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De Jetse herfst zal op een
mooie manier van start gaan in
Jette, want met de tweede editie van Klet’Mar Jette kunnen
we ons opnieuw opmaken voor
3 dagen vol cultuur. Deze driedaagse laat ons de rijkdom van
het lokale culturele leven ontdekken. Plaats van afspraak is
Atelier 34zero Muzeum.
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Nieuws van het gemeentebestuur

De noodzaak van
openbare investeringen

“

De Hallepoort, het Fernand
Cocqplein, de Generaal Jacqueslaan, de Reyers- en Rogierstunnel, de aanleg van
tram 94 of, natuurlijk, deze
van tram 9... Het Gewest voert deze zomer heel
wat grote werken uit.
In Jette beleven we op dit vlak een hete zomer.
Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn
werven aan de gang en moet men geduld opbrengen en de ongemakken ondergaan. Net zoals op
alle andere plekken, hebben we ons in Jette moeten aanpassen. Het klopt dat deze werken een
grote impact hebben, vooral in de buurt van het
Spiegelplein, maar toch zijn deze werken goed gecoördineerd, tussen de MIVB, de gemeente en de
nutsmaatschappijen om te vermijden dat de openbare weg op korte of middellange termijn terug
zou opengelegd worden, zoals al te vaak gebeurt.

Als Jettenaar en Brusselaar ben ik natuurlijk
bewust van de onvermijdelijke ongemakken die
deze werken met zich meebrengen. Daarom zijn
informatie en begeleiding fundamenteel. In Jette
zetten we ons dagelijks in om deze projecten zo
goed mogelijk op te volgen, met creativiteit en alternatieve oplossingen.
Als we deze problematiek op ruimere schaal
bekijken, wens ik eraan te herinneren dat de openbare ruimte zich ontwikkelt en regelmatig onderhoudswerken vraagt, net zoals een woning, een
tuin of een auto. Investeren in de openbare ruimte
dient om te vermijden dat deze uit elkaar valt –
denk maar aan de tunnelsaga – maar dient voornamelijk om de dynamiek van de samenleving te
volgen, om keuzes uit het verleden recht te trekken, om zich aan te passen aan evoluties of, beter
nog, om hierop te anticiperen.
Op een positieve manier de alternatieven voor
de auto promoten, zowel bij de Brusselaars als bij
de pendelaars, en ruimte vrijmaken voor deze vervoerswijzen (busbanen, ruimte voor de voetgangers, fietspaden) vormt het doel van het
parkeerplan. Dit Gemeentelijke Parkeeractieplan
is momenteel onderworpen aan een openbaar onderzoek. U kan verderop in deze Jette Info lezen
dat de gemeente u uitnodigt op twee informatiesessies waar u het plan zal voorgesteld worden. Ik
nodig u van harte uit om kennis te nemen van dit
plan, om de achterliggende ideeën te ontdekken
en om uw eventuele opmerkingen mee te geven
vooraleer het plan voorgelegd
wordt aan de Gemeenteraad. Een
schoolvoorbeeld van dynamische
democratie.
Hervé Doyen, uw Burgemeester
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HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en financiële dienst:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

THEODOR 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Technische diensten (Openbare Ruimte, Grondgebiedbeheer (stedenbouw), 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

AUTOLOZE
ZONDAG

11
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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

Nieuws van het gemeentebestuur
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Van op de banken van de Gemeenteraad…
Gemeenteraad van 28 juni 2017
Materiaal voor nieuw
elektronisch stemsysteem

daartoe bestemde urne. Het Gewest stelt aan
elke gemeente materiaal ter beschikking voor
de installatie van het nieuwe elektronische
stemsysteem. Maar bovenop dit aanbod heeft
de gemeente Jette beslist om bijkomend materiaal aan te kopen om beter te beantwoorden
aan de noden van de Jettenaren bij verkiezingen en lange wachttijden te vermijden.

T

ijdens de laatste zitting voor de vakantie heeft de gemeenteraad de aankoop
goedgekeurd van materiaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De 19
Brusselse gemeenten stemmen al sinds 1994
elektronisch en het Gewest besliste nu om het
systeem te moderniseren tegen de volgende
verkiezingen. Vanaf 2018 zullen de Brusselse
kiezers bij het verlaten van het stemhokje ter

verificatie een papieren uitprint krijgen van hun
stem. Dit document mag het kiesbureau evenwel niet verlaten en zal bij het buitengaan moeten gedeponeerd worden in een speciaal

De volgende gemeenteraad vindt plaats op
woensdag 27 september om 20u.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke
gemeenteraadszitting online op
https://publi.irisnet.be

Vanaf 1 september 2017
Herinvoering gewone openingsuren gemeentebestuur

Tijdens de maanden juli en augus
tus hanteert het gemeentebestuur
altijd een aangepast uurrooster.
Vanaf 1 september herneemt het
gewone uurrooster, inclusief een
permanentie op donderdagavond.

Openingsuren vanaf 1 september
Gemeentehuis – Wemmelsesteenweg 100
De diensten Demografie, Burgerlijke Stand en
FiBeBo (Financiën en Boekhouding): maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, van 8.30u
tot 14u, op donderdag van 13u tot 19u
Andere diensten: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, van 8.30u tot 14u, op donderdag van 13u tot 16u

Theodor 108 – Léon Theodorstraat 108
Technische diensten (Openbare ruimte, Gemeentelijke patrimonium, Grondgebiedbeheer (Stedenbouw), Mobiliteit, Duurzame
ontwikkeling-Leefmilieu): maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag, van 8.30u tot 14u, op
donderdag van 13u tot 16u.

Tewerkstelling
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Dinsdag 12 september 2017

Vormingssalon Jette
Verhoog uw slaagkansen op de arbeidsmarkt
Begin september komen meer dan
twintig vormingscentra hun vor
mingsaanbod voorstellen in de Ge
meentelijke Feestzaal tijdens de
vijfde editie van het Vormingssalon
van Jette. Mis deze kans niet!

H

et Vormingssalon richt zich zowel tot
studenten als tot werkzoekenden en
werknemers. Het is de bedoeling de
bezoekers te begeleiden bij hun zoektocht
naar een vorming om hun talenten te ontplooien, hun kennis te verdiepen of hun carrière een nieuwe wending te geven.

Zeer gevarieerd aanbod
Het is niet altijd even vanzelfsprekend om

zich te verdiepen in het vormingsaanbod van
het Brussels Hoofdstedelijk, het Vlaamse en
het Waalse Gewest. Op dit salon kunnen de
bezoekers inlichtingen inwinnen bij zowel Nederlandstalige als Franstalige vormingscentra
over vormingen in uiteenlopende domeinen
zoals bouw, mechanica, boekhouding, bureautica en secretariaat, talen, informatica, gezondheidszorg, kinderopvang, preventie,
rijinstructeur, horeca, onderhoud en schoonmaak, verkoop, mode... Kom de mogelijkheden ontdekken en wie weet vindt u wel een
vorming die aansluit bij één van uw talenten.
Meer info:
Sandrine Verraleweck,
Tewerkstellingscoördinatrice
02.422.31.26 – workinjette@jette.irisnet.be

Vormingssalon
Dinsdag 12 september 2017, van 10 tot 16u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
Gratis toegang

Deelnemende centra en organisaties
Bruxelles Formation
Werkwinkel Brussel (TRACE)
Infor Jeune Schaerbeek
VOKANS
Koekeltech
BON
Collectif Formation Société
Worldskills Belgium
EFP
Form@XL
ConstruCity
FAC
Institut Paul Hankar
CVO Brussel
CVO Meise-Jette
Horeca Be Pro
Molenbeek Formation
SIREAS
JES
FIJ
CFITECH
MAKS
COFTeN
CEFAID
IRIS TL
Promotion Sociale
“Jean-Louis Thys”

Tips over vorming
Tips over vorming
Tips over vorming, Werk zoeken, Wetgeving
Tips over vorming, Werk zoeken
Tips over vorming, Verkoop, Talen, Informatica
Inburgeringscursussen voor mensen van buitenlandse origine, Diplomagelijkschakeling
Bijscholing Frans & rekenen, Zorg
Opwaardering van handenarbeid en technische & technologische beroepen
Leer-werktraject (vanaf 15 jaar)
Bureautica
Bouw (tips)
Bouw (praktische vormingen)
Bouw, Communicatie, Ambachten
Algemeen, Zorg, Kinderopvang, Bureautica, Secretariaat, Boekhouding,
Informatica & netwerken, Elektricien, Domotica, Alarmsystemen, Talen
Talen, Informatica, Mode, Fotografie, Zorg, Logistiek, Multimedia
Horeca, Hotelwezen (tips en vormingen)
Horeca, Hotelwezen, Frans als vreemde taal
Horeca, Bouw, Automechanica, Textiel
Horeca, Voeding, Bouw, Logistiek, Verhuis
Informatica & Netwerken
Informatica & Webmaster
Informatica & Multimedia
Informatica, Boekhouding, Bureautica
Informatica, Netwerken & Webdesigner, Bureautica, Toerisme
Transport & Logistiek, Heftruckchauffeur
Talen, Naaien

FR
NL
FR
NL
FR
NL
FR
FR/NL
FR
FR
NL/FR
FR
FR
NL
NL
FR/NL
FR
FR
NL
FR
FR
NL
FR
FR
FR/NL
FR
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Het OCMW vernieuwt haar onthaalruimte
Meer comfort voor de gebruikers en het personeel
Het OCMW is van start gegaan met
een nieuw groot project: de ver
nieuwing van haar onthaalruimte,
gelegen op nr. 47 van de SintPie
terskerkstraat.

gen met een sociaal assistent.
Het nieuwe onthaal zal het publiek ook beter
informeren, via dynamische schermen die de
aanplakborden vervangen. Een intelligent ticketsysteem zal de wachtrijen beter organiseren.
Voor de gezinnen ten slotte, is er een 'kinderhoek' voorzien en een plekje voor borstvoeding.

R

uimtegebrek, slechte akoestistiek, onvoldoende ergonomie, een tekort aan
ruimte voor affiches, flyers en overige
informatie voor het publiek,... Het onthaal van
het OCMW voldeed niet langer aan de moderne verwachtingen voor een kwalitatieve
ontvangst. Deze ruimte wordt dus onder handen genomen om meer comfort te garanderen
voor de gebruikers en voor het personeel.

Nieuwe ruimtes, loketten en schermen
De beheerraad van het OCMW maakt van
de gelegenheid gebruik om op de eerste verdieping bijkomende bureau- en vergader-

Tijdelijk onthaal vanaf september

ruimtes te voorzien. Dit was een noodzaak, gezien de steeds toenemende diensten voor de
bevolking.
De vernieuwingswerken voorzien ook extra
loketten, die gebruikt zullen worden voor een
vertrouwelijk onderhoud. Hierdoor zullen de
gebruikers sneller een afspraak kunnen krij-

Dergelijke vernieuwingswerken brengen
natuurlijk enige hinder met zich mee. Tijdens
de werken verhuist het onthaal van de OCMW
naar prefab-modules op de parking, die bereikbaar zijn via de Wemmelsesteenweg 229.
Deze nieuwe inrichting zal een tiental maanden het tijdelijke onthaal vormen. De inhuldiging van het nieuwe onthaal is gepland
tijdens de zomer 2018.
Het vernieuwingsproject wordt officieel gestart met een eerstesteenlegging op vrijdag
22 september 2017.

5 september 2017

Infosessie workshops solliciteren
In oktober en november 2017 en fe
bruari 2018 organiseren de Jobhui
zen van Jette en Ganshoren
opnieuw drie collectieve work
shops ‘positieve beeldvorming’
voor telkens 10 tot 12 personen.

ber in voor de infosessie die plaatsvindt op
dinsdag 5 september, van 10u tot 11.45u in de
Gemeentelijke feestzaal van Jette (Kardinaal
Mercierplein 10 – 1ste verdieping).
Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar
workinjette@jette.irisnet.be, want om de rest
van het programma te volgen, moet u ingeschreven zijn.

T

ijdens de workshops zal er gewerkt
worden rond verschillende thema’s
die belangrijk zijn bij een sollicitatiegesprek: professionele ambities, cv, motivatiebrief, zelfbeeld en verbale en non-verbale
communicatie tijdens een sollicitatiegesprek.

Infosessie
Denk je dat deze gratis workshops iets
voor jou zijn? Ben je ouder dan 25, ingeschre-

Infosessie workshops solliciteren
Dinsdag 5 september 2017, van 10u tot 11.45u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping)

ven bij Actiris en heb je minstens een diploma
middelbaar onderwijs of een gelijkwaardig diploma op zak? Schrijf je dan voor 4 septem-

Meer info:
Sandrine Verraleweck
Tewerkstellingscoördinatrice
02.422.31.26

Samenleving
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Serie Preventiedienst

Slachtofferhulp en bemiddeling
Slachtofferhulp, dat samen met Bemiddeling één dienst vormt, ontvangt de mensen
in het politiecommissariaat van Jette, waar ze hun verhaal kwijt kunnen, hulp aangeboden worden en op korte termijn morele, psychologische en/of sociale steun krijgen.
De dienst verwijst hen ook door naar gespecialiseerde instanties, zoals diensten voor
geestelijke gezondheid en hulp aan tweedelijnsslachtoffers, de dienst slachtofferhulp
van het Parket van Brussel, enz.

Hulpgroep ‘Le Petit prince a dit…’

16 november 2017

Steun tijdens rouwperiode

Info en gespreksavond
rond het thema rouwen

Caroline Fierens en Sophie Leute
nez zijn niet alleen victimilogen bij
de dienst Slachtofferhulp, maar
ook de coördinatrices van de hulp
groep voor mensen in rouw ‘Le
Petit Prince a dit…’. Deze groep
bestaat uit professionelen uit de
hulpsector en de geestelijke ge
zondheidszorg en vrijwilligers die
zelf een naaste verloren hebben.

D

e dienst Slachtofferhulp komt tijdens
haar dagelijkse activiteiten geregeld
in contact met de problematiek van
de rouw. De hulpgroep ‘Le Petit Prince a dit…’,
een initiatief van Jean Bruggeman, vader van
de in 2003 overleden Antoine, kan hierbij een
enorme steun betekenen. Sinds 2007 organiseert deze groep elk jaar een info- en gespreksavond rond het thema rouwen (zie
kader). Maar daar stopt het niet bij. Daarnaast
biedt de groep ook een meer gepersonaliseerde begeleiding voor wie dat wenst (in
buddy-formule of via een korte traumatherapie) en organiseert ze tal van activiteiten voor
personen in rouw (wandelingen, koffiekransjes, workshops,…).

Een warm kader
‘Le Petit Prince a dit…’ is een gratis dienstverlening voor personen in rouw die de deelnemers wil informeren en de kans wil geven
om bijeen te komen en hun ervaringen uit te
wisselen in een warm en menselijk kader.
Maar de groep richt zich ook tot vrijwilligers
en professionelen die rouwende mensen be-

geleiden. Zij kunnen er op geregelde basis
halve dagen terecht voor praatsessies. ‘Le
Petit Prince a dit…’ organiseert ook workshops over rouwen in scholen, om kinderen
over dit onderwerp aan het woord te laten en
hun vragen te beantwoorden.
Ondanks de beladen thematiek wil ‘Le Petit
Prince a dit…’ een open en gulle gemeenschap zijn die optimisme en warmte hoog in
het vaandel houdt. ‘We moedigen de mensen
aan om goed voor zichzelf te zorgen, te praten, te lachen,… De uitwisselingen verlopen
vaak heel positief’, besluit Caroline Fierens.
Meer info:
Gemeentelijke dienst Slachtofferhulp
02.423.14.56/50
Hulpgroep Le Petit Pince a dit…
0499.588.624
le.petitprinceadit@yahoo.fr

In november organiseert de hulpgroep
voor rouwende personen ‘Le Petit Prince a
dit…’ een info- en gespreksavond rond het
thema rouwen, in aanwezigheid van MarieCamille Carton de Wiart, psychopedagoge
en animatrice van de groep ‘Vivre sans
l’autre’. Na een informatief luik krijgen de
deelnemers de kans om hun ervaringen te
delen, te discussiëren en met de gastspreker en de andere deelnemers van gedachten te wisselen.
Meer info en inschrijvingen:
Caroline Fierens en Sophie Leutenez –
02.423.14.56/50 of 0499.588.624
le.petitprinceadit@yahoo.fr
Info- en gespreksavond
rond het thema rouwen (FR)
Donderdag 16 november 2017 om 19u
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 145
Gratis, maar plaatsen zijn beperkt
Inschrijven gewenst
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Mobiliteit

Openbaar onderzoek
Gemeentelijk Parkeeractieplan
Geef uw mening
Van 1 september tot 31 oktober
loopt het openbaar onderzoek
naar het Gemeentelijk Parkeerac
tieplan (GPAP). Dit plan vormt de
toekomstvisie voor de parkeerpo
litiek in onze gemeente voor de
komende jaren. De bewoners wor
den nauw betrokken bij dit actie
plan en kunnen via het openbaar
onderzoek hun mening geven.

M

obiliteit en het parkeerbeleid in het
bijzonder nemen de laatste jaren
een steeds belangrijkere plaats in in
het Brusselse beleid. Door de demografische
boom en de economische ontwikkeling wordt
de verkeers- en parkeerdruk steeds groter.
Welke antwoorden heeft het lokale bestuur op
deze complexe problematiek? Het antwoord
vind je in het Gemeentelijk Parkeeractieplan.

90 pagina’s vol aanbevelingen en
actiepunten
Het project voor dit nieuwe plan, dat in
2018 start, telt maar liefst 90 pagina’s vol
aanbevelingen en actiepunten. Hoe kan de
openbare ruimte evenwichtig verdeeld worden over de verschillende gebruikers, hoe
kunnen de parkeerplaatsen voor de bewoners
beschermd worden en hoe kan men tot een
dynamische parkeerpolitiek komen voor de

kleinhandel en de buurtwinkels? Dit zijn de
hoofdlijnen waarrond het plan opgesteld is.
In de praktijk vertaalt dit zich in de invoering van parkeerzones, het aanmoedigen van
alternatieve vervoersmiddelen, parkeerplaatsen voor tweewielers, ruimte voor de voetgangers en zoveel meer. Ontdek het volledige
plan online op de gemeentelijke website of bij
de gemeentelijke dienst mobiliteit en laat
zeker uw mening horen via het online formulier. Op 7 en 14 september kan u bovendien
deelnemen aan de infosessies over het Parkeeractieplan in het Raadhuis.
Openbaar onderzoek
Gemeentelijk Parkeeractieplan
Van 1 september tot 31 oktober 2017
www.jette.be
Of bij de gemeentelijke dienst Mobiliteit
Léon Theodorstraat 180
Infosessie op 7.09 (16u-19u) en op 14.09
(10u-13u) in het Raadhuis - Kardinaal Mercierplein.

Bike for Brussels
Vooruit met de fiets
Met de campagne Bike for Brussels
wil de Brusselse regering alle initia
tieven om het gebruik van de fiets
te promoten, bundelen en een
echte fietsgemeenschap in het
leven roepen. Het ultieme doel is
tegen 2020 het aantal fietsers in de
hoofdstad met 20% te doen stijgen.

J

e hebt ze ongetwijfeld al gespot op de
Jetse fietspaden: de okergele Bike for
Brussels-tags met de twee B’s in de
vorm van een fietsketting. Ondertussen zijn er
al zo’n 250, verspreid over het hele gewest. Ze
vormen het startschot van de campagne ‘Bike
for Brussels: vooruit met de fiets’.

Kapstok
Op gemeentelijk vlak zijn de projecten ter
promotie van de fiets haast niet meer te tellen, met de openbare fietsherstelpunten en de
premie bij aankoop van een elektrische fiets
als jongste wapenfeiten. Maar ook het Gewest
telt tal van initiatieven om de fiets in het daglicht te stellen. De bedoeling is dat Bike for
Brussels de gewestelijke kapstok wordt om
beter te communiceren, organiseren, en activeren rond fietsgerelateerde projecten.

20.000 Brusselse fietsers
Bike for Brussels moet een echte gemeenschap creëren rond de fiets in de hoofdstad.
Naast de tags, de website www.bike.brussels,
een poster- en stickercampagne, is er bijvoorbeeld ook de hashtag #bikeforbrussels waar

je al je fietsmomenten kan posten en je vrienden kan uitnodigen om samen mee door de
stad te fietsen.
Met deze langetermijncampagne wil de
Brusselse regering tegen 2020 niet minder
dan 20.000 Brusselaars op de fiets krijgen.
Aan ambitie geen gebrek dus…
Meer info:
www.mobielbrussel.be - www.bike.brussels
facebookpagina ‘Bike for Brussels’
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1ste Autodeelsalon
Autodelen zit duidelijk in de lift in
het Brusselse. Steeds meer Brusse
laars verkiezen het systeem als al
ternatief voor een eigen auto. Via
de organisatie van een Autodeel
salon, een primeur voor het ge
west, wil ook de gemeente Jette
autodelen aanmoedigen.

en waarbij je de auto ofwel afhaalt en terugbrengt op dezelfde standplaats (met Cambio,
Ubeeqo en Zen Car als vertegenwoordigers),
of binnen een bepaalde zone achterlaat waar
je wil, het zogenaamde free-floating systeem
(vertegenwoordigd door Drivenow). Daarnaast hebben ook Cozycar en Drivy, die alle
twee werken met auto’s van particulieren,
hun aanwezigheid op het salon bevestigd.

biliteit Nathalie De Swaef en vertegenwoordigers van diverse autodeelorganisaties.
1ste Autodeelsalon
Zaterdag 23 september 2017, van 14u tot 17u
Nederlandstalige bibliotheek
(Jan Verdoodtzaal, 2de verdieping)
Kardinaal Mercierplein 6

Nieuwe standplaatsen

A

utodelen vormt niet alleen een ideaal
alternatief voor het privébezit van
een auto, de adepten van het systeem binden er de strijd tegen de verzadiging
van het Brusselse wegennet en de luchtvervuiling mee aan. Bovendien is het een heel
praktisch systeem voor stedelingen die maar
af en toe een auto nodig hebben. Met de organisatie van het eerste Autodeelsalon wil
Jette de Jettenaren niet alleen in contact
brengen met de verschillende autodeelorganisaties, maar hen meteen ook de kans geven
om zich bij een van hen in te schrijven.

Met of zonder eigen wagens
Verschillende autodeelinitiatieven komen
aan bod tijdens het Autodeelsalon. Zo zijn er
de aanbieders die werken met een eigen vloot

Gevarieerd aanbod
Het Autodeelsalon draait trouwens niet alleen rond deelauto’s, ook alternatieven zoals
transportfietsen krijgen een plaats op het
evenement. Verder zullen de gemeentelijke
dienst Mobiliteit en de Fietsersbond/Gracq er
hun aanbod en/of diensten toelichten. En in
een gezellig hoekje kan je informatie uit eerste hand bekomen van gebruikers van de verschillende autodeelsystemen. Om al die info
te laten bezinken kan je tussen twee stands in
genieten van een vieruurtje of een prijs winnen op de tombola.
Om 16u staat de afsluiter van het eerste
Autodeelsalon gepland: ‘Welke toekomst
wacht autodelen in Brussel?’, een debat met
Brussels Minister van Mobiliteit Pascal Smet,
burgemeester Hervé Doyen, Schepen van Mo-

De gemeente Jette is zich bewust van de
vele voordelen van autodelen en werkt dan
ook nauw samen met de verschillende operatoren om het aantal standplaatsen op
haar grondgebied te verhogen. Zo kwamen
er recent 3 bij op Jets grondgebied, waaronder een eerste standplaats voor Ubeeqo:
- Cambio-standplaats ‘Gemeente’ (voor
het gemeentehuis, Wemmelsesteenweg
100)
- Cambio-standplaats ‘Mercure’ (op de
hoek van de Liebrechtlaan, ter hoogte
van huisnummer 78, en de J-B Moyenslaan, voor het shoppingcenter Mercure)
- Ubeeqo-standplaats (Liebrechtlaan 78,
naast de Cambio-standplaats)
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Vanaf 1 januari 2018

Parking.brussels neemt
Jets parkeerbeheer over
Eind juni besliste de Jetse gemeen
teraad om als zesde Brusselse ge
meente haar parkeerbeheer uit te
besteden aan parking.brussels, het
parkeeragentschap van het Brus
sels Hoofdstedelijk Gewest. Deze
overname start in de praktijk op
1 januari 2018.

D

e
voornaamste
missie
van
parking.brussels is de toepassing van
het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan.
Dit plan viseert de harmonisering en de vereenvoudiging van het parkeerbeheer in de 19
Brusselse gemeenten, de verbetering van de
mobiliteit binnen het Gewest en de toegankelijkheid van de hoofdstad. Met de toetreding

van Jette beheert het agentschap in het
Brussels Gewest nu bijna 1 gereglementeerde
parkeerplaats op 3.

Betere dienstverlening
Vanaf 1 januari 2018 is het gewestelijk parkeeragentschap parking.brussels verantwoordelijk voor de parkeercontroles op straat, de
behandeling van de aanvragen voor parkeerkaarten en de inning van de parkeerboetes.
Het parkeerbeleid zelf, dat een essentieel onderdeel vormt van het globale mobiliteitsbeleid, blijft wel gemeentelijk. Bij de
onderhandelingen over de overheveling van
het parkeerbeheer naar het gewest ging ook
bijzondere aandacht naar de dienstverlening
aan de bevolking.

Wat verandert er?
Voor de Jettenaren zal er weinig veranderen. Het blijven zowat dezelfde parkeerwachters – weliswaar in een andere outfit – die hen
zullen verder helpen bij vragen over parkeren,
parkeerkaarten en controles. Ook voor een
parkeerkaart zal u nog altijd in Jette terecht
kunnen,
waar
personeelsleden
van
parking.brussels een permanente dienstverlening zullen verzekeren.
Naast Jette hebben ook Vorst, Anderlecht,
Sint-Agatha-Berchem, Molenbeek en Ganshoren hun parkeerbeheer aan parking.brussels
toevertrouwd, waarmee de toename van de
harmonisering van de dienstverlening zich alvast in het (noord)westen van het Gewest
doorzet.
Meer info: www.parking.brussels

Laureaten Living Jette

Twee projecten een week lang in testfase
In maart van dit jaar lanceerde het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de
projectoproep ‘Living Brussels’ om
gemeenten aan te moedigen om
na te denken over de openbare
ruimte en mobiliteit. Met de steun
van de gemeente krijgen twee
wijkcomités de kans om hun pro
ject van herinrichting uit te testen
tijdens de Week van de Mobiliteit.

V

an de vier projecten die Jetse wijkcomités voorstelden, werden er twee
weerhouden die gefinancierd zullen
worden door het Gewest: Living Ô-DON en
Living iT. Ze zullen een week lang getest worden, met het oog op een eventuele definitieve
realisatie.

Living Ô-DON
Het project Living Ô-DON betreft het kruispunt van de J. Vandervleetstraat, de Berré-

straat en de Spruytstraat met de O. Warlandlaan. De bedoeling is de plaats aangenamer
te maken door een pleintje aan te leggen in
het verlengde van het Huybrechtspark en de
snelheid in de O. Warlandlaan te verlagen
door het plaatsen van verkeerseilanden tussen de J. Vandervleetstraat en de Berréstraat. Het project voorziet ook de afsluiting
van de Spruytstraat voor het verkeer. Tijdens
de testfase, van 11 tot 17 september, zal de
plaats helemaal vrijgemaakt en voorzien worden van een grasperk, rotspartijen, planten,
plantbakken, tafels en stoelen. Er komt ook
een podium en een tent waar voorstellingen
zullen te zien zijn.

Living iT
In het noorden van Jette, vlakbij bij het
Tuinwijkplein en ter hoogte van de school Aurore, vormen de Baudouxstraat en de E. De
Grijsestraat een T. En precies die vorm inspireerde de bewoners om hun project Living iT
te noemen. De herinrichting die ze voor ogen

hebben omvat de installatie van hindernissen
in de vorm van bloembakken in de Baudouxstraat, een pleintje in E. De Grijsestraat, met
een grasperk, een verticale tuin en tafels en
stoelen op de 8 parkeerplaatsen en de verloren ruimte voor de school Aurore. Het project
zal getest worden van 12 tot 17 september. Er
staan tal van activiteiten op het programma:
stadstuin, vieruurtje of aperitiefmoment met
gezelschapsspelen, picknick, barbecue, filmvertoning,…

Mobiliteit
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17de editie Autoloze zondag
Op de Autoloze zondag oogt het
aanbod aan activiteiten op het
Mercierplein nog indrukwekken
der dan vorige jaren. Maar ook in
de aanloop er naar toe en tijdens
de Week van de Mobiliteit staan er
in Jette tal van initiatieven rond
‘andere’ mobiliteit op stapel.

is de zadenbib, die voor de gelegenheid gratis
aromatische plantjes uitdeelt en een wedstrijd
organiseert, een absolute aanrader!
Opgelet: het openbare vervoer rijdt gewoon op deze Autoloze zondag. Opgelet dus
voor de trams en bussen, die de openbare
ruimte zullen delen met de voetgangers en
fietsers.

I

n de week voor de Autoloze zondag, van
11 tot 17 september, stellen twee Jetse
wijkcomités hun respectieve projecten
voor: Living Ô-DON en Living iT. Je leest er
alles over in het aparte artikel op deze dubbele pagina. Ontdek hiernaast het gedetailleerde programma van de Autoloze zondag
zelf. Naast enkele klassiekers, zoals een reparatiestand voor fietsen, zijn er ook een aantal
nieuwigheden die een woordje uitleg verdienen.

Info- en animatiestands
Op de Autoloze zondag wordt het Kardinaal Mercierplein telkens omgetoverd tot een
paradijs voor kinderen, met houten spelen,
een leeshoek, muzikale workshops, een grimestand,… Voor animatie voor alle leeftijden
zorgen onder meer de nieuwkomers Velo M3,
een modulaire bakfiets die 3D-print-outs (!)
aflevert, en de interactieve jukebox/motorfiets Juke-o-Cycle. Ook nieuw dit jaar is de
foodtruck Soupreise, kwestie van de innerlijke
mens op tijd te versterken… En qua infostands

Stands
• Initiatie hoverboard, segway, elektrische
step, elektrische fiets
• Demonstratie monowiel
• Atelier fietsen repareren met Papa Douala
• Fietsen graveren (Stadspreventie)
• Behendigheidspiste (Stadspreventie)
• Stand gemeentelijke dienst Mobiliteit
• Stand eco-ambassadeurs en zadenbib
Randanimatie
• Voorleessessies bibliotheken
• Houten spelen (Stadspreventie)
• Skatepiste
• Grimestand
• Muziekworkshops voor kinderen met
Les Jeunesses Musicales de Bruxelles
• Soupreise
• Pendeltreintje naar Living Ô-DON

Op één of meer wielen…
De afgelopen jaren zijn heel wat nieuwe
vervoerswijzen in het Brusselse straatbeeld
opgedoken: hoverboards, segways, elektrische steps, elektrische fietsen,… Op de Autoloze zondag kan je ze zelf uittesten en
eventueel een hoverboard, elektrische step of
fiets huren op vertoon van je identiteitskaart.
Van de monowiel krijg je dan weer een demonstratie te zien. Wist je trouwens dat je bij
aankoop van een elektrische fiets recht hebt
op een gemeentelijke premie tot 150 euro? De
details hierover en het formulier om de premie aan te vragen, vind je op www.jette.be.

Programma
Autoloze zondag

Autoloze Zondag - Animatie
17 september 2017, van 11u tot 17u
Kardinaal Mercierplein
Gratis toegang

Autoloze zondag:
aanvraag doorgangsbewijs
Niet alleen auto’s, maar bij uitbreiding alle
gemotoriseerde voertuigen (motorfietsen,
scooters,...) worden op de Autoloze zondag
geweerd, en dat op het hele grondgebied
van het gewest. Enkel het openbaar vervoer, taxi’s en voertuigen van openbaar nut
zijn er toegelaten. Om veiligheidsredenen
is de maximumsnelheid beperkt tot 30
km/u. Wie absoluut met de auto de baan op
moet (om professionele, medische of officiële redenen), moet een doorgangsbewijs
aanvragen. De uiterste afgiftedatum van
dergelijke bewijzen is woensdag 13 september. Elke aanvraag ervan wordt onderzocht

door de Gemeentesecretaris en geeft dus
niet automatisch recht op een doorgang.
Een gehandicaptenkaart geldt als vrijgeleide en houders van zo’n kaart moeten
dus geen doorgangsbewijs aanvragen om
zich met de auto te verplaatsen.
Het aanvraagformulier is beschikbaar op
www.jette.be en aan het onthaal van het
gemeentehuis. De aanvraagformulieren
kunnen nog tot woensdag 13 september ingediend worden bij het Gemeentebestuur
van Jette:
Kabinet van de Gemeentesecretaris
Wemmelsesteenweg 100
tel: 02.423.12.27 – fax: 02.423.12.25
e-mail: dsv-alz@jette.irisnet.be
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Werken Tram 9
Koningin Astridplein en omgeving…
In de onmiddellijke omgeving van
het Koningin Astridplein zijn mo
menteel belangrijke werken aan
de gang: de aanleg van de parking
onder het plein, de heraanleg van
een stuk van de Léon Theodor
straat en de Jetsesteenweg, de
aanleg van de Jetselaan, de halte
Spiegel en wissels op het kruispunt
van de Jetselaan en de Lakense
laan.

D

eze werken van de MIVB hebben een
grote impact op de parkeersituatie in
de wijk. De gemeente Jette stelt alles
in het werk om de overlast voor de gewone
Jettenaren en de handelaars tot een minimum te beperken.

Bereikbaarheid, leveringen en parkeergelegenheid
Om de mobiliteit en de bereikbaarheid van
de handelszaken te vergemakkelijken werden
op en rond het Koningin Astridplein verschillende maatregelen genomen, met name op

het vlak van parkeergelegenheid:
• De handelszaken in de Spiegelwijk blijven
bereikbaar via de Wemmelsesteenweg en de
Jetselaan, en dat tijdens de volledige duur
van de werken. Automobilisten kunnen parkeren op het Koningin Astridplein.
• Alle gebruikelijke leveringszones in de wijk
blijven gelden. De gemeenteploegen hebben
de opdracht gekregen prioritair de automobilisten te beboeten die zich onrechtmatig
op deze zones parkeren.
• Om het verkeer in de Leopold I-straat vlotter te laten verlopen, geldt een parkeerverbod:
- aan de linkerkant van de straat (van het
Koningin Astridplein tot de de Smet de
Naeyerlaan), 24 uur op 24, 7 dagen op 7,
behalve langs de gevel van het warenhuis
Carrefour Mestdagh (parkeren toegelaten
voor leveringen).
- aan de rechterkant van de straat (van het
Koningin Astridplein tot de de Smet de
Naeyerlaan), van 7u tot 19u, 7 dagen op 7
(op zondag - marktdag - geldt een parkeerverbod vanaf 4u ’s morgens).
• Het warenhuis Carrefour Mestdagh en Col-

ruyt stelt zijn dakparking tijdens de werken
gratis ter beschikking van de automobilisten. Deze parking is toegankelijk van maandag tot en met zaterdag, van 8u tot 20u.
• De gemeente heeft beslist om een ‘werfkaart’ ter beschikking te stellen van de bewoners die hinder ondervinden van de
werken in de Spiegelwijk. Met deze kaart
kunnen ze parkeren in de sectoren ‘Theodor’
en
‘Lecharlier’
(meer
info:
www.jette.be).
U kan de evolutie van werken en de van de gemeentelijke
maatregelen
volgen
op
www.jette.be. De website wordt, in de mate
van het mogelijke en in functie van de voortgang van de werken, op regelmatige basis bijgewerkt.

Werken MIVB:
een stand van zaken
Vanaf 4 september zal tram 19 voorlopig opnieuw rijden in de Léon Theodorstraat. De
werken gaan ondertussen wel verder tot
eind december en onderbrekingen op de lijn
blijven mogelijk. Autoverkeer daarentegen
blijft verboden in het deel van de L. Theodorstraat en de Jetsesteenweg tussen de Paul
Michielsstraat en de de Smet de Naeyerlaan.
Wat betreft tram 9 zijn de werken aan UZ
Brussel (fase 1) bijna volledig afgerond. De
werken concentreren zich momenteel op de
fases 2 (Tentoonstellingslaan) en 3 (Jetselaan), met omleidingen voor het bus- en autoverkeer als gevolg. Van de 3,4 km
voorziene sporen voor de nieuwe tramlijn, is
er al 2,8 km gelegd.
De werken voor de ondergrondse parking
van het Koningin Astridplein zouden eind
2017 moeten afgerond zijn. Daarna volgt bovengronds de heraanleg van het plein zelf,
dat tegen de volgende Jaarmarkt een compleet nieuwe look zal hebben.
Meer info over de werken van de MIVB:
www.mivb.be – www.tram9.brussels
ombudsmantram9@gmail.com
0800.94.001 (van 9u tot 12u)
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Abonnementen
en kaarten MIVB
Waar je vervoerbewijs kopen in Jette?
Jette is goed bedeeld qua trams,
bussen of treinen om vlot de vier
uithoeken van de gemeente te be
reiken of zich naar de stad te bege
ven. Kwestie van gewoon het
juiste vervoerbewijs op zak te heb
ben…

C

ontactloos ticket, jaar- of maandabonnement, 10-rittenkaart, Jump 2448-72 uur,… Als u reist met de MIVB
heeft u er alle belang bij de formule te kiezen
die het best aangepast is aan de frequentie
waarop u gebruik maakt van het net en aan
uw traject. Ziehier enkele tips om tijd en geld
te sparen.

Kaarten en vervoerbewijzen
Occasionele reizigers kunnen hun vervoerbewijs kopen in bepaalde handelszaken, aan
de Go-automaten of in de Bootik- en Kioskverkooppunten. Ze kunnen zich ook een ticket
aanschaffen op de tram of de bus zelf, maar
daar betalen ze wel een supplement (2,5 ¤

per rit i.p.v. 2,1 ¤). Als u op regelmatige basis
gebruik maakt van de MIVB, dan bent u over
het algemeen beter af met een Mobib-kaart
die verkrijgbaar is een Kiosk of een Bootik.
Met zo’n herlaadkaart kan u uw vervoerbewijzen tegen een goedkoper tarief kopen (abonnementen, 10-rittenkaarten, Jump heen en
terug,…). Het dichtstbijzijnde verkooppunt in
uw buurt vindt u op de website van de MIVB
of in het kader bij dit artikel.
Onlinediensten
Wie over een internetaansluiting beschikt,
kan via de applicatie Go Easy zijn Mobib-kaart
van thuis uit herladen. Eens de betaling verricht, kan u uw vervoerbewijs opladen via een
kaartlezer of door uw Mobib-kaart binnen de
4 dagen voor een valideertoestel in een station of aan een Go-automaat te houden.
Dankzij de kaartlezer en de Go Easy-applicatie
krijgt u ook een overzicht van het aantal resterende ritten op uw MOBIB-kaart en weet u
wanneer uw abonnement vervalt. Op de website van de MIVB kan u ook de dienstregeling
raadplegen, een route uitstippelen, nieuws
over ongevallen of werken raadplegen, het
dichtstbijzijnde verkooppunt opzoeken, het
MIVB-net downloaden, het meest geschikte
vervoerbewijs vinden,…
Ontdek al deze mogelijkheden op
www.mivb.be.
Voor meer info kan u ook bellen naar
070.23.2000 (0,30¤/min)

Verkooppunten in Jette
GO-automaten
(herladen abonnementen op Mobib-kaart
en contactloze tickets)
• Halte ‘Kerkhof van Jette’ (de Smet de
Naeyerlaan)
• Halte ‘Woeste’ (Leopold I-straat
344/Charles Woestelaan)
• Halte ‘Rechtschapenheid’ (Leopold Istraat 311/Rechtschapenheidstraat)
• Halte ‘Spiegel’ (tijdelijk buiten dienst
door werkzaamheden)
In de directe omgeving van Jette zijn ook
automaten beschikbaar aan de haltes
‘Belgica’ (Molenbeek) en Breesch (Leopold I-straat 271-273)
Handelszaken
(herladen abonnementen op Mobib-kaart)
• Delhaize Dikke Beuk (Dikke Beuklaan 24)
• Delhaize Charles Woeste (A. Hainautstraat 28)
• Delhaize Theodor (L. Theodorstraat 182)
• Librairie Lectura 2 (Philippe Werrieplein 1)
• Dagbladhandel UZ Brussel (Laarbeeklaan 101)
• Librairie Florair (G. De Greeflaan 53)
Bootik
(persoonlijke of basis Mobib-kaart, eerste
abonnement en andere vervoerbewijzen)
• De dichtstbijzijnde Bootik-verkooppunten
voor de Jettenaren zijn te vinden in de
stations Rogier en Weststation.
Kiosk
(basis Mobib-kaart, herladen abonnementen en andere vervoerbewijzen)
• Het dichtstbijzijnde Kiosk-verkooppunt
is die van het station Simonis.

Jeugdpark

Rue P. Timmermans

C. De Clercqstraat

Heraanleg paden

Vernieuwing van de riolen

Begin september begint de gemeente met de
heraanleg van de wandelpaden van het
Jeugdpark. Ze zullen daar waar nodig verstevigd worden en krijgen een nieuwe toplaag in
dolomiet. De werken zullen zich over een periode van twee maanden uitstrekken.

In september begint Hydrobru met de vernieuwing van het rioolnetwerk in de P. Timmermansstraat.
De
doorgang
voor
voetgangers blijft gegarandeerd.

Vervanging van de openbare verlichting
In september gaat Sibelga over tot de vervanging van de verlichtingspalen in de C. De
Clercqstraat. De werken zullen ten hoogste
twee weken in beslag nemen en gebeuren in
opeenvolgende fases, wat telkens een tijdelijk
parkeerverbod met zich zal brengen.

14 |

Duurzame ontwikkeling

Definitieve aftrap No Impact Jette

NIJettenaren gaan resoluut
voor minder afval!

E

NO IMPACT
ETT
J

Na de lancering eind maart namen
de deelnemers een paar maanden
de tijd om samen na te denken
over de acties en uitdagingen.
Deze zullen deel uitmaken van het
definitieve programma rond de
thema’s afval, voeding en energie
dat start in september.

• Droge voeding (pasta, rijst, chocolade,…) in
bulk kopen.
• Groenten en fruit van de supermarkt of
brood van de bakker in herbruikbare zakken
transporteren.
• Het tussendoortje van de kinderen meegeven in een koekjestrommel.

Handige tips
shops, vormingen en praktische fiches.

D

e bedoeling van No Impact Jette is om
ons consumptiepatroon te veranderen om zo de impact op het milieu te
beperken en uiteindelijk zelfs geld te besparen. Om dit doel te bereiken zullen 55 gezinnen gedurende iets langer dan drie maanden
andere gewoonten aannemen via verschillende acties en uitdagingen die ze zelf hebben vastgelegd. Ze kunnen hiervoor rekenen
op de nodige hulp onder de vorm van work-

Individuele acties, collectieve geest
Met het thema afval start in september het
officiële luik van het programma No Impact
Jette. Dit zijn enkele voorbeelden van individuele acties die de NIJetttenaren zullen ondernemen om hun dagelijks afvalverbruik te
verminderen:
• Wattenschijfjes om te ontschminken vervangen door herbruikbare reinigingsdoekjes.

Jetse honing
krijgt kwaliteitslabel
In juni riep de gemeente Jette het of
ficiële label ‘Honing van Jette’ in het
leven ter promotie van kwaliteitsho
ning geoogst in Jette door erkende
imkers. Honing met een kwaliteits
label is een primeur voor het Brus
sels Gewest en zet meteen Jette als
honinggemeente op de kaart.

O

m het label ‘Honing van Jette’ te
mogen hanteren moet de honing afkomstig zijn van bijenkorven die zich
op het grondgebied van de gemeente bevinden
en moeten de imkers opgenomen zijn in de lijst
van gecertificeerde imkers (zie www.jette.be)
en het lastenboek verbonden aan het label
nauwgezet volgen. Ben je zelf eigenaar van bijenkorven in Jette? Neem dan contact op met
de gemeentelijke dienst Duurzame ontwikke-

ling – Leefmilieu om het aanvraagformulier en
het lastenboek te bekomen of download de documenten via de website van de gemeente.
De Honing van Jette is te koop bij de gecertificeerde imkers (zie lijst op www.jette.be)
en op het Feest van de Kinderboerderij op 9
en 10 september 2017.
Meer info:
dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu
ddo@jette.irisnet.be - 02.422.31.03

Op de website www.noimpactjette.be vind
je praktische tips om je afvalverbruik te verminderen. Zo kan je er een lijst consulteren
van winkels in Jette met een uitgebreid
gamma producten in bulk (waspoeder, olijfolie, pasta, noten, chocolade, koekjes,…) of de
NIJettenarengids downloaden.
Wie een papieren exemplaar van deze praktische handleiding wenst, kan die bestellen
via de milieuadviseur van de gemeente
(cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03).

14 september 2017

Voorstelling label + ge
leide wandeling bijentuin
Op 14 september om 18.30u is iedereen uitgenodigd op een infoavond over honing en
bijen. De avond start met een voorstelling
van het label, in aanwezigheid van een erkende imker. Daarna gaan we op ontdekkingstocht in de bijentuin. Hiervoor is het
aangewezen om een lange broek te dragen. Om 20u wordt de avond afgesloten
met een drink.
Voorstelling label
‘Honing van Jette’
+ geleide wandeling
bijentuin
14 september 2017
om 18.30u
Gemeentelijke dienst Beplantingen
Laarbeeklaan 120
Gratis, inschrijven gewenst (ddo@jette.irisnet.be - 02.422.31.03)

Duurzame ontwikkeling

AGENDA
Workshops 'Telen in de stad’
In het kader van de reeks
‘Telen in de stad’ organiseert
Leefmilieu Brussel, in samenwerking met de gemeente en
het OCMW, in september nog
een aantal workshops ‘Mijn
moestuin op het balkon’ en
‘Mijn moestuin in de keuken’.
Workhops ‘Mijn moestuin op
het balkon’
4/09, 18/09 en 2/10, telkens
van 18u tot 21u
• Gemeentelijke
dienst Beplantingen

Laarbeeklaan 120
Gratis, inschrijven verplicht
(ddo@jette.irisnet.be –
02.422.31.03)
Workshops
‘Mijn moestuin in de keuken’
6/09 en 20/09, telkens van 13u
tot 16u
• Caba Jette
Leopold I-straat 483
Gratis, inschrijven verplicht
(ddo@jette.irisnet.be –
02.422.31.03)

24 september 2017

Workshops
‘Hoe zaden oogsten?’
Op deze workshop in het kader
van de Zadenbib legt Les Jardins du Pomone u uit hoe u
best zaden oogst in uw tuin.

Workshop
‘Hoe zaden oogsten?’
23 september 2017,
van 10u tot 12.30u
• Nederlandstalige bibliotheek
(J. Verdoodtzaal – 2de verdieping)
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis, inschrijven verplicht
(ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.03)

24 september 2017

Workshops
‘Werken met plantaardige kleurstoffen’
Voor de workshop gaan we
samen op de Heymboschsite,
die geklasseerd is als een gebied van hoge biologische
waarde, op zoek naar plantaardige kleurstoffen om te tekenen
op doek. Na afloop van de
workshop volgt er een vieruurtje. Elke deelnemer mag zijn
creatie mee naar huis nemen.
Breng een voorschoot, afwashandschoenen en eventueel

een houten hamer mee.
Workshop ‘Werken met plantaardige kleurstoffen’
24 september 2017,
van 13.30u tot 17u
• Wouterspaviljoen
Woutersstraat 12
Gratis, inschrijven verplicht
(ibongaerts@jette.irisnet.be –
02.422.31.12)
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DUURZAME
ONTWIKKELING
19/23 september 2017

Lezing/wandeling
‘Het Jetse groene netwerk:
champignons’
In september vindt de laatste
lezing annex geleide wandeling
in het kader van het Jetse
groene netwerk plaats. Ontdek
samen met natuurgids Bruno
Verhelpen de wereld van de
champignons in het Laarbeekbos en leer deze dierlijke noch
plantaardige organismen te
identificeren zonder de biodiversiteit schade te berokkenen.

• Wandeling: zaterdag 23 september om 14u – afspraak voor
het Laarbeekchalet
Gratis, inschrijven verplicht
(ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.03)

Het Jetse groene netwerk:
champignons
• Lezing: dinsdag 19 september om 19u – gemeentelijke
dienst Beplantingen (Laarbeeklaan 120)

25 september 2017:

Debat/workshop
‘Tuinproducten’ (FR)
De Jetse zadenbib start met
een reeks duurzame workshops
waarvan er al 3 gepland staan
voor het eerste semester 20172018. Op de eerste workshop
leert u samen met Aromatisezvous eigenhandig 100% natuurlijke
tuinproducten
producten realiseren die u achteraf mee naar huis kan nemen.
Neem alvast een recipiënt van
het type plastic fles mee.

Debat/workshop
tuinproducten (FR)
25 september 2017,
van 19 tot 20.30u
• Nederlandstalige bibliotheek
(J. Verdoodtzaal – 2de verdieping)
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis, inschrijven verplicht
(ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.03)
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Duurzame ontwikkeling

Van 4 tot 14 oktober 2017

Jaarlijkse afspraak met
de Week van de Fair Trade
Ook dit jaar heeft de gemeente Jette weer heel wat leuks in petto tijdens de Week van
de Fair Trade. Van 4 tot 14 oktober kan je deelnemen aan tal van activiteiten.

Z

in om met een chocolatier aan de slag
te gaan en je eigen chocoladecreatie
te maken? Of neem je liever deel aan
een spelavond waar je een avontuurlijke reis
naar India wacht? En wat denk je van een
heerlijke fairtrademaaltijd bij de buren? De
Week van de Fair Trade heeft werkelijk voor
ieder wat wils in de aanbieding. Hieronder
vind je alvast een overzicht. Meer info volgt
in de oktobereditie van Jette Info.
I

Workshop chocolade

Op deze initiatie in de wereld van de (eerlijke)
chocolade leer je alles over chocolade temperen en tableren en maak je je eigen chocolade
mendiants op basis van fairtradechocolade
en -specerijen. De voertaal van deze workshop is Frans, maar er is Nederlandstalige ondersteuning voorzien. De doelgroep van deze
workshop zijn volwassenen.

Workshop chocolade
(met chocolatier Maison Lavoisier)
Zaterdag 7 oktober 2017, van 10u tot 12u of
van 14u tot 16u
Plaats nader te bepalen
Gratis
Meer info en inschrijvingen
(max. 10 deelnemers per workshop):
ddo@jette.irisnet.be of 02.422.31.12
I

Spelavond Safar

Op 5 oktober organiseert de gemeente in samenwerking met Le Rayon Vert en het SCI
(Service Civil International) een spelavond
voor spelers van 16 tot 99 jaar, rond duurzaam toerisme, consumptie en eerlijke handel. In dit spel Safar kruip je in de huid van
een internationale reporter die aangeworven
werd door een reisagentschap om verschillende reisformules naar India uit te testen en
een originele manier van reizen voor te stellen. Aan de hand van foto’s, krijg je een idee

van het land waar je verblijft en achterhaal je
de impact van toerisme en consumptie.
Het spel wordt gespeeld in het Frans, met een
korte tweetalige inleiding over eerlijke handel. Achteraf krijgt iedereen een eerlijk en lokaal drankje en hapje.

Spelavond Safar
Donderdag 5 oktober 2017, van 19u tot 22u
Le Rayon Vert
G. Van Huynegemstraat 32
Gratis
Inschrijvingen:
lerayonvert@skynet.be – 0498.63.75.97
I

Gastronomisch
en FTparcours

Ook dit jaar staan er weer (h)eerlijke gerechten op het menu. Volg het parcours langs de
Jettenaren en Jetse organisaties en schrijf je
in bij de deelnemer van jouw keuze. Voor 10
euro kan je eerlijk en lokaal eten. Het aantal
plaatsen is beperkt. Vooraf inschrijven is dus
de boodschap.

Gastronomisch en FT-parcours
Van 8 tot 15 oktober

Ploef!, school Joie de Vivre, CABAS Jette,…
(de volledige lijst van deelnemers en menu’s
verschijnt in het oktobernummer van Jette Info)
I

Spelnamiddag in de Jetse
bibliotheken

Op zaterdag 14 oktober van 14u tot 16u kunnen kinderen deelnemen aan een fairtradegezelschapsspel geanimeerd door een
professionele organisatie. Volwassenen genieten intussen van een kopje eerlijke thee of
koffie. Wil je zeker zijn van een plaatsje voor
je kind, schrijf dan zeker op tijd in. Deze activiteit is gratis.

Spelnamiddag Jetse bibliotheken
Zaterdag 14 oktober 2017, van 14u tot 16u
Nederlandstalige en Franstalige bibliotheek
Gratis
Meer info en inschrijvingen:
ddo@jette.irisnet.be of 02.422.31.12
Week van de Fair Trade
Van 4 tot 14 oktober 2017
Diverse locaties
Met de steun van de BTC
(Belgian Trade for Development Center)

Samenleving
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Veilig terug naar school
Samen werken aan veilig verkeer
Begin september begint traditio
neel het nieuwe schooljaar. Hon
derden kinderen zullen dagelijks
opnieuw naar en van school gaan.
De autobestuurders worden dus
gevraagd om extra waakzaam te
zijn achter het stuur.

O

p gemeentelijk niveau worden verschillende initiatieven genomen met
het oog op veilig verkeer: installatie
van zones 30, inzetten van medewerkers van
de Preventiedienst in de omgeving van scholen, heraanleg van wegen in functie van omgevingsfactoren,... Maar de grootste
verantwoordelijkheid ligt bij ieder van ons. Iedereen draagt bij tot de verkeersveiligheid.

Een verantwoordelijke houding en hoffelijkheid zijn dus op hun plaats.

Nuttige tips
Of uw kind nu te voet, met de fiets of met
het openbaar vervoer naar school gaat of
met de wagen gebracht wordt, bij elke manier
van verplaatsen horen specifieke veiligheidstips. Kies bijvoorbeeld voor de veiligste weg,
die niet noodzakelijk de kortste weg is. Maak
duidelijke afspraken met je kind vooraleer je
de baan op gaat met de fiets. Kies voor de
juiste uitrusting, zoals een helm en fluo hesje.
Klik je kind steeds goed vast. Deze en vele andere tips vind je op onze website, in het luik
Mobiliteit / Verkeersveiligheid. Want samen
werken we aan veilig verkeer.
Meer info: www.jette.be

18 september 2017: Infovergadering

Feitelijke vereniging of vzw?
Wie samen met één of meerdere
personen een project wil opstar
ten, moet zich op de een of andere
manier organiseren. Daarbij is de
keuze tussen een feitelijke vereni
ging of een vzw niet eenvoudig, en
eenmaal ze is gemaakt, komen al
lerlei beheerskwesties om de hoek
kijken. Om u hierbij op weg te hel
pen, organiseert de gemeente
Jette een infoavond over dit on
derwerp.

K

ies je bij de oprichting van een vereniging voor een feitelijke vereniging of
een vzw? Hoe zit de werking van de
respectieve verenigingsvormen in elkaar?
Welke zijn de vereiste formaliteiten bij de oprichting en het beheer van beide? Welke verantwoordelijkheid dragen hun leden en
beheerders? De oprichting van een vereniging brengt meestal nogal wat vragen met
zich mee. Daarom nodigt de gemeente u uit

op een gratis infosessie over feitelijke verenigingen en verenigingen zonder winstoogmerk. De ideale gelegenheid om informatie te
vergaren en uw vragen te stellen.
Meer info: Juridisch dienst:
02.422.31.71/73 – juridique@jette.irisnet.be

Infoavond ‘Vzw’s en feitelijke verenigingen’
Maandag 18 september 2017 om 19u
J. Verdoodtzaal
(2de verdieping Nederlandstalige bibliotheek)
Kardinaal Mercierplein 6
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Leefmilieu

Van 18 tot 21 september 2017

Mobiele containers voor uw grofvuil
De gemeente Jette en Net Brussel
organiseren in september een spe
ciale afvalinzameling voor de Jet
tenaren. Gedurende 4 dagen kan u
met uw huishoudelijk grofvuil te
recht in mobiele containers die op
4 plaatsen in de gemeente zullen
opgesteld staan.

H

ebt u een oude zetel, televisie of
broodrooster die onmogelijk te herstellen is of gereedschap, speelgoed,
spaarlampen of kapotte T.L.-lampen, oude
banden of verfpotten waar u van af wil? Als u
dit soort afval nog niet hebt kunnen afgeven
op het containerpark, profiteer dan van de
speciale inzameldagen voor huishoudelijk
grofvuil die in Jette georganiseerd worden op
18, 19, 20 en 21 september, telkens van 9 tot
18 uur.

Enkele regels om in acht te nemen
Welk afval wordt aanvaard?
Hou er rekening mee dat u enkel met huishoudelijk grofvuil terecht kan bij de mobiele
containers: meubilair (gedemonteerde kasten, tafels, fauteuils, spiegels, parasols,...), onherstelbare
huishoudtoestellen
en
multimediamateriaal, gereedschap, harde
plastics (die niet in de blauwe zak gaan), huishoudelijke klein chemisch afval (verf, frituuroliën, batterijen en accu’s,...), banden zonder
velg (max. 5 per gezin), wit en proper piepschuim (niet van voeding), vlak glas, spaarlampen en verlichting. Afval dat bestemd is
voor de witte, blauwe, gele en groene zakken,
alsook glazen flessen en flacons, worden niet
aanvaard!

September 2017
• Kardinaal Mercierplein, van 17u tot 17.45u
11 september 2017

Elke inwoner heeft het recht om één keer
gratis maximaal 3 m3 grofvuil af te leveren.
Voor chemisch afval bedraagt de maximumhoeveelheid voor dekkende middelen 30 l, die
voor andere chemische producten is vastgesteld op maximaal 5 l. Het personeel behoudt
zich het recht voor om niet-conform of gevaarlijk afval te weigeren. Sorteer uw afval
voor u zich naar een van de inzameladressen
begeeft (zie kader) en vergeet uw identiteitskaart niet mee te brengen. Uiteraard blijven
de containerparken 7 dagen per week tot uw
beschikking. Hier worden ook andere afvalfracties, waaronder bouwafval, aanvaard.
Meer info:
www.jette.be – www.netbrussel.be 0800.981.8

• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), van 14u tot
14.45u – 9 september 2017
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk), van
18u tot 18.45u – 25 september 2017

Waar en wanneer?
• 18/09: Herreweghestraat
(toegang via O. Warlandlaan)
• 19/09: Gerechtigheidsstraat
(toegang via F. Lenoirstraat)
• 20/09: Schuermansstraat
(achter de Sint-Jozefkerk, toegang via
de J P Ballingslaan)
• 21/09: Ongenastraat (tussen de Malie
van de Topweg en de H. Longtinstraat)
Uurrooster: van 9 tot 18u
Opgelet: tijdens deze actie gelden specifieke verkeers- en parkeermaatregelen in
de betrokken straten.

• Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99) enkel
voor Jettenaren – elke dinsdag, donderdag en zaterdag, van 9u tot 12u

Leefomgeving

Het Duurzaam wijkcontract ‘Magritte’
Een 5jarig project om de Esseghemwijk
te heropwaarderen, samen met de bewoners

aan

Foyer Jettois
Jetse Haard
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Het Duurzaam wijkcontract Ma
gritte wil de leefomgeving van de
Esseghemwijk verbeteren en het
leven van de wijkbewoners verbe
teren. Het spreekt voor zich dat de
betrokkenheid van de bewoners
hierbij cruciaal zal zijn. Wie kent de
wijk beter dan de bewoners? Kom
het project alvast ontdekken op 6
september, tijdens de algemene
vergadering.
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e algemene vergadering vormt het
startschot voor het Duurzaam wijkcontract 'Magritte'. Deze wijkvergadering
heet iedereen welkom die betrokken is bij de
wijk. De ideale gelegenheid om de andere bewoners te leren kennen, de personen achter de
verenigingen, de scholen of de handelszaken,
om het project te ontdekken, de stuwende
krachten hierachter en, vooral, om te weten
hoe u zelf kan deelnemen aan het project.

ce

Het wijkcontract vormt eveneens een gedroomde gelegenheid om de burgerparticipatie in de praktijk om te zetten. Deze zal tijdens
de hele duur van het project gerealiseerd
worden via werkgroepen (mobiliteit, leefmilieu, openbare ruimte,...). Via wandelingen in
de wijk en creatieve activiteiten zullen de bewoners, de verenigingen en de gemeente
nauw betrokken worden bij dit mooie project:
het Duurzaam wijkcontract Magritte.

Duurzaam wijkcontract Magritte
1ste Algemene vergadering
Woensdag 6 september 2017 om 18.30u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10

uté

Meer info: www.jette.be
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Betrokkenheid van de bewoners en
de verenigingen
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In april van dit jaar vernam de gemeente
dat haar kandidatuur voor het wijkcontract
weerhouden was voor de Esseghemwijk. Dit
contract met het Gewest omvat een subsidie
van 14 miljoen euro, waarmee binnen de 5
jaar buurtinfrastructuur gecreëerd zal worden, groene ruimtes, vernieuwing van de
openbare ruimte, huisvesting,... Binnen al
deze projecten zal het leefmilieu en het duurzame aspect een fundamentele rol spelen,
voor de gemeente en het Brussels Gewest.
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Senioren

Jubilarissen of eeuweling?
Gouden bruiloft

Mr. en Mevr. Masse-Schoonjans

Mr. en Mevr. Van Nuffel-Cloetens
Mr. en Mevr. Electeur-Neefs - Mr. en Mevr. Dubot-Sel - Mr. en Mevr. Dedeken-Bostoen
Mr. en Mevr. Leblanc-Hermans (geen foto)

Orchideeën bruiloft

Mr. en Mevr. Mannaert-Huygens
Mr. en Mevr. Vacca-Van Buylaere (geen foto)

Diamanten bruiloft

Mr. en Mevr. De Belie-Thorenburge

Veiligheid
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Nieuwe korpschef politiezone Brussel West

Johan De Becker geeft fakkel door aan
Bertrand Vols
Midden juli legde hoofdcommissaris Bertrand Vols de eed af als nieuwe korpschef van
de politiezone Brussel-West. Hij volgde Johan De Becker op die het politiekorps gedurende 15 jaar leidde en die op zijn beurt de dienst Interne Controle en Audit gaat leiden.

J

ohan De Becker was 21 jaar aan de
slag als korpschef, waarvan 15 jaar in
de zone Brussel-West. Deze zone,
waar naast Jette ook onder meer Molenbeek
deel van uitmaakt, is niet meteen de eenvoudigste zone. Zowel de complexiteit als de intensiteit van de job zorgden ervoor dat Johan
De Becker zichzelf niet tot zijn pensioen in
deze functie zag. Korpschef ben je 7 dagen op
7, 24u op 24.

Hij geeft met een goed gevoel de fakkel door
aan Bertrand Vols. Er is de voorbij jaren heel
wat goed werk geleverd, in erg moeilijke omstandigheden waaronder onder meer de demografische realiteit, de bevolkingssamentstelling
en het personeelstekort. Door de tomeloze
inzet van de politiediensten en de steun van het
Kanaalplan wordt er echter duidelijke vooruitgang geboekt. Een solide basis waarop zijn opvolger Bertrand Vols kan verder bouwen.

Echte Brusselaar
Bertrand Vols, een echte Brusselaar afkomstig uit Elsene en zeer goed tweetalig,
startte zijn carrière bij de rijkswacht. Binnen
de federale politie bouwde hij een carrière op
in de strijd tegen financiële criminaliteit en
corruptie.

De nieuwe korpschef kent de politiezone
goed, door een eerdere stage en via familie
en vrienden die in de verschillende gemeenten van de zone wonen. De veelzijdigheid en
het potentieel van de zone waren twee van de
redenen die hem stimuleerden om de sprong
te wagen.
Bertrand Vols kon de selectiecommissie
overtuigen dankzij zijn brede ervaring binnen
de geïntegreerde politie, zijn kennis over het

politiewerk in al zijn aspecten en zijn technische knowhow over HR en financieel management. Het welzijn van de medewerkers en de
kwaliteit van het geleverde werk vormen de
basisbeginselen van zijn visie.
In de komende maanden zal de nieuwe
korpschef zijn toekomstvisie en projecten
voor de politiezone Brussel-West uittekenen,
waarna hij een strategische nota zal voorleggen aan het politiecollege.
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Van plan geregeld aan sport te doen?
Vraag uw sportcheque aan!
U bent een Jetse sportieveling, se
nior of jonger dan 25 jaar? Dan geeft
de gemeente Jette u een duwtje in
de rug om uw favoriete sport te be
oefenen, via een cheque ter waarde
van 30 euro. Vraag hem nu aan!

D

ankzij de sportcheque van 30 euro,
moedigt de gemeente Jette jongeren
en ouderen aan om op geregelde
basis aan sport te doen. De sportcheque richt
zich tot drie categorieën Jettenaren:
• de studenten tussen 18 en 25 jaar
• de jongeren tussen 3 en 18 jaar
• de gepensioneerden
Om een sportcheque te bekomen, volstaat
het om Jettenaar te zijn en om een jaar lid te
zijn van een sportclub naar keuze of van een
vereniging die buitenschoolse activiteiten organiseert. De club of vereniging moet wel
aangesloten zijn bij Sodexo.

Hoe kan u uw sportcheque bekomen?
Vul het aanvraagformulier in dat u terug-

vindt op de website van de gemeente. U kan
eveneens een exemplaar van dit formulier bekomen aan het onthaal of de dienst Sport in
het gemeentehuis (Wemmelsesteenweg 100,
verdieping 2B), tijdens de openingsuren van
het gemeentebestuur. De sportcheques zijn
beschikbaar tot uitputting van de voorraad.

Gemeentelijke dienst Sport
Wemmelsesteenweg 100 (verdieping 2B)
02.423.12.45 – sport@jette.irisnet.be
Formulier: www.jette.be (Vrije tijd /
Sport / De sportcheques)

CVO MeiseJette zet al 50 jaar je talent op weg
Zin om een nieuwe taal te leren,
een cursus fotografie te volgen of
games te ontwikkelen? Dit kan al
lemaal bij het CVO MeiseJette.

C

VO Meise-Jette vormt al jaren een
vaste waarde in het volwassenenonderwijs. Met een ruim aanbod van 12
talen, Vlaamse gebarentaal, informatica, fotografie, mode, personenzorg, voetverzorging,
multimedia-operator en elektricien bedient het
CVO jaarlijks enkele duizenden cursisten. In
Jette vinden de lessen plaats op drie adressen:
de Erasmushogeschool, Poelbos en GC Essegem. De overige campussen bevinden zich in
Vlaams-Brabant, ten noorden van Jette.

Nieuwigheden en klassiekers
Het aanbod is bijzonder uitgebreid en evo-

lueert jaarlijks. Zo zijn er dit jaar 9 nieuwe
cursussen informatica, van After Effects filmbewerking tot Gamedesign met Unity 2. Tegelijkertijd blijven de ‘klassiekers’ in het aanbod,
zoals Nederlands voor anderstaligen, reflexfotografie, naaien, tablets en smartphones of
beroepsopleiding personenzorg. Zin om je
Chinees bij te schaven, een website te programmeren of een rok te naaien? Bij CVO vind
je de cursus op jouw maat.

E-leren
CVO Meise-Jette is koploper voor e-leren.
E-leren betekent dat je slechts een deel van
de lessen effectief in de klas doorbrengt. De
andere lessen volg je thuis (of elders) via de
computer. Via het internet hou je contact met
je leerkracht, kan je nieuwe oefeningen ophalen, opgelost werk achterlaten, raadpleeg je
je resultaten en nog veel meer.

2 september 2019
Opendeurdag in Meise
en Jette
Aan het einde van de vakantie zet CVO MeiseJette zijn deuren open, en dat op 2 september, van 9u tot 12u. In Meise (Stationsstraat
35) kan je terecht voor infosessies over de beroepsopleidingen en kan je kiezen uit diverse
workshops over alle opleidingen heen.
In Jette (Laarbeeklaan 121) vind je een infostand over de talenopleidingen en kan je terecht voor een demonstratie over e-leren.
CVO Meise-Jette
02.892.24.00 - info@cvomj.be
www.cvomj.be

Jette, een bruisende gemeente

Beestig zonnige jaarmarkteditie!
Volgens sommigen trok de Jetse
jaarmarkt dit jaar iets minder
volk dan vorige edities, anderen
waren er dan weer van over
tuigd dat de kaap van 100.000 be
zoekers
moeiteloos
werd
overschreden. Feit is dat alvast
de zon een glansrol speelde op
maandag 28 augustus. Verder
stonden alle beproefde ingre
diënten voor een geslaagde jaar
markt
op
het
menu:
dierenwedstrijden, muziek, rom
melmarkten, animatie,... En bij
uitbreiding stond het hele week
end bol van de activiteiten: ker
mis, sporttoernooien, vuurwerk,
stripfestival, concerten,...
Op naar de editie van 2018!
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Altijd ’n tas op zak
Weg met plastic wegwerpzakken!

V

anaf 1 september krijg je bij de Jetse
handelaars niet langer een plastic
zakje om je aankopen in te transporteren. Dit verbod geldt voor alle handelszaken
in het Brussels gewest. Denk er dus aan
voortaan een herbruikbare tas mee te nemen
als je uit winkelen gaat.
Misschien heb je de affiches met de slogan
‘Altijd ’n tas op zak’ al opgemerkt in het Jetse
straatbeeld. Ze maken deel uit van een communicatiecampagne van Leefmilieu Brussel
om altijd een herbruikbare tas bij de hand te
hebben als je boodschappen gaat doen, want
vanaf 1 september zullen de Brusselse handelszaken je niet langer plastic wegwerkzakjes aanbieden.

Zondagsmarkt zonder plastic
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om
alle plastic zakjes die je krijgt aan de kassa

om je aankopen in mee te nemen. De zakjes
bedoeld voor voedingswaren in bulk worden
niet als kassazakjes beschouwd. Het verbod
op deze zakken geldt trouwens voor alle Brusselse winkels, ongeacht het soort artikelen
dat ze verkopen. Ook op de markten, zoals de
Jetse zondagsmarkt, zijn ze dus voortaan uit
den boze.

dus vanaf nu de juiste reflex en draag altijd ’n
tas op zak als je de deur uit gaat om boodschappen te doen.

Alternatieven bij de vleet
De reden voor het verbod is dat we met
deze maatregel de afvalberg verkleinen en
ons leefmilieu beschermen. Deze weinig duurzame zakjes vereisen namelijk niet alleen veel
natuurlijke hulpbronnen en energie voor hun
productie, maar ze belanden vaak in de vuilnisbak en vervolgens in de verbrandingsoven
en vervuilen zo de lucht die we inademen. Gelukkig zijn er heel wat alternatieven die praktischer en milieuvriendelijker zijn. Hanteer

Retro Jette terug van (even) weggeweest
Het was twee jaar geleden dat old
timerbezitters hun paradepaardje
nog eens van stal konden halen
voor Retro Jette, maar op 15 augus
tus pikte Jette de draad van dit nos
talgisch evenement opnieuw op.
En dat vonden de talrijk opgeko
men gegadigden een goede zaak…

A

ugustus mag ons dan niet al te gunstig gezind geweest zijn op meteorologisch vlak, de 15de bleef het ’s
namiddags in ieder geval droog zodat velen
zich naar hartenlust konden vergapen aan de
pareltjes op vier wielen die waren ingeschreven voor de 8ste editie van Retro Jette.
Het evenement was vorig jaar eventjes on
hold gezet wegens de werken op het Koningin
Astridplein, maar het publiek was de nostalgische waarde ervan zeker niet vergeten.
Iets na 13u begonnen de eerste oldtimers
binnen te sijpelen op het plein, waar ze door
de organisatoren deskundig geëscorteerd
werden naar hun parkeerplaats. De trotse blik-

ken in de ogen van de bestuurders getuigden
van de passie waarmee deze mensen omspringen met wat ongetwijfeld hun meest
dierbare bezit is. Zo’n 35 stonden er uiteindelijk geparkeerd, allemaal netjes naast mekaar,

de een al exclusiever dan de andere. Maar de
absolute blikvanger op deze 8ste editie van
Retro Jette was zonder twijfel een Ford T uit
1911, een kranige eeuweling die zo uit het
decor van een stomme film leek weggereden…

Economisch leven
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Machu Picchu El Huarique
Wereldkeuken onder de kerktoren
Een Peruaans restaurant in Jette?
Jawel, sinds een paar maanden kan
je vlakbij het Kardinaal Mercier
plein, in de Léon Theodorstraat, de
fusionkeuken van Machu Picchu El
Huarique Péruvien degusteren. Als
aperitief is alvast de pisco sour een
aanrader.

rique Péruvien in Sint-Gillis, het restaurant dat
ze in 2016 van de hand doet en naar het
Spaanse Marbella trekt. “Maar daar hebben we
het maar vier maanden uitgehouden, mijn
dochters hadden veel te veel heimwee naar
België. Dus zijn we teruggekeerd en hebben we
hier in Jette de draad van Machu Picchu El
Huarique Péruvien opnieuw opgepikt”, vat ze
het lichtjes turbulente afgelopen jaar samen.

D

Zoete aardappelen en paarse maïs

e ontvangst door de gastvrouw en
-heer in Machu Picchu El Huarique
Péruvien is alvast hartelijk. Nohemi
Godeau komt van achter haar potten vandaan
om haar levensverhaal te doen en ons het
water in de mond te laten komen door de
Peruviaanse specialiteiten die ze haar klanten
voorschotelt, aan te prijzen.

Charmant plekje
De officiële naam van de vrouw des huizes
is Nohemi del Solar Godeau y Moreno, inclusief
de beide familienamen van de ouders dus,
naar goede Spaanse en Latijns-Amerikaanse
gewoonte. “Del Solar is dan weer een verwijzing naar de dag van mijn geboorte, een zonovergoten dag volgens mijn vader”, voegt de
sympathieke Peruaanse er aan toe. Wat de
naam van het restaurant betreft, slaat Machu
Picchu uiteraard op de Incastad, maar wat betekent El Huarique? “Huarique is quechua – de
taal van de Inca’s – voor een charmant en goed
verstopt plekje, waar je lekker kan eten”, verduidelijkt Nohemi Godeau. Dat belooft dus!

Belgische connectie
Ze mag dan wel van Peruaanse oorsprong
zijn, toch stroomt er nog ander bloed door de
aderen van Nohemi Godeau. “Mijn grootvader
was een Belgische ingenieur die in Peru de
liefde tegenkwam en er zich definitief vestigde.
Twee generaties later besluit ik, als zijn kleindochter, de omgekeerde beweging te maken
en Peru in te ruilen voor België.” Dat is ondertussen zo’n 17 jaar geleden. De rest van het levensverhaal van Nohemi Godeau kleurt
Belgisch: ze haalt haar diploma op de hotelschool Roger Lambion, vestigt zich met haar
gezin in Jette en opent Machu Picchu El Hua-

De keuken in Machu Picchu El Huarique Péruvien is op en top fusion, een mix van Franse,
Italiaanse, Chinese en Thaise invloeden, gecombineerd met culinaire overblijfselen uit het Incaverleden. Hier een overzicht van de menukaart
geven is onbegonnen werk, maar laten we er bij
elke gang een specialiteit uithalen die je moet
geproefd hebben. Dat is zeker het geval met de
ceviche de pescado, een fris voorgerecht van
rauwe vis en zeevruchten, gemarineerd met limoen en aangevuld met zoete aardappel en
maïs. Als hoofdgerecht kan je gaan voor de
lomo saltado, een vleesschotel bestaande uit
plakjes filet pur, gepresenteerd met uien, paprika’s, tomaten, gebakken aardappelreepjes en
rijst. En wie wat plaats heeft moet zeker de mazamorra morada proberen, een Peruviaans dessert op basis van paarse maïs, ananas, kaneel
en kruidnagel. Que aproveche!
Machu Picchu El Huarique
Léon Theodorstraat 225
Gesloten op zondag en maandagmiddag

6 september 2017

Tentoonstelling fotowedstrijd Jette Met

N

aar aanleiding van zijn tweede verjaardag pakte de duurzame markt
Jette Met onlangs uit met een groots
opgezette fotowedstrijd. Op 6 september
worden de ingezonden foto’s tentoongesteld
en weten we wie in elk van de categorieën
met de hoofdprijs gaat lopen.
Met de fotowedstrijd ‘Achter de schermen
van Jette Met’ wilden de gemeente en de producenten van de duurzame markt het boeren-

leven en de natuur op een artistieke manier
in de kijker zetten. Iedere deelnemer kreeg
een producent/marktkramer toegewezen bij
wie ze aan de slag konden om het leven achter de schermen van Jette Met op pellicule
vast te leggen. Het resultaat van de wedstrijd
is te zien op de markt van 6 september op het
Kardinaal Mercierplein of, bij slecht weer, in
de hall van de Franstalige bibliotheek. Om
17.30u worden de laureaten binnen elke cate-

gorie (jonger dan 18, van 18 tot 60 jaar en 60plus) bekendgemaakt en krijgt iedereen een
drankje aangeboden.
Fotowedstrijd
‘Achter de schermen van Jette Met’
Tentoonstelling + bekendmaking winnaars
Woensdag 6 september 2017, vanaf 14.30u
Kardinaal Mercierplein
(of Franstalige bib, bij slecht weer)
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24 september 2017

Wandel mee ten voordele van Villa Samson
In november opent Villa Samson
de deuren. In dit gezellige huis pal
naast het UZ Brussel kunnen jonge
en oudere patiënten tijdens een
ziekenhuisopname straks contact
kunnen hebben met hun huisdier.
Het lovende project kon er alleen
maar komen dankzij giften en
sponsoring. Maar… om Villa Sam
son helemaal af te werken zijn nog
extra middelen nodig. Op 24 sep
tember wordt er een wandeling
georganiseerd in het Laarbeekbos,
ten voordele van het project.

Z

ak op zondag 24 september zeker af
naar het noorden van Jette. In de
buurt van het UZ kan u er deelnemen
aan de wandeling door het Laarbeekbos, een
prachtig stuk natuur in de stad, gecombineerd met een barbecue. Daarnaast staat er
ook allerlei kinderanimatie op het programma, net als een demonstratie van de
hondenbrigade van de Politiezone Brussel
West. De volledige opbrengst van deze dag
gaat naar Villa Samson.

De startplaats van de wandeling ligt aan de
Erasmus Hogeschool Brussel – Brussels
Health Campus, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette.
Daar vindt ook de barbecue plaats. Parkeren
kan op Parking 3 van het UZ Brussel.
Info en inschrijvingen: www.villasamson.be
Wandeling ten voordele van Villa Samson
24 september 2017 – 11u-17u
Site UZ Brussel

Programma
• 11u: Aperitief
• 12-14u: Barbecue
• 14-16u: Wandeling (3 of 5 km)
• 16-17u: Demonstratie Hondenbrigade
Politiezone Brussel West
• Doorlopend kinderanimatie

Rommelmarktseizoen
De laatste koopjes
Na de zomerslaap, hervatte
het rommelmarktseizoen op
grandioze wijze met de reus
achtige rommelmarkt van de
jaarmarkt. In september vin
den er in Jette nog vier rom
melmarkten plaats, waarna u
tot april moet wachten op het
nieuwe seizoen. Nog snel de
laatste koopjes doen is dus de
boodschap.

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: Joëlle Electeur – 02.427.63.35
Dieleghem - zondag 17 september
Op de Dieleghemsesteenweg, in de Decréestraat en in de Volralstraat.
Inschrijvingen: 02.479.35.65 of
0475.60.78.63
Vanderborght - zaterdag 23 september
In de Vanderborghtstraat (tussen de Broustinlaan en de Lakenselaan en tussen de La-

kenselaan en de Prins Boudewijnstraat).
Inschrijvingen: Nadia - 0477.74.91.42 of per
mail: mireille.de-looze@hotmail.com
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

Jette, een bruisende gemeente
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9 en 10 september 2017

De Kinderboerderij blaast 30 kaarsjes uit!
Het traditionele Feest van de Kinder
boerderij krijgt dit jaar extra glans
met de 30ste verjaardag van de boer
derij. Kom deze heuglijke dag vieren
met het hele gezin tijdens het week
end van 9 en 10 september en geniet
van de vele activiteiten.

H

et Feest van de Kinderboerderij vormt
een unieke gelegenheid voor ouders
om kennis te maken met deze parel die
normaal voorbehouden is voor scholen en kinderen. En voor haar 30ste verjaardag heeft de
boerderij heel wat verrassingen in petto voor
groot en klein.

Stands, animaties en degustaties
Naast de gebruikelijke grime- en broodbakstands kunnen de kinderen ook een wandeling maken op de rug van Flora de ezel, hun
creativiteit botvieren tijdens de workshops
van Stimul’art of deelnemen aan een kinderquiz. Volwassenen kunnen het dan weer tegen
mekaar opnemen in het grote jaren ’80-spel
en hun muzikale kennis testen tijdens een quiz
met muziek van de laatste 30 jaar. En uiteraard kan je er proeven van verschillende lokale producten zoals confituur van vruchten
van de boerderij, zelfgekweekte groenten die
geoogst werden tijdens de zomerstages en
honing met het label ‘Honing van Jette’. De
smaakpapillen zullen weer verwend worden!

Feest van de Kinderboerderij
9 en 10 september 2017, van 11u tot 18u
Kleine Sint-Annastraat 172

Nog tot eind september

Welkom in popupbar Fabiola!
Begin juli nam Fabiola haar intrek
in het Koning Boudewijnpark.
Deze popupbar, de meest recente
in een reeks die her en der in het
Brusselse landschap opduiken, is
een initiatief van Leefmilieu Brus
sel. Wie er nog niet kon langsgaan,
kan dat alsnog tot eind september!

E

en groene omgeving, een hapje en een
eerlijk drankje, culturele en sportieve
activiteiten voor groot en klein, en dat
alles in een gezellige sfeer: dat is het geheim
achter het succes van de pop-upbars van
Leefmilieu Brussel.

en Maurice in Brussel (Jubelpark). Een leuke
bende die de Brusselaar een aangename tijd
wil bezorgen in een groene omgeving.

Een leuke bende
Het idee werd vorig jaar gelanceerd in
Vorst. Het werd een positieve ervaring die
leidde tot de opening van 5 nieuwe bars in
verschillende Brusselse parken. Na Emile in
het Dudenpark, kwamen deze zomer Gisèle
en Fabiola erbij, respectievelijk in Elsene (Terkamerenbos) en Jette (Koning Boudewijnpark),
gevolgd
door
Henri
in
Sint-Lambrechts-Woluwe (Georges Henripark)

Duurzaam en ludiek
Net als haar broers en zussen, serveert
pop-upbar Fabiola producten die het Good
Food-principe respecteren, m.a.w. gezonde en
verantwoorde producten om het publiek te
sensibiliseren voor een duurzamer voedingssysteem. Daarnaast kan je er ook terecht voor
culturele en sportieve activiteiten, zoals
yoga- en aerobicsessies of sprookjesnamid-

dagen. Ideaal om samen met vrienden of familie een aangename tijd door te brengen.
Zin om deze zomer nog vlug wat van dit
pop-upinitiatief te genieten? Fabiola ontvangt
je nog tot eind september met open armen in
het Koning Boudewijnpark. Kwestie van wat
extra vakantieplezier te beleven in een
groene omgeving!
Pop-upbar Fabiola
Nog tot 30 september 2017
Elke dag, van 11u tot 22u (behalve bij slecht
weer) Koning Boudewijnpark (ingang fase 2)
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7 tot 10 september 2017

Brussels Poetry Fest
Experimentele Poëzie in de kijker in Jette en omstreken
Van donderdag 7 tot zondag 10
september zet het Brussels Poetry
Fest experimentele en heden
daagse poëzie in de kijker. Jette
vormt de uitvalsbasis voor het fes
tival, dat tevens op enkele andere
plekken in het gewest neerstrijkt.
Tijdens Brussels Poetry Fest
komen alle aspecten van poëzie
aan bod, van visuele poëzie, tot ge
luidspoëzie of performance poë
zie.
Deze
internationale
ontmoeting staat dit jaar in het
teken van de 100ste verjaardag van
Dada. Ook de 50ste verjaardag van
het overlijden van René Magritte
wordt herdacht. Verwacht u aan
het onverwachte, met spoken
word, bevreemdende perfor
mances en zelfs een gemaskerd
bal.

7.09

allerhande animatie. Alle culturele partners
doen mee, van het René Magritte Museum tot
de bibliotheken en gemeenschapscentra.
René Magritte Museum, Nederlandstalige en
Franstalige bib, GC Essegem, Centre culturel, treintje
14u-18u
9.09

Tout le monde chez Georgette & René
Poëzie performances in de voormalige woning van de surrealistische schilder René Magritte door een 15-tal international poëten.
Musée Magritte Museum
Esseghemstraat 135 - Jette
14u-18u - 10 ¤
9.09

Surrealistisch gemaskerd bal
Poëzie, muziek en natuurlijk originele vermommingen – à la Bal du Rat mort – tijdens
dit surrealistisch gemaskerd bal.
Centre Culturel
de Smet de Naeyerlaan 145 – Jette
18u-1u - Gratis

Wafelmann & Friends
De Zwitserse poëet Alain Wafelmann ontvangt 4 overige internationale taalvirtuozen:
Jaromir Konecny, Jessy James LeFleur, Luca
Carangelo en Laura Schuler.
Goudblommeke van Papier
Cellebroersstraat 55 - 1000 Brussel
20u - 10 ¤

10.09

Maintenant Tea
Poëtry Fest wordt afgesloten met ‘Maintenant
Tea’, waarbij kunst en poëzie elkaar de hand
reiken met installaties en performances door
internationale woordkunstenaars.
BELvue Museum & Coudenbergpaleis
Paleizenplein 7 - 1000 Brussel
14u-17u - 10 ¤

8.09

Magritte in a sky with stars
Muziek en poëzie gaan hand in hand, in het
unieke kader van het planetarium.
Planetarium
Boechoutlaan 10 - 1020 Laken
20u - 10 ¤
9.09

Ceci n'est pas un festival
Zoals de titel reeds laat vermoeden, staat zaterdag 9 september in het teken van het surrealisme, met performances, workshops &

Alle details op
www.poetryfest.brussels en Facebook
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Programma

Koken

3x Koken in de herfst: Taarten
Dinsdag 26 september 2017, van
18.30u tot 21.30u
Op zoek naar hartverwarmende herfstschotels? In deze reeks maken we 3 heerlijke
herfstmenu’s. Op het menu: 26/9: quiches &
taarten, 24/10: brood (met soep, pizza en honingkoek), 21/11: gerechten uit oude tijden
(preisoep, Romeinse stoverij, chocomousse
en safraanmousse).
Prijs per keer:
20 euro - 15 euro leden Gezinsbond Jette
Je hoeft niet in te schrijven voor een hele
reeks

Film

FilmLOKAAL: Home
Feest

strEATfest
Zaterdag 9 september, van 14u tot 18
Essegem en Taverne Ter Linden starten het
nieuwe seizoen met een groot straatfeest.
Kom op 9 september van 14u tot 18u naar Essegem. Feest mee en geniet!
Doorlopend: springkasteel, schminken, krijtmeubels, teken je silhouet, verenigingendorp
en Coin Eco met ontwerpen tuin Essegem,
kruidenthee en zaadbommen maken.
Lekkere hapjes en drankjes bij Taverne Ter
Linden
Prijs: gratis
Programma:
• 14u: Start
• 14u: Initiatie Tai Chi
• 14.30u: muziekatelier Piet Maris:
Maak een lied met Ik en den Theo
• 15.30u: Concert Ik en den Theo
• 16.30u: straattheater Puurlain
• 17.15u: live muziek

Inschrijvingen

Inschrijven
kinderactiviteiten
Woensdag 13 september vanaf 13u

Vanaf 13/9 om 13u: inschrijven voor Ketjeskunst,
Ketjessport, Kleuteratelier, Ukelele in ABC en
Atelier Beeldende Kunst. Alle andere cursussen
en activiteiten: inschrijven vanaf 25/8.

Theater

Uit de Veren:
Hands Up! (3+)
Zondag 24 september,
van 10.30u tot 11.30u
Een vrolijke woordloze voorstelling met veel
muziek. Vanuit een grote blauwe poppenkast
tonen de poppen hun kunsten. Een stoere
hond, twee tapdansers, een koe met een eetprobleem, een kinderkoor met dirigent en
vele anderen passeren de revue.
Na de voorstelling kan iedereen eigen Lejooogjes maken (20 min).
TIP: Ga voor of na de voorstelling ontbijten of
lunchen in Taverne Ter Linden.
Leo Petersen (Lejo) is bekend door zijn live
optredens in theaters en op internationale
festivals en door zijn filmpjes in de tv-serie
Sesamstraat.
Prijs:
6 euro volwassenen
4 euro kindere
2 euro Paspartoe aan kansentarief

Donderdag 28 september, van 20u tot
22u
Een groep jongeren ligt in een conflict met
volwassenen. Op een avond slaat het noodlot
toe en dit zet elke relatie onder druk.
‘Een aangrijpende film over wat tieners én
volwassenen in deze YouTube-tijden bindt en
scheidt, over vriendschap en verraad, en over
die mentale gevangenis die thuis heet.’
(Knack Focus)
Exclusief: nagesprek met Fien Troch
Prijs:
5 euro
2 euro Paspartoe kansentarief

Gemeenschapcentrum
Essegem
Leopold I-straat 329
tel.: 02.427.80.39
essegem@vgc.be
Meer info:
www.essegem.be
Facebook: GC Essegem
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Jetse Academie neemt vliegende start
Gedurende de hele maand september kan je je nog inschrijvingen voor lessen muziek,
woord en dans aan de Jetse Academie.
Wie dat wenst kan hiervoor inspiratie opdoen op een van de proeflessen.

V

anaf dit schooljaar zijn niet enkel de
afdelingen muziek en dans, maar ook
de afdeling woord toegankelijk voor
kinderen vanaf de derde kleuterklas (°2012).
Vergeet niet dat er ook voor oudere kinderen
en jongeren en voor volwassenen cursussen
op maat zijn. Je kan onder meer in een vocaal
ensemble zingen of deel uitmaken van het
cello-, slagwerk- of blokfluitensemble of van
gloednieuwe pop/jazzkoor. Er is voor het
eerst een initiatiecursus flamencodans en
ook de woordklassen floreren als nooit tevoren. Op zondagvoormiddag zijn er voortaan
lessen voor kinderen en volwassenen met beperkingen. En wist je dat de academie met de
oprichting van een nieuw kinderkoor (°20062009) een samenwerking opstart met het
kinderkoor van de Koninklijke Muntschouwburg?
Twijfel je nog welke cursus je precies wil
volgen, dan ben je van 4 tot en met 20 september welkom om een proefles te volgen. Je
informeert best telefonisch of er nog plaats
is in de klas van je dromen.

Zelfs in september is de academieagenda
aardig gevuld. Op zaterdag 9 september om
18.45u staat een delegatie uit de samenzangklassen paraat om in GC Essegem mee het
slotmoment van het Magrittejaar te vieren.
Eerder die dag, in het kader van het Poetryfest 2017, hernemen de woordklassen enkele
highlights uit het grote Magritteproject van
de academie. Om 14u en om 15u treden ze op
in de Nederlandstalige bibliotheek van Jette.
De maand wordt afgesloten met de deelname van de cello- en jazzklassen aan het gezellige Klet’Mar Jette. Op vrijdagavond is
iedereen die graag zingt of een instrument
bespeelt welkom voor de PLAY-IN van de
Jetse Academie. Het gevarieerde programma
gaat van de Canon van Pachelbel over Aux
Champs-Elysées van Joe Dassin tot Formidable van Stromae. Ook wie geen les volgt aan
de academie of wie de avond zelf plots zin
krijgt om te komen, is welkom. Als je je van tevoren aanmeldt bij stijncello@gmail.com, krijg
je de partituren (die bestaan in allerlei moeilijkheidsgraden) toegestuurd.

Op zondagvoormiddag staan jazz-zangeres
Anu Junnonen, cellist Stijn Kuppens, jazzpianist Pierre Anckaert, bassist Hendrik Vanattenhoven en percussionist Bert De Pauw, allen
leerkrachten aan de Jetse Academie, samen
met hun beste leerlingen op het podium van
Klet’Mar Jette voor een concert met nummers
uit het Latijns-Amerikaanse songrepertoire.
• Inschrijvingen academie
Heel de maand september (uitgezonderd
maandag 11 september), van maandag tot
donderdag, telkens van 15.30u tot 19.30u
• Woordklassen op Poetryfest 2017
Zaterdag 9 september om 14u en om 15u
Nederlandstalige bibliotheek
(zie ook p. 29)
• Slotmoment Magrittejaar
Zaterdag 9 september om 18.45u
GC Essegem
Klet’mar Jette
Atelier 340
(Voor meer details
zie p. 32&33)

Cultuur
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Oproep deelnemers
Artiestenparcours d’Artistes 2018
Kunstenaars, ambachtslui, collectieven, muzikanten
en tentoonstellingsplaatsen
Het Artiestenparcours is de jaar
lijkse hoogmis voor de Jetse kun
stenaars en kunstliefhebbers. Een
heel weekend lang gooien de lo
kale kunstenaars de deuren van
hun atelier open, tonen kunstcol
lectieven hun werk en zorgen aller
hande concerten voor de muzikale
noot. Zin om deel te nemen aan de
volgende editie? Aarzel dan niet
om u in te schrijven voor de jaar
gang 2018.

O

p 21 en 22 april 2018 vindt de nieuwe
editie plaats van het Jetse Artiestenparcours d'Artistes. Dit groots jaarlijks evenement biedt kunstenaars de kans om
hun werk te tonen aan het grote publiek. Bent
u een gepassioneerde artiest en wenst u uw
schilderijen, foto's, beeldhouwwerken, tekeningen of overige kunstwerken tentoon te
stellen, bent u een ambachtsman of –vrouw,
een kunstcollectief of een muzikant? Schrijf
u dan in voor de 13de editie van dit kunstparcours.

Ambachtslui en expoplaatsen
Het Artiestenparcours d'Artistes lokt telkens vele tientallen deelnemende kunste-

naars en vele honderden bezoekers die elkaar
ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Dit
jaar zijn er twee bijzondere oproepen: voor
ambachtslui en voor expoplaatsen. Tijdens de
nieuwe editie zal voor het eerst een ambachtsmarkt georganiseerd worden. Alle
deelnemende ambachtslieden die geen eigen
expoplek hebben worden samengebracht om
hen op die manier in contact te brengen met
het publiek. Daarnaast is er ook een specifieke oproep voor tentoonstellingsruimtes. U
heeft een hart voor kunst? Dan kan u uw woning een weekend lang openstellen als tentoonstellingsplaats. Dit kan een woonkamer,

garage, tuin,... zijn. Om een tekort aan tentoonstellingsplaatsen te vermijden, dringen
de organisatoren er bij de deelnemende kunstenaars op aan om zelf actief op zoek te
gaan naar een expoplaats.

Alle kunstvormen welkom
Het artiestenparcours brengt traditiegetrouw alle kunstvormen samen, van schilderkunst tot fotografie, van beeldhouwkunst tot
installaties. De organisatie geeft de voorkeur
aan Jetse kunstenaars, terwijl ook kunstenaars van buiten onze gemeentegrenzen welkom blijven. De inschrijvingen verlopen via de
gemeentelijke website www.jette.be.
Het artiestenparcours krijgt ook een virtuele, online versie. Daarom wordt de kunstenaars gevraagd om meerdere werken door te
mailen bij hun inschrijving, of een website
waar het oeuvre van de artiest te vinden is.
Surf snel naar de gemeentelijke website
om u in te schrijven en maak u klaar voor een
fantastisch weekend, boordevol interessante
ontmoetingen.
Info: culture@jette.irisnet.be - 02.423.12.65
Inschrijvingen
Artiestenparcours d'Artistes 2018
Nog tot eind november 2017
www.jette.be
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29 september tot 1 oktober 2017

Culturele driedaagse van Klet’Mar Jette
De Jetse herfst zal op een mooie
manier van start gaan in Jette,
want met de tweede editie van
Klet’Mar Jette kunnen we ons op
nieuw opmaken voor 3 dagen vol
cultuur. Deze driedaagse laat ons
de rijkdom van het lokale culturele
leven ontdekken. Plaats van af
spraak is Atelier 34zero Muzeum.

N

oteer alvast 29 en 30 september en
1 oktober in uw agenda. In het boordevolle programma van Klet’Mar
Jette vindt iedereen activiteiten naar z’n gading. Concerten, expo, theater, animatie,
workshops,... Misschien komt u wel drie dagen
langs om te genieten van het ruime culturele
aanbod?

De Clercq (fotografie en video), Gwen De Wolf
(collage), Josiane Degroote (schilderijen), Thomas Deman (fotografie), Ivan Put (fotografie),
Sko (illustraties) en Jérôme Tellier (schilderijen)
enkele van hun werken tentoon. Een uiteenlopend, beperkt maar intrigerend overzicht van
het oeuvre van enkele lokale kunstenaars.
Na de vernissage volgt een muzikaal theaterparcours, ontsproten aan de verbeelding
van Catherine Nowak, die dramatische kunsten doceert aan de (Franstalige) academie.
Dit parcours wordt gevolgd door de grote
‘play-in’ van de Nederlandstalige academie,
waarbij iedereen kan deelnemen aan een onvergetelijk muziekfestijn. De avond wordt afgesloten met een optreden van het Golden
Jazz Sextet en Colibri’s Band, de jazzensembles van de academie die klassiekers brengen
van Ella Fitzgerald tot Miles Davis.
aan valt, veroveren de vuurmeesters van Cirque del Mundo de tuin van Atelier 34zero. De
verbazing zal het winnen van de vrees.
De avond wordt afgesloten met een muzikaal feestje, waarbij de losgeslagen fanfare
Borokov de keet op stelten zal zetten, gevolgd
door de party coverband The Pick Hardo
Bros.

Latijnse ritmes

Zaterdag gezinsdag
Van lokaal kunsttalent tot
jazzklassiekers
De aftrap wordt reeds op vrijdagnamiddag
gegeven, met een optreden van Nico di Santy.
Hij brengt de mooiste ballades en feestelijke
nummers tot leven van Claude François tot
Edith Piaf, van Stromae tot Queen.
’s Avonds vindt de vernissage plaats van de
tentoonstelling Klet’Mar Jette, die een voorsmaakje geeft van het werk van zeven geselecteerde Jetse kunstenaars. Dit jaar stellen Julie

Ook zaterdag belooft een mooie ‘Klet’-dag
te worden, in het bijzonder voor de gezinnen.
De hele namiddag lang zijn er allerlei workshops voor kinderen. Zo krijg je een introductie op animatiefilm, kan je genieten van een
Kamishibaivoorstelling of deelnemen aan een
initiatie ukelele.
In de vooravond palmen de woordkunstenaars het podium in tijdens de Poetry Slam
Competition waarbij op zoek gegaan wordt
naar de beste slamdichter. Als de avond stil-

Op zondag wordt de driedaagse afgesloten
met drie concerten. Een delegatie van de
Jetse academie brengen een selectie van Latijns-Amerikaanse nummers. We blijven vervolgens in de Latijns-Amerikaanse sfeer met
Anacruz, het instrumentale ensemble van Benoît Collet van de Franstalige academie.
Wie nog geen overdosis Zuid-Amerikaanse
ritmes heeft, kan zijn resterende energie kwijt
tijdens het optreden van Sonico. Ze balanceren tussen klassiek en zuiderse dansmuziek
en vormen een fantastische afsluiter voor
deze Jetse culturele driedaagse.
Info en programma:
www.jette.be – culture@jette.irisnet.be
02.423.12.65
Klet’Mar Jette
29 en 30 september en 1 oktober 2017
Atelier 34zero Muzeum
de Rivierendreef 334
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VRIJDAG 29.09

ZATERDAG 30.09

• CONCERT NICO DI SANTY

• KLET’MAR JETTE FAMILY DAY

14u - 15u & 15.30u - 16.30u

14u - 18u

• CIRQUE DEL MUNDO

20u - 20.30u
• OPTREDEN BOROKOV

20.30u - 21.30u
• VERNISSAGE EXPO
KLET’MAR JETTE
MET JULIE DE CLERCQ, GWEN DE
WOLF, JOSIANE DEGROOTE,
THOMAS DEMAN, IVAN PUT,
SKO, JÉRÔME TELLIER.

19u
• MUZIKAAL THEATERPARCOURS

• SCHRIJFWORKSHOP (FR)

14.30u - 16u

22u - 24u
• KAMISHIBAIVOORSTELLING

15u - 16u
• LITERAIR SALON
MET CLAIRE VANDEVIVERE (FR)

14.30u - 16u

19.15u - 20u
• PARTICIPATIEF OPTREDEN
PLAY-IN!

20u - 21.30u

• TRAJETTOIRES

14u - 18u
• INTRODUCTIE ANIMATIEFILM

16u - 18u
• CONCERT GOLDEN JAZZ SEXTET
& COLIBRI’S BAND

21.30u - 23u

• OPTREDEN PICK HARDO BROS.

• INITIATIE UKELELE

16u - 18u

ZONDAG 30.10
• OPTREDEN EL CONDOR PASA

11u - 12u
• OPTREDEN ANACRUZ

13u - 14u
• OPTREDEN SONICO

15u - 16u

ATELIER 34ZERO MUZEUM
de Rivierendreef 334

• POETRY SLAM COMPETITION

18u - 20u
INFO EN PROGRAMMA : WWW.JETTE.BE – CULTURE@JETTE.IRISNET.BE – 02.423.12.65
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Klassiek in de Abdij
Van Weense klassiekers tot Argentijnse passie
Op zondag 3 september start het
nieuwe seizoen van Klassiek in
de Abdij. 10 maanden lang kan u
in de abdij genieten van hoog
staande en verrassende klas
sieke muziek. Trio Portici bijt de
spits af, met Weense klassiekers.
Een maand later is het de beurt
aan Sonico, dat met Argentijnse
passie balanceert tussen klas
sieke en dansmuziek. Dit
concert, opgenomen in het pro
gramma van Klet’Mar Jette, zal
uitzonderlijk plaatsvinden in Ate
lier 34zero.
Ook gezinnen kunnen terecht op
Klassiek in de Abdij. De kinderen
kunnen gratis terecht in de ac
tieve opvang, terwijl de ouders
genieten van de mooiste tonen.
Elk optreden wordt bovendien
afgesloten met een aperitief.

Programma 20172018
• 3 september 2017 - Trio Portici
(Mozart – Schubert – Beethoven –
Haydn)
• 1 oktober 2017 - Sonico
(Rovira – Piazzolla)
• 5 november 2017 - Duo Hallynck
(Liszt – Brahms – Dvorak – Popper)
• 3 december 2017
Nikolaas Kende & Jolente De Maeyer
(Stravinsky – Mendelssohn – Beethoven)
• 7 januari 2018 - Prima La Musica
(Mozart – Tchaikovsky)
• 4 februari 2018 - Philippe Thuriot
(Bach)
• 4 maart 2018 - Quatuor Amôn
(Janácek – Lekeu – Debussy)
• 1 april 2018 - L'Ensemble Clematis
(Corelli – Legrenzi – Reinken – Bach)
• 6 mei 2018
Toon Fret & Veronika Iltchenko
(Bartok – Jongen – Enescu)
• 3 juni 2018 - Viva!Opera
Iris Hendrickx & Gilles Van der Linden
(Verdi – Mozaret – Rossini)

3 september 2017  Trio Portici
Het Portici pianotrio plaatst de Weense klassiekers in de kijker, met werk van het neusje
van de zalm: Mozart, Haydn, Beethoven en
Schubert. Wenen was rond 1800 de hoofdstad
van de Europese muziek. De stad vormde een
smeltkroes van stromingen uit Duitsland, Italië, Hongarije en Bohemen. Componisten werden
aangetrokken
door
die
rijke
muziekcultuur maar evenzeer door Keizer
Jozef II die een groot muziekliefhebber was.
Geen mooier begin van het nieuwe seizoen
denkbaar.
Trio Portici
3 september 2017 om 11u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

1er oktober 2017 – Sonico
Ariel Eberstein, bassist bij het Muntorkest, afkomstig uit Buenos Aires, verzamelt een
schare Belgische en internationale solisten
rond zich, met een project dat het midden
houdt tussen klassiek en dansmuziek. Met
piano, bas, gitaar, bandoneon en viool belicht
Sonico de ‘tango nuevo’ van Eduardo Rovira,
een componist die in de schaduw bleef van de
bekendere Astor Piazzolla. Of dat terecht was
en wat de relaties zijn tussen beiden kunt u
zelf uitmaken, want beide componisten staan
op het programma. Dit concert vindt plaats in
Atelier 34zero – plaats zat om te tangoën.
Sonico
1 oktober 2017 om 15u
Atelier 34zero
de Rivierendreef 334

Meer info:
culture@jette.irisnet.be - 02.423.12.65
Abonnement: 90 ¤ / 45 ¤ (-12, +65 & leden van de Jetse academie)
U kan uw abonnement ook nog aan de kassa van de Abdij van Dielegem kopen tijdens het
eerste concert op 03.09.2017.

Cultuur
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Mezzogiorno middagconcerten
27.09.2017  Com~tradição
In september hervatten de mid
dagconcerten ‘Mezzogiorno’. In de
tuin van het Gemeentehuis kan u
genieten van prachtige, intieme
concerten, door groepen uit alle
windstreken. Eind september is
het de beurt aan de fado van
‘Com~Tradiçao’.

F

ado zit diep ingeworteld in de Portugese cultuur. Om deze traditie te delen,
richtte het trio ‘Com~Tradiçao’ op. Men
hun muziek roepen ze de Portugese ziel op,
met alle bijhorende emoties: blijheid, melancholie, droefheid, liefde, geloof en de befaamde ‘saudade’.

moetingen onderweg hun grote drijfveer.
Deze verrijkende momenten in het leven vormen tevens de inspiratiebron voor hun
nieuwe nummers.
Kom hun prachtige fado ontdekken op woensdagmiddag 27 september.
Gratis toegang. Met aangeboden aperitief.
Reserveren is aangeraden:
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65

Brussel vormt de uitvalsbasis van deze
fado-groep, die eveneens vaak optreedt in
hun land van herkomst en Frankrijk. Naast
hun liefde voor muziek vormen ook de ont-

Concert de midi Mezzogiorno
Com~tradição
27.09.2017 om 12u
Tuin Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100

Verhalen over Brussel via zijn stripauteurs

Demarbaix en De Marck
slaan de handen in elkaar
Tussen Marc Daniels en Eric De
marbaix heerst er een zekere
magie. Nadat ze eerder al Brussel
beschreven via de metrostations
en via zijn bekende sporters, bren
gen ze nu verhalen over Brussel via
zijn stripauteurs.

de stripgeschiedenis. Net zoals in de vorige
albums is de toon educatief en amusant,
waarbij de teksten van Demarbaix gecombineerd worden met de olieverfschilderijen van
De Marck. Doorheen de 40 pagina’s vereeuwigen ze de Brusselse pleinen en straatjes,
toen de striptekenaars er nog ronddwaalden.

Gedroomd duo

B

russel is steeds nauw verbonden geweest met de stripwereld. Zo zagen
twee van de allergrootsten, Hergé en
Franquin, het levenslicht in onze hoofdstad.
Maar wist u ook dat de Antwerpenaar Willy
Vandersteen en de Marseillaan Tibet een
band hadden met Brussel?

Humor en geschiedenis
Trouw aan de geest van de reeks, staat ook
dit derde deel ‘Verhalen over Brussel via zijn
stripauteurs’ vol met anekdotes, knipogen en
wetenswaardigheden die deel uitmaken van

Het nieuwe boek is op het lijf geschreven
van het duo De Marck-Demarbaix. Als auteur
en tekenaar van ondermeer ‘Stam&Pilou’ of
‘De Rode Duivels... van Sporting Brugske-op’
(met Benoît Gosselin als scenarist), is Marc
Daniëls alias De Marck een gepassioneerd
schilder en striptekenaar. Jaarlijks staat hij
ook mee in voor de organisatie van het Jetse
Stripfestival, tijdens het jaarmarktweekend.
Zijn handlanger Eric Demarbaix, voormalig
voorzitter van de Geschiedkundige Kring van
Brussel, is dan weer de auteur van verschillende boeken over onze hoofdstad, maar te-

vens gids en conferencier.
Zin om ondergedompeld te worden in de
Brusselse stripwereld? Het boek ‘Verhalen
over Brussel via zijn stripauteurs’ is te koop
bij de Jetse boekhandels.
Verhalen over Brussel via zijn stripauteurs
Tekst: Demarbaix – Illustraties: De Marck
Editions Deccap&Dition – 13 ¤
Beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels
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Nog tot 8 september 2017

Jette Stream

In september kan u nog 2 vrij
dagavonden terecht op het Kar
dinaal Mercierplein voor Jette
Stream, de ondertussen be
proefde Jetse cocktail met sfeer
en muziek als belangrijkste in
grediënten.

D

e lustrumeditie van Jette Stream
legde tot nu toe een succesvol, zij het
ietwat hobbelig parcours af. Na een
spetterende start in juni en een meer dan
geslaagde julimaand, zorgde het kwakkelweer
van augustus dat het tij enigszins keerde. Zo
moesten half augustus twee liveconcerten afgelast worden door al te ongunstige weersomstandigheden. Gelukkig kan je één van
deze geannuleerde acts op 1 september alsnog aan het werk horen en zien. Ook de
laatste Jette Stream van dit seizoen is één en
al live, met niet minder dan 3 concerten op de
slotavond op 8 september. Dat wordt een
knallende finale op een hopelijk prachtige nazomervrijdagavond.

Jette Stream
Vrijdag 1 en 8 september, van 17u tot 23u
Kardinaal Mercierplein
Gratis toegang

September
• 01/09
LIVE : Monday Penny

The Story of Olivier Gosseries 2010s
• 08/09
LIVE :

Wuman  La Plage  Hi Cool Kid Gang
Meer info:
www.facebook.com/JetteStream
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Ploef Plus On est de Fous
Activiteiten trekken zich langzaam op gang…

Muziek

PikniK kosmik
Zondag 3 september
16u: Concert Kosmokratos: rebetika à la belge
Kosmokrators brengt Griekse rebetikaliederen met Nederlandse, Frans en Griekse teksten. De vertalingen blijven dicht bij het
origineel, en behouden het authentieke harde
en ondergrondse karakter. Steeds gaat het
om doorgewinterde teksten, soms aangepast
aan het hier en nu, soms hard, soms teder,
vaak voorzien van een flinke dosis humor.
Kosmokratos: Frans De Clercq (zang en bouzouki), Michalis Karakatsanis (zang en bouzouki), Karsten de Vilder (zang en gitaar),
Dimi Dumo (zang en percussie), Stergios Papadopoulos (bas), Carlo Strazzante (percussie).

Concert

PikniK jazz
Zondag 17 september
16u: Concert Nicolas Thys
Nicolas Thys toerde de wereld rond met zijn

contrabas om te spelen met tal van muzikanten uit diverse horizonten, maar nog nooit
speelde hij solo. Hout, snaren, strijkstok, percussie, boventonen, noten en zo veel meer
om te ontdekken.

Fototentoonstelling

‘A Trois à Detroit’
9, 10 en 16, 17 september, telkens van
14u tot 19u
Met een bevolking die voor meer dan 80% uit
Afro-Amerikanen bestaat, criminaliteitscijfers
die de pan uit swingen en eindeloze industrieterreinen, is Detroit zowat het symbool van
het verval van Amerika.
Olivier Kempinaire, David Slaager en Paul
Barbieux – citytrippers in hart en ziel – vertoefden 10 dagen in dit Amerika waarover
weinig gesproken wordt. Alle drie hadden ze
een verschillende kijk op de stad en kwamen
ze terug met foto’s van stadstaferelen, mensen, street art en een 3D-film. Deze tentoonstelling dompelt je onder in de sfeer van Motor
City terwijl de 3D-film (67 min.) continu vertoond wordt. Opgelet: op 17 september enkel
vertoning om 14.30u.

Diversen
Ploef! is elke zondag open van 14u tot 18u,
ook als er geen activiteiten gepland zijn. Kom
er een praatje slaan, een gezelschapspel spelen, plannen maken, vragen stellen, mensen
ontmoeten, lezen in de tuin of gebruik maken
van de barbecue!
SASASA herneemt zijn cursussen. Surf naar
hun website en misschien ontdek je interessante workshops...
En dan zijn er natuurlijk nog de bijeenkomsten van Zebrapad, les paniers bio, Jette en
Transition, het Duurzame wijkinitiatief ‘A la
Bon'Aventure’, JetteSEL,...

Ploef !
Plus On Est de Fous
Bonaventurestraat 100
ploefplus@gmail.com
www.ploef.eu
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Le Rayon Vert
Nieuw seizoen uit de startblokken!
Infoavond

Incredible edible
Woensdag 13 september om 19.30u

elkaar uit te wisselen, de sociale banden te
versterken en andere voedingsmiddelen te
(her)ontdekken.
Het bijzondere aan deze ‘Incredible edible’ ligt
in de keuze van de planten voor de bakken.
Het gaat namelijk om ‘wilde planten’. Op die
manier willen we de natuurlijke smaak van
vergeten of miskende groenten onder de aandacht brengen en benadrukken dat dit ‘onkruid’ dat ons omringt, heel wat verrassingen
in petto heeft!
Gratis

Dansavond
De wijk rond Le Rayon Vert heeft eindelijk
haar eigen ‘incredible edible’-project! Dit betekent dat vrijwilligers gratis groenten ter beschikking stellen die ze zelf gekweekt hebben
in een moestuintje ergens in de stad of op het
platteland. De bedoeling hiervan is om de
openbare ruimte op te waarderen door ze
groener en ‘smakelijker’ te maken, een plaats
te creëren om weetjes en vaardigheden met

Volkdansen in het Centre
culturel
Vrijdag 22 september om 20u
Op bals populaires, met hun traditionele dansen
en live begeleiding, wisselen koppeldansen
(polka, scottish) af met groepsdansen (bourrées,
rondo’s). Zin om de stap te wagen of gewoon benieuwd om kennis te maken met een gezellig

tijdverdrijf onder mekaar? Le Rayon Vert nodigt
je op 22 september uit in het Centre culturel op
de tweede editie van hun volksbal. Een animatrice zorgt voor een korte en ludieke initiatie
waarbij de basispassen van een tiental typische
dansen zullen aangeleerd worden, waarbij de
nadruk eerder ligt op het plezier dan op de techniek. Op de tonen van de harmonica, de accordeon, de viool of viola da gamba maak je een trip
door Europa: Frankrijk, Ierland, Italië,...
Prijs: 8 euro/6 euro (studenten, werkzoekenden, gepensioneerden)
Reserveringen: lerayonvert@skynet.be
0498.63.75.97

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

16 en 17 september 201

Open Monumentendagen
Natuur in de stad
Dit jaar vormt ‘Natuur in de stad’
het thema van de Open Monumen
tendagen op 16 en 17 september
2017. De ideale gelegenheid om en
kele unieke plekjes te (her)ontdek
ken in het Brusselse of in Jette.

serres, bruggen en grotten, pergola’s, beelden
en fonteinen) Daarnaast is er ook aandacht
voor de aanwezigheid van de natuur in de gebouwen, van inspiratie voor decoratie tot het
gebruik van natuurlijke materialen.

Behalve de te bezoeken plaatsen zullen op
heel het grondgebied van het gewest talrijke
activiteiten worden aangeboden. Wandelingen
te voet, per fiets, ontdekking van fauna en
flora, bustochten, tentoonstellingen… zullen u
door de Brusselse gemeentes meenemen.

Tentoonstellingen en wandelingen

O

p het programma staan uiteraard de
parken, tuinen en squares, maar ook
de relatie tussen architectuur en natuur (kastelen, tuinwijken, wintertuinen en interieurs, bedrijven in een groene omgeving,
cottages en landhuizen, boerderijen en ander
ruraal erfgoed…). En natuurlijk ook de
constructies in tuinen en parken (kiosken,

In Jette kan u terecht in 5 patrimoniale pareltjes: de Abdij van Dielegem, de Kinderboerderij, het domein van de OLV van Lourdesgrot,
het Laarbeekbos en het Koning Boudewijnpark. U kan de expo ‘Patrimonium en natuur
in het Graafschap Jette’ ontdekken, deelnemen aan geleide bezoeken, gezinsparcours in
het Laarbeekbos of aan de wandeling ‘Verborgen schatten van het Koning Boudewijnpark’.

Meer info:
www.openmonumentendagen.brussels
Open Monumentendagen
Natuur in de Stad
16 en 17 september 2017
Gratis

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.

Boubker Macbahi
groot hard, kritische geest
In enkele woorden
Een fulltime-imam is Boubker Macbahi uiteraard niet. Zijn hoofdactiviteit is lesgeven,
meer bepaald islamgodsdienst, geschiedenis
en filosofie. Dat doet hij al 32 jaar met hart en
ziel, want het is naar eigen zeggen een job die
hem op het lijf geschreven is. Maar op vrijdag
en in het weekend zet hij zijn spreekwoordelijke petje van imam op, respectievelijk om
voor het gaan in het vrijdaggebed en om Arabische les te geven aan Jetse moslimkinderen, twee activiteiten die hij uitoefent in de
Jetse moskee in het doodlopende stuk van de
Léon Theodorstraat, vlak naast de spoorweg.

vraag en aantwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
In 1999 zijn we verhuisd van Brussel-Stad naar
Jette. We zochten iets om te kopen en vonden
toevallig iets in Jette. Mijn vrouw kende Jette al
goed toen we hier aankwamen, want zij groeide
op in de Vlamingenstraat. Haar moeder heeft
jarenlang gewerkt voor het farmaceutische bedrijf Pfizer in de Léon Theodorstraat, waar nu
onder meer enkele diensten van het gemeentebestuur gevestigd zijn.
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
Dan kom ik terug bij Pfizer. Mijn toekomstige
schoonmoeder bracht me in contact met de
verantwoordelijken van het bedrijf, waarover
ik tijdens mijn studies aan de ULB mijn thesis
maakte. Via haar leerde ik trouwens mijn latere
echtgenote kennen, dus onrechtstreeks heeft
Pfizer min of meer mijn toekomst bepaald.
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
Jette heeft het geluk bestuurd te worden
door een heel gedreven ploeg. Dat was vroeger al zo met Jean-Louis Thys en dat is niet
anders met de huidige burgemeester. Het is
ook geruststellend om te zien dat ons belastinggeld wel degelijk goed besteed wordt. De
banken die onlangs her en der in de gemeente geïnstalleerd werden, zijn daar een
uitstekend voorbeeld van.

- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
Mijn huis natuurlijk! Maar daarnaast uiteraard
de moskee, ook al is die ruimschoots te klein
geworden voor de ongeveer 300 gelovigen
die hier ’s vrijdags komen bidden. Gelukkig
krijgen we binnen afzienbare tijd een nieuw
cultureel centrum op een terrein aan de Esseghemstraat. En bij uitbreiding is elk huis
van God een aangename plek voor mei, of dat
nu een moskee, een kerk of een synagoge is.
Dus reken de Sint-Pieterskerk ook maar tot
een van mijn favoriete plekjes.
- Wat kan er nog beter in onze gemeente?
We moeten meer oog hebben voor de minstbedeelden in onze maatschappij. Er zijn nog
te veel mensen die door tegenslag – werkloosheid, invaliditeit,… – de eindjes niet aan elkaar
kunnen knopen. We moeten gewoon alles op
alles zetten om ervoor te zorgen dat niemand
voor het einde van de maand tot de bedelstaf
veroordeeld is. In dat opzicht draag ik bijvoorbeeld initiatieven als De Engelbewaarder en
andere sociale restaurants een warm hart toe.
Ook in ons nieuwe centrum Averroes voorzien
we een dergelijke inplanting.

- Op welke manier zet u zich in voor het
Jetse leven?
Ik probeer me vooral ten dienste te stellen
van de jeugd via opvoeding en onderwijs. Veel
jongeren van Maghrebijnse afkomst hunkeren
echt naar meer duiding bij hun godsdienst en
die kunnen ze beter niet op het internet gaan
zoeken. Ik probeer hen een kritische geest bij
te brengen waarbij ik de nadruk leg op de
rede zodat ze enkel wat logisch en redelijk is
als waarheid aanvaarden.
Naast een educatieve heb ik ook een meer
sportieve bezigheid. Ik geef namelijk voetbaltraining aan jongeren. Als voetbalfan is het
een gedroomde hobby en de boog kan niet altijd gespannen staan, nietwaar…
- Met wie moeten we deze reeks verderzetten?
Kurt Christophe, een medewerker van L’Abordage die uitstekend werk verricht met de jongeren.

Wat zou uw slogan zijn voor Jette?
‘Jette, een gemeente naar mijn hart, voor
eens en voor altijd’
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Agenda

Agenda /09
1.09 > 31.10.2017
ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE
PLAN D’ACTION COMMUNAL
DE STATIONNEMENT
OPENBAAR ONDERZOEK
OVER HET GEMEENTELIJK
PARKEERACTIEPLAN

3.09.2017
CONCERT TRIO PORTICI
11h
Abbaye de Dieleghem
Dielegemabdij
rue Tiebackxstraat 14

9.09.2017
STREATFEST
14h-18h
GC Essegem
rue Léopold I-straat 329

9 & 10.09.2017
FÊTE DE LA FERME POUR
ENFANTS
FEEST VAN DE KINDERBOERDERIJ
11h-18h
Petite rue Saint-Anne
Kleine Sint-Annastraat

18.09.2017
SÉANCE D’INFO ‘ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL ?’
INFOSESSIE ‘FEITELIJKE
VERENIGING OF VZW ?’
Bibliothèque néerlandophone Nederlandstalige bibliotheek
Place Mercierplein 6

18 > 21.09.2017
ACTION CONTENEURS MOBILES
ACTIE MOBIELE CONTAINERS
Infos : www.jette.be

3.09.2017
CONCERT KORMOKRATOS
16h
Ploef !
rue Bonaventurestraat 100

5.09.2017
SÉANCE D’INFO ATELIERS
‘IMAGE DE SOI’
De 10h à 11h45
Salle communale des fêtesPlace
Cardinal Mercier 10

6.09.2017
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONTRAT DE QUARTIER DURABLE ‘MAGRITTE’
ALGEMENE VERGADERING
DUURZAAM WIJKCONTRACT
‘MAGRITTE’
18h30
Salle communale des fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10

6.09.2017
EXPO JETTE MET
14h30
Place Mercierplein

7 > 10.09.2017
BRUSSELS POETRY FEST
www.poetryfest.brussels

14.09.2017
PRÉSENTATION LABEL ‘MIEL
DE JETTE’ & VISITE DU JARDIN D’ABEILLES
VOORSTELLING LABEL
‘JETSE HONING’ & BEZOEK
BIJENTUIN
18h30
Service des Plantations
Beplantingsdienst
av. du Laerbeeklaan 120

16 & 17.09.2017
JOURNÉES DU PATRIMOINE
OPEN MONUMENTENDAGEN

16.09.2017
FÊTE DU CENTRE CULTUREL
13h-18h
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer 145

17.09.2017
DIMANCHE SANS VOITURE
AUTOLOZE ZONDAG

17.09.2017
CONCERT NICOLAS THYS
16h
Ploef !
rue Bonaventurestraat 100

20.09.2017
CINÉ KIDS : GUS, PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE
15h
Centre Armillaire – bd de Smet
de Naeyer 145

21.09.2017
CINÉ-DÉBAT ‘PRÊT À JETER’
18h30
Centre Armillaire – bd de Smet
de Naeyer 145

24.09.2017
PROMENADE VILLA SAMSON
WANDELING VILLA SAMSON
11h-17h
Site UZ Brussel

24.09.2017
UIT DE VEREN: HANDS UP!
10h30
GC Essegem
rue Léopold I-straat 329

27.09.2017
CONCERT MEZZOGIORNO –
COM~TRADIÇÃO
12h
Jardin de la Maison communale
Tuin Gemeentehuis
chaussée de Wemmelsesteenweg 100

27.09.2017
CINÉ-SOUKIRAÏ : JE SUIS
MORT MAIS J’AI DES AMIS
20h
Centre Armillaire – bd de Smet
de Naeyer 145

28.09.2017
21.09.2017
CIN’AÎNÉS : ‘LE MAJORDOME’
14h
Centre Armillaire – bd de Smet
de Naeyer 145

23.09.2017
SALON DE L’AUTOPARTAGE
AUTODEELSALON
14h>17h
Bibliothèque néerlandophone –
Nederlanstalige bibliotheek
Place Mercierplein 6

23.09.2017
BRUXELLES EN 10 LEÇONS :
LES IMPASSES BRUXELLOISES
11h
Centre Armillaire – bd de Smet
de Naeyer 145

EXPLORATION DU MONDE :
LE LAOS
14h30
Centre Armillaire – bd de Smet
de Naeyer 145

28.09.2017
FILM: HOME
20h
GC Essegem – rue Léopold Istraat 329

29.09>1.10.2017
KLET’MAR JETTE
Atelier 34zero Muzeum
drève de Rivierendreef 334

