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Leve de zomer!

De zomervakantie is eindelijk
aangebroken. Hoewel we konden rekenen op een fantastische
lente,
zorgen
de
zomermaanden toch voor dat
extra tikkeltje vakantiegevoel.
In Jette worden er alvast heel
wat activiteiten georganiseerd
de komende maanden, zodat u
een spetterende zomer kan beleven binnen uw eigen gemeente.

V.U.: HERVÉ DOYEN, BURGEMEESTER
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Nieuws van het gemeentebestuur
VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
SURF NAAR
WWW.JETTE.BE

Woord van de
Burgemeester
Een nieuw hoofdstuk

“

Mocht de geschiedenis van het
gemeentebestuur in een boek
beschreven worden, dan start
er nu een nieuw hoofdstuk. Na
29 jaar trouwe dienst binnen
het gemeentebestuur, gaat de heer Paul-Marie
Empain, onze gemeentesecretaris, met pensioen.
Nutteloos te herhalen dat onze gemeente heel
wat veranderingen onderging sinds zijn start als
gemeentesecretaris. Jette telt intussen 20.000
bewoners meer en evolueerde op verschillende
vlakken. Dit was onder meer mogelijk dankzij zijn
professionalisme, zijn aandacht voor zijn personeel en voor het welzijn van zijn werknemers.
Hij zette zich in om de Jettenaren een modern gemeentebestuur te bieden, een absolute voorwaarde voor de goede ontwikkeling van een
gemeente.
Maar wat doet een gemeentesecretaris eigenlijk? Dit is de grote bestuurder van een gemeentebestuur. Hij/zij moet de gemeentediensten
leiden en coördineren, het gemeentepersoneel

beheren, de gemeenteraad en het college voorbereiden en de verslagen van deze vergaderingen
opmaken. Daarnaast medeondertekent hij de officiële documenten van het gemeentebestuur. Hij
zit eveneens het directiecomité voor (bestaande
uit de gemeentesecretaris en de directeurs van de
gemeentelijke departementen).
De gemeentesecretaris voert de instructies uit
die hij ontvangt van de gemeenteraad, het college
of de burgemeester, naargelang hun respectievelijke bevoegdheden. En aangezien u de leden van
de gemeenteraad en het college verkiezen, kunnen we stellen dat de cirkel rond is.
Door het nakende vertrek van de heer Empain
ging het gemeentebestuur op zoek naar een
nieuwe gemeentesecretaris. De kandidaat moest
de capaciteiten hebben voor de functie en voldoende brede schouders. Doorheen de selectieprocedure en examens viel de keuze op Benjamin
Goeders, de voormalige voorzitter van de Jetse
Haard en voormalig marketingmanager van de
Belgische Voetbalbond. Ik wens hem dezelfde
mooie, lange carrière binnen het gemeentebestuur.
Paul-Marie, dank je wel en
het ga je goed!
Benjamin, welkom en
veel succes!

”

Uw burgemeester

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Alle diensten:
Van maandag tot vrijdag, van
8.30u tot 14u. Het Gemeentebestuur is tijdens de maanden
juli en augustus niet open op
donderdagnamiddag en –avond.

THEODOR 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Alle diensten:
Van maandag tot vrijdag, van
8.30u tot 14u. Het Gemeentebestuur is tijdens de maanden
juli en augustus niet open op
donderdagnamiddag en –avond.

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

SLUITINGSDAGEN
Het Gemeentebestuur zal gesloten zijn op woensdag 15 augustus OLV Hemelvaart en op
maandag 27 (Jaarmarkt).

Zomerbreak
Volgende maand ontvangt u
geen Jette Info. Midden augustus is er het speciaal jaarmarktnummer en vanaf eind augustus
ontvangt u Jette Info opnieuw
maandelijks in de bus.
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Nieuwe gemeentesecretaris in Jette
PaulMarie Empain geeft de fakkel
door aan Benjamin Goeders
Na bijna 30 jaar trouwe dienst in
Jette, vertrekt de gemeentesecre
taris PaulMarie Empain met pen
sioen. Samen met zijn opvolger
Benjamin Goeders overliep hij zijn
carrière. Meteen ook de gepaste
gelegenheid omde nieuwe ge
meentesecretaris beter te leren
kennen.

D

e ene zie je steeds met vlinderdas, de
andere verkiest een poloshirt. De ene
heeft zijn hele leven in een openbaar
bestuur gewerkt, de andere komt uit de privésector. De ene begon eind jaren ’80 in Jette
te werken, de andere werd begin jaren ’80 geboren,… Op het eerste zicht hebben ze een totaal ander profiel, maar toch zijn er ook
behoorlijk wat overeenkomsten.
Allebei volgden ze de studies economische
wetenschappen, zijn ze Brusselaar, stond hun
vader aan het hoofd van de Informaticadienst
van Stad Brussel, hebben ze twee kinderen,
gaven/geven ze lessen economie en maakten
ze als dertiger hun intrede in het Jetse gemeentebestuur. Redenen genoeg dus om de
voorbereiding van de officiële overgang op 31
juli 2018 vlot te laten verlopen.

Paul-Marie Empain:
automatiseren en hervormen
Nadat hij aan de slag was bij Stad Brussel
en het Ministerie van Financiën, vervoegde
Paul-Marie Empain het Jetse gemeentebestuur in 1989 waar hij officieel gemeentesecretaris werd in november van hetzelfde jaar.
Tijdens zijn carrière werd hij geconfronteerd met een grote bevolkingstoename in
Jette (van 36.000 tot 52.000 bewoners). Zijn
uitdaging bestond eruit om het gemeentebestuur te automatiseren en te hervormen
zodat deze zich aanpaste aan de evolutie van
onze samenleving. Zo steeg het aantal plaatsen in de crèches en de scholen, werd er meer
gemeentepersoneel aangeworven, werd het
kwaliteitslabel ISO9001 behaald en werd het
huisvestingsproject de Tuinen van Jette ver-

wezenlijkt. Binnen het gemeentebestuur werden eveneens verschillende vernieuwingen
doorgevoerd, zoals onder meer de nieuwe arbeidsovereenkomsten, het evaluatiesysteem
van het personeel of het vernieuwde gemeentelijk organigram. Hij zette zich steeds in voor
het gemeentepersoneel dat hij stimuleerde
om een zo goed mogelijke dienstverlening te
realiseren. Een minpuntje in zijn carrière is
zijn frustratie dat hij het telewerk niet kon invoeren.
Nu geeft Paul-Marie Empain dus de fakkel
door en kan hij meer tijd besteden aan zijn familie en zijn hobby’s.

Benjamin Goeders:
het gemeentebestuur digitaliseren
Benjamin Goeders kent Jette door en door,
maar tot voor kort dacht hij zich via de lokale
politiek te investeren voor zijn gemeente. De
vacature voor gemeentesecretaris liet deze
marketingdirecteur van de Belgische Voetbalbond echter opteren voor een andere carrière.
Zijn kennis van de politieke wereld en zijn
ervaring in de privé-sector vormen voor hem
extra troeven binnen zijn nieuwe functie. Hij

kijkt tevreden terug op de verwezenlijkingen
van zijn voorganger, maar de vroegere voorzitter van de Jetse Haard weet dat hem ook
verschillende uitdagingen wachten. Te beginnen met de digitalisering van het gemeentebestuur. De samenleving digitaliseert
razendsnel en het gemeentebestuur moet
volgen. Hij is dan ook van mening dat de Jettenaren meer moeten kunnen bekomen via
hun computer of smartphone.
We wensen Benjamin Goeders alvast een
even lange en mooie carrière als zijn voorganger!

Wat is de rol van
de gemeentesecretaris?
De gemeentesecretaris vertegenwoordigt
het gemeentebestuur. Hij bestuurt en verzekert de goede werking. Hij staat aan
het hoofd van het personeel maar hij
moet eveneens de beslissingen van het
college controleren op het respect voor
het wettelijk kader.
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Van op de banken van de Gemeenteraad…
Gemeenteraad van van 30 mei 2018
Toetreding Jette tot
portaalsite BE-Alert

atie impact heeft, meteen de nodige veiligheidsinstructies ontvangen (bv. ramen en
deuren sluiten bij een brand). Meer info vindt
u op www.be-alert.be, waar u zich ook kan inschrijven voor deze dienst.

T

ijdens de zitting van de maand mei
keurde de Jetse gemeenteraad de toetreding van de gemeente tot het alarmeringssysteem BE-Alert goed. Deze tool van
de FOD Binnenlandse Zaken moet de bevolking bij noodsituaties sneller en efficiënter
waarschuwen. BE-Alert vervolledigt zo de lijst
van informatiekanalen voor de Jetse bevolking die tot nu toe in hoofdzaak geïnformeerd
werd via de (sociale) media en de hulpdiensten. Door zich aan te sluiten bij BE-Alert
geeft de gemeente de burgemeester (die wettelijk bevoegd is om het gemeentelijk rampenplan af te kondigen) de machtiging om,

De volgende gemeenteraad vindt plaats op
woensdag 29 augustus 2018 om 20u.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke
gemeenteraadszitting op
https://publi.irisnet.be

indien nodig, de bevolking via sms, een gesproken bericht of een e-mail te waarschuwen. Zo kunnen inwoners die zich vooraf
hebben ingeschreven en waarop de noodsitu-

Juliaugustus

Sluitingsdagen & zomeruurrooster
Het Gemeentebestuur zal geslo
ten zijn op woensdag 15 augustus
(O.L.V. Hemelvaart) en maandag
27 augustus (Jaarmarkt).
Zomeruurrooster van het
Gemeentebestuur
Tijdens de maanden juli en augustus gelden er andere openingsuren voor de gemeentediensten. Dit uurrooster geldt zowel voor de
diensten in het Gemeentehuis (Wemmelsesteenweg 100) als voor de diensten Gemeentelijk patrimonium en Openbare ruimte (Léon
Theodorstraat 108). Alle diensten zijn tijdens
de maanden juli en augustus bereikbaar van
maandag tot vrijdag, van 8.30u tot 14u. Het
gemeentebestuur is tijdens de maanden juli
en augustus dus niet open op donderdagnamiddag en -avond.
Openingsuren Gemeentebestuur in juli en
augustus
Alle diensten:
van maandag tot vrijdag, van 8.30u tot 14u
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Leerijk debat over vluchten over Jette
De Verdoodtzaal liep aardig vol op
woensdagavond 20 juni. Aanleiding
was het geplande debat over de
vluchten over Jette. De aanwezige
Jettenaren wilden maar al te graag
tekst en uitleg over dit thema dat
de gemoederen blijft verhitten.

N

a een lezing annex debat vorig jaar,
in aanwezigheid van Brussels Minister van Leefmilieu Céline Frémault,
wilde de gemeente Jette dit keer de Directeur-Generaal van de Ombudsdienst voor de
luchthaven Brussel-Nationaal, Philippe Touwaide, aan het woord laten in het dossier van
de vluchten boven Brussel. Het was , die de
honneurs mocht waarnemen.

Dossierkennis en flair
Na de korte inleiding, waarin ze terugkwam
op de acties die de gemeente al ondernam in dit
dossier (moties, petitie, geluidsmeter, ontmoeting met de ministers van mobiliteit, gerechtelijke actie,...) gaf de schepen van Leefmilieu het
woord aan de regeringsbemiddelaar. Omdat de
techniek het liet afweten, besloot deze dan maar
zonder powerpointpresentatie een stand van
zaken over de kwestie te geven. Hij deed dat niet

alleen met de nodige flair, maar vooral met een
doorgedreven dossierkennis, waarbij hij goochelde met feiten, data en argumenten, doorspekt met hier en daar een anekdote. Daarna
antwoordde hij uitvoerig en zo accuraat mogelijk
op de vragen die zijn medewerkers tijdens de
pauze verzameld hadden onder het aanwezige
publiek.

Federaal begrip
Na afloop had ook de burgemeester woor-

den van lof voor de gastspreker, maar ook het
publiek werd gecomplimenteerd voor de serene sfeer. En het moet gezegd: de temperatuur in de zaal mag dan lichtjes verhit
geweest zijn, de gemoederen waren dat op
geen enkel moment. Hij drukte de Jettenaren
nogmaals op het hart dat de gemeente hun
belangen in dit dossier zal blijven verdedigen
en was verheugd dat Jette zich hierbij ook begrepen voelt door de federale overheid in de
persoon van de regeringsbemiddelaar.

Gemoedelijke verwelkomingsreceptie
genaturaliseerde Belgen

O

p woensdag 20 juni waren een 50-tal
Jettenaren ingegaan op de uitnodiging van de gemeente om het glas te
heffen op hun nieuwe nationaliteit. De personen in kwestie mogen zich namelijk sinds kort
officieel Belg noemen. Op deze verwelkomingsreceptie kregen deze nieuwe landgenoten de kans om de politieke mandatarissen te
leren kennen en te verbroederen met andere
Jettenaren die net als zij de afgelopen twee
jaar de Belgische nationaliteit verkregen hadden.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Stemmen als buitenlander

Zowel Belgen als buitenlanders
zijn stemgerechtigd voor deze ver
kiezingen. Voor Belgen geldt stem
plicht. Dit betekent dat ze verplicht
zijn te stemmen, voor zover ze vol
doen aan de kiesvoorwaarden: 18
jaar oud, ingeschreven in het be
volkingsregister, beschikken over
burgerrechten. Wie verzaakt aan
zijn stemplicht, riskeert een boete
en/of gerechtelijke vervolging.

V

oor onderdanen van een lidstaat van
de Europese Unie gelden dezelfde regels, met dat verschil dat zij over kiesrecht beschikken en niet over kiesplicht. Als
ze willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, moeten ze zich inschrijven op de
kiezerslijst, voor 31 juli 2018. Dit gebeurt via
het formulier dat u op de gemeentelijke website www.jette.be vindt. Wie zich ingeschreven
heeft voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen, moet dit niet opnieuw doen.

Ook onderdanen van een staat die geen
lidstaat is van de Europese Unie kunnen stemmen. Een bijkomende voorwaarde voor hen is
dat ze al minstens vijf jaar in België verblijven.
Daarnaast moet hij/zij natuurlijk ook aan de
kiesvoorwaarden voldoen en zich vooraf als
kiezer inschrijven via het formulier dat ze online vinden op de gemeentelijke website.
U kan zich ofwel persoonlijk aanbieden bij
de administratie van de gemeente waar u uw
woonplaats heeft om er het ingevulde formulier af te geven, ofwel uw aanvraagformulier
per brief verzenden (dienst Demografie Wemmelsesteenweg 100).
Gemeenteraadsverkiezingen
(14 oktober 2018)
31 juli 2018:
Uiterste datum inschrijving op de kiezerslijst
voor buitenlanders
Meer info:
verkiezingen2018.brussels

Zin om te zetelen
als bijzitter?
De organisatie van verkiezingen is telkens weer een huzarenstukje. 32 kiesbureaus verdeeld over het gemeentelijk
grondgebied, honderden stemhokjes,
stemcomputers, voorzitters, secretarissen en bijzitters,… Er gaat een hele machinerie schuil achter deze hoogmis van
de democratie.
Wenst u actief deel te nemen aan de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen
in oktober 2018? Het Gemeentebestuur zal
voorzitters, secretarissen en bijzitters aanduiden onder haar bewoners. Maar u kan
zich ook melden als vrijwilliger. Niet alleen
vervult u zo uw burgerplicht, maar ook
krijgt u een unieke blik achter de schermen
van de verkiezingen.
Geïnteresseerd?
Stuur een mailtje naar de dienst demografie
yverschoren@jette.irisnet.be.

Samenleving
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Een contactpunt als extra middel
voor inbraakpreventie
Samen met de politie zet de dienst
Stadspreventie zich dagelijks in om
inbraken te vermijden. Wist je dat
je een beroep kan doen op de ge
meentelijke diefstalpreventieadvi
seur om ter plaatse tips te komen
geven om jouw woning beter te
beveiligen? Een nieuw contactpunt
moet de afstand tussen de Jettena
ren en de diefstalpreventieadvi
seur verkleinen.

tief. De overige 80% gebeurt ná een inbraak.
Om deze preventieve bezoeken maximaal te
laten renderen, wordt op 5 juli een contactpunt
geïnstalleerd in de inkomhall van het Gemeentehuis. Via dit contactpunt kunnen de Jettenaren een bon aanvragen die ze kunnen inruilen
voor een bezoek van de diefstalpreventieadviseur. Dit contactpunt zal ook ter beschikking
gesteld worden van het publiek tijdens verschillende activiteiten die veel volk lokken,
zoals de jaarmarkt of culturele evenementen.
Wil je meer info over inbraakpreventie?
Aarzel niet om alvast contact op te nemen
met de diefstalpreventieadviseur :
02.423.11.50
inbraakpreventie@jette.irisnet.be

S

inds 2014 kan je een afspraak maken
met de diefstalpreventieadviseur om
je woning gratis te laten controleren
op inbraakveiligheid. Hij geeft je nuttige tips
om je beter te wapenen tegen inbraak.
Voorkomen is beter dan genezen. In 2017
vonden er nog 472 inbraken plaats in Jette.
Toch gebeurt slechts 20% van de huidige huisbezoeken van deze preventieadviseur preven-

Infobox inbraakpreventie
Vanaf 5 juli in de inkomhall van
Het Gemeentehuis - Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur

Hittegolfplan
Bijzondere maatregelen bij extreme hitte

N

a minimaal 5 zomerse dagen van
minstens 25 graden, waaronder minstens drie tropische dagen met meer
dan 30 graden, spreekt men van een hittegolf.
In dergelijke gevallen moet men enkele voorzorgen nemen met het oog op onze gezondheid.
Dergelijke extreme hitte en de bijhorende
ozonpieken hebben een nefaste invloed op de
gezondheid, vooral die van jonge kinderen,
ouderen (vooral alleenstaanden) en chronisch
zieken. Hou bij een hittegolf alvast rekening
met de tips hiernaast.
Bent u alleenstaand of behoort u tot een
risicogroep? Hebt u nood aan gezelschap tijdens periodes van extreme hitte? Kent u iemand die in het geval van een hittegolf hulp
kan gebruiken?
Contacteer het callcenter van de FOD Volksgezondheid op 02.524.97.97 (van 8 tot 17u).

• Drink veel water en bevochtig uw lichaam
(bad, verstuiver,…).
• Blijf binnen en vermijd fysieke inspanningen tijdens de warmte.
• Hou ramen, gordijnen, zonnewering en
rolluiken overdag dicht.
• Blijf in de schaduw en zoek koele plekjes
op.
• Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.
• Draag een hoed en lichte, luchtige en
heldere kleren.
• Informeer naar de gezondheidstoestand
van mensen rondom u en help ze.
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Vrijwilligers in de bloemetjes gezet
Sociale gids moet sociale samenwerking nog verbeteren
Vrijwilligers vormen een funda
mentele schakel in de maatschap
pij. Hun inzet is fundamenteel voor
veel organisaties, in het bijzonder
voor de verenigingen met een so
ciaal karakter. Daarom werden
deze vrijwilligers midden juni in de
bloemetjes gezet door het ge
meentebestuur. Tijdens deze ‘vrij
willigersavond’
konden
de
aanwezigen ook kennis maken
met de nieuwe sociale gids.
Sociaal landschap

D

e vele Jetse vzw’s, initiatieven en organisaties zouden niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. Honderden
Jettenaren hebben al de stap gezet en zijn actief in verenigingen of burgerinitiatieven
(wijkcomités, stadsprojecten,…). Aarzel niet
om rechtstreeks contact op te nemen met de
verenigingen voor meer informatie over hun
activiteiten of over hun behoeften aan helpende handen. Als u zelf aan de slag wil als
vrijwilliger, kan u ook terecht bij de gemeentelijke dienst Sociaal leven en Burgerschap
via (vsc-slb@jette.irisnet.be).

Voortaan beschikt Jette over een sociale
gids. Deze brochure toont het sociaal landschap in Jette, met de vzw’s en openbare organisaties die actief zijn op sociaal vlak:
sociale cohesie, gezondheid, sociale hulp,
schoolondersteuning, kansarmoede, burgerschap, cultuur,… De vzw’s en organisaties zijn
opgenomen per thema, met de bijhorende basisinformatie. In het tweede deel van de gids
vindt u meer details. Wist u bijvoorbeeld dat
Jette beschikt over een organisatie voor personen met bipolaire stoornis, over sociale restaurants of over een dagcentrum voor

volwassen autisten? Deze zijn allemaal opgenomen in de sociale gids, samen met een vijfigtal andere verenigingen, initiatieven en
organisaties.
Via deze sociale gids zullen deze sociale
organisaties nog beter kunnen samenwerken
en hun werking beter op elkaar kunnen afstemmen. Kortom, een handig werkmiddel.
U vindt de Jetse sociale gids op onze gemeentelijke website www.jette.be. Een papieren versie kan u aanvragen bij de
gemeentelijke dienst Sociaal leven en Burgerschap op 02.422.31.24.

Op zoek naar een luisterend oor?

Bel naar TeleOnthaal

S

oms heb je nood aan een gesprek,
maar weet je niet waarheen. Of heb je
zin om jouw verhaal anoniem te doen.
Tele-Onthaal is er voor jou als je op zoek bent
naar een luisterend oor, 24u op 24 en 7 dagen
op 7.
De klok rond bemannen vrijwilligers de telefoon en de chat van Tele-Onthaal. Je kan
dag en nacht terecht op het telefoonnummer
106 of op de chat, met jouw kleine en grote
zorgen. De gesprekken gebeuren bovendien
anoniem.

Je kan met Tele-Onthaal praten over de
meest uiteenlopende onderwerpen. Mensen
bellen of chatten vaak over relatieproblemen,
ziekte, depressie, eenzaamheid, zelfdoding,
allerlei praktische problemen,… Je kan bij

Tele-Onthaal terecht met alles waar je je zorgen over maakt.
Helpen in de zin van ‘het probleem oplossen’ kunnen de vrijwilligers niet. Maar ze
geven je de nodige tijd en aandacht, luisteren
en leven mee. Ze zetten met jou alles op een
rijtje en denken na over stappen die je misschien kan zetten. En zo nodig verwijzen ze je
door naar professionele hulp.
Tele-Onthaal 106
www.tele-onthaal.be

Samenleving
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Burgerprojectoproep
Vooruit met de wijk
Leefmilieu Brussel lanceert de
derde editie van de projectoproep
‘Vooruit met de wijk’. Het doel is om
bewonersprojecten met een duur
zaam karakter te ondersteunen.

Z

in om mee te werken aan een meer
duurzaam leefklimaat in je wijk? Je
hoofd zit vol ideeën maar je weet niet
hoe je eraan moet beginnen? Projectoproep
'Vooruit met de wijk' van Leefmilieu Brussel
werd in het leven geroepen om je te helpen
met de uitvoering van je collectieve wijkprojecten, met misschien wel financiële steun tot
15.000 ¤.

Voor en door de bewoners
Sinds 2016 werden reeds 120 burgercollectieven ondersteund, financieel of door profes-

sionele raad, bij het ontwikkelen van projecten die zorgen voor meer natuur binnen de
wijk, die het afval beperken of die duurzame
voeding promoten. Deze projecten blazen

nieuw leven in de wijk en verbeteren er de levenskwaliteit. Een collectieve moestuin, compost of kippenren, vergroening van de gevels,
lokale uitwisseling van gereedschap, workshops rond ‘zero waste’,… Dit zijn maar enkele
voorbeelden van geslaagde projecten in het
kader van ‘Vooruit met de wijk’. Heeft u zelf
een projectidee? Dien het zeker in voor deze
projectoproep. De enige voorwaarde? Een
'stuurgroep' van minstens 5 personen vormen dat het project gedurende zijn hele ontwikkeling zal dragen, en een participatieve
werking verzekeren.
U kan uw intentienota indienen tot 21 oktober
via de website www.leefmilieu.brussels/vooruitmetdewijk. Uw kandidatuurdossier moet ingediend zijn voor 25 november.
Meer info:
www.leefmilieu.brussels/vooruitmetdewijk

Inzameling schoolgerief
Steun kansarme kinderen
Tot 31 juli slaan de gemeentedienst
Duurzame ontwikkelingLeefmilieu
en het Centre d’entraide de Jette
de handen in elkaar om een inza
meling van schoolgerief te organi
seren t.v.v. kansarme kinderen, een
doelgroep waar tal van Jetse orga
nisaties zich voor inzetten.

(turnpantoffels, turnbroek, zwembroek,…) is
welkom. Op woensdag 4 juli, van 13u tot
16.30u vindt een grote inzameling plaats in
het Gemeentehuis van Jette, maar u kan uw
spullen ook op eender welke woensdagnamiddag in juli komen afgeven bij de dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu (zie hieronder).
Dankzij het ingezamelde materiaal en het
geld dat op die manier uitgespaard wordt,
kunnen de verenigingen die actief zijn in de
extra-scolaire opvang meer investeren in educatieve en ludieke animaties voor de kinderen.

H

et begin van het nieuwe schooljaar
betekent voor veel gezinnen en verenigingen die actief zijn in de extrascolaire opvang letterlijk een streep door de
rekening. Daarom wil deze inzameling kwalitatief en onberispelijk materiaal bijeen krijgen
om de alle Jetse kinderen de kans te geven
om het nieuwe schooljaar goed uitgerust aan
te vatten.

Hoe kan u helpen?
Hebt u thuis schoolgerief in onberispelijke

staat liggen? De dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu is op zoek naar boekentassen,
pennenzakken, mappen, potloden (gewone en
kleurpotloden), markers, potloodscherpers,
latten, scharen, schriften,… Ook sportgerief

Inzameling schoolgerief
Woensdag 4 juli, van 13u tot 16.30u
Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Of elke woensdagnamiddag in juli (van 13u tot
16.30u) bij de dienst Duurzame ontwikkelingLeefmilieu (Léon Theodorstraat 108)
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Duurzame ontwikkeling

Red de gierzwaluw
Vraag een gratis gevelnestkastje aan
De gierzwaluw is een trekvogel die
herkenbaar is aan zijn grote vleu
gels, zijn snelle vliegwerk en typi
sche geluid. Deze vogels blijven
slechts 3 maanden per jaar in Bel
gië, van eind april tot eind juli. Tij
dens deze periode paren, broeden
en brengen ze hun jongen groot.

Begeleide wandeling

Het groene en blauwe
netwerk van het
Koning Boudewijnpark
Jette is een groene gemeente die heel
wat parken en bossen telt. De gemeente
wil deze natuurlijke rijkdom promoten.

Hoe kunnen we helpen?

voor de levering en de installatie van het
nestkastje. Belangrijk detail: gierzwaluwen
laten geen vuil achter op de gevels.

Op zaterdag 14 juli kan u deelnemen aan een
begeleide wandeling rond het groene en
blauwe netwerk van het Koning Boudewijnpark. Natuurgids Bruno Verhelpen neemt
ons mee op ontdekkingstocht doorheen het
park. Ontdek de pracht van de planten- en
waterwereld van dit unieke Jetse park. Een
niet te missen natuuruitstap.
De wandeling gebeurt in het Frans, maar
de gids is tweetalig en zal zich aanpassen
aan de groep.

Ook de gemeente Jette wil de gierzwaluw
beschermen en lanceert daarom een oproep
aan de Jettenaren die deze vogels willen helpen. Een specialiste in gierzwaluwen zal de
woningen selecteren die het meest geschikt
zijn om gierzwaluwen te herbergen (oriëntatie, gevel,…). Vervolgens zorgt de gemeente

Geïnteresseerden kunnen tot 15 september hun kandidatuur mailen naar de milieuadviseur (cmeeus@jette.irisnet.be) of per
post opsturen naar de gemeentelijke dienst
Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu (Wemmelsesteenweg 100).

Begeleide wandeling
Koning Boudewijnpark
Zaterdag 14 juli om 14u
Afspraak voor de Laarbeekchalet
Gratis, inschrijven via
cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03

E

en gierzwaluw voedt zich met insecten en wordt soms verward met de
huiszwaluw. De vogel is bedreigd door
het verdwijnen van de broedplekken.

Wat als je een bijenzwerm ontdekt?
Zwermen zijn een natuurlijk feno
meen bij honingbijen. In het voor
jaar splitsen de sterke kolonies zich
op om hun overlevingskansen te
verhogen. De helft van de kolonie
gaat samen met de koningin op
zoek naar een nieuw onderkomen.
De andere helft blijft in de bijenkorf
en voedt een nieuwe koningin op.

E

en zwerm is een tros bijen zonder bescherming. De bijen zijn dus heel goed
zichtbaar. Zwermen hebben de grootte
en de vorm van een rugbybal en hangen vast
aan een haag, een boom, een dakgoot,… Ze bevinden zich nooit onder de grond. Verwar ze niet
met wespennesten die een soort papier-machéachtige schuilplaats zijn, gebouwd door wespen
met behulp van houtvezels. In tegenstelling tot
wespen, bouwen bijen hun schuilplaats niet zelf,
maar moeten ze ernaar op zoek gaan.

Opendeurdagen
in Jetse Bijentuin
De Bijentuin in Jette nodigt u uit op haar
opendeurdagen. U ontdekt er een boeiende
wereld: een didactische bijenkorf, een demobijenkast, een gesprek met gepassioneerde imkers… Maak van de gelegenheid
gebruik om zaden van honingbloemen mee
naar huis te nemen of te ruilen. Bezoekers
wordt gevraagd een lange broek en gesloten schoenen te dragen.
Ben je getuige van een bijenzwerm of
heeft er zich een in jouw buurt geïnstalleerd? Neem dan contact op met vzw SRABE
(www.api-bxl.be) op 02.270.98.86 of via lerucherfleuri@yahoo.fr, en een imker zal gratis langskomen om de bijen te weg te halen.
Deze dienst is verzekerd in heel het Brussels
gewest. Vertel dit dus gerust verder!

Opendeurdagen Bijentuin
Zaterdag 7 juli, zaterdag 4 augustus en
zaterdag 1 september, telkens van 13u tot
17u
Kruising Laarbeeklaan - Bosstraat
Gratis
Meer info: www.api-bxl.be

Leefmilieu

Vzw Worms
Voor opwaardering van gftafval
De vzw Worms zag 10 jaar geleden
het levenslicht als buurtinitiatief.
De vereniging wil het organisch
afval zoveel mogelijk recupereren,
aan de hand van verschillende ini
tiatieven rond compostering.

I

ntussen organiseert en coördineert
Worms de opleiding van de Compostmeesters, opleidingen voor het grote publiek
en
geven
ze
advies
aan
wijkcomposteringsprojecten.

Vooral deze wijkcomposten duiken meer
en meer op. In Jette vinden we reeds 7 wijkcomposten. Op onze gemeentelijke website
www.jette.be vind je de lijst met adressen en
praktische info.
De vzw Worms staat ter beschikking van de
bewoners die dergelijke projecten willen lanceren of die vragen hebben rond compostering.
Vzwl Worms
02.611.37.53 - info@wormsasbl.org
www.wormsasbl.org

Humusons-nous
Nieuwe wijkcompost
in het zuiden van Jette
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Gemeentelijke compost
Open elke eerste zaterdag
van de maand
Op de eerste zaterdag van de maand kan
je in de gemeentelijke compost terecht
voor nuttige tips door een ervaringsdeskundige. Heb je vragen over jouw compost,
wil je ermee starten en heb je nog wat
goede raad nodig? Aarzel dan niet om
langs te komen.
Gemeentelijke compost
Tips door ervaringsdeskundige
Eerste zaterdag van de maand
7 juli, 4 augustus, 1 september,
van 10u tot 11u
En op 8 en 9 september (Feest van de
Kinderboerderij)

Opendeurdag
Brusselse composten
Schrijf je nu reeds in

Op 30 september 2018 vindt de opendeurdag van de Brusselse compostdagen
plaats. Tijdens de vakantiemaanden kan
je je inschrijven voor deze ‘Compost Day’.

T

wee Jetse deelneemsters aan No Impact Jette creëerden een collectieve
compost voor hun wijk. Op deze manier zorgden ze mee voor een groene, duurzame en dynamische omgeving.
Onder de naam ‘Humusons-nous’ opende
de nieuwe wijkcompost vorige maand de deuren, of eerder het hek. De bewoners van de
Ongena-, Vanderperren- en Serkeynstraat en
van de Malie van de Topweg kunnen er, na inschrijving, terecht met hun groente-, fruit- en

tuinafval. Bij de inhuldiging waren er reeds
meer dan 30 inschrijvingen!
Deze wijkcompost kwam er met de steun
van de gemeentelijke dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu, van de beplantingsdienst en van het Gewest, maar vooral dankzij
de gedreven inzet van de bewoners. Alvast
een dikke proficiat aan de initiatiefnemers
van dit mooie project.
Meer info: Facebook – Humusons-nous

Heb je zelf een composthoop? Wil je jouw
kennis en ervaringen delen? Schrijf je dan
in voor de ‘Compost Day’ van eind september. Compostvat, vermicompost, collectieve
compost,… Alle composttypes zijn welkom.
Het doel van deze compostdag, georganiseerd door de vzw Worms, is om geïnteresseerden uit de buurt jouw compost te laten
ontdekken, met de nodige uitleg.
Inschrijving is gratis en u ontvangt logistieke steun.
Info en inschrijvingen:
www.compostday.be (vanaf 1 juli)
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Ja aan reinheid, nee aan vuil!
Het gaat ons allemaal aan!
Wat zijn de openingsuren van de
Beplantingsdienst? Wat mag er in
de oranje zak? Waar kan u terecht
met verpakkingen van piepschuim?
Wanneer worden de gele, witte of
blauwe zakken opgehaald? De
nieuwe gemeentelijke brochure ‘Ja
aan reinheid, nee aan vuil!’ geeft u
een antwoord op al deze vragen.

rinnering die bij het niet naleven ervan kunnen leiden tot een boete. Wie van dieren
houdt, ten slotte, komt te weten hoe ermee
om te gaan in de openbare ruimte, rekening
houdend met het milieu en de buurtbewoners.

Uurroosters, adressen, nuttige telefoonnummers

D

oor elke dag eenvoudige handelingen
te stellen en goede gewoontes aan te
nemen, leveren we een positieve bijdrage aan de reinheid van de gemeente en dus
ook aan de kwaliteit van onze leefomgeving.
Maar het is niet altijd eenvoudig om uw weg te
vinden in de reglementering ter zake… Dankzij
de brochure ‘Ja aan reinheid, nee aan vuil!’ kan
u zich voortaan niet langer vergissen.

Afval sorteren
Het eerste opzet van deze brochure is het
samenbrengen van alle nuttige informatie

met betrekking tot reinheid. Ze moet dienen
als geheugensteuntje voor het sorteren van
uw afval in de verschillende zakken en geeft
u meer uitleg over hoe u af geraakt van meer
specifieke soorten afval (chemisch afval, batterijen, lampen, kurkstoppen, grofvuil,…).
Voor elke afvalsoort brengt ze de regels in he-

In de brochure vindt u ook alle praktische
informatie over de gemeentelijke en de gewestelijke diensten die actief zijn in het domein van de reinheid: contactgegevens en
openingsuren van de gemeentelijke diensten
Openbare reinheid en Beplantingen, tweedehandswinkels en wijkcomposten, plaatsen
met glasbollen en kledingcontainers, adressen van containerparken en andere depots.
Aarzel niet om de brochure ‘Ja aan reinheid, nee aan vuil!’ te downloaden via de
website van de gemeente. U kan ook een
exemplaar bekomen aan het onthaal van het
Gemeentehuis (Wemmelsesteenweg 100).

Quickscan van uw gebouw
De gratis energiescan
De Facilitator Duurzame Gebou
wen van Leefmilieu Brussel is een
gratis dienst voor eigenaars van
meer dan 6 appartementen. Met
de energiequickscan ontdekt u hoe
u uw gebouw duurzamer kan
maken en hoe u uw energiever
bruik kan beperken.

M

oet de verwarmingsketel worden
vervangen of moeten de muren
worden geïsoleerd? Is er een nieuw
dak nodig of moeten de ramen worden vervangen? Wat is de beste investering om uw
energieverbruik te laten dalen? De Facilitator
Duurzame Gebouwen helpt u bij het maken
van de juiste keuze.

Gratis expertise
De Facilitator Duurzame Gebouwen van
Leefmilieu Brussel stelt een team van onafhankelijke experten tot uw beschikking om
een energetische Quickscan van het gebouw
uit te voeren. Verwarming, ventilatie, isolatie
van de muren, energiebronnen: met deze vereenvoudigde audit beschikt u over een volledige en gedetailleerde diagnose van mogelijke
energiebesparingen, rekening houdend met
de technische configuratie van het gebouw en
de financiële realiteit van de mede-eigendom.
Het gedetailleerd verslag bevat de te nemen
maatregelen op korte en middellange termijn,
alsook nuttige info over de steunmaatregelen,
premies en technische ondersteuning. Geïnteresseerd? Neem dan zo snel mogelijk contact
met de Facilitator Duurzame Gebouwen.

Meer info:
Facilitator Duurzame Gebouwen
0800.85.775 – facilitator@leefmilieu.brussels
www.leefmilieu.brussels/facilitator
Voor mede-eigendommen van minder dan 6
eenheden en particulieren:
www.homegrade.brussels
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Proxy Chimik in Jette :
juli-augustus 2018
• Kardinaal Mercierplein, 9 juli 2018/
10 augustus 2018 – van 17u tot 17.45u
• Tentoonstellingslaan (ter hoogte van
huisnr. 408), 14 juli 2018 van 14u tot
14.45u / niet in augustus
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk), 14
juli 2018 / 11 augustus – van 16u tot 16.45u
• Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99) enkel
voor Jettenaren – elke dinsdag, donderdag en zaterdag, van 9u tot 12u

OPENBARE RUIMTE
F. Pirestraat en
De Keersmaekerstraat
Heraanleg van de weg
Begin augustus begint de gemeente met de
volledige heraanleg van deze twee straten. De
duur van de werken wordt geschat op 100
werkdagen. Tijdens deze periode geldt een
parkeerverbod en zal ook het autoverkeer
niet toegelaten zijn. De toegang tot de garages zal onmogelijk zijn. Er wordt een omleiding voorzien. Voetgangers zullen geen
hinder ondervinden van de werken.

J. Tiebackxstraat en
G. Beliënstraat
Vernieuwing van de voetpaden
Begin augustus begint de gemeente met de
vernieuwing van de voetpaden rond de Abdij
van Dielegem. De duur van de werken wordt
geschat op 20 werkdagen. Tijdens deze periode geldt een parkeerverbod en zal de toegang tot de garages onmogelijk zijn. Het
voetgangersverkeer blijft wel verzekerd.

Diverse straten
Herasfaltering
Binnenkort zorgt de gemeente Jette voor een
nieuwe asfaltlaag in de Schuermansstrat, de
Dupréstraat, de Sint-Pieterskerkstraat, de
Wemmelsesteenweg (tss. Sint-Pieterskerkstraat en Priester P. Lerouxstraat) en de
Grondwetlaan. Deze werken zullen telkens 4
dagen duren en een verkeers- en parkeerverbod met zich brengen.

Dieleghemsesteenweg,
J. Lorgesquare en
Sint-Norbertusstraat
Aanleg verkeersdrempels
Om de verkeersveiligheid te verhogen, installeert de gemeente in augustus verkeersdrempels aan het begin van het J. Lorgesquare
(aan de rotonde met de Heilig Hartlaan), op
de Dieleghemsesteenweg (ter hoogte van de
kliniek Sans Souci) en in de Sint-Norbertusstraat. Tijdens deze werken zal het autoverkeer niet toegelaten zijn en zal er een
omleiding voorzien zijn. Het voetgangersverkeer blijft wel verzekerd.

J.B. Moyensstraat, J. Sermonlaan,
P. Werrieplein en Broustinlaan
Ondergrondse kledingcontainers
In de loop van de maand augustus zal de gemeente op verschillende plaatsen ondergrondse kledingcontainers installeren naast
de bestaande ondergrondse glasbollen:
• Kruispunt J.B. Moyensstraat en Tentoonstellingslaan,
• Middenberm J. Sermonlaan,
• Rotonde P. Werrieplein
• Broustinlaan
Tijdens deze werken zal het autoverkeer niet
toegelaten zijn en zal er een omleiding voorzien zijn. Het voetgangersverkeer blijft wel
verzekerd.

G. Gilsonstraat
Heraanleg van de weg
In augustus start de gemeente werken voor
de heraanleg van de G. Gilsonstraat, tussen
de Heilig Hartlaan en ’t Hof ten Berg. De duur
van de werken wordt geschat op 30 werkdagen. Tijdens deze periode geldt een parkeerverbod en zal ook het autoverkeer niet
toegelaten zijn. De toegang tot de garages zal
onmogelijk zijn. Er wordt een omleiding voorzien. Voetgangers zullen geen hinder ondervinden van de werken.

Tram 9
Koningin Astridplein,
Tentoonstellingslaan
Meer info over deze werken:
www.tram9.brussels
ombudsmantram9@gmail.com
0497.58.22.57
www.mivb.be – 0800.94.001 (van 9u tot 12u)
www.jette.be

Ophaling vuilniszakken
Bij sommige werken kan het gebeuren dat
de vrachtwagens van Net Brussel de straat
niet kunnen inrijden om de vuilniszakken
op te halen. In dit geval vragen wij u om,
tijdens de duur van de werken, uw vuilniszakken achter te laten op de hoek van de
straat, op de gebruikelijke uren. Voor meer
informatie hierover kan u contact opnemen met Net Brussel op 0800.981.81.
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16 september 2018

Autoloze zondag
Op 16 september 2018 zullen de
straten zich niet vullen met het ge
luid van auto’s, maar wel van bel
gerinkel en spelende kinderen,
tijdens de 17de editie van Autoloze
zondag.

A

utoloze zondag is de ideale gelegenheid om de openbare ruimte te herontdekken op een ‘zachte’ manier, te
voet, met de fiets, de step,... De hele dag lang
kan u genieten van allerhande activiteiten,
zoals wandelingen, fietsherstellingen en –gravering, workshops, infostands,...

Aanvraag doorgangsbewijs
Op de Autoloze zondag worden auto’s en
bij uitbreiding alle gemotoriseerde voertuigen
(motorfietsen, scooters,...) 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 12 september. Elke aanvraag ervan wordt onderzocht door de
Gemeentesecretaris en geeft dus niet automatisch recht op een doorgang. Dit recht is
onderworpen aan specifieke voorwaarden die
vermeld staan op het aanvraagformulier.
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 vanaf begin augustus beschikbaar op www.jette.be en aan
het onthaal van het gemeentehuis. De aan-

vraagformulieren kunnen vanaf maandag 20
augustus 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
Autoloze zondag
16 september 2018, van 9.30u tot 19u

Opgelet!
Wie zijn formulier persoonlijk wil komen
afgeven, kan dat doen op het gemeentehuis (aanmelden aan het onthaal), van 20
tot 31 augustus (behalve op 27/08), van
maandag tot vrijdag van 9u tot 14u, en van
3 tot 12 september, op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9u tot 14u en op
donderdag van 13u tot 19u.

Publieke raadpleging over werken Ring
Laat uw stem horen
Over de werken aan de Brusselse
Ring, met onder meer een voor
ziene verbreding naast het Laar
beekbos, is reeds heel wat inkt
gevloeid. Nog tot 30 juli wordt er
een publieke raadpleging georga
niseerd over deze aangekondigde
werken, waarbij de bewoners de
plannen kunnen inzien en hun op
merkingen kunnen doorgeven.
Aarzel niet om uw stem te laten
horen over dit omstreden project.

D

e Vlaamse regering wil verschillende
ingrepen doorvoeren aan de Brusselse Ring, waarbij het lokale verkeer
gescheiden zou worden van het doorgaande
verkeer. Bovendien zouden er ook rijstroken
toegevoegd worden, onder meer ter hoogte
van Jette, hetgeen niet blijkt uit de brochure
die de Werkvennootschap verdeelde in Jette.

U kan nu dus de start- en procesnota inkijken. Die gaan over de aanpak en planning van
de geplande werken. Deze nota omvat dus niet
de gedetailleerde plannen, maar wel bijvoorbeeld de geografische afbakening of mogelijke
milieueffecten.
Deze start- en procesnota is beschikbaar

bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, in het Graaf de
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20,
1000 Brussel.
U kan deze ook online inkijken op de site
www.werkenaandering.be/nl/denk-mee

Jette, een bruisende gemeente
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Vanaf 1 juli 2018

Jetse zondagsmarkt weer thuis op Spiegel
Na enkele omzwervingen langs di
verse locaties is de Jetse zondags
markt vanaf 1 juli opnieuw te
vinden op haar oude vertrouwde
stek: het Koningin Astridplein en
omgeving. Het wordt ongetwijfeld
voor iedereen een blij weerzien…

D

at de plannen voor de aanleg van
tramlijn 9 en de heraanleg van het
Koningin Astridplein ingrijpende gevolgen zouden hebben voor de Jetse zondagsmarkt, was al lang voor de aanvang van
de werken duidelijk. Maar vanaf zondag 1 juli
tekent iedereen weer present op en rond de
Spiegel, dat de afgelopen 3 jaar een grondige
make-over kreeg.

Inplanting standplaatsen
In de mate van het mogelijke zal ervoor gezorgd worden dat iedere marktkramer min of
meer zijn locatie van voor de werken opnieuw
kan innemen, al is dat uiteraard niet voor
100% mogelijk. Het plein is namelijk compleet
heringericht wat hier en daar zal zorgen voor
verschuivingen.
Op de Jetselaan kan de markt trouwens
voorlopig enkel gebruik maken van de kant op
grondgebied Ganshoren (tussen de Prins
Boudewijnstraat en de Albert Lacroixstraat)
en voor de Magdalenakerk, omdat aan de
Jetse kant en op het Brusselaarsplein nog tot
november werken gepland zijn. In de Timmermansstraat blijven de standplaatsen grosso
modo onveranderd en in de Leopold I-straat
worden een paar wijzigingen doorgevoerd om

de straat nog aantrekkelijker te maken.

Gigantisch aanbod als vanouds
De Jetse zondagsmarkt blijft een afspraak
om niet te missen. U kan er wekelijks terecht
bij zowat 170 marktkramers, die samen goed
zijn voor met een gigantisch aanbod: groenten en fruit, brood, kip aan ‘t spit, specialiteiten allerhande, kleding, bloemen en planten,
juwelen, cosmetica,... U kan het zo divers niet
bedenken of u vindt het op de Jetse zondagsmarkt…
Zondagsmarkt
Elke zondag van 6.30u tot 13.30u
Vanaf 1 juli 2018 op het Koningin Astridplein,
de P. Timmermansstraat, de Jetselaan en de
Leopold I-straat

Officiële inhuldiging op 1 september

Astridplein opnieuw (bijna) in volle glorie!
Op enkele dagen na werd de voor
ziene opleveringsdatum van 12 juni
voor het gerenoveerde Koningin
Astridplein gehaald. Resten alleen
nog her en der wat laatste retou
ches, de verbinding Wemmelse
steenwegLéon Theodorstraat en
wat extra straatmeubilair.

T

erwijl iedereen er ondertussen de exploten van de Rode Duivels kan volgen,
wordt buiten de perimeter van deze
‘WK-zone’ de laatste hand gelegd aan het
Astridplein. Tegen de tijd dat deze Jette Info
bij u in de bus ligt, zal ook daar ongetwijfeld
enige vooruitgang geboekt zijn.

Inrichting plein
Na het leggen van de laatste klinker en het
wegnemen van alle werfmateriaal, bood het
plein een wat kale aanblik. Daar zal de komende weken verandering in komen door de
immense vlakte beetje bij beetje in te richten

en de ruimte om te vormen tot een echte ontmoetingsplaats. Zo krijgt de grote ronde bank
in het midden het gezelschap van drie kleinere exemplaren verspreid over het plein. De
horecazaken krijgen elk een superterras dat
zal bestaan uit een gevelzone van 4,70m diep
en een tweede zone van de gevellengte van
de zaak maal 6m. Beide zones zullen gescheiden worden door een doorgang van 4m breed
voor voetgangers en hulpdiensten.

Paaltjes
Om ervoor te zorgen dat het plein voor
100% autovrij blijft, worden de nodige maatregelen getroffen om het gemotoriseerd verkeer er weg te houden. Zo komen paaltjes
over de hele omtrek grenzend aan de Jetselaan, de Jetsesteenweg, de P. Timmermansstraat en de Léon Theodorstraat. Sommige
van die paaltjes zullen verwijderd worden om
op zondag plaats te maken voor de zondagsmarkt. In het gedeelte gelegen tussen de frituur en de Jetsesteenweg komen twee
zogenaamde ‘verdwijnpaaltjes’ die door mid-

del van een sleutel letterlijk in de grond kunnen verdwijnen. Dat zal elke dag gebeuren
van 3u tot 10u ’s morgens om leveringen op
het plein toe te laten, en tussen 13u en 14u om
de dagelijkse markt ter evacueren. De rest
van de tijd blijft het plein verboden terrein
voor auto’s, inclusief leveringen.
Het leidt geen twijfel dat na de visuele metamorfose het plein binnen de kortste keren
de bezieling krijgt die iedereen ervan verwacht, net op tijd ongetwijfeld voor de officiële inhuldiging op 1 september, maar daarover
verneemt u meer in de volgende Jette Info en
via de facebookpagina Jette 1090…
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Economisch leven

Rommelmarktseizoen hervat na de zomerstop
Inschrijvingen:
02.479.35.65 of 0475.60.78.63

Na de zomerstop hervat het
rommelmarktseizoen op maan
dag 27 augustus met de grote
rommelmarkt tijdens de Jetse
jaarmarkt. In september volgen
er dan nog 5 rommelmarkten.

Zaterdag 22 september
Vanderborght (onder voorbehoud)
In de Vanderborghtstraat (tussen de Broustinlaan en de Lakenselaan en tussen de Lakenselaan en de Prins Boudewijnstraat)
Inschrijvingen:
vanaf midden augustus
Nadia - 0477.74.91.42
of per mail: mireille.de-looze@hotmail.com

Maandag 27 augustus
Rommelmarkt Jaarmarkt
In de Van Bortonne-, Thomaes- en Gillebertustraat en op de Wemmelsesteenweg
Inschrijvingen afgesloten
Zaterdag 8 september
Rommelmarkt Ô-Don
In de Odon Warlandwijk
Inschrijvingen: comite-odon@hotmail.com
Zondag 16 september
Dopéré
In de L. Dopéré-, S. Legrelle-, Bogemans- en

Brunardstraat en op de Wemmelsesteenweg
(tussen de S. Legrelle- en de Dopéréstraat)
Inschrijvingen: vanaf begin juli - 02.427.63.35
Zondag 16 september
Dieleghem
Op de Dieleghemsesteenweg, in de Decréestraat en in de Volralstraat

23 september
Pink Ribonettes Brussels
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

Nieuwe handelszaken in Jette
Nu de renovatie van het Koningin Astridplein achter de rug is,
zal dit handelscentrum heropleven. Zo opende de proxy
Delhaize deze maand haar deuren op de Wemmelsesteenweg,
ging Bun’s Burger van start op de Jetsesteenweg en komt er
binnenkort een sushizaak op het plein. Beenhouwerij Cortoos
werd dan weer helemaal vernieuwd. Maar ook in andere wijken
installeerden zich originele en nuttige handelszaken. Zo kan u
in de Werriestraat sinds kort terecht voor uw computer- en telefoonproblemen of voor natuurvoedingsproducten en op de
Dieleghemsesteenweg om uw honger te stillen bij Broebbeleir
Burger.

 Proxy Delhaize

 Sensei sushi

 Harmony7

Buurtsupermarkt
Wemmelsesteenweg 24-26

Japans restaurant
Koningin Astridplein 15

Wellnesscentrum
Henri Werriestraat 87

 Bun’s Burger

 Ishop

 Broebbeleir Burger

Hamburgerzaak
Jetsesteenweg 596

Smartphones, accessoires
en hersteldienst telefoons en computers
Henri Werriestraat 94

Hamburgerzaak
Dieleghemsesteenweg 140

Onderwijs
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Nieuwe opleidingen bij CVO Meise-Jette
Wil je ook bijleren waar en wanneer het je past? Vanaf september pakt CVO MeiseJette uit met een aantal nieuwe opleidingen in Jette en omgeving. Laat je verrassen!

W

il je heroriënteren, heb je een oog
voor detail en een warm hart, heb je
zin voor initiatief en ben je een
teamspeler, dan is Uitvaartmedewerker misschien iets voor jou! Wie in de uitvaartsector
werkt of wil werken, kan zich professionaliseren
in de uitvaartzorg via de opleiding Uitvaartmedeweker. Naast theorie is er veel praktijk via
werkplekleren. Je leert hoe je op een respectvolle manier omgaat met mensen die in rouw
zijn en hoe je een uitvaart mee helpt uitvoeren.

• Ben je anderstalig en wil je je rijbewijs?
Dan zijn de cursussen NT2 (Nederlands voor
anderstaligen) en rijbewijs ideaal voor jou.

Dit is een greep uit de vele nieuwe en klassieke
opleidingen die CVO Meise-Jette aanbiedt:
• Zin om alsnog je diploma secundair onderwijs te halen? Je volgt algemene vakken en
koppelt er een beroepsopleiding als zorgkundige, zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger, elektricien of multimedia-ontwerper aan.

• Ben je geïnteresseerd in mode en steek je ook
je kinderen graag in een nieuwe outfit, volg
dan de module kinder- en tienerkleding basis.

• Wie onthaalouder is, moet tegen 2024 het
Attest baby’s en peuters kunnen voorleggen. CVO Meise-Jette biedt de opleiding
deels in afstand en deels op zaterdagvoormiddag aan.

• Wil je Arabisch of Russisch leren? Je volgt
les in de klas en je kan oefenen via het leerplatform van de school.
• Of ben je een creatieve duizendpoot en werk
je graag met camera en computer? Volg dan
de opleiding Multimedia ontwerper.

• Ben je zorgkundige, begeleider in de kinderopvang (of heb je een ander diploma) en wil
je jonge moeders thuis bijstaan, dan kan je
je specialiseren in kraamzorg.
Bekijk alle opleidingen op www.cvomj.be:
13 talen, informatica, fotografie, mode, zorgkundige, begeleider in de kinderopvang,
mentor op de werkvloer,…

Hoe schrijf je in?
• Voor talen: via www.cvomj.be
• Voor alle overige inschrijvingen: vanaf
22 augustus op CVO Meise-Jette
(Stationsstraat 35 te Meise)
• Op de opendeurdag op 1 september
(Jette, Laarbeeklaan 121, van 10u tot 13u /
Meise, Stationsstraat 35, van 9u tot 12u)
CVO Meise-Jette
Stationsstraat 35, Meise
www.cvomj.be
02.892.24.00
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Samenleving

Mooi zomerprogramma voor Viva!Jette
Viva!Jette opende een jaar geleden
z’n deuren in de Léon Theodor
straat. Dit centrum is een ontmoe
tingsplaats voor Jetse senioren die
er kunnen deelnemen aan tal van
activiteiten. Ook tijdens de zomer
maanden biedt Viva!Jette een
mooi programma, van uitstappen
tot een kookworkshop.
Alle activiteiten zijn gratis, tenzij
anders vermeld. De activiteiten
starten meestal om 10u en om 14u.
2 juli: Senior actu &
Gezelschapsspelletjes
3 juli: Kookworkshop (3€) &
Cognitieve workshop
4 juli: Creatieve workshop & Quiz
5 juli: Breicafé & Bakworkshop
6 juli: Verjaardagsfeest
9 juli:
10 juli:

Senior Actu & Woordenschat
Kookworkshop (3€) &
Workshop herinneringen

11 juli: Creatieve workshop & Minigolf
12 juli: Lezing over de oorsprong van de aarde
& Workshop slagwerk
13 juli: Uitstap naar de plantentuin van Meise
(3€  9u)
16 juli: Senior actu & Picknick
17 juli: Kookworkshop (3€)
& Cognitieve workshop
18 juli: Creatieve workshop & Breicafé
19 juli: Debatcafé & Bezoek Little food (3€)
20 juli: Nationale maaltijd en karaoke
13 augustus: Senior actu en
Gezelschapspelletjes
14 augustus: Kookworkshop en
Workshop herinneringen
15 augustus: Gesloten
16 augustus: Quiz en Bakworkshop
17 augustus: Verjaardagsfeest
20 augustus: Senior actu & Picknick
21 augustus: Kooksworkshop (3€) en Debatcafé
22 augustus: Creatieve workshop
& Woordenschat
23 augustus: Breicafé & Petanque

24 augustus: Festival ‘Théâtre nomades’
27 augstus: Jaarmarkt
28 augustus: Kookworkshop (3€) &
Ontmoeting met Jetse
‘Vie féminine’
29 augustus: Creatieve workshop & Quiz
30 augustus: Breicafé & Slagwerkworkshop
31 augustus: Uitstap naar Planckendael (12€)
Spring gerust eens binnen tijdens de openingsuren. Het personeel zal u bij een kopje thee
of koffie met plezier de mogelijkheden van
het centrum uitleggen.
Meer info:
02.201.89.41
aiwes@jette.irisnet.be

Centrum Viva! Jette
Léon Theodorstraat 197
Van maandag tot
donderdag van 9u tot 17u,
vrijdag van 11u tot 17u
Gesloten van 23 juli
tot 10 augustus 2018

Ploef Plus On est de Fous
Wel zomer, geen vakantie voor Ploef!
Info

Juli-augustus
Ook tijdens de zomermaanden is PLOEF! open
op zondag, van 14u tot 18u, en op donderdagavond, van 17u tot 20u! Kom gerust genieten
van de tuin, een glas drinken, een gezelschapsspel spelen of gewoon… een kijkje
nemen…

Tentoonstelling

Finissage expo schilderijen
Sabine Latchan
Zondag 8 juli
‘Ik ben geboren op het eiland Réunion en
begon als kind al te tekenen. Ik was geïntrigeerd door wat ik waarnam en ontdekte dat
ik via tekeningen kon uitdrukken wat ik

voelde. Ook mijn feministische en multiculturele visie komt tot uiting in mijn werk.
Woorden geven uitdrukking aan onze gevoelens, maar via pen of penseel geef ik mijn
woord de vrijheid.’

De vorming en de reflectie hebben tot doel
een individuele, relationele en maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Er zal
gebruik gemaakt worden van participatieve
tools om een vertrouwensruimte te creëren.
Meer info op www.ploef.eu.

PikniK
Zondag 22 juli
Wedstrijd bakschieten, in de tuin (bij mooi
weer), met friet en frikadellen, Belgische muziek en niet te vergeten… ambiance!

Reflectie
Van 21 tot 26 augustus
PLOEF! en OURA! nodigen iedereen uit op
een weekje intensieve, dynamische en ludieke
reflectie over onze relatie tot gemis.

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

Sport

Ik loop voor mijn conditie
Nieuwe joggingreeks gaat van start in september

J

ette maakt deel uit van het platform
‘Je cours pour ma forme’ – ‘Ik loop
voor mijn conditie’. Het doel is om Jettenaren te stimuleren om samen te joggen en
zo aan de conditie te werken. In september
gaan de nieuwe reeksen van start.
U bent niet erg sportief maar wil wel iets
aan jouw conditie doen? U wilt iets aan uw lijn
doen? U bent ouder dan 12 jaar? Dan is het
programma ‘Ik loop voor mijn conditie’ iets
voor u.
In Jette wordt op 13 september 2018 het
startschot gegeven voor de najaarsessie (niveau 1 en 2). Vanaf dan zal er een trimester
lang wekelijks samen gelopen worden op donderdag, onder leiding van een professionele
begeleider. Na 12 weken zijn de deelnemers in
staat om het vooropgesteld doel uit te lopen.
U kan zich online inschrijven voor deze najaarsessie.
Meer info: www.jecourspourmaforme.com

Loopprogramma ‘Ik loop voor mijn conditie’
Vanaf donderdag 13 september 2018
Elke donderdag om 18u (niveau 1)
en om 19u (niveau 2)

Zondag 26 augustus 2018

Grote Jaarmarktjogging

D

e Jaarmarktjogging is ondertussen al
aan zijn vierde editie toe! En na het
succes van de vorige edities rekenen
de organisatoren op jou om er ook dit jaar
een succes van te maken. Haal alvast je loopschoenen uit de kast en schrijf je vandaag
nog in!
Tijdens een parcours van 4 of 8 km kunnen
getrainde joggers of gelegenheidslopers gaan
voor een record of gewoon genieten van een
ontspannen rondje in het groene kader van
het Koning Boudewijnstadion.
Iedereen ouder dan 12 jaar is welkom en
kan zich vanaf vandaag inschrijven via de gemeentelijke website www.jette.be (nog tot
21.08). Inschrijven kan ook de dag zelf, tussen

9u en 9.45u, maar wel tegen een hoger tarief
(2 ¤ extra).
De organisatoren verwachten iedereen
massaal aan de start op zondag 26 augustus
om 10u. Na afloop krijgt je een foto van je
prestatie mee naar huis.
Info en inschrijvingen:
www.jette.be – 0490.58.69.25
Jaarmarktjogging (4 of 8 km)
Zondag 26 augustus om 10u
Koning Boudewijnpark
(ingang E. Toussaintstraat)
Inschrijvingen ter plaatse:
van 9u tot 9.45u
Prijs: 5 ¤ (vooraf) / 7 ¤ (ter plaatse)
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Groot scherm op het Koningin Astridplein
Een plein zwart-geel-rood van het volk!
Zo lang de Rode Duivels het goed
doen op de Wereldbeker voetbal
kan u hun exploten in Jette volgen
op een groot scherm op het Konin
gin Astridplein. Wie nog niet de
kans kreeg om dat te doen, kan dat
alsnog op 2 of 3 juli, tijdens de 8ste
finale, en wie weet waar het ein
digt…

H

oewel de Belgen ondertussen zeker
zijn van een plaats in de achtste finales, weet we momenteel nog niet
wie hun tegenstanders zijn. Dat hangt namelijk af van het resultaat van de wedstrijd België-Engeland, en die was nog niet gespeeld bij
het ter perse gaan van deze Jette Info. Als de
Duivels winnen, spelen ze de achtste finale op
maandag 2 juli om 20u, als ze de tweede
plaats halen in hun groep, wordt het dinsdag
3 juli om 20u. Als u de volgende uitzending
niet wil missen, komt u best op tijd om zeker
te zijn van een plaats op het plein, want net
als bij de match tegen Tunesië, kan de politie
op elk moment beslissen om de toegang af te
sluiten.
Hopelijk vallen er nog veel doelpunten en
fijne momenten te beleven. En wie weet kan
u nog tot in de finale genieten van het grote
scherm in Jette…

Parkeer en
verkeersmaatregelen
Vanaf 4 uur voor het begin van de uitzendingen gelden bepaalde parkeer- en verkeersmaatregelen op en rond het Koningin
Astridplein. De Jetselaan zal gedeeltelijk
afgesloten worden voor het verkeer en er
zal een parkeerverbod gelden, met name
tussen de Prins Boudewijnstraat en de Lakenselaan in beide richtingen. De Timmermansstraat zal volledig afgesloten zijn
voor het verkeer en er zal een parkeerverbod gelden.

Om veiligheidsredenen…
Om alles even vlekkeloos te laten verlopen als bij de eerste matchen, herinneren wij u
graag nog eens aan de specifieke maatregelen die gelden naar aanleiding van de rechtstreekse uitzendingen:
• Het plein wordt 2 uur voor het begin van de wedstrijden afgesloten.
• Het plein is enkel toegankelijk via de Jetselaan.
• De bezoekers worden gecontroleerd door de politie (mannen en vrouwen gescheiden).
• Gevaarlijke voorwerpen (toeters, grote vlaggen,…) zijn verboden.
• Rugzakken, kinderwagens, flessen en blikjes zijn verboden.
Tijdens de hele duur van het evenement geldt een politiebesluit en een politieverordening.
Personen die onder invloed zijn van alcohol of drugs zullen niet toegelaten worden tot het
evenement. Hetzelfde geldt voor personen die de openbare orde verstoren of die agressief
zijn.
Meer info: www.jette.be

Jette, een bruisende gemeente
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Feest van de Vlaamse Gemeenschap

K

ort na de start van de zomervakantie
wordt in Jette traditioneel het Feest
van de Vlaamse Gemeenschap gevierd. Dit jaar vindt het feest plaats op 7 juli
op het Kardinaal Mercierplein.
Na de traditionele verwelkoming door vertegenwoordigers van de gemeente en Gemeenschapscentrum Essegem kan u
aanschuiven voor een brunch. Ondertussen
wordt u doorlopend getrakteerd op fijne muziek en staan er tal van animaties op het programma. Om 13.30u is het tijd voor de

muzikale hoofdact en brengt Emballage Kado
hun programma ‘De gruuten ourlog in Brusselse stroêtleekes’, een moment om even stil
te staan bij de Eerste Wereldoorlog die dit
jaar exact 100 jaar geleden eindigde.

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Zaterdag 7 juli 2018, van 11u tot 15u
Kardinaal Mercierplein
(bij slecht weer in de Gemeentelijke Feestzaal)
Gratis

15 augustus 2018  Retro Jette
Oldtimers paraderen op het Koningin Astridplein
Heb je ook een zwak voor oldti
mers? Voor de prachtige vormge
ving van deze oude bolides? Of
heeft u kinderen die nog nooit der
gelijke wagens zagen? Kom dan op
woensdag 15 augustus zeker naar
het Koningin Astridplein voor
Retro Jette, waarbij tientallen old
timers op het plein te bewonderen
zullen zijn.

O

p 15 augustus 2018 – O.L.V. Hemelvaart – kan u op het Koningin Astridplein opnieuw een hele reeks
adembenemende oldtimers ontdekken, tijdens de 9de editie van Retro Jette. Tientallen
prachtige oldtimers zullen het plein inpalmen
en kunnen vrij bewonderd worden door de
toeschouwers. De ideale afspraak voor nostalgici en liefhebbers van deze ware pareltjes
van uit vervlogen tijden.
Deze oldtimerparade vormt als het ware
een openluchtexpo waarbij de oldtimers paraderen op het vernieuwde Koningin Astridplein. De optocht start rond 9.30u op het
plein en na een rustige rit doorheen onze ge-

meente en omgeving komen de wagens rond
13u terug aan op de Spiegel. Daar kan u deze
unieke oldtimers aanschouwen tot 15u. Nadien worden de prijzen en souvenirs verdeeld
onder de deelnemers.

Zelf deelnemen met jouw oldtimer?
Ben je zelf de trotse eigenaar van een oldtimer (voor 1993) en wil je deelnemen aan dit
evenement? Dan kan je je tot 5 augustus inschrijven via het inschrijvingsformulier op
onze website. Beschik je niet over internet?
Geen probleem, contacteer dan Liévin Pauwels tijdens de kantooruren op 02.478.13.39
voor jouw inschrijving. Een deelname kost 45
euro per persoon, tocht, ontbijt, middagmaal
en 2 drankbonnetjes inbegrepen.
Inschrijvingen rondtocht Retro Jette:
www.jette.be
Retro Jette
15 augustus 2018
Van 13u tot 15u op het Koningin Astridplein

22 |

Jette, een bruisende gemeente

Zomer in de bib

W

at zijn jouw plannen voor deze
zomer? Op reis gaan? Een spannend
boek lezen? Of Nederlands oefenen?
Het kan allemaal in de Nederlandstalige bibliotheek! De bib sluit namelijk niet tijdens de zomermaanden, behalve op de sluitingsdagen 11
en 21 juli en 15 en 27 augustus. Je kan er ook tot
27 augustus ontlenen tegen zomerse voordelen: een uitleentermijn van 6 weken en 10 items
per stuk. Wat wil je nog meer?
Hou je wel van een beetje spanning? Dan
is de zomer van het spannende boek iets voor
jou! De bib heeft weer een selectie gemaakt
van de beste thrillers en detectives van het
afgelopen jaar.
Wil je ook tijdens de zomer je Nederlands
oefenen? Dat kan in de bib op zaterdag 28 juli

van 14u tot 16u tijdens een Babbel in de bib.
Je bent van harte welkom!
En of je nu in Brussel blijft, ver weg gaat of
naar één van onze buurlanden, de bib heeft

altijd de juiste reisgids in huis. Pak je valies!
En… vergeet de reisgids niet! Fijne zomer!
Meer info: www.jette.bibliotheek.be

11 juli 2018

Mezzogiornoconcert met JA!trio
Nu de mooie dagen almaar talrij
ker worden, maken ook de Mezzo
giornoconcerten
weer
hun
opwachting. Op woensdagmiddag
11 juli kan u in de tuin van Het Ge
meentehuis genieten van het op
treden van JA!trio, dat popcovers
in een instrumentaal jasje stoppen.

H

et JA!-trio bestaat uit drie leerkrachten
die verbonden zijn aan de Jetse Academie: Dries Verhulst (gitaar), Hendrik
Vanattenhoven (bas) en Bert De Pauw (drums).
Voor het Mezzogiornoconcert van 11 juli hebben
ze een repertoire samengesteld van bekende en
minder bekende popnummers die ze in een instrumentale versie brengen. Pop, rock, reggae,
funk, jazz en blues komen aan bod.
Zoals steeds is dit Mezzogiornoconcert gratis.
Meer info: culture@jette.irisnet.be
Mezzogiornoconcert JA!-trio
Woensdag 11 juli om 12 uur
In de tuin van Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Gratis

Jette, een bruisende gemeente
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Jette Stream
Sfeer en muziek op vrijdagavond
De eerste vrijdagavondconcerten
van Jette Stream op het Kardinaal
Mercierplein lokten reeds heel wat
tevreden bezoekers. Jette Stream
loopt nog de hele maand juli door,
om dan eind augustus te hervatten
na een korte break.

Jette Stream
Nog tot 7 september
(uitgezonderd 3, 10, 17.08)
Elke vrijdagavond van 17u tot 23u
Kardinaal Mercierplein

O

p 29 juni krijgt de Franstalige academie de regie in handen. Met viool,
wereldmuziek, rock, percussie, trompet, latinomuziek, dans,… krijgt u een beperkt
voorsmaakje van het ruime aanbod van de
academie.
Een week later is het de beurt aan ‘One
Horse Band’, een multi-instrumentalist die
voornamelijk rockabilly brengt. Op 13 juli
wordt het muzikale geweer opnieuw van
schouder veranderd met het dj-duo Charlise
& Chaplin en hun deephouse. Vrijdagavond 20
juli brengt Nancy Burrello electro en Olivier
Gosseries sluit de julimaand af met het beste
uit de jaren ’80 en ’90.

De eerste drie vrijdagen van augustus trekt
Jette Stream er even de stekker uit om te
hervatten op vrijdag 24 augustus met Mont
Echo, dat een live pop/rockoptreden brengt.
Op 31 augustus staat de special Strictly Niceness op het programme, met soul en Brusselse funk. Het seizoen van Jette Stream
wordt op 7 september afgesloten met stand
up, met 5 (Franstalige) comedians en een dj.
Meer info: www.facebook.com/JetteStream

• 29/06:
Académie de Jette
• 06/07:
One Horse Band (rockabilly)
• 13/07:
Charlise & Chaplin (deephouse)
• 20/07:
Nancy Burrello (electro)
• 27/07:
Olivier Gosseries (’80 & ‘90)
• Break
• 24/08:
Mont Echo (Pop/rock  live)
• 31/08:
Special Stricly Niceness (soul, funk)
• 07/09:
Special Stand Up

21 juli 2018 – Drach’ Nationale
Rock ’n roll op het Laneauplein

D

e nationale feestdag valt op 21 juli,
maar de Jettenaren vieren dan ook
traditioneel Drach’ Nationale. Op het
Laneauplein staat dan het stevigste zomerfestival van Jette op het programma. De
grootste rockhits zullen weerklinken want er
staan opnieuw drie covergroepen op de affiche.
Om 17u geeft Melting Potes de aftrap. Ze
brengen een gevarieerd repertorium van rock
tot pop, van funk tot reggae. Verwacht je aan
AC/DC en Jamiroquai, aan Red Hot Chili Peppers en Bruno Mars,… Sfeer verzekerd. Om
19u is het de beurt aan RYM. Ook zij zullen het
podium inpalmen met een aaneenschakeling

van aanstekelijke covers. Om 22u neemt
Creep de fakkel over, volgens velen de beste
Belgische rockcoverband. Klassiekers van Aerosmith, Deep Purple, The Police, Muse, Foo
Fighters,... zullen allemaal de revue passeren.
Kortom, een feestje voor elke muziekfan.
Bovendien kan je met het hele gezin afzakken
naar Drach’ Nationale, want de kleinsten kunnen zich uitleven in het kinderdorp.
Drach’ Nationale
Vrijdag 21 juli 2018
Van 17u tot 01u
Laneauplein
Gratis
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Nieuw seizoen Klassiek in de Abdij
Topnamen uit de wereld van de klassieke muziek
Voor het achtste jaar op rij on
thaalt Klassiek in de Abdij u op een
reeks van 10 zondagconcerten.
Elke eerste zondag van de maand
is de Abdij van Dielegem het gezel
lige decor van een concert, met
aperitief en kinderopvang. Het
Nieuwjaarsconcert vindt traditie
getrouw plaats in de SintPieters
kerk op het Mercierplein.

T

rio’s in al hun facetten en in soms verrassende samenstelling trekken dit jaar
de aandacht, maar u kan ook kennis
maken met jong talent. In de maand november
is er bovendien een bezoek aan de Muntschouwburg gepland. Neem alvast een abonnement op Klassiek in de Abdij, want nergens
anders krijgt u zoveel muziek voor uw geld.

2 september 2018
Trio Kaldhei
Het repertoire van dit trio bestaat uit Russische muziek van de eerste helft van de 20ste
eeuw. Met stukken van de grootmeesters
Sjostakovitsj en Prokofiev.

7 oktober 2018
Trio Amethys
Met viool, altviool en cello, brengt dit strijktrio
met Schubert en Van Beethoven twee
Weense meesters, gecombineerd met de Bretoen Jean Cras.

17 november 2018
Bezoek aan de Munt
Een rondleiding in de Munt dompelt de vrienden van Klassiek in de Abdij helemaal onder
in de wondere operawereld. De gids vertelt
alles over de geschiedenis en architectuur
van het theater en het proces van een operaproductie, van concept tot première.

2 december 2018
Toon Fret & Veronika Iltchenko
Trouwe bezoekers van Klassiek in de Abdij
kennen reeds het grote talent van Toon Fret
en Veronika Iltchenko. Dit jaar nemen ze het
publiek mee op een kleurrijke reis van Frankrijk, via Tsjechië en Hongarije, naar Armenië
en Azerbeidjan.

6 januari 2019
Prima La Musica & Ilse Eerens
Prima La Musica verzorgt begin januari het
nieuwjaarsconcert, in de Sint-Pieterskerk. Ze
brengen adembenemende stukken van Haydn
en Mozart. Sopraan Ilse Eerens, waarschijnlijk de
grootste Belgische operaster van het moment,
brengt enkele sprankelende aria’s van Mozart.

3 februari 2019
Kugoni Trio
Twee redenen om dit trio te gaan beluisteren:
de unieke bezetting met piano, viool, saxofoon en het zeer originele programma dat
Sjostakovitsj en Piazzolla verenigt met hedendaagse componisten.

3 maart 2019
Het Collectief
Opnieuw een trio, dit keer klarinet, cello en
piano en opnieuw een prachtig programma,
met Brahms en von Zemlinsky. Een gedroomde kans om unieke meesterwerken te
ontdekken.

4 november 2018
Roberte Mamou

7 april 2019
Dominique Corbiau & La Camerata Sferica

De Brusselse pianiste met Tunesische roots
Roberte Mamou tovert evenveel kleuren uit
haar klavier als het toetsen telt. In Jette
brengt ze pianosonates van Mozart tot leven.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van
Klassiek in de Abdij horen we met Dominique
Corbiau een contratenor aan het werk, in het
gezelschap van zijn Camerata Sferica. Samen
verkennen zij, in authentieke kostuums, voor-

namelijk Italiaanse vocale muziek uit de 17de
en 18de eeuw.

5 mei 2019
Roeland Hendrickx
& Liebrecht Vanbeckevoort
Twee topsolisten gaan in kamermuziekverband
met elkaar in dialoog. Klarinettist Roeland Hendrikx is een van de toonaangevende muzikanten
in België. Samen met pianist en Elisabeth-publiekslieveling Liebrecht Vanbeckevoort brengt
hij Brahms, von Weber, Poulenc en Pärt.

2 juni 2019
Viva!Opera
Publiekstrekker Viva!opera zet opnieuw de
kroon op het Abdij-werk! De traditionele afsluiter van het seizoen is deze keer in handen
van tenor Denzil Delaere en sopraan Ellen
Vanherck. Deze solisten brengen alle harten
op hol met een meeslepende selectie van
meezingers en podiumparels, begeleid door
pianiste Veronika Iltchenko.
Meer info:
www.jette.be
culture@jette.irisnet.be - 02.423.12.65
Gelieve het bedrag vóór 26.08.2018
over te schrijven:
GC Essegem
Leopold I-straat 329 - 1090 Jette
Rekeningnummer: BE 48 4370 1567
4127.
Met vermelding: KIDA 2018/19 + naam
en voornaam.
Het abonnement zal n.a.v. het eerste
concert op 02.09.2018 klaarliggen aan de
kassa in de abdij.

Klassiek in de Abdij
10 concerten op zondagvoormiddag
Van 2 september 2018 tot 2 juni 2019
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Abonnement:
90 ¤ / 45 ¤
(-12, +65 & leden van de Jetse academie)

