Mei 2017 - N° 252

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD GEMEENTE JETTE - WWW.JETTE.BE

Jetteinfo

21 mei 2017

Straatkunstenfestival

Voenk

Hou je van kleurrijk en meeslepend spektakel voor jong en
oud? Dan moet u op zondag 21
mei zeker afzakken naar het
Kardinaal Mercierplein voor de
nieuwe editie van het gratis
straatkunstenfestival Voenk. 6
straatkunstgezelschappen zorgen er voor een onvergetelijke
namiddag vol adembenemende
acrobatie, spektakel, surrealisme, dans en humor. Maak je
klaar voor een knotsgek avontuur voor het hele gezin.
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Uw mandatarissen...

“

Velen onder u volg(d)en geïnteresseerd – sommigen zelfs gepassioneerd – de Amerikaanse
en de Franse verkiezingen. En
het moet gezegd, deze zorgden
voor de nodige verrassingen en twijfel en lieten
de een achter met angsten en de ander met een
tevreden gevoel. Ik wil mij hier niet uitspreken
voor deze of gene kandidaat of verkozen president. Maar toch hebben wij het recht, ja zelfs de
plicht, om ons sinds de Brexit vragen te stellen
bij het steeds openlijker anti-Europese discours,
het steeds schaamtelozer xenofobe en racistische woordgebruik en de steeds groter wordende breuklijnen in onze maatschappij.
De Amerikaanse en Franse presidentiële campagnes brachten gevoeligheden naar boven die
de traditionele links-rechts-tegenstellingen
overstijgen. Ze dreigen een wig te vormen tussen diverse bevolkingsgroepen: rijk en arm, jon-

ger en oud, actief en werkloos, zij die geloven in
de mondialisering en zij die de nefaste gevolgen
ervan – met name voor de werkgelegenheid en
het milieu – veroordelen, de voor- en tegenstanders van een grote individuele vrijheid in ethische kwesties, enz.
Feit is dat de Franse campagne met haar talloze kandidaten deze breuklijnen naar boven gebracht heeft, niet alleen binnen de Franse
maatschappij, maar ook tussen de verschillende
regio’s onderling. Ook wij als lokale bewindslui
moeten deze vaststelling ter harte nemen en
onszelf in vraag stellen. Meer dan ooit moeten
we luisteren naar de verzuchtingen, de angsten
en de verwachtingen van de mensen. Meer dan
ooit zijn we moreel verplicht om mensen samen
te brengen in plaats van te verdelen. Meer dan
ooit moeten we het opnemen voor zij die hunkeren naar een veilige, veelbelovende, betoverende
wereld.
Wij beloven u de hemel op aarde niet, daar
hebben we noch de ambitie, noch de middelen
voor. Met een duidelijke visie op wat we voor de
Jettenaren kunnen doen, proberen we in alle bescheidenheid en naar best vermogen de belangen te verdedigen van een zo groot mogelijke
groep mensen, zonder partijdig te zijn en mensen tegen elkaar op te zetten. Met respect voor
iedereen, ongeacht zijn overtuiging, origine of
sociale status.
Dat is hoe wij ons engagement ten dienste van de bevolking willen invullen.
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

Nieuwe drukkerij
voor Jette Info
Vanaf deze maand wordt uw gemeentelijke
informatiekrant
Jette Info gedrukt bij een
nieuwe drukkerij, met name IPM
Printing, die eveneens La Libre
Belgique en La Dernière Heure
drukt. Hierdoor zal u merken dat
het formaat lichtjes gewijzigd is
en dat de krant niet langer geniet maar wel gelijmd is. Mochten er hier of daar kleine
technische mankementjes zijn,
zullen deze tegen volgende
maand weggewerkt worden.
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Hervé
DOYEN
Burgemeester
LBJETTE

Geoffrey
LEPERS
ste
1 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

Paul
LEROY
5de Schepen
LBJETTE

Brigitte
GOORIS
6de Schepen
MR-OPEN VLD

• 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

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.22

Bernard
VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN
• Openbare ruimte
• Gemeentelijk
patrimonium
• Energiebeheer
(URE, PLAGE, …)
> bvannuffel@jette.irisnet.be
02.423.12.09

Benoît
GOSSELIN

Claire
VANDEVIVERE

3de Schepen

4de Schepen

LBJETTE

LBJETTE

• Preventie
• Sport
• Buitenschoolse activiteiten en Kids’ Holidays
• Personeel
• Bi-culturele
infrastructuren

• Burgerlijke stand
Demografie
• Sociale zaken
• Gelijke kansen – Integratie – Mindervaliden
• Leefmilieu
• Kwaliteit van de dienstverlening aan de burger

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

Nathalie
DE SWAEF
7de Schepen

ECOLO-GROEN
• Mobiliteit
• Woonklimaat / Huisvesting
• Duurzame ontwikkeling
• Noord/Zuid relaties
> ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.08

Mounir
LAARISSI
8ste Schepen
LBJETTE
• Franstalige cultuur (inclusief academie en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Werkgelegenheid
• Erediensten
> 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

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

> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

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

Sociaal Woningbureau
Jette

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

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

Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00
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Van op de banken van de gemeenteraad…
Gemeenteraad van 26 april 2017
Geldautomaat op
Kardinaal Mercierplein

Villo!-station en de toegang tot de perrons
(hoofdgang). De overeenkomst tussen de gemeente en de bank werd door de gemeenteraadsleden goedgekeurd op de recente
zitting van de gemeenteraad. De automaat
zou er in de loop van de volgende maanden
moeten komen.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op
woensdag 24 mei 2017 om 20u in het Raadhuis.

De gemeente Jette is al jaren op zoek naar
een oplossing voor het ontbreken van een
geldautomaat op het Kardinaal Mercierplein,
zodat de bezoekers van Jette Met en de klanten van de horecazaken op het plein geld
kunnen afhalen. Na verschillende jaren van
onderhandelen is Jette erin geslaagd een
overeenkomst te bereiken met een bank voor
de installatie van een geldautomaat links van
het stationsgebouw van Jette, tussen het

U vindt de dagorde en de inhoud van elke
gemeenteraadszitting op https://publi.irisnet.be.

Dienst voor jongeren en gezinnen
L’Oranger vanaf nu ook in Jette
De vzw L’Oranger huist al sinds juli
vorig jaar in de gemeentelokalen
in de Vandenschrieckstraat, maar
wordt pas officieel ingehuldigd op
5 mei. Deze dienst ‘Hulpverlening
in Open Milieu’ biedt hulp aan jon
geren en hun familie en is actief in
het noordwesten van Brussel.

L

’Oranger is een vzw die erkend en gesubsidieerd wordt door de Franse Gemeenschapscommissie. Ze ontvangt
jongeren en hun familie, luistert naar hen en
informeert ze of verwijst ze, indien nodig,
door naar diensten aangepast aan hun
noden. L’Oranger kan hen ook helpen bij individuele en collectieve projecten.

en/of problemen. Jongeren en hun ouders
kunnen de ruimte ook gebruiken als bemiddelingsplaats.

Gemeenschappelijke acties
Individuele hulp
L’Oranger opereert in het noordwesten van
het Brussels gewest en richt zich tot jongeren tot 18 jaar en hun familie. Het is een centrum voor opvang, informatie en oriëntatie
waar ze in alle vertrouwelijkheid terecht kunnen bij sociale werkers voor sociale, administratieve, school- of gezinsgebonden hulp

Naast deze bijstandsverlening is L’Oranger
ook een ruimte waar jongeren en gezinnen
samen individuele en collectieve projecten op
touw kunnen zetten. De vzw steunt en begeleidt projecten van jongeren en bewoners in
uiteenlopende domeinen: cultureel, sociaal,
sportief,…, kortom, elk project dat hun dagelijkse levensomstandigheden kan verbeteren.

Hebt u het moeilijk? Hebt u hulp nodig? Wil u
zaken veranderd zien in uw wijk? Aarzel dan
niet om contact op te nemen met L’Oranger.
U kan er terecht tijdens de diensturen of op
afspraak.
Vzw L’Oranger
Vandenschrieckstraat 77A
02.465.08.60www.oranger1080.be
Van maandag tot vrijdag, van 9 tot 18u
Mogelijkheid tot afspraak buiten deze uren
en op zaterdagmorgen.

Samenleving
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Van 15 mei tot 23 juni

Hulp belastingaangifte via tax-on-web
Binnenkort moet uw belastingaan
gifte opnieuw ingevuld worden.
Als u hiervoor hulp nodig heeft,
kan u terecht op de permanenties
van het gemeentebestuur en de
FOD Financiën. Van 15 mei tot 23
juni helpen ze u met uw belasting
aangifte via taxonweb.

Z

owat niemand betaalt graag belastingen en zowat niemand vult graag het
belastingsformulier in. Als u het invullen van uw formulier te complex vindt of
zeker wilt zijn dat dit foutloos gebeurt, kan u
terecht op de permanenties van het gemeentebestuur en de belastingdienst.
De medewerkers van de belastingdienst
vullen uw belastingaangifte in via Tax-onweb, hetgeen de procedure sneller en eenvoudiger maakt. Zo bent u meteen zeker dat
de aangifte correct ingevuld is. U kan hulp

krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte van 15 mei tot 23 juni 2017, elke weekdag
van 9u tot 14u, in de Léon Theodorstraat 108.
U moet dus geen afspraak maken, maar hou
er wel rekening mee dat er maximum 180
personen per dag geholpen kunnen worden.
Vergeet niet de nodige documenten mee
te brengen voor het invullen van uw aangifte.

Hulp belastingaangifte
Van 15 mei tot 23 juni 2017
Van maandag tot vrijdag van 9u tot 14u
Theodor 108
(Polyvalente zaal – 1ste verdieping)
Theodorstraat 108

Van 15 tot 19 mei 2017

Operatie Rozet tegen woninginbraken
Uit de cijfers van het jaarverslag
van de politie bleek onlangs nog
dat het aantal woninginbraken in
Jette daalt. Toch blijft het aange
wezen om de nodige voorzorgs
maatregelen te treffen. De
preventieactie ‘Operatie Rozet’
kan hierbij zeker helpen.

J

aarlijks organiseert de gemeentelijke
Preventiedienst de actie 'Operatie
Rozet’, waarbij de veiligheid van de
sloten gecontroleerd wordt. Op deze manier
wordt het inbraakrisico beperkt.
Tijdens de Operatie Rozet, van 15 tot 19
mei, gaan de gemeenschapswachten, herkenbaar aan hun paarse vest, in verschillende
Jetse wijken langs van deur tot deur. Samen
met de bewoner controleren ze of de toegangsdeur voldoende beveiligd is en aan 3
voorwaarden voldoet:

• de cilinder steekt niet uit
• het slot is beveiligd of van binnenuit gefixeerd
• er is geen ruimte tussen de deur en de
deurlijst
Als aan deze 3 criteria voldaan wordt, is
uw voordeur goed beveiligd. Een veiligheidsslot bemoeilijkt de inbraak via de voordeur.
Tijdens de Operatie Rozet geven de preventiemedewerkers ook enkele tips over algemene inbraakbeveiliging. Via een checklist
kan u nagaan of uw woning goed beveiligd is.
De buitendeuren steeds op slot doen, ook als
u thuis bent, ook het kelderrooster goed beveiligen, beveiligde ramen,... zijn maar enkele
tips die kunnen helpen tegen inbraak. U vindt
deze checklist ook op onze website.
Meer info: www.jette.be
Operatie Rozet
Preventieactie tegen woninginbraak
Van 15 tot 19 mei
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Nieuws van
Viva! Jette
In aanwezigheid van een schare ge
nodigden opende Viva! Jette op vrij
dag 24 maart 2017 zijn deuren. Het
centrum is een ontmoetingsplaats
voor Jetse senioren die er kunnen
deelnemen aan tal van activiteiten.
Ze kunnen daarbij rekenen op het
aanwezige personeel dat van dit
project een succes wil maken.

M

omenteel is het centrum Viva!
Jette open op dinsdag en donderdag, telkens van 9u tot 17u, behalve
op feestdagen. Sinds de opening verzorgt de
vzw Zahara elke dinsdagnamiddag de ‘doos
vol herinneringen’, een activiteit waarvan de
eerste reeks op 2 mei wordt afgesloten met
een tentoonstelling en een vieruurtje. Een
tweede animatiereeks van 6 voorstellingen
start op dinsdag 9 juni. Geïnteresseerden
kunnen zich inschrijven door te bellen of

langs te gaan bij het centrum.
Spring gerust eens binnen tijdens de openingsuren. Het personeel zal u bij een kopje
thee of koffie met plezier de mogelijkheden
van het centrum uitleggen.
Centre Viva! Jette
Léon Theodorstraat 197
Elke dinsdag en donderdag, van 9u tot 17u
02.201.89.41
aiwes@jette.irisnet.be

Workshop
‘Granenreep maison’

Z

in in een gezonde granenreep, goedkoop en naar uw smaak (rozijnen, chocolade, kokos,…), als ontbijt, vieruurtje
of tussendoortje? Leer ze zelf bereiden samen
met de sociale kruidenier Caba Jette tijdens een
gezellige workshop. Ook kinderen zijn welkom!
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

Een Financieel Adviseur voor het
Departement Financiën (m/v/x)
Het OCMW van Jette organiseert een aanwervingsexamen voor de graad van Financieel Adviseur van het Departement
Financiën.

11 mei 2017

De sociale kruidenier Caba Jette
nodigt u op donderdag 11 mei om
18.30u uit op zijn workshop ‘Gra
nenreep maison’.

Het OCMW van Jette
werft aan...

en socioprofessionele inschakeling.
Ontdek de solidaire kruidenier Caba Jette
en kom op donderdag 11 mei om 18.30u naar
de workshop! Breng eventueel een rechthoekige vorm mee om de repen in te bakken.
Prijs: 3 ¤
Inschrijven (max. 10 personen):
info@cabajette.be of 02.311.40.04
Meer info: www.cabajette.be
Sociale kruidenier Caba Jette
Leopold 1-straat 483

Voorwaarden
• Beschikken over zijn burgerlijke en politieke rechten
• Houder zijn van een master/licentie in Economische wetenschappen / Beheerswetenschappen / Handelswetenschappen /
Administratieve wetenschappen/ Politieke
wetenschappen / Beheersingenieur / Handelsingenieur of gelijkgesteld diploma EN
minimum 8 jaar ervaring hebben in boekhouding en/of financiële analyse
• Of houder zijn van een bachelor/graduaat in boekhouding / diploma van ondernemersopleiding dat overeenstemt
met het beroep van boekhouder EN minimum 12 jaar ervaring hebben in de
boekhouding en/of financiële analyse

Een Directeur voor het Departement Sociale Zaken (m/v/x)
Het OCMW van Jette organiseert een aanwervingsexamen voor de graad van Directeur van het Departement Sociale Zaken.
Voorwaarden
• Beschikken over zijn burgerlijke en politieke rechten
• Houder zijn van een master/licentie of
doctoraat erkend door één van de Belgische gemeenschappen in één van de volgende takken van de humane
wetenschappen: psychologie, sociologie,
arbeidswetenschappen, antropologie EN
minimum 8 jaar anciënniteit hebben in
een leidinggevende functie van niveau A
in de laatste 15 jaar van hun carrière
Info en inschrijvingen
Ontdek de vacatures online op
www.ocmwjette.be. U vindt er ook de inschrijvingsformulieren om uw kandidatuur
te stellen voor de aanwervingsexamens.
De uiterste inschrijvingsdatum is woensdag 21 mei 2017.
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9 mei 2017

Lezing-Debat
Vluchten over Jette. Vaststellingen, verzet,... oplossingen?
Over de vluchten over Brussel is al
heel wat inkt gevloeid. Ook Jette
ondervindt regelmatig de nega
tieve gevolgen van het drukke
luchtverkeer over ons gewest. Op
9 mei kan u deelnemen aan een
debat over de vluchten over Jette.

I

n aanwezigheid van Brussels Minister van
Leefmilieu Céline Fremault, zal een stand
van zaken gegeven worden over de vluchten over Brussel en over Jette in het bijzonder. Wat zijn de vaststellingen, op welke
manier verzetten het gewest en de gemeente
zich tegen deze vluchten en vooral... welke
oplossingen zijn er denkbaar?
Wordt Jette meer overvlogen dan voorheen? Welke zijn de gezondheids- en veiligheidsgevolgen?
Wat
zijn
de
uitbreidingsplannen van Brussels Airport en

wat is de impact op Jette? Wat doen het Gewest, Jette en de Brusselse gemeenten om
hun bewoners te beschermen? Hoe ziet de
toekomst eruit voor de Brusselaars? Kom
mee debatteren met de lokale overheid en de
betrokken minister.

Lezing-Debat
Vluchten over Jette.
Vaststellingen, verzet,... oplossingen?
9 mei 2017 om 19u
Léon Theodorstraat 108
Polyvalente zaal – 1ste verdieping

Job Days Infrabel
Infrabel zoekt 700 nieuwe medewerkers in Brussel

Z

in om mee te werken aan het onderhoud en de vernieuwing van de sporen en de seininrichting? Werk je
graag buiten? Hou je van afwisseling? Kijk je
uit naar een unieke job met doorgroeimogelijkheden, zelfs zonder diploma hoger onderwijs? Kom dan naar de Job Days van
spoornetbeheerder Infrabel. Infrabel is op
zoek naar 700 nieuwe medewerkers in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij contacten met lokale mandatarissen zal op deze
dagen extra aandacht uitgaan naar de Jetse
kandidaten.
Tijdens de Job Days krijg je een begeleide
rondleiding in het logistiek centrum, maak je
kennis met de verschillende beroepen dankzij
live werkdemonstraties en kan je achteraf
een praatje slaan met je toekomstige collega’s. Is het iets voor jou? Dan kan je meteen
deelnemen aan een selectiegesprek en me-

dische testen. En als je geslaagd bent, kan je
meteen aan de slag bij Infrabel!
Meer info:
www.infrabel.be/nl/jobs-stages/job-days

Job Days Infrabel
Vrijdag 19 mei, van 9u tot 18u
Zaterdag 20 mei, van 9u tot 17u
Tweestationsstraat 128 – 1070 Anderlecht

8|

Leefomgeving

Tattoo your bike
Wees dieven te slim af
Nu de lente in het land is, worden
dezer dagen de fietsen weer mas
saal van stal gehaald. Naast de obli
gate opknapbeurt is een extra
beveiliging van uw tweewieler mis
schien geen overbodige luxe. De
Jetse preventiedienst kan u hierbij
alvast een eind op weg helpen.

Rijksregisternummer

Kardinaal Mercierplein

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 carbonkader hiervoor niet in aanmerking komen.

Terwijl de eerste fietsgraveringsnamiddag
plaatsvond op hun parking in de Vandenschrieckstraat, slaan de medewerkers van de
Jetse preventiedienst op 31 mei en 28 juni
hun tenten op aan het Kardinaal Mercierplein. Iedereen is er welkom van 16 tot 19 uur.
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 die nog wel eens zijn nut zou
kunnen bewijzen…
Meer info:
Jetse dienst Preventie
02.423.11.50 - prevention@jette.irisnet.be

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.

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 terug te vinden als ze opnieuw achtergelaten worden.

Fietsgraveeractie ‘Tattoo your bike’
31 mei en 28 juni 2017 – van 16u tot 19u
Kardinaal Mercierplein
Gratis

OPENBARE RUIMTE
J. Lahayestraat
Onderhoudswerken
Van 2 tot 24 mei zal de MIVB onderhoudswerken uitvoeren in de Jules Lahayestraat. De
werken zullen in twee fasen verlopen: eerst
vanaf de ingang van het warenhuis Lidl tot de
ingang van de Jetse Haard, en daarna van de
ingang van de Jetse Haard tot de de Smet de
Naeyerlaan. De voetpaden zullen vrij blijven
en de trams 62 en 93 zullen normaal rijden.
Het plaatselijk verkeer zal buiten de werfzone gehouden worden, maar voor het doorgaande verkeer worden omleidingen
voorzien. De aanpalende straten zullen bijgevolg in beide richtingen dood lopen.

periode op sommige momenten onmogelijk
zijn om er te parkeren. De straat blijft wel toegankelijk voor autoverkeer en voetgangers.

C. De Clercqstraat
Heraanleg
In overleg met Hydrobru is de gemeente
Jette nog verschillende maanden bezig met
de heraanleg van gevel tot gevel van de C. De
Clercqstraat. De straten zijn wel toegankelijk
voor voetgangers, maar voor het autoverkeer is er 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.

Henri Liebrechtlaan
Bekabelingswerken

Tram 9

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

Laarbeeklaan, Dikke Beuklaan,
Koningin Astridplein
De werken in het kader van de nieuwe tramlijn 9 op de Laarbeeklaan, de Tentoonstel-

lingslaan (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.

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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Stilstaan met draaiende motor?
Een fout goed idee!
Sommigen beweren dat je meer
brandstof verbruikt als je bij het
stilstaan de motor stillegt om hem
daarna opnieuw te starten. Het te
gendeel is waar! Je verbruikt juist
meer brandstof en produceert
meer broeikasgassen.

E

en draaiende motor bij stilstand verbruikt ongeveer 0,8 liter benzine per
uur. Als je je motor gedurende 10 minuten per dag onnodig laat draaien, verbruik
je dus op een paar weken tijd een volledige
tank.

Niet langer dan 60 seconden
Rekening houdend met de normale slijtage van de verschillende motoronderdelen,
is het bewezen dat de motor stilleggen als je
langer dan 60 seconden stilstaat om daarna
opnieuw te starten, zuiniger is dan hem te
laten draaien. Leg dus de motor stil als je
wacht op een passagier, voor een rood licht
of in de file staat. Hij krijgt de tijd niet om af
te koelen, zodat je maar weinig energie verbruikt bij het opnieuw starten. Het is trouwens niet toevallig dat meer en meer
voertuigen uitgerust zijn met het start-stop-

systeem, dat in het begin van de jaren 2000
ontwikkeld werd. Het zou een besparing opleveren van 7 tot 10% in de stad en tot 15%
bij druk verkeer.

Dove en slechthorende
weggebruikers

K

ent u het vierkante bord met een
blauw oor met een rood kruis erover?
Het is geïnspireerd op het internationaal symbool voor doven en slechthorenden
(een wit oor op een blauwe achtergrond) en
wordt meestal aangebracht achteraan een
tweewieler om aan te duiden dat de bestuurder ervan doof of slechthorend is. Het bord
moet u aansporen om extra voorzichtig te
zijn en te vertragen omdat de persoon in
kwestie u misschien niet hoort aankomen.
Hoe meer dit bord aan bekendheid wint,
hoe veiliger de openbare weg wordt voor
doven en slechthorenden!

En minder brandstofverbruik betekent
minder uitlaatgassen en dus minder vervuiling. Niet alleen je portemonnee, maar ook
het milieu wint er dus bij!

25 en 28 mei 2017

Motorzegening aan de
SintPieterskerk
De lente is in het land en steeds meer motorbestuurders halen hun tweewieler van stal.
In het drukke verkeer kunnen ze echter een
engelbewaarder gebruiken. Daarom kunnen
ze op 25 en 28 mei 2017 terecht aan de SintPieterskerk voor de grote motorzegening.
Samen met de ‘Blue Knights Belgium’, de
motorclub voor privé motorrijdende politieambtenaren, organiseert pastoor Dirk jaarlijks deze grote motorzegening. Alle
motorbestuurders zijn welkom.
Motorzegening
25 en 28 mei 2017 om 9.45u
Sint-Pieterskerk - Kardinaal Mercierplein
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Samenleving

7 mei 2017 – Open Wervendag

Bezoek de ondergrondse parking
op de Spiegel
In mei 2016 ging de aanleg van de
ondergrondse parking van start
op het Koningin Astridplein. Deze
bouw wordt een bouwkundig
kunststukje. Je kan deze indruk
wekkende bouwwerf bezoeken
tijdens de Open Wervendag op 7
mei 2017.

D

e ondergrondse parking onder het
Koningin Astridplein kadert binnen
de aanleg van de nieuwe tramlijn 9
tussen Simonis en de Heizelvlakte. De aanleg
van deze parking, die verdeeld over drie niveaus plaats zal bieden aan 199 voertuigen,
vormt een waar huzarenstuk. Reusachtige
kranen, honderden vrachtwagens die af en
aan rijden, loodzware steunpilaren, vernieuwende bouwtechnieken,... Het is dus absoluut

de moeite om deze werken een bezoekje te
brengen tijdens de Open Wervendag. U kan
er een kijkje achter de schermen nemen en
de werf van dichtbij ontdekken.
Meer info: www.openwervendag.be

Bezoek aanleg ondergrondse
parking Spiegelplein
Open Wervendag
7 mei 2017, van 10u tot 17u

Télédon, leven geven
Word bloed- of orgaandonor
Télédon is een jaarlijkse sensibili
seringsactie om donors te verza
melen,
meer
bepaald
via
verklaringen voor orgaan en/of
bloeddonatie. Net als tal van Brus
selse en Waalse gemeenten, doet
ook Jette mee aan deze actie die
loopt van 3 tot 20 mei.

I

n België sterven elke jaar 400 personen
omdat ze geen orgaan kregen en hebben
250.000 personen nood aan bloed om te
genezen of te overleven… Iedereen kan om
het even wanneer nood hebben aan een orgaan of bloed. Daarom nodigt Télédon u uit
om u in te schrijven als orgaan- of bloeddonor en levens te redden.

Bloed geven
Tal van zieke of verongelukte personen
hebben nood aan een bloedtransfusie. In België is de bloedafnamedienst van het Rode
Kruis verantwoordelijk voor de verschillende
etappes van een bloedtransfusie: promotie,
rekrutering van donoren, afname, opslag,
verdeling naar ziekenhuizen. U vindt de
dichtstbijzijnde plaats voor bloedafname via
de zoekrobot van het Rode Kruis (www.rodekruis.be).

Orgaandonatie
Een orgaan afstaan is eenvoudig en essentieel. Voor sommigen is het de enige hoop op
genezing. In België is volgens de wet iedere
burger per definitie donor, tenzij hij bezwaar
aantekent. Om alles vlot te laten verlopen, kan

u zich bij uw gemeentebestuur laten registreren om aan te geven dat u bereid bent organen of weefsel af te staan na uw overlijden.
Deze verklaring wordt in het bevolkingsregister geregistreerd. U kan hiervoor de nodige
documenten bekomen aan het onthaal van
het Gemeentebestuur, waar u ze ingevuld kan
terug bezorgen of in de brievenbus achterlaten (ter attentie van de Sociale dienst van het
personeel – Wemmelsesteenweg 100).
Meer info: www.teledon.be – 02.422.31.05
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Vanaf 15 mei 2017

Premie bij aankoop nieuwe
elektrische fiets
Overweeg je al langer om je een
elektrische fiets aan te schaffen
maar schrikt de prijs je af? Dan
hebben we goed nieuws voor jou:
vanaf 15 mei geeft de gemeente
een premie aan wie zich een
nieuwe elektrische fiets aanschaft.
En waarom zou je dat niet doen bij
een Jetse fietsenhandelaar?

bikes. E-bikes leveren elektrische ondersteuning tot 25 km per uur, terwijl de high speedvariant ondersteuning geeft tot 45 km per
uur. Voor alle duidelijkheid: de gemeentelijke
premie is enkel geldig voor de eerste categorie. Ze werd bovendien vastgelegd op 15%
van de aankoopprijs, met een maximum van
150 euro. De gemeente heeft hiervoor
25.000 euro vrijgemaakt op de begroting
voor 2017.

M

Gedomicilieerd in Jette

et de goedkeuring op de gemeenteraad van 22 maart is de kogel definitief door de kerk: iedere
Jettenaar heeft recht op een premie van 150
euro bij de aankoop van een elektrische fiets.
Deze maatregel past volledig in het actieve
fietsbeleid van de gemeente die met dit financieel duwtje in de rug de weggebruikers
die twijfelen om de auto in te ruilen voor de
fiets – zeker voor het woon-werkverkeer –
over de streep wil trekken.

Enkel voor e-bikes
Globaal genomen zijn er twee categorieën
elektrische fietsen: e-bikes en high speed e-

Wie komt in aanmerking voor de premie?
In principe iedere Jettenaar die meerderjarig is. Over een periode van 3 jaar wordt wel
maar één premie per gezin toegekend. De
aanvraag voor de premie, inclusief de nodige
documenten, kan vanaf 15 mei 2017 en moet
schriftelijk of per e-mail bij het gemeentebestuur van Jette ingediend worden. De precieze modaliteiten voor de aanvraag vind je
op www.jette.be, waar je ook terecht kan voor
het reglement voor de toekenning van de
premie. Opgelet: enkel dossiers met een factuurdatum na 15 mei 2017 komen in aanmerking.

Aangezien de gemeente het gebruik van
de elektrische fiets voor het woon-werkverkeer wil bevorderen, is het niet meer dan logisch dat de premie ook toegankelijk is voor
het gemeentepersoneel, zelfs voor niet-Jettenaren.

Koop lokaal,
ook een elektrische fiets!
Een nieuwe elektrische fiets koop je uiteraard in de winkel van je keuze, maar vergeet niet dat Jette drie fietsenhandels rijk
is, dus waarom zou je de Jetse middenstand geen graantje laten meepikken van
deze gemeentelijke actie. Meer informatie
over deze drie zaken vind in Jette Info nr.
232 die je kan raadplegen op www.jette.be
(Mijn gemeente – Jette Info – Archieven).
Dit zijn hun contactgegevens en eventuele
bijkomende acties in het kader van deze
premie:
Brussels Bike Co
De Smet de Naeyerlaan 54
0498.76.30.30
brusselsbikeco@gmail.com
www.brusselsbikeco.com
Speciale actie: 50 euro aan accessoires
naar keuze per aankoop van een elektrische fiets met premie
Cicli Fransman
Pierre Timmermansstraat 18
02.427.62.90
ciclifransman@outlook.be
www.ciclifransman.be
Speciale actie: 2 gratis onderhoudsbeurten
Van den Mooter Fietsen
Léon Theodorstraat 136
02.425.44.02
wernervdm@online.be
www.mooter.be
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Van 15 juni tot 15 september 2017

Wedstrijd Jette in de bloemetjes
De zomers in Jette zijn al jaren
prachtig en kleurrijk, onder meer
dankzij de inzet en de passie van de
Jettenaren die hun kans wagen in de
wedstrijd ‘Jette in de bloemetjes’.

Z

in om je voortuintje, balkon of vensterbank eens in de bloemetjes te zetten? Vind je een aangename
leefomgeving belangrijk en wil je daar je
steentje toe bijdragen door je gevel wat extra
kleur te geven? Of heb je gewoon groene vingers en vind je het fijn om je huis of appartement een fleurige toets te geven? Het zijn
stuk voor stuk goede redenen om ook dit jaar
(of waarom niet voor de eerste keer?) deel te
nemen aan ‘Jette in de bloemetjes’.

Categorieën
De wedstrijd is naar goede gewoonte ingedeeld in verschillende categorieën, waaronder een specifiek bestemd voor de huurders
van de Jetse Haard en de Grote Prijs van de
Jury, die het College van Burgemeester en
Schepenen toekent aan een uitzonderlijke
compositie die de aandacht van de jury trok.

Prijzenpot
Een extra motivatie om je geluk te beproeven bij deze editie van ‘Jette in de bloemetjes’
zijn de mooie cadeaubons van 100 euro die
er aan vasthangen. Wie meedingt naar zo’n
fraaie bon en nog in de prijzen valt ook, mag
rekenen op een beloning die in het teken
staat van ontspanning en verwennerij. Inschrijven voor de wedstrijd kan tot 15 juni.

Info en inschrijving wedstrijd ‘Jette in de
bloemetjes 2017’
(uiterste inschrijfdatum: 15 juni 2017)
Dienst Duurzame ontwikkeling – Leefmilieu
Ilse Desmet
Wemmelsesteenweg 100
02.422.31.01 - idesmet@jette.irisnet.be
en op www.jette.be
Een organisatie van de Jetse eco-ambassadeurs

Guur weer
speelt Groene Bezem Actie parten

O

p zaterdag 22 april staken 173 Jettenaren de handen uit de mouwen om hun
wijk een schoonmaakbeurt te geven.
Dat is heel wat minder dan vorig jaar, maar daar
zal het gure weer wel voor iets tussen zitten…
De voorbije tien jaar vormde de Gouden
Bezem Actie een jaarlijkse traditie in Jette.
Maar omdat het actieterrein van deze opera-

tie vanaf dit jaar uitgebreid werd tot de parken
en groene ruimten van de gemeente, spreken
we voortaan van de ‘Groene Bezem’. Deze
vond plaats op 22 april en lokte zo’n 170 deelnemers die het beste van zichzelf gaven om
hun leefomgeving op de fleuren. Ze werden
hiervoor bijgestaan door de straatvegers, die
deze taak het hele jaar lang op hun schouders

nemen. De grootste groep was de ploeg ‘Mercier’, met 50 vrijwilligers. Aangezien ze vroeger
al meer dan eens de ‘Gouden Bezem’ in de
wacht sleepten, beslisten ze om de eerste
‘Groene Bezem’ door te geven aan de tweede
grootste groep. Zo werd de ploeg ‘Ketjes van
Dielegem – Rode Kruis’ uitgeroepen als winnaar
van de 11de editie van deze jaarlijkse opruimactie, met dank aan hun collega’s van ‘Mercier’...

Proxy Chimik in Jette: Mei 2017

• Kardinaal Mercierplein, van 17u tot
17.45u - 8 mei 2017
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), van 14u tot
14.45u – 13 mei 2017
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk),
van 18u tot 18.45u – 22 mei 2017
• Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99)
enkel voor Jettenaren – elke dinsdag,
donderdag en zaterdag, van 9u tot 12u

Duurzame ontwikkeling
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No Impact Jette
Workshops om samen te bouwen aan een NIJ
In 2017 zet de gemeente volop in
op ‘No Impact Jette’, een project
dat draait rond de thema’s afval,
voeding en energie. De uitdaging
bestaat erin ons consumptiepa
troon te veranderen om zo de im
pact op het milieu te beperken en
– als kers op de taart – geld te be
sparen.

Wil je meer weten over het project No Impact
Jette en hoe het evolueert? Neem dan contact
op met de milieuadviseur van de gemeente of
neem een kijkje op de blog van het project
(www.noimpactjette.be). Je kan je ook inschrijven op de nieuwsbrief van No Impact Jette.
Info en inschrijven:
Milieuadviseur – cmeeus@jette.irisnet.be
02.422.31.03 - www.noimpactjette.be

E

J

NO IMPACT
ETT

Co-constructieworkshops No Impact Jette
Nederlandstalige bibliotheek
J. Verdoodtzaal (2de verdieping)
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis, inschrijven gewenst

30 mei 2017

20 mei 2017

Filmvertoning Terra

Grote opruimactie
Schapenweg

In het kader van de promotie van
de Jetse Zadenbib organiseert de
gemeente op dinsdag 30 mei een
vertoning van de documentaire
Terra, gevolgd door een debat met
specialisten biodiversiteit van
GoodPlanet Belgium.

I

• maandag 29 mei om 18.30u:
co-constructieworkshop rond ‘Energie’
• woensdag 14 juni om 18.30u: co-constructieworkshop rond ‘Voeding’
• maandag 26 juni om 18.30u:
co-constructieworkshop rond ‘Afval’
Na de workshops is een gezellige maaltijd in potluckstijl voorzien. Zin om af te
komen? Breng dan iets mee om het buffet te vervolledigen.

E

lke Jettenaar of lid van het gemeentepersoneel kan het project No Impact Jette mee helpen opbouwen
zodat het beantwoordt aan ieders verwachtingen en noden. Inschrijven kan tot 15 augustus maar je kan daarvoor ook al
deelnemen aan verschillende workshops (zie
kader) om kennis te maken met het project
voor je mee op de kar springt. Iedereen is
welkom!

Data van de volgende
workshops

n Terra hoor je de stem van Vanessa Paradis het verhaal van het leven vertellen.
Yann Arthus-Bertrand en Michael Pitiot
onthullen de ongelooflijke saga van onze levende planeet. Van de eerste korstmossen tot
de gigantische bossen, van de apen in de jungle
tot de mythische dieren in de savanne. In minder dan 10.000 jaar werd het leven op aarde
grondig door elkaar geschud door de mensheid. Terra is een reis door de geschiedenis van
levensvormen, een zoektocht naar het dier in
ons, kortom, een zoektocht naar de mensheid.
Terra is geen dierendocumentaire noch militante onderzoeksjournalistiek. Door ons aan te

moedigen meer respect te betonen voor de natuur, is Terra meer een ode aan de menselijke
soort, een humanistische en bewust positieve
film die wil aantonen dat de mensheid nog in
staat is om ‘terug te keren naar het essentiële’.
Een film die je zeker niet onberoerd zal laten…
Filmvertoning Terra
Dinsdag 30 mei 2017 om 19u
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 145
Gratis
Inschrijven verplicht (aantal plaatsen is beperkt): vlarock@jette.irisnet.be – 02.423.12.08

Langs de Schapenweg, tussen het Laarbeekbos, het UZ-VUB en de Dikke Beuklaan, bevindt zich een klein stukje groen,
verdeeld over groentetuintjes en een
boomgaard. Een plekje dat te waardevol is
om het te laten verloederen... Als je wil
meehelpen om het nog mooier te maken
en een handje toe te steken om er het achtergelaten afval op te ruimen, neem dan
deel aan de opruimactie van de Schapenweg. Het doel is om deze groene ruimte vrij
te maken van het vele zwerfvuil, want ondanks de verschillende maatregelen van de
gemeente (hoge boetes, een toegangsbareel,...) trekt de weg nog altijd sluikstorters
aan. Het belooft een gezellige namiddag te
worden!
Afspraak op zaterdag 20 mei om 13u aan het
einde van de Schapenweg (Vriendschapschalet). Vanaf 16u wordt een drankje geserveerd.
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Workshops Leefmilieu Brussel
Telen in de stad
In het kader van de Good Food
strategie organiseert Leefmilieu
Brussel in heel het Brussels ge
west een serie workshops onder
de naam ‘Telen in de stad’. De ge
meente Jette en het Jetse OCMW
doen mee aan het initiatief en wil
len u inwijden in het kweken van
uw eigen groenten en fruit.

V

an maart tot november organiseert
de gemeente Jette 6 gratis workshops waarin telkens een ander
thema aan bod komt. De workshops worden
gegeven in het Frans, maar zijn toegankelijk
voor Nederlandstaligen (tweetalige syllabus).
/ Workshop nr. 3:
Mijn moestuin op het balkon
Een moestuintje bewerken, zelfs zonder tuin,
voelt u zich aangesproken? Een terras, een
binnenplaatsje, een dak of een balkon, op al
deze plekken kunt u boven de grond een

in de stad. Ze brengen leven in uw tuin of wijk,
eten uw keukenresten op en geven u in ruil
lekkere verse eitjes. Al wat u nodig hebt is basiskennis over hun levenswijze en de verzorging die ze vragen, en uiteraard een goed
ingerichte kippenren en voldoende plaats.
Deze workshop brengt u het nodige bij om van
start te gaan met een kleine kippenkweek, binnen het gezin of met uw buren en met oog
voor hun gezondheid en voor ons leefmilieu.
moestuintje aanleggen. Deze workshop doet
u alle mogelijke oplossingen uit de doeken
om uw groenten te kweken op gelijk welke
ruimte buiten: moestuinplanten en gepaste
houders kiezen (pot in geotextiel, tuinzak,
verticale structuur,...), de planten de noodzakelijke omstandigheden voor hun groei en
hun gezondheid bieden, spaarzaam omspringen met water, voor de 100% eetbare installatie op uw balkon bent u aan zet.
/ Workshop nr. 4: Mijn stadskippen
Het is perfect mogelijk om kippen te houden

Workshops ‘Telen in de stad’:
• Mijn moestuin op het balkon
15/05, 29/05 en 12/06, van 18u tot 21u
• Mijn stadskippen
30/05, 13/06 en 20/06, van 13u tot 16u
Gemeentelijke dienst Beplantingen
Laarbeeklaan 120
Gratis, inschrijven verplicht (opgelet:
slechts 15 plaatsen beschikbaar!)
Meer info en inschrijven: dienst Duurzame ontwikkeling – Leefmilieu:
Ilse Desmet – idesmet@jette.irisnet.be
02.422.31.01

20 mei 2017

Workshop insectenhotel bouwen op
Heymboschsite
De Heymboschsite is geklasseerd
als een gebied van hoge biologi
sche waarde en werd in 2015 ver
nieuwd om haar waarde en
biodiversiteit te bewaren. Langs
heen het wandelpad werden infor
matieborden geplaatst die samen
een pedagogisch parcours vor
men.

H

et hele jaar door zal u deze unieke
site kunnen ontdekken met natuurgidsen of deelnemen aan ouder/kinderworkshops rond de natuur.

Animatie annex workshop
De activiteit van mei bestaat uit een animatie met de vereniging Jeunes & Nature

rond insecten en het maken van een insectenhotel voor deze nuttige beestjes. U ontdekt er verschillende soorten insecten
ontdekken en via opdrachten helpt u aan de
bouw van het insectenhotel dat op de Heymboschsite komt te staan.
Om de activiteit vlot te laten verlopen, is
inschrijven aangewezen aangezien het aantal
deelnemers beperkt is.
Animatie (FR) + workshop
‘Een insectenhotel voor de Heymboschsite’
Voor ouders en kinderen vanaf 8 jaar
Zaterdag 20 mei, van 13.30u tot 17u, vieruurtje aangeboden
Wouterspaviljoen, Woutersstraat 12
Gratis, inschrijven gewenst
Meer info en inschrijvingen:
ibongaerts@jette.irisnet.be – 02.422.31.12
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Jette Met
verwelkomt nieuwe groentekweker
Sinds kort heeft Seizoensmaak zijn
vast stek op de duurzame markt
Jette Met. Dit familiebedrijf draait
al vier generaties mee en besloot
zich een tiental jaar geleden toe te
leggen op de kleinschalige produc
tie van seizoensgroenten.

S

eizoensmaak is de naam van de boerderij van de familie Van Buggenhout
uit Londerzeel. Vader Jan, zoon
Matthias, dochter Katrien en vaste werknemer Eva zijn er bedrijvig in de teelt van een
gevarieerd gamma groenten dat ze op kleine
schaal – via de zogenaamde korte keten –
verkopen. Naast de klassieke seizoensgroenten kweken ze ook speciale en ‘vergeten
groenten’ zoals Oca, Yacon, flower sprouts,
paarse scheutjesbroccoli, aardpeer, warmoes,
schorseneer, koolrabi, pastinaak,…

Groenteteelt met respect voor de
natuur
Dankzij enkele onverwarmde serres slaagt
Seizoensmaak er ook in de winter en de
vroege lente in een gevarieerd aanbod bij elkaar te krijgen. Hun uitgebreid gamma groenten zorgt er bovendien voor dat ze een zeer
scherpe gewasrotatie kunnen aanhouden.
Zo’n grote vruchtafwisseling zorgt ervoor dat
ziektes en plagen minder kans hebben om te
overleven. Bovendien maakt teeltrotatie de
bodem ook sterker en gezonder.

puur bereid zodat de smaak nog meer tot zijn
recht komt. Sinds kort elke woensdagnamiddag op Jette Met…

Verse en pure bereidingen
Sinds dit jaar slaagt Seizoensmaak er in de
kringloop volledig te sluiten. Zo maakt Katrien bereidingen van groenteresten en misvormde – en dus onverkoopbare –, maar toch
smaakvolle, groenten. Het resultaat zijn pure
creaties zoals groentetaarten, groenteburgers, soep, groentepaté,…, allemaal vers en

Van 6 juni tot 6 augustus: grote fotowedstrijd

Achter de schermen van Jette Met
De gemeente Jette en Jette Met
organiseren een fotowedstrijd
met de duurzame markt als
thema. De wedstrijd start pas in
juni, maar om alles in goede banen
te leiden roepen de organisatoren
geïnteresseerden nu al op om zich
te melden.

nier in de kijker zetten met een heuse fotowedstrijd. De bedoeling is dat de organisatoren de
deelnemer
toewijzen
aan
een
producent/marktkramer waar ze hopelijk van
terugkeren met een schat aan ontdekkingen,
vastgelegd op pellicule. Deze foto’s moeten een
beeld geven van hoe het er achter de schermen
van Jette Met aan toe gaat bij de groenten- en
fruitteler, de bakker, de kaasboer, enz.

J

3 categorieën

ette Met staat voor een ontdekkingstocht langsheen smaken van lokale seizoensproducten, rechtstreeks van de
producent. Deze producten zijn stuk voor stuk
duurzaam, ecologisch verantwoord, korte
keten en eerlijk. De duurzame markt bestaat
ondertussen twee jaar en pakt binnenkort uit
met een groots opgezette fotowedstrijd.

Jette Met van een andere kant
De gemeente Jette en Jette Met willen het
boerenleven en de natuur op een artistieke ma-

De fotowedstrijd zelf loopt van 6 juni tot 6
augustus en richt zich tot drie leeftijdscategorieën: jonger dan 18, van 18 tot 60 jaar en
60-plus. Elke deelnemer mag tot drie foto’s
indienen. Alle foto’s zullen te zien zijn op
Jette Met van 6 september waar een jury –
onder meer bestaande uit een professionele
fotograaf en iemand van de gemeentelijke
dienst Duurzame ontwikkeling – per categorie één winnaar zal aanduiden. Deelname aan
de wedstrijd is volledig gratis.

Fotowedstrijd Jette Met
Praktische info
Zin om je talent als (amateur-)fotograaf
ten dienste te stellen van een duurzaam
initiatief als Jette Met? Meld je dan nu aan
bij de dienst Duurzame ontwikkeling
(ddo@jette.irisnet.be of 02.422.31.12).
Om de organisatie van de wedstrijd vlot te
laten verlopen en in functie van het aantal
geïnteresseerden per leeftijdscategorie
zal een medewerker u vervolgens in contact brengen met de producent/marktkramer van Jette Met van uw keuze.
Ook het inschrijvingsformulier, het reglement en extra informatie over de wedstrijd kan je bekomen op www.jette.be of
via ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.12.
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STAGES
Creatief
IBO De Puzzel
IBO De Puzzel Magritte en Leopold maken
zich klaar om een leuke vakantie te beleven
met uw kinderen! Het wordt een weekje vol
speelplezier en coole activiteiten.

Magritte
Wemmelsesteenweg 229B2
Van 7u tot 18.30u
Voor kleuters
Inschrijven: vanaf 6 mei 2017 of depuzzelmagritte@sint-goedele.be

Leopold
Leopold I-straat 307
Van 7u tot 18.30u
Voor kinderen uit het lager onderwijs en hun
broers en zussen
Inschrijven: vanaf 6 mei 2017 of depuzzelleopold@sint-goedele.be
Van 3 tot en met 20 juli en van 7 tot en met
25 augustus 2017
Prijs: 10 ¤ per dag (5 ¤ sociaal tarief) en per
kind, 15 ¤ voor 2 kinderen
Prijs per halve dag: 7 ¤ (max. 6 uur)
In de prijs zijn mogelijke uitstappen, 10-uurtje
en 4-uurtje inbegrepen.
Meer info:
IBO De Puzzel
02.427.09.44

Open lucht
De Kinderboerderij van Jette
In juli en augustus organiseert de Kinderboerderij verschillende stages voor kinderen
van 4 tot 6 jaar, van 7 tot 9 jaar en van 10 tot
12 jaar. De verzorging van de dieren en de
ontdekking van het boerderijleven vormen er
de rode draad. Inschrijven voor deze stages
kan via de website van de Kinderboerderij.

Van 3 tot 7 juli 2017 (4-6 jaar): volzet
Van 10 tot 14 juli 2017 (4-6 jaar): wachtlijst
Van 10 tot 14 juli 2017 (7-9 jaar): volzet
Van 17 tot 20 juli 2017 (10-12 jaar)
Van 24 tot 28 juli 2017 (4-6 jaar): wachtlijst
Van 24 tot 28 juli 2017 (7-9 jaar)
Van 7 tot 11 augustus 2017 (4-6 jaar): volzet

Stages zomervakantie
Nog op zoek naar een stage voor uw zoontje of dochtertje tijdens de
zomervakantie? Jette telt alvast enkele organisaties die uw oogappels
zeker een actieve en/of creatieve vakantietijd kunnen bezorgen.
Van 7 tot 11 augustus 2017 (7-9 jaar)
Van 9 tot 16u (opvang ’s morgens vanaf 8u en
’s avonds tot 17.30u: prijs inbegrepen in prijs
van stage – opvang na 17.30u: + 5 ¤)
Info en inschrijven:
www.kinderboerderijjette.be
Prijs: 90 ¤ + 7 ¤ lidgeld (1 maal per jaar en per
gezin), behalve week 17/07 tot 20/07: 72 ¤
Meer info:
De Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172

Prijs: 80 ¤ (65 ¤ vanaf tweede kind zelfde
gezin / 10 ¤ paspartoe)
> GC Essegem - Leopold I straat 329
1090 Jette
Inschrijven: www.essegem.be (of aan het onthaal van GC Essegem)
Deze stage wordt georganiseerd in samenwerking met GC Essegem, met steun van de VGC
en de Vriendenkring van de Jetse Academie.

Multidisciplinair
Kids’ Holidays Jette

Wat is er leuker dan de zomervakantie eindigen met vier dagen vol muziek, fantasie en
spel? In de voormiddag is er tijd voor samenspel, koor, instrument, intiatie en experiment.
De namiddagen zijn voorbehouden voor
sport en spel. Bij goed weer trekken we het
bos of park in. De begeleiding is in handen
van professionele musici en muziekleerkrachten en ervaren sportmonitoren. Op donderdag 31 augustus om 15u is er een
toonmoment.

Voor kinderen van 5 tot 12 jaar – ook kinderen
zonder voorkennis zijn welkom
Van 28 tot en met 31 augustus 2017
Van 9.30u tot 16.30 (opvang van 8.30 tot
17.30)
Prijs: 72 ¤ (62 ¤ vanaf tweede kind zelfde
gezin)
> In GC De Zeyp - Van Overbekelaan 164
1083 Ganshoren
Vraag het inschrijvingsformulier via directie.academie@jette.irisnet.be of schrijf je in
in het secretariaat van de Jetse Academie,
Wilgstraat 1. (02.426.72.94)
Met dank aan de Vriendenkring van de Jetse
Academie en aan de VGC.

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

Van 3 juli tot 25 augustus 2017
Prijs: 9,2 ¤/dag (18,4 ¤/dag voor niet-Jettaneren)
> Poelbosdomein - Laarbeeklaan 110
Van 7 tot 17.30u (soep en vieruurtje inbegrepen – picknick meebrengen)
Info en inschrijven (vanaf maand juni):
www.jette.be (Vrije tijd – Jeugd – Kids’ Holidays) - 02.423.12.47

Creatief
Jetse Academie: toneelstage
Vijf dagen onbegrensde fantasie en spelplezier rond het thema ‘Krak!’. De begeleiding is
in handen van drie enthousiaste en ervaren
woordleerkrachten van de Jetse academie:
Barbara De Jonge, Leen De Graeve en Sarah
Bourgeois. Op spelplezier staat geen leeftijd.
Iedereen vanaf 9 jaar, ook (jong)volwassenen
(!), is welkom. Op vrijdag 25 augustus om 16u
is er een toonmoment.

Van 21 tot en met 25 augustus 2017
van 9.30u tot 16.30u (opvang van 8u tot
17u15)

Creatief
Jetse Academie: muziekstage

Essegem
Ook GC Essegem organiseert stages tijdens
de zomervakantie, maar die zijn helaas allemaal al volzet. Wie er volgend jaar op tijd bij
wil zijn, houdt best Gazet van Jette (infokrant
Essegem), de website en de facebookpagina
van het Gemeenschapscentum in de gaten.
Ook via Jette Info houden we u tijdig op de
hoogte van de inschrijfdata voor deze zomerspeelweken.”

Sport
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Bijzondere sportprestatie geleverd?
Laat het ons weten
Steeds meer mensen trekken de
sportschoenen aan om individu
eel, in clubverband, recreatief of
intensief te sporten. Sommige Jet
tenaren leverden het voorbije jaar
opmerkelijke
sportresultaten.
Deze sportievelingen worden in
juni in de bloemetjes gezet.

H

eeft u of uw sportclub een uitzonderlijke sportprestatie neerge¬zet?
Uw club viert dit jaar een speciale
verjaardag? Laat het ons weten en neem op
26 juni deel aan de uitreiking van de Jetse
sportverdiensten. De kampioenen, promovendi, recordhouders, maar ook ploegen die

Schrijf u in!
Komt u in aanmerking met uw prestaties als
sportieveling of als sportclub? Geef dan voor 16
juni een seintje aan de gemeentelijke sportdienst via het formulier dat u op de gemeentelijke website vindt. Enkele voorbeelden: ploegen
die kampioen of vice-kampioen geworden zijn
of stijgen naar een hogere afdeling, bijzondere
verjaardag van de vereniging, lidmaatschap of
vrijwilligerswerk, fair-playprijs,...

zich onderscheiden door hun fair-playgedrag
of vrijwilligers die zich reeds vele jaren inzetten voor hun favoriete sportclub krijgen die
dag de Jetse sportverdiensten uitgereikt.

17 mei 2017

Kom de leerlingen aanmoedi
gen op de 32ste Scholencross
Op woensdag 17 mei strijden de
leerlingen van de Jetse scholen op
nieuw voor de oppergaai tijdens
de 32ste scholencross. In het Jeugd
park lopen ze rondjes, opgedeeld
per geslacht en categorie, om de
kleuren van hun school te verdedi
gen, maar vooral om alle leerlin
gen aan het sporten te krijgen.

D

e Jetse scholencross vormt intussen
reeds jarenlang een traditie. In het
Jeugdpark binden de leerlingen van
de Jetse scholen met elkaar de strijd aan om
te tonen wie over de beste lopersbenen beschikt. Maar meer nog dan een wedstrijd is
deze organisatie vooral een stimulerende activiteit om de jongeren aan het sporten te
krijgen. In het groene kader van het Jeugdpark, aangemoedigd door honderden andere
leerlingen, vrienden en familieleden, krijgen
ze hopelijk de sportmicrobe te pakken.

Kom de lopende leerlingen zeker aanmoedigen. Uw steun zal hen ongetwijfeld een
duwtje in de rug geven.
32ste Scholencross
Woensdag 17 mei 2017 vanaf 14u
Jeugdpark – Graafschap Jettelaan

Uitreiking Jetse sportverdiensten
26 juni om 20u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
Inschrijvingen tot 16 juni via www.jette.be
Meer info: 02.423.12.50 - www.jette.be

Gemengde stage
Krav Maga
Zelfverdediging voor beginners
De Jetse vzw Krav Maga 217 organiseert
in juni een gemengde stage zelfverdediging van 6 uur.
Geweld, agressie, stalking,…, het zijn woorden die we te vaak horen. Om zich te redden
uit een moeilijke situatie is het belangrijk om
op een adequate manier te reageren op de
agressor. Het verschil tussen Krav Maga en
een klassieke gevechtssport ligt vooral in zijn
pragmatische en vereenvoudigde aanpak.
Het is een zelfverdedigingssysteem dat zich
makkelijk aanpast aan de noden van personen met een uiteenlopend fysiek gestel.
De stage duurt zes uur en wordt verdeeld
over vier sessies van anderhalf uur op vier
opeenvolgende donderdagen (1, 8, 15 en
22 juni), telkens van 19u tot 20.30u. Ben je
geïnteresseerd? Schrijf je dan nu in!
Gemengde stage Krav Maga voor volwassen beginners
1, 8, 15 & 22 juni, van 19u tot 20.30u
De Smet de Naeyerlaan 299
Prijs: 35 ¤ voor de hele stage
Info en inschrijvingen:
www.kravmaga217.be
claude@kravmaga217.be – 0474.17.46.08
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Rommelmarktseizoen
Met de komst van de lente
wordt ook het rommelmarkt
seizoen op gang geschoten. In
Jette telt zowat elke wijk haar
rommelmarkt. Ook de ko
mende weken kan u op ver
schillende rommelmarkten
terecht, op zoek naar koopjes
en snuisterijen of simpelweg
om de sfeer op te snuiven.

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

Jacques Brel - zaterdag 6 mei
In de Augustijnernonnenstraat, de Loossensstraat, Delathouwer- en Esseghemstraat.

Vergeten Hoek - zaterdag 20 mei
In de wijk Vergeten Hoek
Inschrijvingen: 4, 11 en 16 mei van 16u tot
18.30u, H. Longtinstraat 153
Info: brocante@geonat.be - 0470.23.55.74
Wemmelsesteenweg - 3 juni
Op de Wemmelsesteenweg.

Pink Ribonettes Brussels - 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

13 mei 2017

Reuzenfeest
in het Centre de Vie

Esseghem - zaterdag 6 mei
In de Esseghemwijk.
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)

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

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

Op zaterdag 13 mei kan u in het Centre de
Vie opnieuw terecht voor een feestelijke
dag tijdens het ‘Reuzenfeest’.
Het feest van het Centre de Vie biedt voor
elk wat wils. De liefhebbers van folklore
kunnen genieten van de reuzenoptocht, de
koopjesjagers van de rommelmarkt en de
sportievelingen van de jogging. Samen
met de barbecue, de grimeerstand en de
demostand bijenteelt is er dus heel wat
animatie voor jong en oud.

Nieuwe handelszaken te Jette
Elke maand stellen we u in Jette Info de nieuwe handelszaken voor die recent hun deuren
openden in Jette. Dat zijn deze keer een dienstenchequebedrijf in het zuiden van de gemeente en een Italiaans restaurantje in het centrum, vlakbij het Koningin Astridplein.
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette of bent u verhuisd en wil u dit kenbaar maken
via Jette Info? Laat het ons dan weten via communicatie.1090@jette.irisnet.be.

 Acélya

 Troppo Buono

Dienstencheques
Honoré Longtinstraat 117
Open van maandag tot vrijdag,
van 8.30u tot 17u
02.319.40.40 - info.jette@acelya.be
www.acelya.be

Italiaans restaurant
Pierre Timmermansstraat 10
Open van maandag tot vrijdag, van 7u tot
17.30u, woensdag gesloten, zaterdag van
10u tot 17.30u en zondag van 8u tot 14u
02.218.35.21

Meer info:
facebook – Centre de Vie de Jette
Inschrijving rommelmarkt :
0499.34.54.68 –
la.maison.bleue.ac@gmail.com
Reuzenfeest Centre de Vie
13 mei 2017
JJ Crocqlaan 8
Gratis toegang
Met rommelmarkt (vanaf 9u), jogging
(11u) en folkloristische optocht
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14 mei 2017

Feestelijke opendeurdag op
de Kinderboerderij
Op zondag 14 mei 2017 staat met de
opendeurdag van de Jetse Kinder
boerderij één van de leukste afspra
ken van het jaar op het programma.
Jong en oud kan er genieten van al
lerlei activiteiten en de boerderijdie
ren ontdekken. De Kinderboerderij
viert dit jaar haar 30ste verjaardag,
zodat deze opendeurdag ongetwij
feld een bijzondere editie wordt.

D

e Jetse Kinderboerderij, midden in
een groene omgeving, vormt een
unieke plek in Jette, waar de stadskinderen de natuur en de dieren leren kennen. Tijdens de opendeurdag kan iedereen de
boerderij ontdekken, met het dagelijkse leven
op deze educatieve kinderboerderij. De be-

zoekers kunnen er genieten van allerlei activiteiten zoals de broodworkshop, wandeling
met de ezel, schaapscheren, de hoefsmid aan
de slag,... Daarnaast wordt er ook nog heel
wat lekkers aangeboden.

30ste verjaardag
Dit jaar viert de Jetse Kinderboerderij haar
30 verjaardag. Op 18 maart werd dit feestelijk
jaar symbolisch ingezet met een boomplanting,
in aanwezigheid van de eerste voorzitter, stichter en huidig ere-voorzitter Louis Vandenheede.
Over de specifieke feestelijkheden rond dit jubileum leest u meer in een volgende Jette Info.
ste

Opendeurdag Kinderboerderij
14 mei 2017, van 13u tot 18u
Kleine Sint-Annastraat 172
Gratis

6 mei 2017

Jette herdenkt wereldoorlogen met V-Day
Met VDay herdenkt Jette jaarlijks
de beide wereldoorlogen en
brengt zo hulde aan de slachtof
fers van deze vreselijke conflicten.
De optocht langs verschillende
Jetse straten vormt meteen ook
een signaal dat de helden die stier
ven voor onze vrijheid niet verge
ten zijn.

O

m 14u start het defilé door de straten van de gemeente, met leden van
de Nationale Strijdersbond van België, gemeentelijke mandatarissen en het
Rode Kruis. Dit defilé wordt gevolgd door een
herdenking aan het Dodengedenkteken op de
Secrétinlaan, rond 16u.

Haal uw driekleur boven
Geef wat kleur aan deze herdenking en

hang op 6 mei de Belgische vlag buiten. Zelfs
als u niet op het parcours woont kan u dankzij dit symbolisch gebaar de slachtoffers van
de beide wereldoorlogen herdenken en hen
hulde brengen.

V-Day
6 mei 2017
14-16u: Herdenkingsdéfilé in de Jetse straten
16u: Herdenking aan het Dodengedenkteken
op de Secrétinlaan
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Activiteiten Jetse senioren
29 juni 2017
Daguitstap Lier

we terug in Jette.

Prijs : 50 euro/persoon (koffie + taart, rondleidingen, inkomgelden, 3-gangenmenu +
drank en bus inbegrepen)
Info en reserveringen: vanaf 18 mei tot 22
juni 2017, telkens op donderdag van 13.30u
tot 15.45u – dienst senioren (verdieping ET)

22 oktober 2017 om 14.30u
TOTEM
We vertrekken om 8u op de Secrétinlaan en
worden in Lier ontvangen met koffie en
Lierse vlaai. In de voormiddag bezoeken we
de Zimmertoren waar in het Zimmermuseum
een tentoonstelling over tijd en ruimte loopt.
Daarna gaat het richting begijnhof, het kantmuseum en de Gevangenenpoort. Na de
lunch staat een boottochtje op de Nete gepland en afsluiten doen we met een bezoekje
aan de Sint-Gummaruskerk. Tegen 17.30u zijn

Cirque du Soleil brengt vanaf september 2017
zijn indrukwekkende spektakel TOTEM voor
de allereerste 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.

Prix : 40 euro/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
buitenlandse reis Rhodos
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de reis
naar Rhodos eind september, begin oktober.

26 mei 2017

Doe mee aan het Dag van de buren!
De Dag van de buren vindt elk jaar
plaats op de laatste vrijdag van
mei. Dit evenement brengt niet al
leen leven in de brouwerij, het ver
sterkt ook de sociale banden en
verhoogt het gevoel van betrok
kenheid binnen een wijk.

Jetse wijken
in feeststemming!

H

et doel van de Dag van de buren is
de onderlinge banden versterken en
ervoor zorgen dat iedereen zich
thuis voelt in zijn omgeving, hoffelijk is voor
anderen en actief deelneemt aan het buurtleven. De solidariteit versterken tussen buren
laat ook toe de strijd aan te binden tegen uitsluiting en isolement. Een grote barbecue,
een feestelijke drink, een gezamenlijk buffet,
een party picknick,... Alle formules zijn goed
om samen een leuke tijd te beleven onder
buren en mensen uit de buurt te ontmoeten.

Zin om mee te doen? Misschien is er wel een
feest bij jou in de buurt…
Meer info: http://lafetedesvoisins.be

Ziehier enkele wijken die naar aanleiding
van de Dag van de buren een activiteit
organiseren:
• Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes:
vrijdag 26 mei – Grotplein
• Cilo-Expo:
vrijdag 26 mei – G. Beliënstraat
• Dupré:
vrijdag 26 mei - parking van het station
• Tuinen van Jette:
vrijdag 26 mei – J.-L. Thysplein
• La Biscuiterie :
zondag 28 mei
• Magritte: vrijdag 9 juni
Verzetsstraat
• Victoria Garden:
zondag 11 juni

Jette, een bruisende gemeente

| 21

21 mei 2017: Recipro’city
100% gezinsfestival op het Mercierplein
Recipro’city is een festival voor
het gezin, georganiseerd door ver
enigingen van het platform Beter
samen leven. Dit evenement wil
uitwisselingen die de banden tus
sen individuen versterken, in de
verf zetten.

punten voor fietsen (de ideale gelegenheid
om je eigen fiets mee te brengen!). En je kan
er uiteraard ook rechtstreeks in discussie
gaan met personen die direct betrokken zijn
bij burgerinitiatieven of actief zijn in gemeentelijke verenigingen.

Kookhoek

O

p 21 mei geeft Recipro’city afspraak
op het Kardinaal Mercierplein, tussen het Raadhuis en de bibliotheken,
met leuke activiteiten en workshops die voor
100% draaien rond hergebruik. Maak kennis
met het enthousiasme en de knowhow van
verenigingen die actief zijn op tal van welzijnsdomeinen. Het is ook een ideale gelegenheid om burgerinitiatieven zoals de
netwerken voor kennisuitwisseling, het lokaal
uitwisselingssysteem JetteSel of de eco-ambassadeurs te leren kennen.

Gratis markt
Leg alvast zaken opzij die je niet langer gebruikt en die makkelijk transporteerbaar en in
goede staat zijn (boeken, speelgoed, kleren,
decoratieve spullen, kleine huishoudappara-

ten,...). Breng mee wat je niet meer nodig hebt
of kom met lege handen en vertrek met iets
dat je kan gebruiken. Wie iets meeneemt, hoeft
niet per se iets in de plaats af te staan. Voorwerpen die geen nieuwe bestemming vinden,
zullen aan verenigingen geschonken worden.

Animatie en workshops
Op Recipro’city vind je diverse creatieve
workshops waar je allerhande voorwerpen
een nieuw leven kan geven als marionet, muziekinstrument, speelgoed voor kinderen,…
Je kan er ook kennismaken met de Jetse zadenbib en de nieuwe openbare onderhouds-

Smaakpapillen en hongerige magen kunnen zich tegoed doen aan lekkers uit de wereldkeuken, lokale en seizoensgebonden
producten, fruitbrochetten, smoothies en
thee! Creatieve en ethisch verantwoorde bereidingen genoeg om alle deelnemers van dit
mooie feest te verwennen.
Kom mee genieten van een leuke namiddag, neem deel aan de animaties en kuier rond
op de gratis markt van deze nieuwe editie van
Recipro’city. En pik meteen enkele demonstraties mee van Voenk, het straatkunstenfestival
dat zich afspeelt op dezelfde dag en op dezelfde plaats (zie pagina 23).
Recipro’city
Zondag 21 mei, van 13u tot 17u
Kardinaal Mercierplein
Gratis

Zondag 28 mei 2017

Nieuw fietsatelier in Repair café

N

a het succes van het atelier ‘fietsen
afstellen’ van 26 maart, organiseert
het Repair café een nieuwe editie op
zondag 28 mei. Hebt u, met de mooie dagen
in het vooruitzicht, uw fiets nog niet laten nakijken? Ga dan zeker eens langs op het volgende Repair café om hem in orde te laten
zetten. Naast de gebruikelijke herstellingsateliers, organiseert het Repair café een speciaal
atelier ‘fietsen afstellen’. Profiteer ervan!
Repair Café Jette
Zondag 28 mei, van 14u tot 16u
(En elke 4de zondag van de maand)
De Smet de Naeyerlaan 147
Meer info:
02.422.31.02 – afnicolay@jette.irisnet.be
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Gesmaakt Artiestenparcours d’artistes
Cultureel weekend vol artistieke ontmoetingen
sont très nombreux au sein du CCJ. Je ne cherche
pas à vendre mes oeuvres; pour moi, l'art textile
ne constitue qu'un hobby et une passion mais
j'aime les échanges, transmettre mon enthou
siasme et m'ouvrir au regard des autres.”
Monique Lebrun, alias Curiofil

Op 22 en 23 april stond Jette in
het teken van het 12de Artiesten
parcours d’artistes. Gewapend
met hun brochure of met het di
gitale plan op hun smartphone,
gingen de vele cultuurliefheb
bers op zoek naar hun favoriete
kunstenaars, verdeeld over het
hele grondgebied. Uit de en
thousiaste reacties blijkt alvast
dat het een bijzonder ge
smaakte editie was.

“Tout d’abord, grand merci pour toute l’organi
sation qui a été faite autour de Parcours d’Ar
tistes. Cette édition fût très riche au niveau des
échanges avec les artistes et les visiteurs. Je réi
tère donc mon inscription pour l’année 2018. ”
Jeremy Capron

M

eer dan 250 kunstenaars stelden hun
werk tentoon tijdens dit kunstweekend. Sommigen in geïmproviseerde
tentoonstellingsruimtes en kunstencentra, anderen in hun atelier of eigen woning, waar men
de echte ziel van het parcours voelt. Het leverde opnieuw heel wat mooie ontmoetingen
en uitwisselingen op tussen de vele bezoekers
en de deelnemende artiesten.
Het hele weekend lang was er ook allerlei
animatie voorzien, zoals op de patio van de
bibliotheken, die voor de gelegenheid feestelijk ingehuldigd werd.
We geven jullie alvast enkele hartverwarmende reacties van enkele deelnemers mee
en maken graag een afspraak voor de editie
van volgend jaar, op 21 en 22 april 2018.

“Ce fut pour nous (les autres exposants à la salle
Wouters et moimême) une très grande réussite
avec un très large public (surtout ce dimanche)
et, ce qui ne gâche rien, des visiteurs intéressés et
questionnant les exposants.”
Gilbert Labbé
“We willen jullie nog eens hartelijk bedanken voor
het organiseren van het APA – het is en blijft toch
alle jaren een heel karwei om alles in goede banen
te leiden. Ik heb met mijn ‘beeldekens’project ge
noten vanuit ‘t Grotteke.”
Margriet van der Ven

“Je tiens à vous remercier de m'avoir ouvert un
espace (cette année, au sein du CCJ) pour exposer
mes ouvrages textiles. Le parcours d'artistes reste
toujours pour moi un heureux moment de par
tage avec les autres artistes et les visiteurs qui
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Straatkun
stenfestival
Voenk
Hou je van kleurrijk en meeslepend
spektakel voor jong en oud? Dan
moet je op zondag 21 mei zeker af
zakken naar het Kardinaal Mercier
plein voor de nieuwe editie van het
gratis straatkunstenfestival Voenk. 6
straatkunstgezelschappen zorgen er
voor een onvergetelijke namiddag
vol adembenemende animatie.

V

oenk neemt je mee naar een wereld
vol acrobatie, spektakel, surrealisme,
dans en humor. Maak je klaar voor
een knotsgek avontuur voor het hele gezin.

Dado (13u)
Doble ManDoble (13.45u)
Ardestop (14.30u)
De Genoten (15.05u)
Dado (15.50u)
Lady Cocktail (16.35u)
Balltazar (17.20u)

Dado
Om 13u geeft Dado de aftrap met ‘Mijn gebochelde oom’. Later op de namiddag geven ze
nog een tweede voorstelling. Met geïmproviseerde wanorde trekt de voorstelling aan alle
touwtjes van slapstick en extravagantie. Deze
show neemt de grootste risico’s om je te imponeren en om je keer op keer aan het lachen te brengen. Je zal meegesleept worden
in een surrealistische ervaring vol energie.

Doble ManDoble
Met ‘Het mooie trapladdertje’ brengt Doble
Man Doble een ode aan de absurditeit! Wat
kan je doen met vijf trapladders? In een circusvoorstelling vol humor mengen ze op een
meesterlijke wijze het manipuleren van objecten met fysiek theater en acrobatie. Een
hommage van twee Spaanse broers aan de
alledaagse trapladder.

Ardestop
Het derde gezelschap op de affiche is Ardestop, met ‘B4T4RD5’. Is er een plek voorzien
voor diegenen voor wie er geen plaats is? Als
het leven een cyclus is, dan is het bestaan
een kartonnen doos. De straat geeft ons een
standpunt over eenzaamheid, herinneringen,
mislukte daden en over hoe de mens de wereld kan bekijken via zijn eigen leven. Hij be-

kijkt de wereld die hem bekijkt.

De Genoten
‘Viva’ viert de vreugde van het samen dansen. Deze voorstelling van De Genoten op de
tonen van Vivaldi’s Vier Seizoenen koppelt
kleurrijke groepsimprovisaties aan krachtige
solo’s. Een nieuwe manier om de Vier Seizoenen te horen en te zien.

Lady Cocktail
Rond 16.35u is het de beurt aan Lady Cocktail, de hoofdact van het straatkunstenfestival, met een humoristische voorstelling met
luchtacrobatiek. De drie dames brengen een
explosieve, burleske cocktail van vrouwelijkheid, fijne provocaties en acrobatie aan de
trapeze. Hoe reageert de bijna psychopatische Mademoiselle Betty op de vele fouten
van haar medewerkers, de hyperkinetische,
gekke Paule en de verstrooide Sara? Laat je
helemaal meeslepen door deze drie charismatische personages hoog in de lucht.

Balltazar
Voenk wordt afgesloten door Balltazar. Voor
Balltazar en Paco zijn muziek spelen op
straat en wc's kuisen voor een paar geldstukken nog slechts een vage herinnering. Deze
twee Roemeense zigeuners bundelen hun talenten en zetten samen een voorstelling op
touw die hen uit hun ellende moet halen. De
goochelkunsten, acrobatie, clowneske spelletjes, livemuziek en fragmenten uit het levensverhaal van Balltazar en Paco worden
verweven tot een circusspektakel voor elke
leeftijd.
Naast de wervelwind aan voorstellingen
zijn er ook doorlopend animaties zodat je je
geen seconde hoeft te vervelen: gekke kapsels en tatoo’s, ballonplooiers, grime, knutselen met oude boeken, circustechnieken,...
Straatkunstenfestival Voenk
Zondag 21 mei van 13u tot 18u
Kardinaal Mercierplein
Gratis
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5 unieke concerten tijdens het Orgelfestival
De Jetse SintPieterskerk herbergt
met het Van Beverorgel een ware
parel. Tijdens het 13de Orgelfesti
val kan u vijf opeenvolgende zon
dagen genieten van vijf unieke
concerten.

W

ie reeds een orgelconcert in de
Sint-Pieterskerk heeft meegemaakt kan beamen dat dit een onvergetelijke ervaring is. Wie het nog niet
meegemaakt heeft, krijgt vanaf 21 mei opnieuw de kans om de prachtige klanken van
dit unieke instrument te ontdekken.
Zoals elk jaar biedt het Orgelfestival een
hoogstaand en gevarieerd programma. Op 21
mei bijt Stijn Hanssens de spits af met 19de en
vroeg-20ste eeuwse orgelmuziek uit Frankrijk,
België en Duitsland. Met de uitvoering van
Evocation à la Chapelle Sixtine van Franz

Liszt wanen we ons zelfs even in Rome. Een
week later is het de beurt aan Laure Dermaut
die ondermeer Grande Pièce Symphonique
zal vertolken, een meesterwerk van de
Franse componist César Franck. Hennie Vaatstra, organist van de kathedraal in Breda,
neemt op 4 juni achter de klavieren plaats en
vertolkt heel wat werk van Louis Vierne. Het
concert wordt beëindigd met de door Maurice Duruflé gecomponeerde variareeks op
Veni Creator. Op 11 juni is het de beurt aan organist Bart Wuilmus. Hij werkt samen met Jo
Hermans op bugel en het gregoriaanse koor
Schola Gregoriano Cantabo. De sobere gregoriaanse gezangen worden omkaderd door
improvisaties op orgel en jazz-bugel. Het orgelfestival 2017 wordt op 18 juni besloten met
een optreden van orgelduo 64Feet (MarieNoëlle Bette en Iris Eysermans). Ze krijgen
versterking van het ensemble Les Canaris
des Mines. Samen brengen ze een experi-

menteel programma waarbij klankcombinaties zullen gevormd worden die maar zelden
te horen zijn.
De toegangsprijs is bewust heel democratisch gehouden: 5 euro voor een concert, een
abonnement op de vijf concerten kost slechts
15 euro. Na elk concert is er gelegenheid om
nog wat na te praten en kennis te maken met
de uitvoerders.
Orgelfestival
21 mei: Stijn Hanssens
28 mei: Laure Dermaut
4 juni: Hennie Vaatstra
11 juni: Bart Wuilmus, met Jo Hermans en
Schola Gregoriana Cantabo
18 juni: 64Feet
Telkens om 16u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

3 en 4 juni 2017

Ontdek de Sint-Pieterskerk tijdens de
Open Kerkendagen
Zin om de pracht van de Jetse Sint
Pieterskerk te ontdekken, met
haar uniek orgel? Hou dan zeker
het eerste weekend van juni vrij.
Tijdens de Open Kerkendagen
stelt ook deze Jetse kerk haar deu
ren open.

Op zaterdag 3 juni kan u de kerk bezoeken
van 14u tot 21u. Om 16.15u kan u genieten van
een orgelconcert door Samuel Schalckens.
Van 17u tot 18.30u is er een familie-activiteit,
waarbij je zelf een mini-orgel maakt en een
geleid bezoek aan het orgel. Om 19.30u is er
het concertexamen met de 3de Symfonie van
C.M. Widor door Samuel Schalckens.
Op zondag 4 juni is de kerk open van 9u
tot 18u, met om 10u een Nederlandstalige en
om 11.15u een Franstalige mis. Om 16u is er
het orgelconcert van Hennie Vaatstra, in het
kader van het Orgelfestival.
Meer info: www.openkerken.be

D

e Jetse Sint-Pieterskerk is een mooi
voorbeeld van de neo-gotische stijl,
die erg populair was toen de kerk
werd gebouwd (1880). De kerk is van de hand
van architect Charles Demaeght. Het unieke
orgel van de Sint-Pieterskerk behoort tot één
van de 13 instrumenten die door de gebroeders Adrien en Salomon Van Bever in Brussel
werden ontworpen. Het orgel in de Jetse kerk
behoort tot de mooiste creaties in romanti-

sche stijl. De versieringen zijn echter eerder
neo-gotische stijl. Het unieke instrument, momenteel beschermd, wordt nog steeds gebruikt voor optredens of lessen.

Open Kerkendagen
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
3 en 4 juni 2017
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Inzoomen op René Magritte
In het kader van het Magrittejaar
biedt ook het René Magrittemu
seum verschillende activiteiten
aan. Elke eerste zondag van de
maand bieden ze een gratis be
zoek aan het museum aan, telkens
onder een originele invalshoek.

N

a lange uren alleen schilderen in zijn
atelier, amuseerde Magritte zich in het
weekend samen met zijn vrienden met
het ensceneren van kiekjes. In de loop der jaren,
werd de fotografie een echte hobby van de kunstenaar. Kom op zondag 7 mei luisteren naar de
kleine anekdotes van de grote Magritte, geïllustreerd met foto’s uit de tijd van toen. Of deze
beelden nu officieel of intimistisch, grappig, verwarrend of poëtisch zijn, ze laten een minder
bekende kant zien van de schilder en zijn werk.
Op het einde van het bezoek kan u plaatsnemen voor of achter de lens om in de tuin van de
kunstenaar zelf een ludieke foto te maken: een
tableau vivant, een parodie van een beroemd
schilderij of nog, een portret à la Magritte ...

Inzoomen op René Magritte
Begeleid bezoek aan het
René Magrittemuseum

Zondag 7 mei van 14u tot 17u
Essegemstraat 135
Gratis - Reserveren aangeraden

Van 6 tot 14 mei 2017

Trofé René
wedstrijd surrealistische schilderkunst

V

an 6 tot 14 mei kan u in de Abdij van
Dielegem Trofé René ontdekken, de
nationale wedstrijd voor surrealistische schilderkunst. De ideale gelegenheid om
een nieuwe lichting surrealistische kunstenaars te ontdekken.
In het voorjaar werd de oproep voor de
kunstwedstrijd Trofé René gelanceerd, in het
kader van het Magrittejaar. Begin mei presenteerden de deelnemende kunstenaars 2 schilderijen in de Abdij. De kunstwerken moesten,
natuurlijk, een surrealistische inslag hebben.
Uit de kandidaten selecteerde de jury 20
kunstenaars die samen de expo Trofé René

vormen. Uit deze 20 schilders koos de jury
eveneens de laureaat van Trofé René. De geselecteerde kunstenaars en de uiteindelijke
laureaat ontdekt u op de expo Trofé René.
Trofé René
wedstrijd surrealistische schilderkunst
Van 6 tot 14 mei 2017
Openingsuren
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Proclamatie en vernissage
op vrijdag 5 mei om 20u
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Surrealistisch dansen met
de Jetse academie

V

eel tijd om uit te bekomen van het
grootse muziek-, woord- en dansspektakel naar aanleiding van het
Magrittejaar (voorstellingen op 5 en 6 mei in
CC De Zandloper in Wemmel), nemen leerlingen en leerkrachten van de Jetse Academie
niet. Een weekend later, op zondag 14 mei, is
het podium van het bijzondere Cité Culture
in Laken gereserveerd voor de dansklassen
van Lot Jansen en Esther Cloet. Ook zij lieten
zich inspireren door het surrealistische gedachtegoed van de gevierde René Magritte.
Alle klassen treden op, zelfs de jongste kleutertjes ontdekken wat het is om voor een eivolle zaal te mogen dansen. Tijdens de editie
van vorig schooljaar leidde dat alvast tot aandoenlijk mooie momenten.

Evaluatiemoment
De Jetse Academie organiseert weliswaar
lessen na de dagschooluren, toch is ook de
academie een onderwijsinstelling. En dus is
ze gebonden aan allerlei regels wat betreft
het evalueren van haar leerlingen. Om dat
evaluatieproces zo zinvol en stressloos mogelijk te maken, verdiepte het team van de
Jetse Academie zich het voorbije schooljaar
in het geven van feedback. De voorbije

café Excelsior vlakbij het Jetse station. Voor
leerlingen die het toch echt (nog) niet zien
zitten om een publiek te trotseren, zijn er ‘geheime’ momenten en alternatieve oplossingen voorzien.

Dit is geen opera

maand maakten de leraars tijd om met hun
leerlingen aan zelfevaluatie te doen. Het is
hoopvol om zien hoe ook jonge kinderen
zichzelf en hun medeleerlingen en leraars
eerlijk en goed inschatten en hoe dat inzicht
hen weer voortstuwt. Vanaf half mei krijgen
de leerlingen de kans om aan hun ouders, familie en sympathisanten te laten horen en
zien wat ze dit jaar weer allemaal bijgeleerd
hebben. Data en locaties zijn te vinden op
www.jetseacademie.be. Merk op dat de popjazzklas een wel heel gemoedelijke plaats uitkoos voor haar evaluatiemoment: het hippe

Een surrealistisch spektakel naar
aanleiding van het Magrittejaar
Vrijdag 5 mei om 19.30u en zaterdag 6
mei om 15u
CC De Zandloper,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
Reservatie aangewezen via secretariaat@jetseacademie.be (deelnemers aan
het project kunnen kaarten reserveren
tijdens de repetities)

Dit is wel dans
Jaarlijks optreden van de dansklassen
Zondag 14 mei om 11u en om 14.30u
Cité Culture,
Allée du Rubis, Modelwijk, 1020 Laken
Inkom gratis, reservatie aangewezen via
de dansleerkrachten of via
secretariaat@jetseacademie.be

Nieuwe website voor de Jetse Academie
De paasklokken brachten een
mooi cadeautje mee voor de Jetse
Academie, die cursussen muziek,
woord en dans aanbiedt voor jon
geren en volwassenen. De Acade
mie beschikt voortaan over een
gloednieuwe website. Deze site
moet helpen om een duidelijk
overzicht te krijgen van het aan
bod en om de communicatie met
hun leerlingen nog te verbeteren.

D

e website kreeg een overzichtelijke
structuur mee, gebaseerd op het
ruime aanbod van de Academie.
Naast ‘Muziek’, ‘Woord’, ‘Dans’ en ‘Initiatie’ is
er nog een luik ‘Praktische info’. Op deze ma-

nier vinden de geïnteresseerden met één
muisklik de gezochte informatie. Zo leren we
dat de Academie een cursus trompet aanbiedt of dat kinderen reeds vanaf de tweede
kleuterklas kleuterdans kunnen volgen. De
website biedt bijna teveel informatie om op
te sommen, met een overzicht van de verschillende cursussen, de leerkrachten, de
uurroosters, de inschrijvingsmodaliteiten,

instrumentenverhuur, actualiteiten,... Daarnaast zijn er ook enkele nieuwigheden toegevoegd. Zo is er een digitale leraarskamer,
enkel toegankelijk voor de lesgevers, of een
onlineformulier waarmee de leerlingen hun
afwezigheid kunnen melden.
Samen met de nieuwe website werd trouwens ook het nieuwe logo voorgesteld. Zo
steekt de Academie volledig in het nieuw
voor de lente. Zowel het logo als de website
staan symbool voor de dynamische werking
van de Jetse Academie.
Ga zeker eens een kijkje nemen naar de
nieuwe website en verbaas je over het uitgebreide aanbod van de Jetse Academie. Misschien word je wel verleid tot één van hun
cursussen.
www.jetseacademie.be

Jette, een bruisende gemeente

| 27

Klassiek in de Abdij
4 juni 2017 – Viva! Opera

Het seizoen van Klassiek in de
Abdij wordt afgesloten met het
jaarlijkse hoogtepunt: Viva! Opera.
Verwacht u aan de mooiste aria’s
en duetten van de sopraan, tenor
en pianiste van wereldniveau.

M

et sopraan Sarah Laulan, in 2014 laureate van de Koningin Elisabethwedstrijd, die reeds vorig seizoen het
KidA publiek inpakte, rijzende tenorster Denzil
Delaere en concertpianiste Veronika Iltchenko

beleeft de opera letterlijk hoogtepunten. Een
uur lang brengen ze een Frans-Italiaans getint
operaprogramma, waarin Verdi en Rossini
naast Bizet en Offenbach prijken. Drie musici
nemen ons met bravoure mee op een onvergetelijke reis doorheen 200 jaar operageschiedenis. Voor dit jaarlijks hoogtepunt van
Klassiek in de Abdij gooit ook de organisatie
alle registers open en is er ’s middags om 15
uur een extra concert gepland.
Na dit concert houdt Klassiek in de Abdij
een zomerslaap om in september terug te
keren met een nog verbluffender programma.

Viva! Opera
Zondag 4 juni 2017 om 11u en om 15u
(extra concert)
Met kinderopvang en aperitief
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

4 juni 2017: Inhuldiging audiowandeling grotteke
13 verhalen om het te (her)ontdekken
Wist je dat in Jette al meer dan 100
jaar een OnzeLieveVrouw van
Lourdesgrot staat? Wat deze plek zo
uniek maakt, kom je te weten via de
gloednieuwe audiowandeling die
voorgesteld wordt op zondag 4 juni.

D

e Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot
in Jette is uitgegroeid tot een uniek
stukje erfgoed, geapprecieerd door
een brede en diverse gemeenschap. Niet alleen oudere inwoners maar ook nieuwkomers
uit alle uithoeken van de wereld vinden er
hun weg naartoe, zowel jong als oud. Interviews met vrijwilligers, bezoekers en gepassioneerden vormen de basis van een
audiowandeling. Daarmee hoor je uit eerste

hand wat deze plaats zo bijzonder maakt. De
audiogids is vanaf 4 juni te verkrijgen in het
winkeltje ‘Avé Maria’ naast het grotteke.

den er een band mee op, hoorden erover vertellen, het nestelde zich in het collectieve geheugen en het domein kreeg doorheen de tijd
de sympathieke roepnaam ‘grotteke’.

Persoonlijke ervaringen
De grot werd opgericht in 1915 tijdens de
Eerste Wereldoorlog en is een replica van de
grot uit Lourdes waar Maria in 1858 aan Bernadette zou verschenen zijn. Meer dan honderd jaar later staat de Lourdesgrot in Jette
er nog steeds, inclusief landschapstuin met
een kruisweg en kapellen voor de rozenkrans.
Hoewel religieus van oorsprong heeft dit oord
ook een culturele betekenis gekregen. Voor
heel wat Brusselaars is het een plaats van herinnering geworden, een plek die ze als kind
bezochten met familie of waar persoonlijke
ervaringen een plaats kregen. Mensen bouw-

Audiowandeling grotteke van Jette
4 juni 2017
13.30u: Welkom
14u: Inhuldiging van de audiowandeling van
het grotteke
14.45u – 17u: Wandeling, muziek en gezellige
babbel
Leopold I-straat 296
Meer info: Marjolein Roelandt –
marjolein.roelandt@vgc.be – 02.427.80.39
Dit project is een initiatief van VPW Brussel-West vzw (sectie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot), het gemeenschapscentrum Essegem, de erfgoedcel van de VGC en de
vzw Bruxelles Nous Appartient/Brussel Behoort Ons Toe.
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Wheelchairity
Het gratis en inclusieve Jetse mu
ziekfestival Wheelchairity is dit jaar
aan zijn 6de editie toe. De lineup
bestaat zoals steeds uit een rits op
komende artiesten en reeds geves
tigde waarden in de muziekscène.

O

p zaterdag 27 mei kan je met het
hele gezin weer afzakken naar het
Poelbosdomein voor Wheelchairity.
Muziek vormt de hoofdmoot van het festival,
maar overdag is er ook kinderanimatie voorzien en zijn er demonstraties van rolstoelsporten die je bovendien zelf kan
uitproberen. Voeg daarbij nog een tombola
met prijzen voor jong en oud, een drankje,
wat lekkers en de zon, en je hebt alle ingrediënten om van Wheelchairity opnieuw een
gezellig familiefestival te maken.

Klepper als headliner
Qua muziek programmeert Wheelchairity
als vanouds een mix van beloftevolle nieuwkomers en meer doorwinterde artiesten. Zo
is er EME, dat eerder dit jaar nog schitterde
bij StuBru’s De Nieuwe Lichting en Ampersand, dat al mocht openen voor Ghepetto &
The Whales, Stijn Meuris en Red Zebra. Maar
als headliner heeft het Jetse festival dit jaar
een klepper van formaat weten te strikken:
De Mens. Deze groep rond de charismatische
frontman Frank Vander linden brengt eind
mei een mini-album uit en na de zomer een
full album.
Tussen de bands door wordt de main stage
de hele namiddag ingenomen door dj’s
(Concierge d'Amour, Parkaville, Mambele,...)
en speelt The Wheelchairity Jazz Trio een
thuismatch. Ook na het optreden van De
Mens volgt nog een dj line-up.

Line-up main stage:
Neon Juice • Camelia • Ampersand
EME • Borokov • De Mens
Wheelchairity
Zaterdag 27 mei 2017, vanaf 13u
Poelbosdomein - Laarbeeklaan 110
Gratis toegang
Meer info: www.wheelchairity.net

19 mei 2017

Stoemp!-concert Otto Kintet

B

egin mei ging de nieuwe Stoemp!concertreeks van start. Dit jaar doet
deze reeks optredens van jonge, muzikale talenten ook Jette aan.
Voor het eerst steken de Stoemp!-concerten het kanaal over. De eer is weggelegd voor
de Jetse brasserie Le Central, die op vrijdag
19 mei Otto Kintet ontvangt.
Otto Kintet is het jazzkwintet rond de
Brusselse contrabassist Otto Kint. Met eigen
composities en improvisaties mikt het vijftal
op melancholie en groove. Denk aan Bitches
Brew van Miles Davis gemixt met Underground van Chris Potter, wat gepeperde Cinematic Orchestra en een snuifje Pink Floyd.
Het vijftal komt bovendien met een kraakverse EP naar Stoemp!
Ontdek de overige Stoemp!-concerten op
www.stoemplive.be.
Stoemp!-concert Otto Kintet
19 mei 2017 om 21u
Le Central
Laneauplein 1
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Van 2 juni tot 8 september 2017

Jette Stream

Voor het vijfde jaar op rij al is
Jette Stream vanaf begin juni
weer wekelijks op de afspraak
op het Kardinaal Mercierplein.
Dat betekent dus elke vrijdag
avond heerlijk genieten van
een unieke cocktail van sfeer
en muziek. Het ideale aperitief
voor een zomers weekend.
Dit jaar viert Jette Stream zijn vijfde verjaardag, en dan mag een mens al eens
zot doen. Daarom heeft dit muzikaal aperitiefevenement maar liefst 5 – eentje
voor elk jaar – liveconcerten geprogrammeerd. Het eerste staat gepland op de
openingsavond op 2 juni, het laatste op
de slotavond op 8 september. Tussendoor zijn er ook liveconcerten voorzien
op 14 juli en op 18 en 25 augustus. De andere vrijdagavonden worden ingenomen
door dj’s, waaronder de resident dj’s
Lune, Yvan Data en QuBe. Voeg daarbij
wat animatie en de vertrouwde drankstandjes en foodtrucks voor de nodige
hapjes en drankjes, en we kunnen weer
een hele zomer lang elk weekend op een
geslaagde manier inzetten.
Meer info:
www.facebook.com/JetteStream
Jette Stream
Elke vrijdagavond van 17u tot 23u
Van 2 juni tot 8 september 2017
Kardinaal Mercierplein
Gratis toegang

Juni
/ 2.06 – LIVE-openingsfeest:
Tan - Alek & les Japonaises - Pacemaker
/ 9.06
the Story of Olivier Gosseries - 1980's
/ 16.06
Max Telaer + Resident DJ
(Lune, Yvan Data of QuBe)
/ 23.06
Shéhérazade + Resident DJ
(Lune, Yvan Data of QuBe)
/ 30.06
Nancy Burrello + Resident DJ
(Lune, Yvan Data of QuBe)

Juli
/ 7/07
Resident DJ
(Lune, Yvan Data of QuBe) + Guest
/ 14.07 – LIVE:
Nature Heaten - Fanfare du Kabochar
Resident DJ (Lune, Yvan Data of QuBe)

/ 21.07
the Story of Olivier Gosseries - 1990's
/ 28.07
Lambert Larock + Resident DJ
(Lune, Yvan Data of QuBe)

Augustus
/ 4.08
K.rise + Resident DJ
(Lune, Yvan Data of QuBe)
/ 11.08
the Story of Olivier Gosseries - 2000's
/ 18.08 – LIVE:
Line-Up te bevestigen
/ 25.08 – LIVE:
My Diligence - Indigo Mango - Galli

September
/ 01.09
the Story of Olivier Gosseries 2010's
/ 08.09 – LIVE-slotfeest:
La Plage - Wuman - Hi Cool Kid
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Kleurrijke personages op
Dorp van René en Fiesta Europa

Er hing een bijzondere, ge
moedelijke sfeer in het Jeugd
park tijdens het verlengde
1 meiweekend. De marktkra
mers van Fiesta Europa had
den
er
hun
tenten
opgeslagen, terwijl de circus
tent zelf ook volliep voor de
circusworkshops en het sur
realistisch cabaret.
Men hoorde een mengelmoes
aan talen als men langs de
standjes van Fiesta Europa
wandelde. Uit alle hoeken van
Europa waren marktkramers
afgezakt om hun lokale speci
aliteiten aan de man te bren
gen. Van look uit het zuiden
van Frankrijk tot cowboyhoe
den uit Amerika, van Griekse
olijfolie tot Italiaanse ham,
men vond het allemaal op
deze unieke markt, vol kleur
rijke personages.
In de circustent konden de kin
deren dan weer deelnemen
aan circusworkshops en tij
dens de circus en cabaret
voorstellingen zat de tent
afgeladen vol. Kortom, een
bijzonder gesmaakt feest
weekend in het Jeugdpark.
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Le Rayon Vert
Van muziek tot welzijn
Concert:

François Chamaraux en
Gilles Rémy
Vrijdag 5 mei om 20.30u

wordt ook beschouwd als een allergeen , een
verstoorder van de hormonenspiegel en oorzaak van milieurampen. Na een interactief
exposé over de voor- en nadelen van dit olieen eiwitrijke gewas kan je aanschuiven voor
een kookworkshop en sojamelk en tofoe
leren maken. Daarna wordt er met alle deelnemers gezellig getafeld. Iedereen brengt
een zelf bereide schotel mee op basis van
peulvruchten: plantaardige pasta, cake,
slaatje, dessert,…
Prijs: 10 ¤

Workshop cosmetica:

De zon komt eraan
Dinsdag 30 mei om 14u

Concert:

Trio V.O.
Zaterdag 13 mei om 20u
Pianist François Chamaraux en musicoloog
Gilles Rémy nemen je mee op een kleurrijke
en ritmische tocht doorheen de muziek van
de 20ste eeuw, aan beide kanten van de Atlantische oceaan. Ter gelegenheid van dit gevarieerde miniconcert, waarin zowel klassieke
muziek, jazz als dansmuziek aan bod komen,
geeft Gilles Rémy een korte historische toelichting zodat je de stukken of improvisaties
van François Chamaraux beter zou kunnen
plaatsen.
Prijs: 8 ¤/6 ¤ (studenten, werkzoekenden, gepensioneerden)

Lezing-workshop:

De twee gezichten van soja
Zondag 7 mei om 18u

Binnen de familie van de peulvruchten geniet
de sojascheut een goede reputatie wat betreft gezondheid en voedzaamheid. Maar ze

Het trio V.O. bestaat uit Laurent Doumont
(saxofoon en zang), Patrick Deltenre (gitaar)
en Sal La Rocca (contrabas) en brengt vooral
grote Amerikaanse, Franse en Italiaanse standards met elegante melodieën en harmonieën die samensmelten met de tekst. Serge
Gainsbourg, Domenico Modugno, Henri Mancini, de invloed van de jaren ’60 is nooit ver
weg. Denk aan Sinatra, Chet Baker, Joe Pass
of Stan Getz en laat je meevoeren door het
verhaal in de originele versie met tekst en
muziek om naar te luisteren en om op te dansen en je een nostalgisch en gelukzalig gevoel te bezorgen.
Prijs: 12 ¤/10 ¤ (studenten, werkzoekenden,
gepensioneerden)

Hoe kunnen we onze huid optimaal beschermen tegen de zon? Hoe kan ons haar herstellen van de agressieve bijwerkingen van zon,
zee en zand? Virginie Laurant geeft ons
goede raad en een aantal tips om de zomer
tegemoet te gaan. En zoals gewoonlijk doet
ze dat met natuurlijke en goedkope producten. De workshops van Virginie zijn ontmoetingsmomenten waarbij iedereen met plezier
zijn technieken deelt met de andere deelnemers. Een collectieve verrijking in een warm
kader waar een goed humeur heer en meester is.
Prijs: 5 ¤

Le Rayon Vert
G. Van Huynegemstraat 32
Info en reserveringen:
02.420.21.26 – 0498.63.75.97
lerayonvert@skynet.be
www.lerayonvert.be
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Ploef! Plus On est de Fous
Filosoferen, discussiëren, experimenteren, zich amuseren…
PikniK

Met een vrouwelijk kantje

Originele, authentieke muziek door 3 rasmuzikanten met een hart voor Balkanmuziek.

Zondag 7 mei
11u - 15u:
‘Onderhandelen met de vrouw in jou’
In deze workshop van sociaal psychologe
Linda Bâlon leer je jezelf beter begrijpen en
nieuwe mogelijkheden ontdekken.
16u: geanimeerde lezing door
Vincent Commenne

Sociocratie

Initiatie
Donderdag 18 mei, van 20u tot 22u:
Ontdek, proef, denk na of neem gewoon deel
aan een vergadering rond de principes van
sociocratie.
Een informatieve sessie waarbij je, volgens
sommigen, dé bestuursvorm van de 22ste
eeuw leert kennen.
Toegang: vanaf 10 euro

Experimenteel weekend

Probeer een pauze en andere constructieve risico’s
Zaterdag 20 mei, van 14u tot 18u
Zondag 21 mei, van 9u tot 13u

‘Hoe vrouwen de wereld zullen redden…
… en dat met plezier zullen doen’.
Vincent Commenne brengt een boodschap
voor iedereen die de wereld vol verbazing
aanstaart. Een eigenzinnige kijk op de maatschappij die tal van mogelijkheden biedt.

PikniK

Spel & muziek

In deze workshop van Barbara Demaret, dramaturge in verschillende artistieke disciplines, ontdek je hoe je risico’s neemt.
Ademhalen en de tijd nemen om na te denken en je vragen te stellen, durven een pauze
of onderbreking in te lassen. Maar ook experimenteren met het geschrift, de stem en bewegingen. Je benadering en ideeën
confronteren met de ander, de gesprekspartner, de getuige. En dat door voor te lezen uit
onze eigen creatieve schrijfsels.

Zondag 14 mei
14u – 17u: Gezelschapsspellen
Gezellig samen wat gezelschapsspelletjes
spelen – binnen of buiten, naargelang het
weer. Of gewoon wat tijd maken voor jezelf,
voor anderen…
17u: Concert Gyula Csikos & Cimbalom band
Gyula Csikos is een unieke muzikant en persoonlijkheid. Hij bespeelt de cimbalom, een
soort liggende harp, op virtuoze wijze. Oosterse mystiek en Westerse muziek verenigd
op hoog niveau, begeleid door uitstekende
muzikanten.

PikniK

Filosofische en muzikale experimenten

16u: Concert experimentele jazz: ‘The art
ensemble of Brussels’
Dit Brussels collectief bestaat uit gepassioneerde artiesten die een mix brengen van
beeldende kunst, noise en hedendaagse muziek. Hun onderlinge band maakt dat ze hun
persoonlijk universum ver kunnen doortrekken terwijl ze toch contact houden met het
publiek dat ze laten kennismaken met nieuwe
werelden.
Artiesten: Audrey Lauro (altsaxofoon –
zang), Sofia Kakouri, (performance – trompet), Antoine Prawerman (basklarinet, poëzie), Jan Pillaert (tuba), Lazara Rosell
Albear (drums – trompet).

Piknik

Zebrapad
Zondag 28 mei
Tweemaandelijkse ontmoeting voor wie zich
aangesproken voelt of zich vragen stelt over
hoogbegaafdheid, speciaal voor hypergevoelige zielen die supergestructureerd, veel en
vlug
denken.
Meer
info:
zebrapadz@gmail.com

Zondag 21 mei
14u:
Filosofisch exposé door Jorge Rozada
(1.15u)
Wat als er een theorie zou bestaan die ons
niet alleen een antwoord zou geven op wat
er ons na de dood te wachten staat, maar ook
waar we vandaan komen?

Ploef !
Plus On Est de Fous
Bonaventurestraat 100
ploefplus@gmail.com
www.ploef.eu
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GC Essegem Jette
Film

Filmlokaal:
King of the Belgians
Donderdag 18 mei om 20u
In Essegem kijk je in 2017 één keer per
maand op donderdagavond naar de film.
Haal een drankje in Taverne Ter Linden,
leun achterover en geniet van films op
groot scherm. Deze maand staat ‘King of
the Belgians’ op het programma.

Wist je dat in Jette al meer dan 100 jaar een
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot staat?
Wat maakt deze plek zo uniek? Kom het te
weten via de gloednieuwe audiowandeling!
Benieuwd? GC Essegem nodigt je graag uit
voor de officiële inhuldiging op zondag 4 juni.
Programma:
13.30u: Welkom
14u: Inhuldiging van de audiowandeling van
het grotteke
14.30u – 17u: Wandeling, muziek en gezellige
babbel
Vanaf 4 juni is de audiogids beschikbaar in
het winkeltje ‘Avé Maria’.

NIEUW

Boekenhaag / Coin bouquin
+ terras
Vrijdag 30 juni, van 16.30u tot 20u

Nicolas III, koning der Belgen, gaat op staatsbezoek naar Istanbul. Tijdens zijn bezoek verklaart Wallonië zich onafhankelijk. De koning
vertrekt op het avontuur van zijn leven.
Een roadmovie waarin een ingedommelde
koning het leven en zichzelf ontdekt.
Regie: Peter Brosens & Jessica Woodworth België, Nederland - 1u 34 min
Prijs: 5 euro - Paspartoe: 2 euro

Inhuldiging

Audiowandeling
Grotteke van Jette
Zondag 4 juni om 13.30u (Leopold Istraat 296, rechtover Essegem)

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!

Expo

‘Magritte’s Model’ en porselein van Steve Michiels
Verlengd tot en met juni
Een expo met originele tekeningen van het
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Programma

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!

Gemeenschapcentrum
Essegem
Leopold I-straat 329
tel.: 02.427.80.39
essegem@vgc.be
Meer info:
www.essegem.be
Facebook: GC Essegem

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

Jeannette Verthé
Van de Vlaamse Ardennen naar de ‘boerkes van Jette’
In enkele woorden
De Jettenaar van deze maand is een Jetse
die haar wortels heeft in de Oudenaardse
deelgemeente Nederename. Begin jaren ’50
verbleven haar ouders om professionele redenen gedurende een jaar in Brussel en
mocht Jeannette Verthé af en toe het weekend – de rest van de tijd verbleef ze in een internaat – bij hen doorbrengen. Onze
hoofdstad maakte een zodanige indruk op de
tiener dat ze besliste om er zich later, eens
ze getrouwd zou zijn, definitief te vestigen.
Dit voornemen maakte ze in 1961 waar toen
ze met haar kersverse echtgenoot Lucien
naar Etterbeek trok om er als gouvernante
aan de slag te gaan bij een welgestelde dame.

Vraag en antwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
“Volgend jaar zal het 50 jaar zijn dat we hier
wonen. We kochten dit huis (in de Léon Theodorstraat, red.) in 1967, maar verhuisden pas
het jaar daarna.”
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
“Dat we onze handen vol hadden met het in
orde brengen van ons huis! Maar wat me ook
wel bijgebleven is, was het grote verschil tussen het stedelijke Elsene, waar we vandaan
kwamen, en het dorpse karakter van Jette. Ik
durfde al lachend wel eens beweren dat we
verhuisd waren van de stad naar de ‘boerkes’.”
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
“Een groot pluspunt is dat alles hier kortbij
is: de markt op het plein, de vele winkels,… En
als je het hier niet vindt, ben je met het openbaar vervoer op een kwartiertje in het centrum van Brussel! En wat de winkels betreft:
sommige verdwijnen, maar andere komen in
de plaats, zodat het aanbod door de jaren
heen er alleen maar op vooruit gegaan is.”
- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
“Dat is het Gemeenschapscentrum Essegem
waar we met de Jetse senioren van ouderen-

vereniging Okra elke dinsdagnamiddag samenkomen voor onze wekelijkse koffietafel.
Dat is altijd weer een gezellige bedoening en
de ideale gelegenheid om wat bij te praten,
een kaartje te leggen of een spelletje rummikub te spelen. Eenmaal per maand staat er
een themanamiddag op het programma.”
- Wat kan er nog verbeterd worden in onze
gemeente?
“Het moet mij van het hart, maar met de recente invoering van de nieuwe parkeerzones
is de parkeersituatie is er zeker niet op verbeterd! Om terug te komen op onze seniorennamiddagen: Essegem ligt in een blauwe
zone, dat betekent dus dat mensen die met
de auto komen constant het uur in de gaten
moeten houden omdat ze na twee uur hun
auto moeten verplaatsen. Ik vind het jammer
dat zo’n maatregel een domper zet op wat eigenlijk een zorgenloze en ontspannen namiddag zou moeten zijn. Maar tegelijk vrees ik
dat de mobiliteit in Brussel van die aard is dat
ook Jette niet langer ontsnapt aan dergelijke
onpopulaire ingrepen.”

- Op welke manier zet u zich in voor het
Jetse leven?
“Ik ben al meer dan zeven jaar voorzitster
van de lokale afdeling van Okra, de grootste
ouderenbeweging van Vlaanderen. Een keer
per maand houden we een bestuursvergadering waarop we de wekelijkse koffietafels en
de maandelijkse grote activiteiten bespreken.
Daar kruipt heel wat werk in, vooral als je
weet dat de Jetse afdeling van Okra maar
liefst 105 leden telt, waarvan er elke week
zo’n 40 tot 60 naar GC Essegem afzakken.
Samen met mijn man ben ik ook nog actief
binnen de Sint-Pietersparochie. Een keer per
maand help ik mee aan de organisatie van
het aperitiefmoment na de zondagsmis.”
- Met wie moeten we deze reeks ‘De Jettenaren aan het woord’ voortzetten?
“Doe maar Marcel de Schrijver. Die is gekend
in heel Jette. Hij is gepassioneerd door het
Brussels dialect en is onder meer ook voorzitter van de turnclub.”

Wat zou uw slogan zijn voor
Jette?
‘Jet(te), boeiend tot en met…’

Jette, een bruisende gemeente
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12 en 13 mei 2017

Muziek en sfeer op het
Jam’in Jette Festival
Op 12 en 13 mei vindt in het Jetse Jeugdpark het fantastische Jetse festival Jam’in
Jette plaats. Op het programma staan een indrukwekkende lijst aan concerten verdeeld over twee podia, gecombineerd met allerhande activiteiten en animatie.
Dit jaar wordt het festival verspreid over twee dagen.

O

p vrijdag 12 mei om 18u wordt de aftrap gegeven voor de feestelijkheden, met de ‘Warm’in Jette’. Hoe kan
men beter het weekend starten dan met enkele lokale biertjes, ondertussen genietend
van enkele optredens? Later op de avond
worden de concerten vervangen door dj-sessies (Le grand Méchant loop, DJ Stel-R, …).

Muziek uit alle windstreken
Zaterdag 13 mei is de topdag voor het festival. De organisatoren nodigden opnieuw
groepen uit uit alle windstreken. Zowel groepen die reeds een hele tijd niet meer optraden in België, zoals T.P. orchestre
Poly-Rythmo, opkomende talenten zoals
Marcus Gad of muzikale sterren zoals Karl
Hector & The Malcouns of Phoenician Drive.
Sommige groepen lanceren op Jam’in Jette

hun nieuw album, zoals Les Barbeaux of Afrik
Bawantu. Edite 2017 van Jam’in Jette biedt
opnieuw een eclectisch en kwalitatief programma, met groepen van Benin tot NieuwCaledonië. De gedroomde gelegenheid voor
verrassende muzikale ontdekkingen.

Kinderdorp
Samen met de concerten vind je in het prachtig groen kader van het Jeugdpark ook allerhande themaruimtes zoals het Kinderdorp,
de Piste, het SolidaiR Dorp, Miam’in Jette en
Barm’in Jette.
Het Kinderdorp biedt elke editie allerlei ludieke activiteiten voor alle leeftijden. Dit jaar
vormt Afrika het centrale thema. Honderden
kinderen kunnen deelnemen aan de circusinitiatie, de dieren van de Jetse Kinderboerderij ontdekken, muziekinstrumenten maken,

zich vermaken met houten spelen,... Bovendien is er voor het eerst een parade gepland
om de kinderen samen een euforisch moment te laten beleven.
Het SolidaiR Dorp heeft verschillende themastands rond vrede en migratie en duurzaam voedsel. Dan is er ook nog een ruimte
voorzien voor straatkunsten. De Piste zal uw
dromen prikkelen.
Het festival Jam’in Jette is bovendien gratis.
Kom dus zeker een bezoekje brengen met
het gezin of met vrienden, aan het mooiste
festival van het jaar: Jam’in Jette
Meer info: www.jaminjette.be
Jam’in Jette
12 en 13 mei 2017
Jeugdpark
Gratis
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Jam’in Jette

Comme les organisateurs ne donnent pas de programme papier
sur le site du festival, emportez
celui-ci dans votre poche pour
profiter au maximum de tous les
concerts.

Aangezien de organisatoren geen
programma’s uitdelen op de festivalsite, kan je dit programma
meenemen om volop te genieten
van de concerten.

Programme(a)
12.05.2017 - Warm'in Jette
Jam’in Jette Crew DJ 18>19

Bar

Muriel D’ailleurs Swing Band 19>20 Le Festivan
Aboubakar Traoré & Balima Foly 20>21 Labuenaventura
Jam’in Jette Crew DJ 20>21 Bar
Dubultura 21>22 Le Festivan
Phoenician Drive 22>23 Labuenaventura
Le grand Méchant Loop 22>23 Bar
DJ Tripp-X 23>00 Le Festivan
Dj Stel-R 00>01

Bar

13.05.2017 - Festival Jam'in Jette
Trovadotres (Bel) 13.30>14.30

Petite scène – Klein podium

Les Barbeaux (Fr) 14.30>15.45

Grande scène – Groot podium

Ambrassband (Bel) 15.45>16.45

Petite scène – Klein podium

Manou Gallo Groove Orchestra

Afrikän Protoköl (Burkina Faso/Bel)
16.45>18

Grande scène – Groot podium

DYnamic Band (Bel) 18>19

Petite scène – Klein podium

Manou Gallo Groove Orchestra (Bel)
19>20.15

Grande scène – Groot podium

Karl Hector and The Malcouns (All/Dui)
20.15>21.30

Petite scène – Klein podium

Le TP Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou (Bénin)
Marcus Gad

21.30>22.45

Marcus Gad (N-Cal)

Grande scène – Groot podium

22.45>00

Petite scène – Klein podium

Afrik Bawantu (Ang/ Eng)
00>01.15

Grande scène – Groot podium

+ Le Village des Enfants, la Piste, le Village SolidaiR,
le Miam'in Jette et le Barm'in Jette
+ Kinderdorp, de Piste, SolidaiR Dorp, Miam’in Jette
en Barm’in Jette
La Piste

