend decor. Een gloednieuw spektakel dus met veel absurde en grappige toestanden
én met steengoede muziek! Met dank aan Vlaams
minister Sven Gatz de voor extra financiële steun.
Dankzij financiële steun van het Urban Innovation Lab Fund van de Koning Boudewijnstichting
kon de academie ook een sociaal-artistieke poot
breien aan het Magritte-project. De kinderen van
de gemeentelijke basisschool Vande Borne zijn
nauw betrokken bij het maakproces en de thematiek van deze opera. In sommige klassen worden
heuse decorstukken gebouwd, in andere worden
op heel intensieve manier enkele liedjes uit de
opera ingestudeerd. Wist je dat de vijfdeklassers
van Vande Borne echte zangtalenten zijn? Ze zijn
er nu al helemaal klaar voor om mee te zingen
met het grote koor tijdens de opera. De kinderen
van het zesde leerjaar hebben dan weer een
toonmoment tijdens ‘het Dorp van René’ op vrijdag 28 april omstreeks de middag. Omdat de klas
heel wat stoere binken telt, brengen ze een mini-

Artiestenparcours
vernissage met jazzensembles
Zaterdag 22 april om 19u
GC Essegem - Leopold-I-straat 329

Artiestenparcours
aperitiefconcert gitaarconcert
Zondag 23 april om 11u
Ploef! - Bonaventurestraat 100

Artiestenparcours
concert vioolensemble
Zondag 23 april om 15u
Abdij van Dielegem - Jean Tiebackxstraat 14

Toonmoment
spektakel met (stoere) dans en slagwerk. Voor
meer info over dit evenement, zie p. 21 en 22.
De academie werkt voor dit project ook samen
met de zangklas van de academie van Wemmel
én met de Koninklijke Filharmonie van Jette. Alles
samen zullen om en bij de 150 uitvoerders betrokken zijn bij de optredens.
April is ook de maand van het Artiestenparcours. De pop/jazzklassen zijn van de partij bij de
openingsceremonie op vrijdagavond 22 april in
GC Essegem. Op zondagvoormiddag spelen de gitaarklassen in Ploef! en op zondagnamiddag
treedt het vioolensemble van Louise Vanbiervliet
op in de Abdij van Dielegem.

Project met steun van de Koning Boudewijnstichting met kinderen van de Vande Borneschool in ‘het Dorp van René’
Vrijdag 28 april omstreeks 12u
Jeugdpark

Dit is geen opera
Een surrealistisch spektakel naar aanleiding
van het Magrittejaar
5 mei om 19.30u en 6 mei om 15u
CC De Zandloper - Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
Reservatie aanbevolen via secretariaat@jetseacademie.be (deelnemers aan het project kunnen kaarten reserveren tijdens de repetities)
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PLOEF Plus On Est de Fous…
Boordevolle aprilmaand…

PikniK

Amazigh, de berbers van ZuidMarokko
Zondag 2 april

tot stand met de steun van de gemeente Jette, in
het kader van het programma voor gemeentelijke
internationale samenwerking.
17u: Concert Dakka Zahara
19u: Couscous (reserveren verplicht bij ploefplus@gmail.com)

den als geïmproviseerde ambient zonder muzikale richting. Geluidsbronnen zijn zowel analoog
(tapes), electronisch (effecten) als akoestisch (objecten en likembe). Actief sinds eind jaren 1990,
bracht R.O.T. meerdere releases uit bij onder meer
Kraak, Veglia records en Morc records. R.O.T.
treedt bij Ploef! op als duo (Laurent Cartuyvels
en Bram Borloo).

PikniK

JetteSEL + gezelschapsspelen
Zondag 9 april
13.30u: presentatie JetteSEL
14u - 17u: workshops

PikniK

Bram Devens' alter ego Ignatz speelt gitaar en
zingt. Het geluid van Ignatz kan benoemd worden
als oude blues in een 21ste eeuws jasje. Sinds eind
jaren 1990 bracht hij meerdere platen uit bij
onder meer Kraak, Staalplaat en Conspiracy records. Ignatz toerde door de VS en Europa. Een
concert bij Ploef! mag niet ontbreken op deze lijst.

Jazz
Zondag 16 april
14u: ‘Traces Amazigh’:
fototentoonstelling & lezing (FR)
Ver in de Anti-Atlas en de vlaktes van Souss hebben Amazighstammen een levenswijze ontwikkeld die gebaseerd is op solidariteit,
verdraagzaamheid en samenleven in complementariteit en wederzijds respect. Khalid Alayoud
(historicus) toont ons hoe deze erfenis het leven
van vandaag in de streek beïnvloedt en ons helpt
om de leefomgeving en de organisatie van het gemeenschapsleven te begrijpen.
15u: voorstelling van de 'Caravane de vie' en het
theaterstuk MRCHICH
De jongeren vormen in Marokko de hoeksteen
van de burgerparticipatie. In Belfaa hebben ze,
onder de coördinatie van Khalid Alayoud, een karavaan in het leven geroepen die het landelijke
leven beschrijft in de vlaktes van de Souss gisteren, vandaag en in de toekomst.
Aan de hand van allerlei activiteiten voor groot
en klein, nodigen ze de inwoners uit na te denken
over het leven en het leefmilieu in hun douar, de
erfenis van hun voorouders en de vele uitdagingen van een maatschappij in verandering.
Al deze vragen komen samen in een theaterstuk
gecreëerd door de jongeren van Belfaa, met de
hulp van professioneel theaterregisseur El Habib
Nounou. Het theater schetst de evolutie van het
leven in een Amazigh-dorp gedurende de laatste
50 jaar.
Zowel de karavaan als het theaterstuk kwamen

Zondag om 11: concert gitaarklas Nederlandstalige Academie

PikniK

Coöperatieve gezelschapsspellen
Zondag 30 april om 14u
Alleen, met het gezin, onder vrienden, laten we
samen vreugde en plezier beleven rond coöperatieve gezelschapsspellen. Laten we de krachten
bundelen om de planeet te redden of meesterspion, schattenjager of superdetective worden.
Ludieke namiddag georganiseerd door Sources
d’Harmonie.
16u: concert Jan Alfredo Van Moer Kwintet
Al gehoord van trompettist Jan Alfredo Van
Moer? Deze getalenteerde Jettenaar vormt
sinds kort samen met Jeroen Capens (sax), Otto
Kint (bas), Martin Salemi (piano) en Michael Degreef (drums) een kwintet. Deze nieuwe jazzformatie brengt werk dat in hoofdzaak geënt is op
wereldmuziek.

APA
22-23 april
Tentoonstelling met schilderijen van Bram Borloo
en Maud Bolstein in het kader van het Artiestenparcours.
Zaterdag om 20.15: concert R.O.T. en Ignatz
Het geluid van R.O.T. spookt en kan benoemd wor-

PLOEF!
Plus On Est de Fous…
Bonaventurestraat 100
ploefplus@gmail.com
www.ploef.eu
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Rayon Vert
Kunst, ontspanning en natuur…
Expo artiestenparcours

Collège Saint-Pierre
21 & 22 april, van 9u tot 16u
In het kader van het Magrittejaar slaat Le Rayon
Vert de handen in elkaar met jonge artiesten van
de cursus expressie van het Jetse Collège SaintPierre. Ze zullen er hun eigen visie op de vreemde
en gekke wereld van onze landgenoot uiteenzetten. Hoe zien zij het surrealisme? Waar liggen de
grenzen? Wat roept Magritte vandaag bij hen op?
Kortom, de ideale gelegenheid om hun eerste
werk te presenteren rond een thema dat meer
dan ooit actueel is!
Gratis

Wellness

Verhalen en massage voor
jong en oud
Zaterdag 29 april om 14.30u
In het gezellige salon van Le Rayon Vert zetten
kinderen en volwassenen samen de tijd even stil
om te genieten van elk moment. De kinderen luis-

teren naar verhalen over de natuur en tekenen
kleurrijke taferelen. Ze leren spelenderwijs hoe
ze zich op een ludieke manier kunnen ontspannen
via een massage bij zichzelf. De meegekomen ouders nemen rustig de tijd om zich te ontspannen,
te luisteren,…, en te genieten van een half uur durende individuele massage in een relaxte omgeving.
Priis: 30 ¤/duo volwassene-kind

Groene wandelingen:

ParckFarm - Rayon Vert
Zondag 30 april om 9.30u
Geniet van een groene wandeling in ParckFarm,
gevolgd door een gedachtewisseling over voedingsgewoonten bij een ecologische schotel in Le
Rayon Vert. Afspraak bij FarmHouse, de serre in
het gewestelijk park van Thurn & Taxis, met fiets,
helm en fluohesje. Animator Sébastien Chaillet
past zich aan aan het klimaat en het seizoen.
Deze activiteit is open voor iedereen, maar het
aantal plaatsen is beperkt.
Priis: 3 ¤

Rayon Vert
G. Van Huynegemstraat 32
Info en reserveringen:
02.420.21.26 – 0498.63.75.97 –
lerayonvert@skynet.be
www.lerayonvert.be

Welzijn met vzw Sambodha
Qi Gong en workshops voor groot en klein

V

zw Sambodha bestaat binnenkort twee
jaar en organiseert activiteiten voor kinderen en volwassenen. De belangrijkste
doelstelling van de vereniging is bij te dragen tot
het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van iedereen.

Dankzij de workshops van vzw Sambodha kunnen
ze op zoek gaan naar zichzelf, hun krachten,
noden, verlangens, emoties,…

• Cursussen Qi Gong
Volwassenen:
• Elke maandag, van 19.30u tot 20.30u
(Jetselaan 300)
• Elke woensdag, van 9.30u tot 10.30u
(Wemmelsesteenweg 71)

Cursussen Qi Gong

Kinderen:

Qi Gong is een traditionele Chinese leer die trage
bewegingen samenbrengt met ademhalingsoefeningen en concentratie. Het is een discipline die
zorgt voor lichamelijk en geestelijk welzijn. Zin
om het zelf eens uit te proberen? Vzw Sambodha
organiseert sinds begin maar een cursus voor
volwassenen en een voor kinderen.
Info en inschrijvingen: 0479.77.50.460

• Elke woensdag, van 16.30u tot 17.30u
(Wemmelsesteenweg 71)

Workshops kinderen
Zin om uw kind te verrassen met een moment van
deugddoende ontspanning halverwege de week?

• Workshops kinderen
Voor kinderen van 8 tot 11 jaar
• Elke woensdag van 15u tot 16.30u
Meer info:
asblsambodha@gmail.com
www.sambodha.bewww.facebook.com/groups
/AsblSambodha
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GC Essegem Jette

Programma

Film

NIEUW

Expo

A Pigeon Sat on a Branch
Reflecting on Existence

Boekenhaag / Coin bouquin
+ terras

‘Magritte’s Model’ en porselein
van Steve Michiels

Donderdag 27 april om 20u

Vrijdag 30 juni, van 16.30u tot 20u

Nog tot 5 mei
Finissage op 5 mei, 19u

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 ‘A
Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence’
op het programma.

Twee melancholische verkopers van fopartikelen
doen er alles aan om hun klanten vrolijk te
maken, maar zelf zijn ze ongelukkig. Met een
meesterlijk gevoel voor inktzwarte humor, een
briljante enscenering en perfecte timing schetst
regisseur Roy Anderson een adembenemende
wereld vol absurde dromen en fantasieën.
Een tragische komedie door de koning van de absurde Zweedse humor, Roy Anderson.
Regie: Roy Anderson - Zweden - 1u 50 min
Prijs: 5 euro - Paspartoe: 2 euro

De haag rond Taverne Ter Linden is verdwenen.
Ook al gezien?
In de plaats van de haag komt er een boekenhaag
en nieuwe planten en bloemen. Het ontwerp- en
timmerduo Wingnuts heeft in samenwerking met
Essegem en Taverne Ter Linden een plan gemaakt voor deze boekenhaag.
Het wordt een ontmoetingsplek voor de buurt,
een plaats om je boeken te ruilen en om rustig te
genieten van een drankje en een boek op een
bankje op het terras.
De werken starten begin april. Op 30 juni is de officiële opening. Meer info volgt!

Een expo met 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 Essegemwijk.
De graphic novel ‘Bruss 2 – Brussels in shorts’ is
voor 7.5 euro te koop bij Taverne ter Linden.
Vraag ernaar aan de bar!
Steve Michiels beschildert ook porselein en maakt
unieke borden met taferelen van het Grotteke van
Jette. Ook te bekijken in de Taverne. Een beperkte
oplage van de borden is te koop. Wees er snel bij!

Boeken

Boekenruil
Vrijdag 5 mei, van 17u tot 20u

Gemeenschapscentrum
Essegem

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

Speelweek ‘Meneer René’
Phanta Rei (volzet)
Van 10 tot 14 april, van 9u tot 16u
(opvang van 8u tot 17u)
Voor kinderen van 3 tot 6 jaar uit het Nederlandstalig onderwijs
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.
Prijs:
55 ¤ - 50 ¤ (voor 2de kind)
10 ¤ (Paspartoe kansentarief)

Groot nieuws, er komt een boekenhaag in Essegem!
Daarom organiseren we een boekenruil. Op de boekenruil kom je een boek ruilen voor een ander prachtexemplaar. Laat in jouw boek een persoonlijke
boodschap achter voor de nieuwe eigenaar. Maak
kennis met de m/v achter het boek, ontdek zijn/haar
verhaal en geniet van een drankje in Taverne Ter Linden. Je mag een zelfde aantal boeken ruilen als je
zelf meebrengt, met een maximum van vijf. Boeken
in slechte staat en schriften kan je niet ruilen.

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.

Pierre De Bondt
Paardenkracht met een gouden hart
In enkele woorden
Elke ‘oude’ Jettenaar kent ongetwijfeld Pierre De
Bondt. Zijn paardenbeenhouwerij op de Léon
Theodorstraat was bekend tot ver buiten de gemeentegrenzen. Maar ook wie niet gek is van
(paarden)vlees, kan niet anders dan als een blok
vallen voor de charme van deze goedlachse Jettenaar met een gouden hart. Een portret van
‘onze Pierre’, één van de laatste unieke personages die mee het karakter van onze gemeente bepaalden.
Pierre De Bondt was nauwelijks 12 jaar toen hij bij
Charel de paardenbeenhouwer op de zondagsmarkt aan de slag ging. Met zijn fiets – er moesten
houten blokken op de pedalen bevestigd worden
voor zijn nog te korte beentjes – leverde hij bestellingen in Jette en Ganshoren. Jette was toen
nog een plattelandsgemeente, met meerdere
land- en kasseiweggetjes. Pierre kweekte er zijn
voorliefde voor paardenvlees en voor het fietsen.
Op 16-jarige leeftijd startte hij als gast bij de paardenbeenhouwer op de Léon Theodorstraat, op
dezelfde plek waar hij later jarenlang zijn popu-

stond in de winkel.
In zijn weinige vrije tijd fietste hij en won hij zelfs
enkele koersen. Na het overlijden van zijn moeder
stapte hij over op het gewichtheffen en nog later
op bodybuilding. Zijn tomeloze inzet en paardenkracht maakten hem een topper die internationale
prijzen won. Later opende hij zijn eigen sportzaal
en werd hij eveneens befaamd als trainer.
In 2011 maakte zijn goede vriend Julien Vrebos
trouwens een prachtig portret van Pierre in de
reeks ‘Hotel Esperance’. Later maakten ze samen
trouwens ook een gesmaakte videoreeks voor
toenmalig TV Brussel.
Intussen is Pierre De Bondt reeds 76 jaar en denkt
hij met nostalgie terug aan de mooie jaren in zijn
beenhouwerij, aan de warme contacten met zijn
klanten en aan zijn sportieve hoogtepunten. Hij
maakt deel uit van de Jetse geschiedenis, want
als hij door zijn geliefde Jette wandelt, wordt de
voormalige paardenbeenhouwer nog steeds steevast aangesproken door oude vrienden en kennissen.

Vraag en antwoord

laire paardenbeenhouwerij uitbaatte en waar hij
vandaag de dag nog steeds woont. In Jette ontmoette hij eveneens zijn echtgenote, die hem bij-

- Hoe lang woont u reeds in Jette?
“Toen ik als gast aan de slag ging in de paardenbeenhouwerij in de Léon Theodorstraat tijdens de
jaren ‘50, nam ik mijn intrek boven de winkel. Pas
later kwam ik officieel in Jette wonen.”
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
“De zondagsmarkt waar ik als klein mannetje kwam
werken, bruiste van het leven. Jette was toen nog
een voornamelijk Vlaamse boerengemeente en alle
handelaars hadden een bijnaam: ‘Den Dief’, ‘Den
Hoed’, ‘De Rosse’, ‘Gust den bult’,...”
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
Ondanks de enorme bevolkingstoename wist Jette
haar karakter te behouden. Het dorpsgevoel en de
sfeer zijn nog steeds aanwezig. Ik heb me steeds
goed gevoeld in Jette en heb nog steeds een goed
contact met de buren en bewoners. Iedereen komt
met elkaar overeen. Hier aan deze tafel in mijn
woonkamer hebben dokters, tekenaars, cineasten
en ministers gezeten, maar telkens in een fantastische ambiance.”
- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
“Ik ga graag langs in de Central of l’Estaminet,
waar ik steevast kennissen tegen het lijf loop, maar
geniet evenveel van de rust in de Jetse parken en
bossen.”

- Wat kan er nog verbeterd worden in onze
gemeente?
“We mogen niet klagen over de leefomgeving in
Jette, maar we kunnen er niet omheen dat er bewoners zijn die hier te weinig respect voor hebben.
Ik erger me aan diegenen die hun vuilniszakken dagenlang vooraf buiten zetten of die hun zwerfvuil
achteloos op straat gooien. En we kunnen er ook
niet omheen dat het verkeer Brussel stilaan verstikt.
Waar is de tijd dat we op de Spiegel voetbalden?”
- Hoe zet u zich in voor het Jetse leven?
“Ik blijf me inzetten voor de buren en voor de buurt,
vooral dan voor de oudere mensen die wat hulp kunnen gebruiken. Ik haal er veel voldoening uit om de
mensen te helpen. Kleine zaken kunnen vaak een
groot verschil maken. Daarnaast ben ik vice-voorzitter van de Jetse Verzamelaarskring en zit ik in de
beheerraad van de vzw Handel en Jaarlijkse Jetse
Markt. Ik stond ook mee aan de wieg van de handelaarsvereniging Shopping Jette.
- Met wie moeten we deze reeks ‘De Jettenaren
aan het woord’ voortzetten?
“Jeannette Verthé vormt één van de drijvende
krachten achter de vereniging Okra. Het is zeker
de moeite om haar eens te ontmoeten en aan het
woord te laten.”

Wat zou uw slogan zijn voor Jette?
‘Jette boven’
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Echo van de administratie

Fotoboek ‘Jette in vervlogen tijden IV’
Te koop vanaf 10 april 2017

In april verschijnt de 4de editie van
het fotoboek ‘Jette in vervlogen tij
den’. Vorige maand kon u deelnemen
aan de wedstrijd om één van de
exemplaren in de wacht te slepen. De
winnaars ontdekt u hieronder. Niet
gewonnen? Vanaf 10 april kan u in het
Gemeentehuis het fotoboek aan
schaffen voor 5 euro.

V

oor deze editie van het fotoboek spitsten
we ons toe op de periode die René Magritte doorbracht in onze gemeente, van
1930 tot 1954. Dit in het kader van de 50ste verjaardag van zijn overlijden. Dit was een periode
waarbij België, en Jette in het bijzonder, enorm
evolueerde. Er was natuurlijk de Tweede Wereldoorlog, maar ook de heropbouw van het land in
de daaropvolgende jaren, het Brugmannhospitaal
had nog maar net de deuren geopend, de expo
’58 kwam in zicht,... Jette was toen nog een plattelandsgemeente, met heel wat velden en braakliggende terreinen, buurtwinkeltjes en kinderen
die op straat speelden. U ontdekt deze vervlogen
beelden, die als stille getuigen de geschiedenis

van onze gemeente mooi illustreren, in het fotoboek ‘Jette in vervlogen tijden IV’.
Fotoboek ‘Jette in vervlogen tijden IV’
Vanaf 10 april 2017
Onthaal Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het
Gemeentebestuur
5 euro
De opbrengst gaat naar L’Arbre de Vie (noodkinderopvang en sociale integratie)

1

Liliane De Boeck

2

Koen Heymans

3

René Jockin

4

Yvon Vercauteren-Dekuyper

5

Martine Van Den Driessche

6

Martine Vander Marcken

7

Nelly Pallen

8

Maurice Keteleer

9

René De Vreught

10 Claudine Speeckaert
11
De winnaars kunnen vanaf 10 april 2017 hun exemplaar komen oppikken aan het onthaal van het Gemeentehuis, tijdens de openingsuren van het
Gemeentebestuur. Vergeet uw identiteitskaart niet.
Niet gewonnen? Vanaf 10 april kan u in het Gemeentehuis het fotoboek aanschaffen voor 5
euro. De opbrengst gaat naar de Jetse organisatie L’Arbre de Vie.

Marie Claire Vanden Eynde

12 Micheline Meesen
13 Deprez-Capelle
14 Alain Cardolle
15 Van Ees-Skwarek
16 Céline Puttemans
17 Elodie Huygens
18 Claude Miller

20 winnaars

19

De winnaars van het fotoboek ‘Jette in Vervlogen Tijden IV’ zijn:

20 Félicien Thiry

Patricia De Vreught

Event

Event

Event

2017
Magrittejaar

Artiestenparcours d’artistes

Groene Bezem Actie

Houdt u van culturele ontdekkingen? Of van
inspirerende ontmoetingen met gepassioneerde personen? Of allebei? Dan moet u
zeker het weekend van 22 en 23 april 2017 vrij
houden in uw agenda. Dan vindt namelijk de
nieuwe editie plaats van het Jetse Artiestenparcours d’artistes.

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’. Afspraak om 9.30 uur in hun
wijk. Vergeet uw bezem niet!

In 2017 herdenkt Jette de 50 verjaardag van
het overlijden van René Magritte. Hij was niet
alleen de grootste surrealistische schilder aller
tijden, maar ook jarenlang Jettenaar. In het
kader van het Magrittejaar staan er tijdens de
maand april heel wat mooie activiteiten op de
agenda, met het Dorp van René als kers op de
taart.
Het Dorp van René
Vrijdag 28 april 2017, van 16u tot 22u
Jeugdpark
Gratis toegang

Artiestenparcours d’artistes
Zaterdag 22 en zondag 23 april 2017,
van 11u tot 19u
Op diverse plaatsen in Jette

Event

Event

Paaskermis

Buitenspeeldag

De Paasvakantie komt eraan en hopelijk zorgen ook de eerste zonnestralen ervoor dat de
kinderen opnieuw buiten kunnen gaan ravotten. Op de paaskermis is het nog even wachten
tot 28 april, maar ook hier zullen de kinderen
hun hart kunnen ophalen.

Ook dit jaar slaan de Jetse Brede Scholen De
Verrekijker en Bres en hun partners weer de
handen in elkaar om een onvergetelijke Buitenspeeldag te organiseren. Alles speelt zich af
in en rond de Amélie Gomandstraat, een gebied
dat voor de gelegenheid autovrij zal zijn. Alle
kinderen zijn welkom, de zon uiteraard ook!

Paaskermis
Van 28 april tot 7 mei 2017
Kardinaal Mercierplein

Buitenspeeldag
Woensdag 19 april 2017, van 14u tot 17u
Amélie Gomandstraat en omgeving

Groene Bezem Actie 2017
Zaterdag 22 april, van 9.30u tot 11.30u
Meer info: zie p. 11

Agenda

ste
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22 en 23 april 2017

Artiestenparcours d’artistes
Een cultureel ontdekkingsweekend
Houdt u van culturele ontdekkingen?
Of van inspirerende ontmoetingen
met gepassioneerde personen? Of al
lebei? Dan moet u zeker het weekend
van 22 en 23 april 2017 vrij houden in
uw agenda. Dan vindt namelijk de
nieuwe editie plaats van het Jetse Ar
tiestenparcours d’artistes.

reusachtige aanbod? In de handige brochure
staan alle deelnemende kunstenaars opgelijst,
met een foto van hun werk en het adres waarop
ze tentoonstellen, met een bijhorend plan. U herkent de deelnemende adressen tijdens het weekend trouwens aan de triptieken die op de gevel
bevestigd zijn. Op onze gemeentelijke website
ontdekt u vanaf begin april eveneens een digitaal
parcours. Zo krijgt u alvast een voorsmaakje van
het parcours en heeft u een overzicht van de kunstenaars die zich in de buurt

H

et Jetse Artiestenparcours d’artistes is
aan haar 12de editie toe. De voorbije
jaren vergaarde het parcours een stevige
reputatie bij kunstliefhebbers, tot ver buiten onze
gemeentegrenzen. Het belooft opnieuw een fantastisch parcours te worden, met meer dan 250
deelnemende kunstenaars. In hun atelier, in groep
of in een van de gemeentelijke gebouwen tonen
ze een weekend lang vol trots hun kunst. Aarzel
niet om uw mening te geven over hun werken of
om met andere toeschouwers het uitgebreide
kunstaanbod te bespreken. Want dit parcours is
meer dan een verzameling kunstenaars en hun

Meer info:
www.jette.be
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65

verzamelde werk. De verrijkende ontmoetingen
en uitwisselingen vormen mee het hart van het
Artiestenparcours.

Brochure en digitaal parcours

Digitaal parcours: www.jette.be
Brochure:
Gemeentehuis, GC Essegem, Centre Culturel,
Nederlandstalige en Franstalige bibliotheek,
Abdij van Dielegem
Vanaf begin april

Hoe zorgt u ervoor dat u niet verdwaalt in het

Van 8 tot 23 april 2017

Expo Cédric Léonard en Pierre Moreau in de
Abdij van Dielegem

N

aar goede gewoonte houdt elke editie
van het Artiestenparcours d’artistes ook
een nieuwigheid in. Dit jaar krijgen met
Cédric Léonard en Pierre Moreau twee Jettenaren de eer om hun werk uitgebreid tentoon te
stellen in de Abdij van Dielegem. De expo start
reeds op 8 april en vormt zo de ideale opwarmer
voor het uitgebreide parcours op 22 en 23 april.

Het werk van de jonge Jetse kunstenaar Cédric
Léonard toont een diepe innerlijke en moderne
creativiteit, met een onophoudelijke zoektocht
naar de tijdgeest. De kunstenaar leidt de toeschouwer binnen in zijn realiteit en biedt een
andere kijk op onze samenleving. Zijn werken
omvatten een mateloze wereld waar ook
zwakte haar plaats heeft, als een reus op
lemen voeten.

De Jetse fotograaf Pierre Moreau dompelt de
toeschouwer eveneens onder in een uniek universum dat hij met zijn artistieke blik vastlegt.
De weidsheid van de zee en de kust staan centraal, maar hoewel gekend door velen, weet hij
met elk beeld te verrassen. Zo evolueert elke
foto haast tot een tableau vivant.

Expo Cédric Léonard & Pierre Moreau
In het kader van het Artiestenparcours
d’artistes
Van 8 tot 23 april 2017
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
• Van dinsdag tot zondag van 14u tot 17.30u
• Tijdens het APA-weekend op 22 en 23 april,
van 11u tot 19u
• Vernissage op vrijdag 7 april om 19u

Jette, een bruisende gemeente
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Inspiratie nodig?
Een eigenwijs parcours

H

et Artiestenparcours d’artistes verzamelt
honderden kunstenaars. Niet evident om
een keuze te maken tussen het uitgebreide en uiteenlopende aanbod. De catalogus en
het digitale parcours kunnen u op weg helpen of
u kan gewoon de gemeente doorkruisen, u laten
leiden door het toeval en lukraak bij deelnemende
kunstenaars binnen stappen. Naar jaarlijkse gewoonte bieden we u ook een persoonlijk parcours,
dat u eveneens kan helpen om enkele pareltjes te
ontdekken langsheen het Artiestenparcours.
Tijdens onze tocht gaan we vooral op zoek naar
het echte karakter van het Artiestenparcours
d’artistes, naar gepassioneerde kunstenaars die
thuis of in groep hun werk tonen aan de toeschouwers, genietend van de contacten en de
ontmoetingen.

De volgende tussenstop is op de Léon Theodorstraat 22, waar het bijzonder werk van Lisa Boxus
te bewonderen valt. Via gedrukte beelden en gemengde technieken bekomt ze intrigerende resultaten.

Lisa Boxus

Vlakbij de Spiegel, op de Jetsesteenweg 594, kunnen we zelf de handen uit de mouwen steken in
de Kylna Art Gallery. Verscheidene artiesten
tonen er hun werk, van oude Japanse kunst tot
design, maar we kunnen er ook deelnemen aan
workshops juwelen maken met Pamela Leenders
of origami met Jo De Leeuw.

deelnemers aan het parcours. We genieten er ook
van heerlijke Vlaamse kost uit hun didactisch restaurant (reserveren voor 19 april op
0479.68.94.36).
Ook de sociale kruidenier maakt dit jaar deel uit
van artiestenparcours. Ze herbergen een weekend lang meerdere kunstenaars en stellen ondermeer de beelden van Anouk Ganzevoort tentoon.
De sculpturen van deze creatieve duizendpoot
stralen lichamelijke energie uit, dynamiek en expressie. Meteen ook de gelegenheid om dit sociale project te ontdekken op de Léopold I-straat
483. Wat verderop, op de Léopold I-straat 390
ontdekken we de kunstenares Gwenaelle De Wolf.
Haar werk heeft een poëtische uitstraling en is
gedrenkt in nostalgie.
Onze tocht gaat verder langs de Léopold I-straat,
waar we halte houden aan de home Magnolia. We
ontdekken er het project ‘Take care’. Dit participatieproject is gericht op jongeren en vertaalt het
persoonlijke erfgoed van mensen, verbonden aan
een regio, en giet dit in een creatie.
Wat verderop wandelen we het Gemeenschapscentrum Essegem binnen, waar eveneens heel wat
kunstenaars een onderkomen gevonden hebben
voor het parcours. Onze aandacht gaat uit naar de
werken in het kader van de kunsteducatie voor kinderen. Deze werken tonen dat er op kunst maken
geen leeftijd staat en dat het plezier van het creëren minstens even belangrijk is als het resultaat.

Valérie D’Heur

We starten onze culturele ontdekkingswandeling
op de Henri Werriestraat 41, waar ondermeer Valérie D’Heur tentoonstelt. Haar werk siert dit jaar
de affiche van het parcours. Deze illustratrice
toont op het parcours haar grafisch werk, dat
baadt in een rustgevende sfeer, waarbij de personages zich verliezen in een uitgepuurd universum. We wandelen verder langsheen de woning
van de kunstenares Irène Tetaz, op de Wemmelsesteenweg 96. Ze toont een videoproject op
haar raamvenster. Net zoals in haar grafisch werk
sijpelen de emoties door in haar video’s.

Jo De Leeuw

Tijdens de middag houden we halte aan Ecole
Joie de Vivre, waar 7 kunstenaars tentoonstellen,
waaronder de unieke ‘installatie met moto’ van
Paletta Nidia Beatriz, een van de meest originele

Encq

We sluiten onze tocht af in de Baron de Laveleyestraat 23, waar ondermeer Encq tentoonstelt.
Deze prettig gestoorde kunstenaar is gefascineerd
door de mens en zet de toeschouwer steevast aan
het denken met zijn prachtige schilderijen.

Irène Tetaz

Paletta Nidia Beatriz

Meer info: www.jette.be – brochure APA (vanaf
begin april bij de partners Gemeentehuis, GC Essegem, Centre culturel)

