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Tram 9
Op de rails

Op 1 september wordt Tram 9
feestelijk ingehuldigd. Deze
nieuwe tramlijn zal het leven,
en de mobiliteit in het bijzonder, in onze gemeente ingrijpend veranderen. De bewoners
uit het noorden van Jette, met
onder meer de Tuinen van
Jette, beschikken nu over een
kwalitatieve verbinding met de
Spiegel, het centrum van onze
gemeente.
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Nieuws van het gemeentebestuur

Het woord van
de Burgemeester
Een facelift voor
de gemeente

“

1 september. Dit jaar zal het niet
de eerste dag van het schooljaar zijn, maar wel de langverwachte inhuldiging van Tram 9.
Op het moment dat ik dit
voorwoord schrijf, zijn de feestelijkheden in volle
voorbereiding.
We verheugen ons op de komst van de tram,
maar vooral op de impact van het project op onze
gemeente, die als het ware een facelift onderging.
De gemeente heeft zich doorheen het hele dossier veeleisend opgesteld en bekwam zo verschillende elementen die ons helpen om de toekomst
met vertrouwen tegemoet te zien.
Denk bijvoorbeeld aan de vernieuwing van de
openbare ruimte. Langsheen het tracé werden de
straten volledig gerenoveerd. Gescheiden fietspaden en beveiligde kruispunten zagen het daglicht,
terwijl nieuwe bomen voor een groene toets zorgden. Onder de Spiegel werd een ondergrondse
parking aangelegd en – rekening houdend met enkele kinderziektes – het nieuwe plein vormt een
bruisende plek voor de bewoners.

Ook de mobiliteit werd verbeterd. De nieuwe
tram, volledig in eigen bedding, met een grote capaciteit en hoge frequentie, vormt een waardig alternatief voor de wagen: modern, ecologisch en
comfortabel. Ik ben er van overtuigd dat net zoals
de mooie fietspaden fietsers lokken, ook een kwalitatief openbaar vervoer meer gebruikers zal lokken!
Bovendien verbindt Tram 9 enkele belangrijke
wijken. Ik denk bijvoorbeeld aan Dikke Beuk en
Poelbos, de Spiegel of Oude Afspanning. Of aan
het UZ en aan de bewoners van de Tuinen van
Jette die nu over een rechtstreekse verbinding
beschikken met het centrum van Jette. Op termijn
zal de tram zelfs tot aan de Heyzel rijden.
Wedden dat Tram 9 onze gewoontes zal veranderen? Test de nieuwe verbinding gerust eens
uit… en laat je overtuigen!
Ik herinner aan het achterliggende doel, namelijk om een visie te creëren rond stadsontwikkeling.
Ik durf te stellen dat we er, op ons niveau, in geslaagd zijn. Neem plaats op de Spiegel en kijk hoe
de mensen zich thuis voelen op het plein, hoe de
kinderen er spelen, hoe ontspannen de voorbijgangers voorbij wandelen,… en dit
alles in een aangename, vredige sfeer. Een visie rond
stadsontwikkeling, zoals gezegd…

Uw burgemeester

”

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
SURF NAAR
WWW.JETTE.BE

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en financiële dienst:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

THEODOR 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Openbare Ruimte, Gemeentelijk patrimonium, Grondgebiedbeheer, Mobiliteit,
Duurzame Ontwikkeling:
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot
14u
don van 13u tot 16u

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06
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Samenleving

Wonen en renovatie

Vanaf 3 september 2018

Hervatting gewone
openingsuren
gemeentebestuur
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Lezingen en workshops Homegrade

Tijdens de maanden juli en augustus hanteert het gemeentebestuur altijd een aangepast uurrooster. Vanaf 3 september
herneemt het gewone uurrooster, inclusief
een permanentie op donderdagavond.
• 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
Het departement Leefomgeving (Openbare ruimte, Stadsaanleg, Gemeentelijk patrimonium,
Mobiliteit,
Duurzame
ontwikkeling): maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, van 8.30u tot 14u, op donderdag van 13u tot 16u; behalve
Grondgebiedbeheer (Stedenbouw): gesloten op dinsdag.

Homegrade lanceert zijn jaarlijkse cy
clus van lezingen en workshops
rondom wonen. Tussen 11 september
en 24 oktober 2018 worden er niet
minder dan 14 lezingen en 4 work
shops gratis aangeboden aan parti
culieren.

H

omegrade organiseert lezingen en
workshops over de thema’s die het
vaakst aan bod komen bij de begeleiding van de Brusselse gezinnen. Aan de hand
van de praktijkobservaties kunnen de adviseurs zich zo goed mogelijk richten op de vragen van de huurders en eigenaars in de
hoofdstad en op basis daarvan een lezing of
workshop voorbereiden.

Van isolatie tot cohousing
Talrijke onderwerpen komen aan bod: hoe
je hellend dak isoleren, je verwarmingssysteem
verbeteren, zonnepanelen installeren, een efficiënte ventilatie plaatsen, een geluidsisolatie

15 september 2019

World Cleanup Day
Ook Jette neemt deel

O

p 15 september 2018 maken we
onze planeet schoon. Miljoenen
vrijwilligers gaan in 150 landen een
dag lang aan de slag. Ook Jette neemt deel
aan deze wereldwijde schoonmaakactie.
Het doel van World Cleanup Day is om

zoveel mogelijk zwerfvuil te verzamelen. U
kan ook in Jette deelnemen, in samenwerking met het gemeentebestuur.
Er zijn twee verzamelpunten voorzien:
Kardinaal Mercierplein en O.L.V. van Lourdesplein, op zaterdag 15 september om 14u.

van je woning uitvoeren of een aanvraag tot
vergunning zonder architect indienen. De herziening van de woninghuurovereenkomst en
de nieuwe wet op de mede-eigendom worden
eveneens nader verklaard door professionelen
uit de sector.
De lezingen zullen zich ook toespitsen op
nieuwe trends: welke inheemse planten kiezen
voor je groendak, welke zijn de principes en actiepistes voor het hergebruik van materialen
bij renovatie, of met welke aspecten dien je rekening te houden wanneer je een cohousingproject wil opzetten. Tijdens de praktische
workshops leer je een plan tekenen, oude
voordeuren onderhouden en verbeteren, zelf
kleine en goedkope ingrepen realiseren om het
energieverbruik te verlagen, en maak je kennis
met de grote principes van de geluidsisolatie.
De cyclus 2018 loopt tijdens september en
oktober. De lezingen vinden plaats op dinsdag
en donderdag, van 12.15u tot 13.15u en de
workshops op zaterdag van 14u tot 17u.
Info en inschrijvingen:
www.homegrade.brussels
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Senioren in het rusthuis
Ook uw stem telt
We vragen de rusthuizen dan ook om, in de
mate van het mogelijke, hun bewoners zo
goed mogelijk te begeleiden om hun stemplicht te kunnen vervullen.

Vrijwilligers

V

oor de senioren die in een rusthuis
wonen, vormt de stembusgang een
ware opdracht. Fysieke problemen,
geen interesse, gebrek aan begeleidingspersoneel,… zijn maar enkele redenen waarom
deze ouderen veeleer opzien tegen hun stemplicht. Toch is hun stem nog even belangrijk
als deze van elke andere bewoner.

Daarnaast doet het gemeentebestuur een
oproep tot vrijwilligers om deze ouderen hierbij te begeleiden. Zowel individuele vrijwilligers als bijvoorbeeld jeugdbewegingen
kunnen op deze manier hun steentje bijdragen tot de lokale democratie.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met
de gemeentelijke dienst demografie
02.423.12.55

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.

Parksharing met BePark
Parkeeroplossingen voor ’s nachts en in het weekend
BePark is een internetplatform dat
in Brussel het concept ‘parksha
ring’ introduceerde. Het idee is
eenvoudig: privéparkings open
baar maken wanneer ze niet ge
bruikt worden, en dat tegen
aanvaardbare tarieven. Drie Jetse
parkings stapten ondertussen mee
in dit verhaal.

dag zelfs de klok rond, net als de parking
Léon Theodor trouwens. Deze laatste is de
parking van Delhaize in de gelijknamige
straat. Parking Stiénon, een ondergrondse
parking gelegen aan de Stiénonlaan 117, biedt
dan weer drie verschillende abonnementsformules (zie www.bepark.eu) aan.

In de praktijk
Maar hoe gaat een en ander eigenlijk praktisch in zijn werk? Heel eenvoudig: u abon-

P

arksharing maakt deel uit van een innovatief mobiliteitsbeleid dat het
hoofd wil bieden aan het groeiend
parkeerprobleem in Brussel. In Jette nemen
de parkings Jette Miroir, Léon Theodor en
Stiénon eraan deel door hun overtollige parkeerplaatsen op bepaalde momenten,
meestal ’s nachts en tijdens het weekend, aan
te bieden aan buurtbewoners.

3 parkings
Jette Miroir is de parking van Carrefour Express in de Leopold I-straat. Deze parking is
beschikbaar ’s avonds en ’s nachts en op zon-

neert zich gewoon online via www.bepark.eu
op de parking van uw keuze. Om er gebruik
van te maken activeert u de slagboom via de
app van BePark of door de 6-cijferige toegangscode die u terugvindt op een paneel
aan de ingang door te bellen naar het callcenter.
De verschillende abonnementsformules en
bijhorende prijzen van de drie Jetse parkings
die BePark aanbiedt, vindt u op
www.bepark.eu.

Mobiliteit
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Tram 9 operationeel vanaf 2 september
Nieuwe reisweg voor buslijnen 13, 14, 53 en 84
De nieuwe tramlijn 9 tussen Simo
nis en UZ Brussel rijdt voor het
eerst uit op 2 september. Met de
ingebruikname van deze tram wor
den meteen ook de reiswegen van
een aantal buslijnen aangepast om
de buurt rond de nieuwe tramlijn
optimaal te bedienen.

D

e aanpassingen aan de reiswegen
van een aantal buslijnen op het Jetse
grondgebied kadert in het globale gewestelijke busplan van de MIVB dat over een
periode van vier jaar geleidelijk uitgerold
wordt. De meest ingrijpende wijzigingen voor
Jette gaan in op 2 september 2018 en zijn
voor een groot deel het gevolg van de komst
van de nieuwe tramlijn 9, die op 1 september
feestelijk ingehuldigd wordt.

Tram in eigen bedding
Tram 9 zorgt voor een hoogwaardige verbinding tussen metrostation Simonis en UZ Brussel
– met Dikke Beuk als (voorlopige) eindhalte – en
zal op termijn doorgetrokken worden tot de Heizelvlakte. De tram rijdt over het hele traject in
eigen bedding en stopt enkel aan de haltes aangezien de verkeerslichten automatisch op
groen springen als de tram er aankomt. De
nieuwe tramlijn wordt bovendien bediend door
de nieuwste generatie tramtoestellen. De
nieuwe lijn is niet alleen een zegen voor de
werknemers en de patiënten van UZ Brussel,
ook de inwoners van de Tuinen van Jette beschikken eindelijk over een vlotte verbinding
met het centrum van Jette en de metro.

Aangepaste bustracés
Buslijnen 13 en 14 volgden tot nu ongeveer
hetzelfde tracé als de nieuwe tramlijn 9, dus
is het niet meer dan logisch dat hun reisweg
aangepast wordt. Bus 13 doet bijvoorbeeld
niet langer het Koningin Astridplein aan en
maakt een ommetje via Ganshoren om Simonis te bereiken. Als alternatief kunnen de bewoners van de woonwijken in de buurt zich
voortaan te voet naar een halte van tram 9
begeven of bus 13 blijven nemen en overstappen op de tram aan de halte Eeuwfeestsquare.

Ander verhaal voor bus 14: die doet vanaf
september onder meer de Lecharlierlaan aan
en zo worden in één klap twee scholen en een
crèche bediend door het openbaar vervoer.
Ook buslijnen 53 en 84 krijgen een aange-

paste reisweg. Alle details over de nieuwe tracés van buslijnen 13, 14, 53 en 84 vindt u op
www.mivb.be.
Ontdek de 9 voordelen van Tram 9 op
www.jette.be

Wijzigingen buslijnen
Vanaf 1.09.2018
• Lijn 13 volgt een nieuwe reisweg tussen
Simonis en Le Roux
• Lijn 14 vormt een rechtstreekse verbinding tussen UZ-VUB, het station van
Jette en het Noordstation en rijdt niet
meer langs Simonis
• Lijn 15 reed voordien enkel ’s avonds en
wordt afgeschaft vanaf 1.09.2018. Deze
dienst wordt vervangen door bus 13, 14
en Tram 9.
• Lijn 53 rijdt eerst via Dielegem en heeft
de halte UZ-VUB als eindpunt. Bus 53
stopt niet langer aan Oude Afspanning.
• Lijn 84 volgt een nieuwe reisweg tussen Eeuwfeestsquare en Oude Afspanning en rijdt langs de E. Toussaintlaan
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16 september 2018

Autoloze zondag
Kardinaal Mercierplein één dag lang ‘Jette Dorp’
Op de Autoloze zondag oogt het
aanbod aan activiteiten op het
Mercierplein ook dit jaar meer dan
indrukwekkend. Tal van initiatie
ven maken van deze editie van
‘Jette Dorp’ de gedroomde aftrap
voor de Week van de Mobiliteit die
erop volgt.

O

p Autoloze zondag is Brussel één
dag lang, van 9.30u tot 19u, de grootste autovrije zone in Europa. Maar
voor alles is het uiteraard een echt volksfeest,
ook in Jette. Voor de gelegenheid wordt het
Kardinaal Mercierplein omgedoopt tot ‘Jette
Dorp’.

Op één of twee wielen…
De afgelopen jaren zijn heel wat nieuwe verplaatsingsmiddelen in het Brusselse straatbeeld opgedoken: hoverboards, monowheels,
elektrische steps, elektrische fietsen,… Op
‘Jette Dorp’ kan je in ruil voor je identiteitskaart
een monowheel of elektrische step huren.

Info en animatie
Op de Autoloze zondag wordt het Kardinaal

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 12 september. Elke aanvraag
ervan wordt onderzocht door de Gemeente-

Mercierplein telkens omgetoverd tot een paradijs voor kinderen, met houten spelen, een
leeshoek, muzikale workshops,… Voor een
portie adrenaline kunnen de waaghalzen
onder ons terecht bij de initiatie skaten en
BMX. En qua infostands is er de gemeentelijke
dienst Stadsmobiliteit die je alles weet te vertellen over de gemeentelijke premie voor een
elektrische fiets, autodelen, de nieuwe tram 9,
het busplan, enz.
Hiernaast vind je het gedetailleerde programma van ‘Jette Dorp’. Rest alleen nog een
keuze te maken in dit uitgebreide en gevarieerde aanbod…

secretaris 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 12 september
ingediend worden bij het Gemeentebestuur
van Jette.
Aanvraag doorgangsbewijs
Kabinet van de Gemeentesecretaris
Wemmelsesteenweg 100
Tel: 02.423.12.27 – Fax: 02.423.12.25
E-mail: dsv-alz@jette.irisnet.be

Programma
‘Jette Dorp’
Stands
• Controle en kleine reparaties fietsen
(Papa Douala)
• Infostand gemeentelijke dienst
Stadsmobiliteit
• Infostand Oxfam over duurzame
voeding
• Infostand gemeentelijke dienst
Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu over
recycleren
Randanimatie
• Behendigheidspiste
(dienst Stadspreventie)
• Initiatie skaten en BMX (Maxextrême)
• Huurmogelijkheid elektrische steps en
monowheels
• Houten spelen (dienst Stadspreventie)
• Picknickruimte (gazon) met strandstoelen voor stationsgebouw
• Kinderanimatie door bibliotheken
(NL+FR)
• Muziekworkshops voor kinderen met
Les Jeunesses Musicales de Bruxelles
• Muziek met La Jacqueline
Autoloze Zondag – ‘Jette Dorp’
16 september 2018, van 11u tot 17u
Kardinaal Mercierplein
Gratis toegang
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Van 24 tot 27 september 2018

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

Parkeer- en verkeersmaatregelen
Tijdens deze actie geldt van 7u tot 19u een
verkeers- en parkeerverbod en in de betrokken straten, behalve voor de voertuigen die
afval komen deponeren. Voor de inwoners
van deze straten zullen ook de garages niet
toegankelijk zijn.

Waar en wanneer?

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 24, 25, 26 en 27 september, telkens van 9 tot 18 uur.

Welk afval wordt aanvaard?
Hou er rekening mee dat u enkel met huishoudelijk grofvuil terecht kan bij de mobiele
containers: meubilair, onherstelbare huis-

houdtoestellen en multimediamateriaal, gereedschap, harde plastics, huishoudelijk klein
chemisch afval, 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!
Denk er ook aan uw afval te sorteren voor u
zich naar een van de inzamelplaatsen begeeft
(zie kader), en vergeet uw identiteitskaart
niet mee te brengen.

• 24/09 : A. Hepburnstraat (toegang via
E. Demunterlaan)
• 25/09 : L. Procureurstraat (toegang via
Woestelaan)
• 26/09 : G. Gilsonstraat (tussen de huisnummers 86-106 en 81-97)
• 27/09 : Grotplein (toegang via Van Swaestraat)
Uurrooster: van 9u tot 18u

Meer info:
www.jette.be
www.arp-gan.be - 0800.981.81

OPENBARE RUIMTE
F. Pirestraat en
De Keersmaekerstraat
Heraanleg van de weg
Momenteel is de gemeente bezig met de heraanleg van de F. Pirestraat en de De Keersmaekerstraat. In functie van de planning van de
werken zal het autoverkeer er onmogelijk zijn.
Er wordt een omleiding voorzien. Verder geldt
er een parkeerverbod en zal ook de toegang
tot de garages onmogelijk zijn. Voetgangers
zullen geen hinder ondervinden van de werken.
Het einde is voorzien voor eind december 2018.

Sint-Norbertusstraat
Aanleg van een verkeersdrempel
Om de verkeersveiligheid te verhogen, installeert de gemeente binnenkort een verkeers-

drempel 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
Ondergrondse kledingcontainers
In de loop van de maand september zal de gemeente in de J.B. Moyensstraat, in de J. Sermonlaan en op het P. Werrieplein,
ondergrondse kledingcontainers installeren
naast de bestaande ondergrondse glasbollen.
Tijdens deze werken zal het autoverkeer niet
toegelaten zijn en zal er een omleiding voorzien zijn. Het voetgangersverkeer blijft wel
verzekerd.

J. De Heynlaan, V. Vandermaelenlaan, M. van Rollegemstraat
Sibelga-netwerk
In september start Sibelga in de J. De Heynlaan, de V. Vandermaelenlaan, alsook in de M.
van Rollegemstraat, met werken voor de vernieuwing van zijn netwerk. Er zullen bepaalde
omleidingen en parkeerverboden gelden.

F. Lecharlierlaan, Capartstraat
en H. Liebrechtstraat
Busvoorzieningen
In het kader van het busplan voert de MIVB
momenteel diverse werken uit in de
F. Lecharlierlaan, alsook in de H. Liebrechtstraat en in de Capartstraat. Meer info over
deze werken vindt u op www.mivb.be.
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www.weggeefplekjette.be

Voorwerpen op overschot? Schenk ze weg
Heb je van de zomervakantie gebruik
gemaakt om op te ruimen? Zit je met
voorwerpen op overschot? Via het
digitaal platform ‘weggeefplek jette’
kan je ze gratis wegschenken. Zo
geef je jouw spullen een tweede
leven en vermijden we dat ze op de
afvalberg terechtkomen.

O

p het gratis platform ‘weggeefplek
Jette’ kan u een advertentie plaatsen
om uw voorwerp weg te schenken of
u kan er natuurlijk zelf ook op zoek gaan naar
spulletjes die u interesseren.
Surf naar www.weggeefplekjette.be en maak
een account. Kies vervolgens de gepaste categorie uit de 11 categorieën: multimedia, huishoudapparatuur,
kledij en accessoires,
spelletjes, klusgerief, kunst en ambachten,
sport en reizen, tuin, meubels en decoratie,
ontspanning, studie- en bureaumateriaal. Vervolgens voegt u een foto toe van het voorwerp
en vermeldt u de staat (‘zo goed als nieuw’, ‘ge-

bruikt’ of ‘te herstellen’). Met wat geluk trekt
uw geadverteerde voorwerp binnen de kortste
keren de aandacht van een enthousiaste Jettenaar – de site is bestemd voor Jettenaren en
voor personen die in Jette werken. Spreek een
plaats en datum af en uw voorwerp kan van eigenaar veranderen.
Kuis gerust uw kasten en tuinhuis uit, u zal verbaasd zijn hoeveel spullen in aanmerking
komen om weg te schenken. Een boek dat u uitgelezen heeft, een kleedje dat niet langer past,

een gsm die u niet langer gebruikt nu u zich de
allernieuwste smartphone aangeschaft heeft,…
Maar ook voorwerpen die niet langer goed werken, kunnen andere Jettenaren interesseren.
Misschien is het wel het gedroomde voorwerp
voor upcycling voor een handige harry? Benieuwd? Surf naar het digitaal platform, creëer
een account en plaats uw advertenties en ga
zelf op zoek naar leuke spulletjes.
www.weggeefplekjette.be

JetteSEL
Delen is hip!
Moeten we nu echt voor alles geld
vragen? Geeft solidariteit niet ge
noeg voldoening? Dat is zowat de fi
losofie
van
de
lokale
uitwisselingssystemen. Zo heeft
Jette zijn eigen ‘JetteSEL’ en die
komt een keer per maand samen.

I

n een wereld die gedomineerd wordt door
egoïsme winnen menselijke waarden als
delen, menselijk contact en solidariteit
steeds meer terrein dankzij lokale uitwisselingssystemen waar diensten en knowhow
gratis gedeeld worden. Het vormt ook een
ideale manier om de banden tussen de burgers aan te halen. Dankzij deze netwerken
van onderlinge dienstverlening kan iedereen
zijn vaardigheden ten dienste stellen van anderen.

JetteSEL wordt gerund door de leden zelf,
allemaal vrijwilligers. Het idee? We beschikken allemaal over gaven die we te weinig uitbuiten: de ene is bijvoorbeeld artistiek
aangelegd, wat van pas kan komen bij binnenhuisdecoratie, de recuperatie van oude meubels of het geven van kledingadvies,… terwijl
de andere zijn praktische knowhow (klussen,
informatica, tuinieren, enz.) ten dienst kan
stellen van anderen. Bijvoorbeeld: Linda bakt
een taart voor Peter die bijles geeft aan Sofie

die past op de kat van Marco, de ICT-specialist
die Julia begeleidt bij haar eerste stappen op
het internet...

Permanenties JetteSEL
Elke tweede zondag van de maand, van 14u
tot 17u, bij Ploef (Bonaventurestraat 100).
Eerstvolgend permanenties: 9 september,
14 oktober, 11 november, 9 december.
Meer info: www.jettesel.be - 0496.40.17.27

Samenleving
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9 gemeentelijke sites met zonnepanelen
Financiële voordelen en milieuvriendelijk
Zonnepanelen kennen de laatste
jaren een bijzondere opgang.
Steeds meer bewoners laten zon
nepanelen installeren op hun dak.
Maar ook voor openbare besturen
zijn zonnepanelen een goede en
milieuvriendelijke
investering.
Jette volgt deze groene trend en
telt momenteel maar liefst 9 open
bare gebouwen waar zonnepane
len geïnstalleerd zijn.

Z

onnepanelen leveren tal van voordelen op. Er zijn natuurlijk de financiële
voordelen van deze hernieuwbare
energie, maar daarnaast dragen ze ook bij tot
een beter milieu en minder vervuiling.
Jette telt 9 gemeentelijke sites die uitgerust zijn met zonnepanelen: Het Gemeentehuis, Theodor 108, het technisch centrum
CTC, kinderopvang Reine Fabiola, school
Vande Borne, school Van Helmont, school

Clarté, het kerkhof en het gebouw in de SintPieterskerkstraat.
Deze zonnepanelen op Jetse openbare gebouwen zorgen voor een grote besparing op
de elektriciteitsrekening. Ook voor de geïnjecteerde kilowattuur (elektriciteit die niet ter

plaatste verbruikt wordt maar teruggaat naar
het net) wordt Jette vergoed. In 2017 leverde
dit in totaal een besparing op van 31.000 ¤ en
van 43,4 ton CO2.
Wat met de installatiekosten van deze zonnepanelen? Voor zowat de helft (5) van de installaties opteerde Jette voor het systeem
van derde investeerder. Dit houdt in dat een
firma de zonnepanelen installeert en beheert.
De gemeente geniet van de opgewekte
groene elektriciteit, terwijl de firma kan genieten van de groene certificaten. Naargelang
de conventie, ontvangt de firma soms ook een
bijdrage van de gemeente. De overige installaties werden door de gemeente zelf bekostigd, al dan niet via subsidies. De opbrengst,
of meer bepaald de besparing, gaat in deze
gevallen dan ook integraal naar de gemeente.
Kortom, de installatie van zonnepanelen
blijft een goede zaak voor de gemeentelijke
financiën en voor het milieu. Jette zal dus
verder gaan op deze milieuvriendelijke weg
en hoopt van haar bewoners hetzelfde.

Korting waterverbruik
Dien uw aanvraag tijdig in
De gemeente Jette geeft bepaalde
Jettenaren de kans om te genieten
van een korting op hun waterver
bruik voor het jaar 2017. Hiervoor
moeten ze aan enkele voorwaar
den voldoen.

D

eze korting geldt voor het waterverbruik tijdens het jaar 2017 en kan
maximum 37,18 ¤ bedragen. De korting is bestemd voor 3 categorieën Jettenaren:
1/ De gepensioneerden die de leeftijd van 60
jaar bereikt hebben en de personen met
een handicap van minstens 66 % erkend
door de Directie-generaal Personen met
een handicap en waarvan het laatste globaal jaarlijks inkomen 18.730,66 ¤ niet

overschrijdt voor een alleenstaande (RVV
ex-WIGW), te vermeerderen met 3.467,55 ¤
per persoon ten laste ;

1.338,78 ¤ per kind ten laste. Elk kind met
een handicap van minstens 66 % wordt
beschouwd als twee personen ten laste.

2/ De personen waarvan de inkomsten gelijk
zijn aan of lager zijn dan het leefloon, te
weten :
892,70 ¤ per maand
voor een alleenstaande ;
1.190,27 ¤ per maand
voor personen met gezinslast ;
595,13 ¤ per maand
voor de samenwonenden ;

Indien u aan een van de voorwaarden voldoet, kan u uw aanvraag indienen op de gemeentelijke website www.jette.be of bij de
dienst Sociaal leven en burgerschap in het
Gemeentehuis. U moet uw aanvraag indienen
voor 16 november 2018.

3/ De gezinshoofden die ten minste drie kinderen ten laste hebben waarvoor zij kinderbijslag ontvangen en waarvan het
jaarlijks belastbaar inkomen 19.992,31 ¤
niet overschrijdt, te vermeerderen met

Meer info:
www.jette.be
Dienst Sociaal leven
en burgerschap
Wemmelsesteenweg 100
02.422.31.22.
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No Impact Jette krijgt een vervolg
Van september tot half december
vorig jaar engageerden 72 gezin
nen zich om binnen de thema’s
voedsel, afval en energie, mee te
werken om de impact op het mi
lieu tot een minimum te beperken.
Anno 2018 krijgt dit experiment
een vervolg.

ties: zelf confituur maken, lokale producten
kopen, in bulk kopen, winkelen met herbruikbare zakken, enz. Iedere deelnemer engageerde zich om minstens één actie en één
uitdaging per thema (afval, voeding en energie) te kiezen en deel te nemen aan minstens
één workshop. Iedereen stelde zijn eigen programma samen, in functie van zijn mogelijkheden en/of voorkeur.

O

Solidariteit

m te slagen in hun opzet werkten de
deelnemers (de NIJettenaren) een actieprogramma uit rond drie thema’s.
Tijdens de hele duur van het project werden
workshops, geleide bezoeken en cursussen georganiseerd om te beantwoorden aan de vragen
en de noden die zo’n project met zich brengt.

Resultaten
72 gezinnen realiseerden samen 3100 ac-

Zin om mee te werken aan het vervolg op
No Impact Jette? De deelname is gratis en iedere deelnemer ontvangt een starterskit. Iedereen is welkom: alleenstaanden, gezinnen,
met of zonder financiële of gezondheidsproblemen, met of zonder handicap,… Solidariteit
is het devies! Inschrijven kan via het onlineformulier op www.noimpactjette.be of op een
van de twee presentaties (zie hiernaast).

Presentaties No Impact Jette
Dinsdag 18 september om 19u
Nederlandstalige bibliotheek
(J. Verdoodtzaal – 2de verdieping)
Kardinaal Mercierplein 6
Dinsdag 9 oktober om 13.30u
CABA Jette (Leopold I-straat 483)
Gratis, inschrijven gewenst
Info en inschrijvingen:
cmeeus@jette.irisnet.be
02.422.31.03 - www.noimpactjette.be

Ontdek de ‘Vergeten Boomgaard’
De ‘Vergeten Boomgaard’ is een di
dactisch initiatief dat wil uit
groeien tot een ontmoetingsplaats
die sensibiliseert rond het milieu.
De boomgaard is voortaan elke
eerste zaterdag van de maand toe
gankelijk voor het publiek.

E

rgens tussen de dienst Beplantingen
en de Kinderboerderij in ligt al enkele
jaren een boomgaard verscholen. ‘Natuur in Jette’, een Jetse vereniging die deel
uitmaakt van het initiatief ‘Jette in transitie’,
staat in voor het onderhoud van de bomen en
houdt er voortaan elke maand opendeur.

Oude variëteiten
en nieuwe projecten
Dankzij het project ‘Vergeten Boomgaard’
kunnen Jettenaren binnenkort de traditionele
fruitteelt herontdekken. Het gaat om variëteiten als de Malus domestica ‘Gris Braibant’, de
Prunus avium ‘Griotte de Schaerbeek’, de
Pyrus communis ‘Beurré Superfin’, de Ribes
rubrum ‘Jonkheer Van Tets’ of de Vitis vini-

fera ‘Vroege van der Laan’, allemaal zorgvuldig geselecteerd door de universiteit van
Gembloux. Het gaat voornamelijk over appelen, peren en pruimen, maar ook over bessen,
druiven, frambozen en zelfs minder evidente
fruitsoorten zoals perziken en mispels.

Een inspirerende plek

Jette’ die aangekondigd staan op een groot
paneel. Maak ook van de gelegenheid gebruik
om een bezoekje te brengen aan de imkers
van de Bijentuin en iets op te steken van een
van de meester-composteerders ter plaatse.
Kortom: drie goede redenen om kennis te
maken met natuurliefhebbers, verenigd op
een en dezelfde inspirerende plek!

Elke eerste zaterdag van de maand, telkens
van 10u tot 17u, is de ‘Vergeten Boomgaard’
open voor het publiek. U vindt er onder meer
de animaties van de vereniging ‘Natuur in

Meer info: de ‘Vergeten Boomgaard’
Laarbeeklaan 120 - verger@potajette.be
Facebook: jette.entransition.intransitie

Duurzame ontwikkeling
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Van 3 tot 13 oktober 2018

Week van de Fairtrade
Als Fairtradegemeente neemt de
gemeente Jette ook dit jaar deel
aan de Week van de Fairtrade. Van
3 tot 13 oktober staan er verschil
lende activiteiten gepland. Hieron
der geven we je alvast een
beknopt overzicht. De volledige in
formatie vind je in Jette Info van
oktober.

Workshop ‘Fairtrade chocoladetruﬀels’
met banketbakker Gavilan

A

‘Trap je eigen bananensmoothie’

ls naar goede gewoonte draait het
gros van de fairtrade-activiteiten rond
eten en drinken, en dat is niet anders
bij de twee die we bij wijze van voorproefje
deze maand al op je loslaten:

Initiatie in de wereld van de (eerlijke) chocolade. Je maakt je eigen chocoladetruffels met
eerlijke ingrediënten. Enkel voor volwassenen.
Zaterdag 13 oktober 2018,
van 10u tot 12u of van 14u tot 16u
Banketbakkerij Gavilan - F. Lenoirstraat 1
Gratis, inschrijven verplicht
(ddo@jette.irisnet.be of 02.422.31.12)

Op donderdagnamiddag vind je in de inkomhal van de gemeente Jette een infostand over
Fairtrade en een smoothiebike waar je kan genieten van een (h)eerlijke bananensmoothie.

Donderdag 11 oktober 2018, van 13u tot 19u
Inkomhal gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100

En nog…
Wil je weten waar in Jette je een fairtradeproduct kan kopen of een ‘eerlijk’ kopje koffie kan
drinken, raadpleeg dan zeker onze fairtradebrochure. Je vindt er alle handels- en horecazaken van Jette met een eerlijk aanbod. De
brochure is te te verkrijgen vanaf oktober op
de gemeente (inkomhal) of op aanvraag
(ddo@jette.irisnet.be of 02.422.31.12).
Week van de Fairtrade
Van 3 tot 13 oktober 2018

Film ‘Qu’est-ce qu’on attend’

AGENDA
DUURZAME
ONTWIKKELING

De ploeg van ‘Jette in transitie’
nodigt u uit op deze film die
het verhaal vertelt van een
Frans dorpje van 2.200 inwoners dat beslist de stap te zetten naar een post-olietijdperk
en zijn ecologische voetafdruk
te verkleinen.

21/09 om 19.30u
(drink na de vertoning)
Ploef !
Bonaventurestraat 100
gratis, inschrijven gewenst
(jetteentransition@gmail.com)

Workshop ‘Comment collecter ses graines’
Jette Met-activiteiten
• Boekentasactie ‘Afvalvrij
naar school’ en stand
‘No Impact Jette’
De producenten van Jette Met
hebben voor de kids gezonde,
lokale en afvalvrije tussendoortjes klaarliggen, handig
om in hun boekentas te stoppen en mee naar school te
nemen. Ondertussen krijgen
de ouders op de stand van ‘No
Impact Jette’ meer info over
‘zero waste’-acties en een ‘zero
waste’-verrassing.
12/09, van 14.30u tot 18u
Kardinaal Mercierplein

• Kookworkshops
‘groenten- en fruitchutneys’
Met groenten en fruit van
Jette Met maken we heerlijke
chutneys van appels, peren, tomaten, pompoenen,... Gelieve
je eigen glazen bokalen mee te
nemen, want ook dit is een afvalvrije workshop.
26/09, van 15u tot 17u
Kardinaal Mercierplein
Gratis, inschrijven verplicht
(ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.12)

Door les Jardins de Pomone,
FR/NL
27/09 om 19u (geleid bezoek
aan de zadenbib om 18.30u)

Nederlandstalige bibliotheek
(J. Verdoodtzaal – 2de verdieping)
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis, inschrijven verplicht
(ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.03)

Compost day
Opendeurdag van de
Brusselse composten
30/09
• 10u-12u: demonstratie composteren (Laarbeeklaan 100)
• 10u-15u: wijkcompost Expo
(A. Woutersstraat 12)

• 10u-14u: wijkcompost Ecollecto (Dupréstraat 85)
• 14u-17u: wijkcompost Magnolia
(Baron de Laveleyestraat 7)
Gratis
www.compostday.be
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Programma Duurzaam Wijkcontract
Magritte krijgt groen licht
Start van 4 jaar durende uitvoeringsfase
Het Duurzaam Wijkcontract Ma
gritte zal de Magrittewijk dynami
seren. Op 1 augustus 2018 kreeg
Jette groen licht van het Brussels
Gewest om de ‘materiële‘ projecten
op te starten. Er kan dus gestart
worden met de bouwprojecten, re
novatie, herinrichting van de open
bare ruimte en socioeconomische
acties uit het programma van het
Wijkcontract.

H

et Duurzaam Wijkcontract (DW) Magritte is een programma voor stadsrenovatie
van
het
Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Jette,
in samenwerking met de bewoners. Opgestart
in augustus 2017, werd het programma van
het DW Magritte overhandigd aan het Gewest
op 30 april 2018, na een intens, participatief
proces. Alle projecten zijn het resultaat van
overleg met de bewoners, die ze mee bedachten en ontwierpen.

Betrokken bij uw wijk
De betrokkenheid van de bewoners en de
gebruikers van de Magrittewijk is fundamenteel voor het welslagen van het Wijkcontract.

Oproep burgerinitiatieven

Hoe kan u zelf bijdragen aan het project?
• Elk ‘materieel’ project (het nieuwe park, het
buurthuis, het repair café/fietshersteldienst/wasserette,…) zal met de bewoners
besproken worden. U wil persoonlijk op de
hoogte gehouden worden ? Schrijf u dan in
op de nieuwsbrief van het DW Magritte!
• Neem deel aan de Algemene wijkvergaderingen
• Word lid van de Wijkcommissie
• Neem deel aan de evenementen van het DW
Magritte
• Geef uw mening tijdens de openbare onderzoeken en de overlegcommissies
• Neem deel aan de projectoproepen en burgerinitiatieven

Zin om een project in te dienen en te sturen om het leven in de Magrittewijk te
verbeteren? Tijd om in actie te treden:
het DW Magritte lanceert een oproep
voor burgerinitiatieven tussen september
en oktober 2018. In totaal is er een budget van 10.000 ¤ beschikbaar om de
beste voorstellen te realiseren.
Zachte mobiliteit, toegankelijkheid, openbare kunst, culturele projecten, openbare
reinheid, gezonde voeding, afvalbeheer,
openbare tuinen, sportactiviteiten,… Thema’s genoeg om uw creativiteit de vrije
loop te laten. Hoe deelnemen? Check het
reglement op de website van het DW Magritte.

Een boost voor uw wijk

Meer info :
Dienst Duurzaam Wijkcontract
cqd-dw@jette.irisnet.be
www.cqd-magritte-dw.be
Facebook (cdqmagrittedw)

Leefomgeving
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Prachtige nieuwe paden voor het Garcetpark
Wie onlangs door het Garcetpark
wandelde, merkte het ongetwij
feld op: de paden van het park
werden volledig vernieuwd. Deze
nieuwe paden vormen de kroon op
het werk, nadat eerder ook al de
speeltuigen vernieuwd werden.

H

et Garcetpark vormt een aangename
groene verbinding tussen het Kardinaal Mercierplein en de Léon Theodorstraat of de Van Bortonnestraat. Heel wat
buurtbewoners laten er hun hond uit, komen
er met de kinderen spelen of simpelweg genieten van de groene omgeving.
Begin april sloot het park echter 3 maanden
haar poorten voor een ingrijpende renovatie.
De paden in dolomiet waren in slechte toestand en werden volledig vervangen door betonnen paden. Daarnaast werden de
grasperken terug ingezaaid en afgeboord en
ook de ingang van de boulodroom werd heraangelegd met waterdoorlatende tegels. In
juli ging het vernieuwde park terug open, net
op tijd om nog van deze groene oase te kunnen genieten tijdens de zuiderse zomer.

Nieuwe gevelfresco
voor de
Van Bortonnestraat
Tussen de Van Bortonnestraat en het Kardinaal Mercierplein vindt men een unieke
school in Jette: school Champ des Tournesols. Deze Franstalige school biedt aangepast onderwijs, op maat van de leerlingen.
De gevel van deze school kreeg tijdens de
schoolvakantie een nieuwe fresco. De gemeentelijke schilder zorgde voor een kleurrijke tekening die symbool staat voor de
naam van de school (zonnebloemenveld).
De nieuwe gevel zal begin september ongetwijfeld enthousiast onthaald worden
door de leerlingen.
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Herdenking ’14’18
Tentoonstelling ‘De Groote Oorlog in grote lijnen’
Dit jaar wordt de 100ste verjaardag
herdacht van het einde van WOI,
ook wel ‘De Groote Oorlog’ ge
noemd. Deze oorlog vormt een
van de zwartste bladzijden in de
wereldgeschiedenis, met miljoe
nen slachtoffers. De herdenking
wordt in Jette gespreid over ver
schillende maanden en start in sep
tember met de tentoonstelling ‘De
Groote Oorlog in grote lijnen’.

F

oto’s, documenten en anekdotes evoceren zowel de grote thema’s van de
oorlog als de minder bekende verhalen: de aanslag in Sarajevo, de grote veldslagen, vreemdelingen aan het front,
technologische evolutie, de bezetting, voed-

verloop van dit wereldwijde conflict.
Deze tentoonstelling vindt plaats in Het
Gemeentehuis, van 21 september tot 5 oktober, tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur. Ook de Jetse scholen zullen de
expo bezoeken.

selbedeling, ... de geschiedenis van de Eerste
Wereldoorlog op internationaal, Belgisch en
lokaal vlak. Aan de hand van 30 panelen
(drietalig) ontdekt u de achtergrond en het

Tentoonstelling
‘De Groote Oorlog in grote lijnen’
Van 21 september tot 5 oktober
Van maandag tot vrijdag van 8.30u tot
14u, uitgezonderd donderdag van 13u tot
19u
Vernissage op vrijdag 21 september om 19u
Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100

Living safe and well in Jette
Mobiliteitsproefproject
in Wemmelsesteenweg

D

e voorbije jaren werden in verschillende Jetse straten of wijken
proefprojecten
georganiseerd
rond de leefomgeving. Dit jaar is het de
beurt aan de Wemmelsesteenweg, meer
bepaald het gedeelte tussen de Priester P.
Le Rouxstraat en de Henri Werriestraat.
Van 3 tot 9 september loopt het mobiliteitsproefproject ‘Living safe and well in
Jette’ in de Wemmelsesteenweg. Zo wordt
het effect getest van bredere voetpaden
(pare zijde), een snelheidsbeperking tot 30
km/u en een fietsstrook langs beide zijden.
Om deze tijdelijke herinrichting de nodige
luister bij te zetten, vinden er allerlei animaties plaats. Op woensdagnamiddag 5
september geeft de Gracq een opleiding
stadsverkeer met de fiets. Op zondag 9
september vindt een rommelmarkt plaats
in de straat en om 16u een potluck.

Op basis van de reacties en evaluatie
wordt vervolgens beslist welke elementen
uit het proefproject definitief ingevoerd
kunnen worden.
Meer info:
livinginjette@gmail.com
Facebook (living safe and well in jette)

Proxy Chimik in Jette:
September 2018
• Kardinaal Mercierplein,
10 september 2018 – van 17u tot 17.45u
• Tentoonstellingslaan (ter hoogte van
huisnr. 408), 8 september 2018 – van
14u tot 14.45u
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk),
8 september 2018 – 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

Samenleving

Viva ! Mob
Nieuw transportaanbod voor
Jettenaren met beperkte mobiliteit
Viva ! Jette, het centrale infopunt
waar Jetse senioren (60+) terecht
kunnen voor hulp en ondersteuning,
lanceert een nieuw transportaanbod
voor Jettenaren met beperkte mobi
liteit: Viva ! Mob.

V

iva ! Mob wil op de eerste plaats de
lokalen van Viva ! Jette makkelijk bereikbaar maken voor personen met
mobiliteitsproblemen die naar het dagcentrum in de Léon Theodorstraat 197, recht tegenover het Garcetpark, komen, maar nadien
ook terug naar huis moeten. Maar daarnaast
biedt Viva ! Mob ook de mogelijkheid om op
weekdagen een rit te reserveren naar om het
even welke bestemming binnen Jette. Het is
de bedoeling om de dagelijkse verplaatsingen
van minder mobiele personen te vergemakkelijken (boodschappen, dokters- of ziekenhuisbezoeken, verplaatsingen naar het
gemeentehuis, het OCMW, de post, GC Essegem,…).
De transportdienst van Viva ! Mob is er
voor alle Jettenaren (na reservering, voor de

som van 3 ¤) met mobiliteitsproblemen. Er is
geen inkomens- of leeftijdsgrens.
U moet zich wel op voorhand inschrijven
op het Infopunt Info ! Viva (zie coördinaten
hieronder) en een doktersattest voorleggen
waaruit blijkt dat u zich moeilijk zelfstandig
kan verplaatsen.
Van zodra u ingeschreven bent, worden de
reserveringen rechtstreeks doorgegeven aan
de vzw Transport & Vie, de vereniging die
deze dienst verzekert.
De eerste ritten staan gepland voor 17 september 2018. Geïnteresseerden hebben dus
ruim de tijd om zich in te schrijven.

Meer info:
Info ! Viva
Léon Theodorstraat
0471.890.883 - 0471.833.053
infoviva@jette.irisnet.be
Reserveren kan bij de vzw Transport &Vie
02.612.72.93
info@transportetvie.be
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Viva ! Jette, dat is ook…
Centre ! Viva
Dagcentrum voor senioren, met animatie,
activiteiten en ontmoetingen. De toegang
tot het centrum en de meeste activiteiten
zijn gratis.
Open van maandag tot donderdag, van
9u tot 17u en op vrijdag, van 11u tot 17u.
Léon Theodorstraat 197
02.201.89.41 – centreviva@vivajette.be
www.vivajette.be

Info ! Viva
Infopunt waar senioren en hun naasten
terecht kunnen voor informatie die hen
aanbelangt. Professionele medewerkers
bieden een luisterend oor en zoek samen
met u naar antwoorden op uw vragen.
Léon Theodorstraat 197
0471.890.883 – 0471.833.053
infoviva@jette.irisnet.be – www.vivajette.be
Permanenties: dinsdag en vrijdag, van 9u
tot 12u, en woensdag, van 13u tot 16u

Viva ! Café
Biedt maaltijden, snacks en dranken aan
tegen democratische prijzen, in een aangenaam kader. Ontdek deze nieuwe Jetse
eetgelegenheid die eind augustus zijn
deuren opende. Open op weekdagen, van
11u tot 21u, en op zondag, van 11u tot 17u

Résidence ! Viva
Het gebouw bestaat uit 32 flats die beheerd worden door de huisvestingsmaatschappij Lojega. Het betreft een
leefgemeenschap die steunt op het principe van onderlinge hulpverlening, met
huurders uit verschillende generaties.
Meer info: 02.478. 38.35
info.lojega@lojega.be – www.vivajette.be

Solidair netwerk Viva ! Jette
Hulp nodig bij een of andere klus (een
boodschap, een wandeling,…) of zin om u
nuttig te maken en ineens uw kennissenkring uit ter breiden? Dan is het solidair
netwerk Viva ! Jette iets voor u! Meer info
op p. 22 van deze Jette Info.
Meer info: 0470.76.29.7
buurtpensioen.jette@gmail.com
Permanenties: maandag, van 10.30u tot
12.30u
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Jetse academie in de kijker
Op 1 september ging het nieuwe decreet Deeltijds Kunstonderwijs van start, een decreet dat de academies in staat stelt te vernieuwen en een onderwijs aan te bieden,
aangepast aan de vraag en de noden van onze huidige leerlingen.

Ook de Jetse academie zet in op vernieuwing. Ziehier een greep uit het aanbod:

Voor kinderen vanaf 6 jaar
Alle kinderen kunnen op 6 jaar starten met
muziek, woord of/en dans ( 1 uur per week).
• Muziek/Spelen met klanken kan in de Jetse
academie (Wilgstraat, maandag), Poelbosschool (Laarbeeklaan, donderdag), HeiligHartschool (Heilig-Hartlaan, maandag), GC
De Zeyp (Van Overbekelaan in Ganshoren,
kinderkoortje op dinsdag)

• Woord/Knutselen met woorden: Jetse academie (Wilgstraat, woensdag)
• Dans/Danskriebels kan in de Jetse academie (Wilgstraat, dinsdag), Sint-Pietersschool
(Leopold I-straat, woensdag)
Ook de kleuters vanaf 5 jaar mogen komen
meedoen! Voor de kleine dansertjes van 5
jaar is er een apart klasje op woensdag (Wilgstraat of Sint-Pieters Leopold I-straat).
Jetse dansleerlingen kunnen beroep doen op
een sportcheque van 30 ¤, aan te vragen bij
de gemeente Jette, in te ruilen op het secre-

tariaat van de academie!

Nieuwe vestiging
Op 1 september is de Jetse academie ook actief op de sites van basisschool Sint-Pieters. In
de Léon Theodorstraat wordt er in de naschoolse uren muziek aangeboden (toegankelijk voor alle kinderen vanaf 8 jaar en ouder)
en op de site van de Leopold I-straat wordt er
woord en dans aangeboden. Voor woord is de
minimumleeftijd 8 jaar, voor dans 6 jaar. Beide
disciplines zijn toegankelijk voor iedereen, ook
voor kinderen uit een andere basisschool.

Jette, een bruisende gemeente

Nieuwigheden in de Jetse Academie
De Jetse Academie pakt vanaf 1 september
uit met tal van nieuwigheden:
• JazzPopRock: Voortaan kunnen liefhebbers
van jazz, pop en rock onmiddellijk starten
met een gerichte opleiding. Vanaf de eerste
les ligt de focus uitsluitend op deze stijlen.
De minimumleeftijd is 12 jaar, er is geen
maximumleeftijd. Alle leerlingen beginnen
ook onmiddellijk op een instrument: piano,
elektrische gitaar, basgitaar, contrabas,
drum of zang.
• Muziek voor mensen met een beperking:
De kleine klas voor leerlingen met een beperking breidt uit: er komt een koor voor
volwassenen (en jongeren) met een lichte
tot matige mentale beperking. Uiteraard zijn
ook alle sympathisanten welkom! Volwassen
leerlingen met een beperking kunnen voortaan ook een instrument aanleren. Zij kunnen inschrijven tegen een verlaagd tarief.
• Concert en cultuuratelier: Deze nieuwe cursus bereidt muziekliefhebbers en geïnteresseerden voor op concertbezoeken. Onder
leiding van een expert zullen tijdens het
schooljaar een zestal concerten voorgesteld
en samen bezocht worden. Het wordt een
ontdekkingstocht in de wereld van de klassieke en de hedendaagse muziek waarbij je
instrumenten beter leert kennen en je verdiept in verschillende muziekgenres. Deze
cursus vraagt geen enkele voorkennis, enkel
de goesting om muziek te beluisteren en te
ondergaan in een concertzaal. Het inschrijvingstarief bedraagt 75 ¤ voor het hele

schooljaar en je geniet van verlaagde toegangsprijzen voor de concerten!
• Flamenco: Onder leiding van experte Eva Maes
kunnen volwassenen en tieners gedurende
een uur per week deze passionele Spaanse
dans aanleren. Deze cursus vraagt geen enkele vooropleiding, enkel enthousiasme en
passie voor de flamencodans. Het inschrijvingstarief bedraagt 75 ¤ voor het hele schooljaar.
• Cabaret en Comedy / Rap en Slam poetry:
In het aanbod van de afdeling Woord vind je
voortaan ook cabaret en comedy, improvisatietheater. Maar je kan ook kiezen voor rap
en slam poetry. Voor tieners en volwassenen.
• Koren: Voor wie graag in groep zingt is er
keuze te over: het kinderkoor (elke dinsdag,
een ontdekkingstocht naar het plezier
samen te kunnen zingen), het voorbereidend
Muntkoor (vanaf 8 jaar, projecten gecoördineerd door de Muntschouwburg, vocale
coaching voor de jonge zangers), koor voor
mensen met een beperking (het plezier van
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het samen zingen, toegankelijk voor iedereen), klassiek koor (elke maandagavond,
klassiek en populairder repertoire), popkoor
(elke dinsdagavond, popsongs, close harmony songs en andere swingende muziek).
• Muziek: Vanaf september wordt de muziekopleiding veel creatiever en zal de focus
meer liggen op het musiceren zelf. Wie start
op 8 jaar begint onmiddellijk op een instrument en krijgt daarnaast nog een uurtje
groepsmusiceren en een uurtje MCV (muzikale en culturele vorming). Ook tieners en
volwassenen die starten gaan de opleiding
creatief ingevuld zien, met de focus op muziek! Nieuwe instrumenten: altviool, contrabas, hoorn, drum pop/rock.
• Singer-songwriter: Heb je vroeger of recent
al een paar jaren notenleer of AMV achter
de rug en wil je graag zelf popsongs schrijven, dan is de nieuwe cursus Singer-songwriter iets voor jou.

Proeflessen & inschrijvingen
Een proefles nemen kan na afspraak via telefoon of e-mail. Proeflessen zijn gratis!
Inschrijven kan tot 28 september, van
maandag tot en met donderdag, telkens
van 15.30u tot 19.30u.
Jetse Academie
Wilgstraat 1
02.426.72.94
directie.academie@jette.irisnet.be
www.jetseacademie.be
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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 beoefenen, 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 gepensioneerden
• de jongeren tussen 3 en 18 jaar
• de studenten tussen 18 en 25 jaar
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 terugvindt 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)
02.423.12.4
sport@jette.irisnet.be
Formulier:
www.jette.be
(Vrije tijd / Sport / De sportcheques)

Een Jettenaar op EuroSkills
Voor het 10de jaar op rij verkiest Eu
roSkills in verschillende vakgebie
den de ‘beste vakman of vakvrouw
van Europa’. In Boedapest nemen
van 26 tot 28 september 27 Belgi
sche vakmensen deel aan deze
kampioenschappen. De Jettenaar
Omar Lo treedt aan in de categorie
‘stukadoor’.

O

p Euroskills Boedapest strijden 29
landen voor medailles in 6 verschillende categorieën (Art en Fashion,
ICT, Bouw, Industrie, Transport en Logistiek,
Diensten). Na een maandenlange voorbereiding verdedigt de Belgische delegatie er de
Belgische kleuren en mikt ze op enkele ereplaatsen.

Allez Omar !
Omar, een Jettenaar met Senegalese roots, is
een van de 27 jongeren die in Boedapest België vertegenwoordigen op Euroskills, de Europese kampioenschappen voor beroepen. Hij
is 23 en beëindigde zopas zijn opleiding aan
de technische afdeling pleisterwerken, sanitair en elektriciteit van het Centre Bonnevie
in Molenbeek. Op de Belgische kampioenschappen voor beroepen, georganiseerd door
Worldskills Belgium, behaalde hij in maart nog
een zilveren medaille in de individuele discipline en een gouden in de ploegendiscipline.
We wensen hem veel geluk bij deze nieuwe
uitdaging!

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!

In Jette

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.

• Laarbeeklaan en Leopold I-straat:
Nederlands en alle talen
• Poelbos: Nederlands, Duits, Engels en
Spaans

Hoe schrijf je in?
• 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,…

• Voor talen: via www.cvomj.be
• Voor alle overige inschrijvingen:
op CVO Meise-Jette
(Stationsstraat 35 in 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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Rommelmarkten in september
straat en in de Volralstraat
Inschrijvingen:
02.479.35.65 of 0475.60.78.63

Na de zomerslaap, ontwaakte
het rommelmarktseizoen eind
augustus met de grote jaar
marktrommelmarkt. Hiermee
start het drukke rommelmarkt
najaar, met maar liefst vijf rom
melmarkten in september.

Samedi 22 septembre
Vanderborght
In de Vanderborghtstraat (tussen de Broustinlaan en de Lakenselaan en tussen de
Lakenselaan en de Prins Boudewijnstraat)
Inschrijvingen:
Nadia – 0477.74.91.42
of per mail : mireille.de-looze@hotmail.com

Zaterdag 8 september
Rommelmarkt Ô Don
In de Odon Warlandwijk
Inschrijvingen: comite-odon@hotmail.com
Zondag 9 september
Rommelmarkt Wemmelsesteenweg
In de Wemmelsesteenweg
Inschrijvingen: livinginjette@gmail.com

Brunardstraat en op de Wemmelsesteenweg
(tussen de S. Legrelle- en de Dopéréstraat)
Inschrijvingen: 02.427.63.35

Zondag 16 september
Dopéré
In de L. Dopéré-, S. Legrelle-, Bogemans- en

Zondag 16 september
Dieleghem
Op de Dieleghemsesteenweg, in de Decrée-

Zondag 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

Nostalgie troef op 9de Retro Jette

D

e werken op het Koningin Astridplein
zorgden er vorig jaar voor dat het
oldtimerevent Retro Jette noodgedwongen een sabbatjaar moest nemen. Maar
tradities zijn er nu eenmaal om in ere te houden, en dus ging het feestje dit jaar wel door.
Na een rit door de hoofdstad en omgeving,
met onder meer een halte aan het Jubelpark,
sijpelden rond 13u de eerste wagens binnen
op de Spiegel. En het moet gezegd: de elegantie van deze juweeltjes van autotechniek tentoongesteld op een pas gerenoveerd plein,
het had wel iets. Afgaande op de publieke opkomst, konden ook de aanwezige kenners,
liefhebbers en nieuwsgierigen het gebeuren
best smaken. Al dan niet met een nostalgische blik vergaapten ze zich aan de schoonheid van de oude, maar zorgvuldig
onderhouden en stijlvolle wagens. De eigenaars van hun kant glommen van trots en misstonden dus allerminst naast de blinkende
carrosserie van hun dierbare vierwieler…
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Jetse jaarmarkt: grijs maar geslaagd!
Het was niet de warmste zomer
dag van het jaar – misschien
maar goed ook, gezien de re
cords die deze zomer al sneuvel
den – maar droog bleef het wel
die maandag 27 augustus op de
Jetse jaarmarkt. Toch lieten velen
zich blijkbaar afschrikken door
de wolken, wat hen deed beslis
sen om het evenement een jaar
tje over te slaan. Gelukkig
vormde deze groep en kleine
minderheid, want het was weer
koppen lopen in de straten tus
sen pakweg het Spiegelplein en
het Kardinaal Mercierplein. De
beproefde ingrediënten slaag
den er nog maar eens in om te
zorgen voor een geslaagde edi
tie: dierenwedstrijden, muziek,
rommelmarkt, animatie,… Ze be
zorgden samen het volledige
jaarmarktweekend een apo
theose die naam waardig… Op
naar 2019!
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Het BuurtPensioen

Een burenhulpnetwerk voor
sociaal geïsoleerde mensen
‘Het BuurtPensioen  Pens(i)ons
Quartier’ is een nieuw burenhulp
netwerk dat in Jette werd
opgestart. De bedoeling van dit ini
tiatief is de solidariteit in de buurt
te stimuleren, de banden tussen de
bewoners aan te halen en oudere
personen uit hun isolement te
halen.

E

en boodschap doen, een bezoekje
brengen, een eindje wandelen, een lift
naar het ziekenhuis,…, allemaal activiteiten die leuker zijn met zijn twee. ‘Het
BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier’ wil dit
mogelijk maken door een burennetwerk in het
leven te roepen waarbij iedereen een beroep
kan doen op iedereen voor om het even welke
dienst of verzoek.
Bent u avontuurlijk aangelegd, hebt u bepaalde noden of kan u zich af toe vrij maken?

Neem dan contact op met de organisatie voor
meer informatie. De vereniging is ook nog op
zoek naar buren die een hart hebben voor
hun buren!

Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier
Léon Theodorstraat 197
0470.76.29.73 - buurtpensioen.jette@gmail.com
www.buurtpensioen.be

16 september 2018

Culinaire wandeling door Jette
Ter gelegenheid van de Autoloze
zondag kan je Jette op een sympa
thieke manier herontdekken via
een culinaire wandeling van 5, 8 of
10 km. Op het programma: degus
taties, animaties en ontdekkingen.

ties (inclusief kindermenu) en muzikale animaties. 7 overdekte plaatsen, met stoelen en
tafels waar je gezellig kan aanschuiven om te
proeven van het menu van de dag en te ge-

W

at dacht je van een wandeling, iets
lekkers en een fijne tijd onder familie of vrienden op de Autoloze zondag? Schrijf je dan in voor de culinaire
wandeling georganiseerd door Ganshoren
Dames Basket t.v.v. hun jeugdafdeling. Afhankelijk van je conditie en je motivatie kan je kiezen voor een parcours van 5, 8 of 10 km met
telkens 7 tussenstops met diverse degusta-

nieten van muzikale animatie voor groot en
klein. In groepjes van ongeveer 30 personen
ontdek je enkele pareltjes van de gemeente,
zoals de paadjes van het Laarbeekbos en het

Poelbos of de dreven van het prachtige Koning Boudewijnpark. Ook honden aan de lijn
zijn welkom en de parcours is buggyvriendelijk.
Het menu en alle praktische info vind je op
www.bagou.brussels. Inschrijven kan tot 10
september.
Culinaire wandeling door Jette
Zondag 16 september 2018, van 11u tot 18u
Vertrek om de 10 min. tot 14.30u
Afspraak in de Sporthal Richard Beauthier
Vandervekenstraat 114 - 1083 Ganshoren
Prijs: 42 ¤ (volwassenen) / 19 ¤ (-12 jaar)
Reservering verplicht voor 10/09:
www.bagou.brussels of 0475.321.772
(na 18u)

Samenleving
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Awel zoekt extra vrijwilligers
Word een luisterend oor!
Awel luistert naar alle kinderen en
jongeren met een vraag, een ver
haal en/of een probleem. Via
www.awel.be kunnen ze niet al
leen bellen maar ook chatten, mai
len en berichten posten op het
forum. Maar al die oproepen moe
ten uiteraard ook beantwoord
worden…

M

eer dan 70% van de jongeren vindt
hulp bij Awel, de Nederlandstalige
hulplijn voor kinderen en jongeren
in België. Maar de lijnen zijn zo drukbezocht
dat nog heel wat kinderen en jongeren met

“

“AF EN TOE NEEM IK CONTACT OP
IN MOEILIJKE TIJDEN. EN DOOR AWEL
KON IK ER WEER DOOR.
❤” (MEISJE, 11 JAAR)

”

welke weg je dat wil doen: telefoon, e-mail of
chat.
Ben je jonger dan 18 en zal je niet jonger
zijn dan 16 in 2019? Dan kan je je kandidaat
stellen om het forum te modereren. Dat is immers een kanaal helemaal voor en door jongeren!
Iets voor jou?
Surf dan naar www.awel.be

hun verhaal blijven zitten. Daarom nodigt
Awel volwassenen (vanaf 18 jaar) uit om vrijwilliger te worden. Als vrijwilliger bij Awel luister je naar de vragen en verhalen van
kinderen en jongeren, denk en voel je met ze
mee. Zo maak je het verschil voor die ene jongere of dat kleine meisje. Je kiest zelf langs

Activiteiten kwb Jette-Laken

K

wb Laken-Jette nodigt mensen uit die
op een rustige manier aan sport willen doen en ondertussen ook mensen
uit de buurt willen leren kennen. Sport als
verbinding: een kans om uit te breken!

• Loop je ﬁt
(Kwb Jette-Laken en VGC Sportdienst)
Start to run! Je leert 5 km lopen in 10 weken,
samen met een ervaren sportcoach. Leeftijd
en conditie zijn niet belangrijk. Deelnemen
kan vanaf 9 jaar.
Van 26/9 tot 28/11, elke woensdag en vrijdag,
van 18u tot 19u
> Koning Boudewijnpark
Prijs: 30 euro - gratis voor KWB-leden

• Lopen voor gevorderden
(Kwb Jette-Laken)
Wil je meer dan 5 km lopen? En wil je af en
toe in groep lopen? Zoek je motiverende tips
en schema's op jouw niveau? Schrijf je dan in
voor deze cursus.
Van 26/9 tot 28/11, elke woensdag en vrijdag,
van 18u tot 19u
> Koning Boudewijnpark
Prijs: 30 euro - gratis voor KWB-leden

• Start to walk

• Zaalvoetbal

(Kwb Jette-Laken)
Bewegen is belangrijk. Je wordt fit, je weerstand verbetert en je bent minder snel moe.
We wandelen een uur in een mooie, groene
omgeving. Elke week is er een kleine variatie
op het parcours.
Van 26/9 tot 28/11, elke woensdag, van 18u tot
19u
> Koning Boudewijnpark
Prijs: 5 euro - gratis voor KWB-leden

Samen shotten met asielzoekers: plezier, spel
en wedstrijd.
Vanaf 24 september, elke maandag, van
19.30u tot 21.30u
> Erasmushogeschool (sportzaal)
Laarbeeklaan
Prijs: 70 euro - 40 euro voor kwb-leden
Meer info:
pol.arnauts@kwb.be
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15 en 16 september 2018

Open monumentendagen
Ontdekkingswandeling Horta en Koning Boudewijnpark
Tijdens het weekend van 15 en 16
september 2018 kan u in Brussel
opnieuw het rijke patrimonium
ontdekken. Ook in onze gemeente
ontdekt u mooie pareltjes tijdens
een geleide wandeling. Enerzijds
staat het oeuvre van Horta en La
coste in het Brugmannhospitaal
centraal en anderzijds het prach
tige Koning Boudewijnpark.

N

a de opheffing van de abdijen en religieuze stichtingen op het einde van
de 18de eeuw bleef het landelijk uitzicht van de heuvels in het noordwesten van
Brussel nog tot begin 20ste eeuw bewaard
door de aanwezigheid van grote landbouwbedrijven. Op de voormalige kerkelijke gronden
werden vele landhuizen en kastelen gebouwd,
waaronder het koninklijk paleis van Laken.
Gedurende de hele 20ste eeuw waren de heuvels het toneel van een intense bouwactiviteit
met grote ziekenhuizen (Brugmann, UZ-VUB,
militair hospitaal), medische instellingen (Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth),
uitgestrekte stedenbouwkundige gehelen
(Modelwijk, tuinwijken) en sites voor de orga-

nisatie van tentoonstellingen (Japanse Toren,
Chinees Paviljoen, expopaleizen op de Heizel,
Atomium).
Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen kan u deelnemen aan twee ontdekkingswandelingen. De eerste is gewijd aan het
oeuvre van Horta en Lacoste op de Brugmannsite. De tweede neemt u mee naar het
Koning Boudewijnpark, de site van de vroegere steengroeven van de Abdij van Dielegem
en de site van het Bonaventurekasteel met
zijn vroeger prinselijk park en zijn tuingebouwtjes.

Meer info over het volledige programma
van de Open monumentendagen:
visit.brussels/nl/sites/heritage
• Ontdekkingswandeling Horta
en Lacoste op de Brugmannsite
Zaterdag en zondag om 14.15u in het Nederlands, om 10.15u, 12.15u, 14.15u en 16.15u (FR)
• Ontdekkingswandeling
Koning Boudewijnpark
Zaterdag om 10.15u, 12.15u, 14.30u
en 16.15u (FR)
Maximaal 25 personen per wandeling

14 oktober en 18 november

Stages Afrikaanse dans Kwa!

V

zw Kwa! organiseert geregeld stages
Afrikaanse dans in Jette. De volgende
stages vinden plaats in de herfst, namelijk op 14 oktober en 18 november, telkens
van 17u tot 19u. Liefhebbers van diverse Afrikaanse dansen kunnen er ritmische heupbewegingen oefenen samen met Alioune Ba,
danser, choreograaf en muzikant met Senegalese roots. Wacht niet te lang om u in te
schrijven, want het aantal plaatsen is beperkt!
Inschrijven verplicht:
jaminjette@gmail.com – 0474.73.46.77

Stages Afrikaanse dans
14 oktober en 18 november 2018,
van 17u tot 19u
Omnisportcentrum
Graafschap Jettelaan 3
Prijs: 20 ¤

Jette, een bruisende gemeente
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8 en 9 september 2018

Groot feest op de Jetse Kinderboerderij

Ken je de Jetse Kinderboerderij al?
Deze unieke plek biedt de Jetse
kinderen de kans om het leven op
de boerderij en in de natuur te ont
dekken. Tijdens het weekend van
8 en 9 september vindt het groot
feest van de Kinderboerderij
plaats, waarbij er allerhande leuke
activiteiten op het programma
staan voor het hele gezin.

H

eel wat Jetse kinderen komen vroeg
of laat langs in de Kinderboerderij,
tijdens de schoolactiviteiten, de vakantiestages of de workshops op woensdagnamiddag. Ze vertrekken er steevast
dolenthousiast, met een verse dosis respect
voor het milieu, voor gezonde voeding en natuurlijk voor de dieren.

De boerderij over de hele wereld
Op 8 en 9 september opent de Kinderboerderij haar deuren voor het grote publiek. Het
centrale thema van het feest is ‘De boerderij
over de hele wereld’. Van 11u tot 18u kan jong
en oud er genieten van de animatie, zoals
brood bakken, een ritje op de ezel, grimeren,
spelletjes, ‘stimul’art’,… of zich tegoed doen
aan de barbecue. De bar schenkt originele
dranken en u kan er ook artisanale producten
kopen. Kortom, een niet te missen afspraak
voor het hele gezin.
Groot feest op de Jetse Kinderboederij
8 en 9 september 2018 van 11u tot 18u
Kleine Sint-Annastraat 172

Groot feest op de
Jetse Kinderboerderij
8 en 9 september 2018
11u tot 18u
• de boerderij over de hele wereld
• brood bakken
• een ritje op de ezel
• grimeren
• spelletjes
• ‘stimul’art’
• barbecue
• bar
• artisanale producten
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12 tot 23 september 2018

Expo Jacques Rouleaux in de Abdij
In september palmt kunstschilder
Jacques Rouleaux de Abdij van Die
legem in. Zijn werken ademen de
sfeer uit van Venetië, al dan niet
met een knipoog naar Brussel.

D

e schilderijen van Jacques Roleaux
tonen zijn technische bekwaamheid
als schilder. De zonovergoten woningen worden weerspiegeld in het rimpelende
water van de kanalen, waar de gondels rustig
liggen te dobberen. Maar kijk gerust wat verder dan het romantisch plaatje, want in sommige schilderijen zit een verrassing
verscholen. Zo verschijnt op een van de werken het beroemde atomium op de achtergrond. Ga gerust zelf eens een kijkje nemen
en laat je meedrijven op ontdekkingstocht
langs de sfeervolle waterlopen en woningen.

Expo Jacques Rouleaux
Van 12 tot 23 september 2018
Van dinsdag tot zondag van 14u tot 18u
In de Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Gratis toegang

Van 22 september tot 26 januari

Expo het paard in de kunst in Atelier 34zero

M

ens en paard hebben steeds een bijzondere band gehad. Zo speelde dit
krachtige dier een belangrijke rol in
de ontwikkeling van de mensheid en wordt
het tot op vandaag als een nobel dier beschouwd. Wat is de rol van het paard in de
kunst? Op deze vraag biedt de nieuwe expo
van Atelier 34zero een antwoord.
Via grote spandoeken van 20 m2 brengt Atelier
34zero kunst naar de openbare ruimte en naar
het volk. Deze, intussen beruchte, spandoeken
in de tuin en de zalen van het kunstcentrum,

tonen momenteel nog de werken van Filip Dujardin. In het verleden stond ook al het varken
in de kunst centraal. Na de varkens is het nu
dus de beurt aan de paarden in de kunst. Het
paard vertegenwoordigd gratie, kracht en snelheid en vormt zo een dankbaar onderwerp in
de artistieke, literaire en publicitaire wereld.
Expo ‘Het paard in de kunst’
Van 22 september 2018 tot 26 januari 2019
Atelier 34zero
de Rivierendreef 334

Cultuur
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Van 10 tot 21 september 2018

Expo Gioia in Het Gemeentehuis

V

an 10 tot 21 september 2018 kan u in
de gangen van Het Gemeentehuis het
werk ontdekken van de Jetse kunstenares Gioia. Haar foto’s tonen bijzondere
beelden of ongewone mise-en-scènes, die
haar opmerkzaamheid als fotografe verraden.
De Jetse autodidacte Gioia heeft een grote
voorliefde voor fotografie. Gewapend met
haar fototoestel vereeuwigt ze esthetische

beelden, een bijzondere sfeer of opvallende
kleur- en vormcombinaties. Ze zet de tijd als
het ware stil en hoopt hierbij dat de sfeer
doorschemert in haar foto’s.
Expo Gioia
Van 10 tot 21 september 2018
Tijdens de openingsuren van het
gemeentebestuur

Hedendaagse kunst op de gevel van
De Branding

O

p 11 juli werd op het Kardinaal Mercierplein het eerste spandoek onthuld op de gevel van het jeugdhuis
De Branding. Op de hoek van het plein zal
voortaan regelmatig een nieuw spandoek
verschijnen, met een afbeelding van een
kunstwerk.
Dit kunstproject is een samenwerking tussen De Branding en het nabijgelegen Atelier
34zero en kadert binnen de filosofie van de
socio-culturele kunst. Via de grote afbeeldingen worden de voorbijgangers en bezoekers
geconfronteerd met hedendaagse kunst, die
hen interpelleert, laat nadenken of zelfs laat
fronsen.
Het eerste werk is van de hand van de Belgische kunstenaar Jean-Pierre Bredo en is
getiteld ‘A chacun son trône’. Na drie maanden komt er een nieuw werk, gekozen door de
jongeren van het jeugdhuis.
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Najaarprogramma LaboLobo voor jong en oud
Van babymassage tot yoga

K

ent u LaboLobo al? Nee? Hoog tijd
dan om er eens binnen te springen.
Deze ontmoetingsplaats is gewijd aan
(intergenerationele) uitwisseling, solidariteit
en creativiteit. Voor het najaar hebben ze een
mooi programma uitgewerkt voor jong en
oud.
Het najaarprogramma van LaboLobo richt
zich tot nieuwsgierige kinderen, tot hun ouders, eenzame ouderen, dynamische adolescenten, buren, grootouders, baby’s,… Kortom,
elke generatie komt aan bod. Tekenlessen,
yoga, zelfverdediging, hiphop, pilates, theater,
feldenkrais, breien, babymassage,… Het aanbod is even divers als inspirerend.
Ontdek alle details op www.labolobo.eu

LaboLobo
F. Lecharlierlaan 4
02.270.34.11 - info@labolobo.eu
www.labolobo.eu

14 & 15 september 2018

Expo Pakal
Sport als kunst
De Jetse kunstenaar Pakal gebruikt sportbeelden als basis voor zijn kunstwerken. Het
levert kleurrijke, grafische werken op, die u
kan ontdekken in het Omnisportcentrum.
De expo loopt tot 23 november.
Expo Pakal
Nog tot 23 november 2018
Omnisportcentrum
Graafschap Jettelaan

Pro Jette Dance
Opendeurdag en demonstraties
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 sep
tember gooit de dansschool Pro
Jette Dance haar deuren open. U
kan er de verschillende lessen ont
dekken en genieten van allerhande
demonstraties. Zin om te dansen?
Kom dan zeker een kijkje nemen.

P

ro Jette Dance biedt verschillende
danslessen aan vanaf 14 jaar. Danssport, in groep, met partner (rock,
tango, wals, samba, cha-cha,…) of individueel.
De lessen zijn ingedeeld per niveau en worden gegeven in het Nederlands, Frans en Engels door een koppel gediplomeerde
dansleraars. Dit alles in een aangename, ontspannen sfeer. Dansen vormt een sportieve
activiteit, voor iedereen toegankelijk en heilzaam voor lichaam en geest.

Opendeurdag:
14 september om 19.30u
Louis Delhovestraat 63 – 1083 Ganshoren
Infonamiddag en demonstraties:
15 september van 13.30u tot 17.30u
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 145 – 1090 Jette
Meer info:
www.facebook.com/projettedance
Pro Jette Dance:
02.478.29.78
projettedance@live.fr

Cultuur

Artiestenparcours d’Artistes 2019
Schrijf je nu in
Beeldhouwers, schilders, fotogra
fen, juwelenmakers, creatievelin
gen, ambachtslui, kunstcollectieven
en muzikanten opgelet! Zin om deel
te nemen aan het Jetse Artiesten
parcours 2019? Schrijf je dan nu in.

H

et Artiestenparcours is de jaarlijkse
hoogmis voor de Jetse kunstenaars
en kunstliefhebbers. Een heel weekend lang gooien de lokale kunstenaars de
deuren van hun atelier open en tonen kunstcollectieven hun werk. Daarnaast wordt dit
cultureel weekend opgeluisterd door (muzikale) animatie. Zin om deel te nemen aan de
volgende editie? Aarzel dan niet om je in te
schrijven voor de jaargang 2019.
Noteer alvast 27 en 28 april 2019 in jouw
agenda. Dan vindt de nieuwe editie plaats van
het Jetse Artiestenparcours d'Artistes. Dit
groots evenement biedt kunstenaars de kans
om hun werk te tonen aan het grote publiek.
Ben je een gepassioneerde artiest en wil je
jouw schilderijen, foto's, beeldhouwwerken,
tekeningen of overige kunstwerken tentoonstellen, ben je ambachtsman of –vrouw, een
kunstcollectief of een muzikant? Schrijf u dan
in voor de 14de editie van dit kunstparcours.
Vele tientallen kunstenaars en vele honderden bezoekers die elkaar ontmoeten in
een ongedwongen sfeer. Dat is het Jetse Artiestenparcours. Daarnaast is er eveneens
een ambachtsmarkt, waarbij de ambachtslui
verzameld worden.
Je bent zelf geen kunstenaar maar je hebt
wel een hart voor kunst? Dan kan je jouw 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.

Van fotografie tot installaties
Het artiestenparcours brengt alle kunstvormen samen, van schilderkunst tot fotografie, van beeldhouwkunst tot installaties.
Natuurlijk vormen de Jetse kunstenaars het
hart van het parcours, maar ook kunstenaars

van buiten onze gemeentegrenzen zijn welkom.
De inschrijvingen verlopen via de gemeentelijke website www.jette.be. Het artiestenparcours krijgt ook een virtuele, onlineversie.
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 je in te schrijven
voor APA 2019 en maak deel uit van een fantastische, culturele organisatie, boordevol interessante ontmoetingen.

Info:
culture@jette.irisnet.be
02.423.12.65
Inschrijvingen Artiestenparcours
d'Artistes 2019
Nog tot eind november 2018
www.jette.be
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Ploef Plus On est de Fous
Drukke seizoensaftrap voor Ploef!
Concert

Jazz@Ploef
Donderdag 13 september
20u: Concert Kojo (voodoo trance)
De Anagoko-familie, die aan de basis ligt van
Kojo, bekleedt al generaties lang een voorname plaats in de samenleving van Benin. Zij
staat al sinds de 18de eeuw aan de wieg van de
voodoocultus, en wordt geraadpleegd voor
belangrijke gebeurtenissen als huwelijk, begrafenis, ziekte of verkiezingen. Door middel
van zang en percussie worden repetitieve,
pulserende ritmes voortgebracht, vergezeld
door zeer beweeglijke, af en toe uitzinnige
dansen, waardoor de grenzen tussen het wereldse en het spirituele geleidelijk vervagen.

Workshop

Flamenco
Donderdag 20 september

Royland, sinds enige tijd een habitué van
Ploef. Pierre heft graag een lied aan en houdt
ervan zijn omgeving aan het lachen te brengen. Op 16 september brengt hij eigen nummers, Franse chansons (Brel,…) en wie weet
waagt hij zich aan het repertoire van Elvis.
Het concert wordt opgenomen door Bruxelles
nous Appartient, een organisatie die zich bezighoudt met het geluidsarchief van het Brusselse leven.

Film

‘Qu’est-ce qu’on attend ?’
Vrijdag 21 september
19.30u: Filmvoorstelling ‘Qu’est-ce qu’on
attend ?’
De ploeg van ‘Jette in transitie’ nodigt u uit op
deze film die het verhaal vertelt van een
Frans dorpje van 2.200 inwoners dat beslist
de stap te zetten naar een post-olietijdperk
en zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.
Gratis, inschrijven kan via jetteentransition@gmail.com

Concert

Sowphie with the birds
Zondag 23 september
18u : Workshop ‘Flamenco’
Deze workshop vertrekt van een gevoelsmatige
benadering van de flamencomuziek en bijhorende ritmes. Er wordt onder meer gewerkt met
elementen uit de Danza Duende van Yumma
Mudra. Duende of ‘beheksing’ vormt het metafysische sleutelelement van de flamenco. De
ideale manier om deze dimensie te leren appreciëren is door er zelf mee aan de slag te gaan…
Toegang: vrije bijdrage

Concert

Pierre Royland
Zondag 16 september
16u: Concert Pierre Royland
Debuutconcert van de Jetse senior Pierre

Sophie Clareboets (Leuven) – Zang en gitaar
Marjolein Roelandt (Jette) – Zang en melodica
Veerle Willems (Leuven) – Zang en xylofoon
Toegang: vrije bijdrage

Concert

Barbara Wiernik
& Nicola Andrioli
Zondag 30 september
16u: Concert Barbara Wiernik &
Nicola Andrioli
De tandem gevormd door de zangeres Barbara
Wiernik en de pianist Nicola Andrioli biedt melodische, heldere en tollende vocal jazz. Nicola
toont ons op een verbluffend vloeiende manier
zijn virtuositeit, met klassieke invloeden en
een vastbesloten moderne aanpak. De heldere
stem van Barbara, doordrenkt met haar liefde
voor jazz en Indische klanken, strijkt voorzichtig neer op de oplaaiende piano.
De samenwerking tussen deze twee muzikanten is onverwacht, maar tegelijk zo vanzelfsprekend. Uit hun samenzweerderige
glimlach komen originele composities tevoorschijn die je op onzichtbare golven meevoeren richting volle zee, momenten van pure
emotie, tederheid en levensvreugde.
Barbara Wiernik: zang, effecten, tekst
Nicola Andrioli: piano, synthesizer, composities
Prijs: vrije bijdrage
Info
De lessen kalaripayat, een Indische bewegingskunst, zullen binnenkort hervatten (zaterdag- of zondagmorgen, in principe van 10u
tot 11.30u). Hetzelfde geldt voor de initiatielessen meditatie (dinsdagmorgen van 8u tot 9u).

16u: Concert Sowphie with the birds
Drie ervaren amateurmuzikanten en -zangeressen, waaronder een Jetse, brengen een
uurtje sympathieke akoestische pop. Hun dromen zetten ze samen op tekst en muziek. Het
resultaat is een melodieuze mix van drie
stemmen en drie instrumenten (gitaar, melodica en xylofoon).

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

StrEATfest

GC Essegem en Taverne Ter Linden (EAT) starten het nieuwe seizoen met een groot straatfeest. Kom op 8 september van 14u tot 18u
naar Essegem, geniet van lekkere hapjes en
drankjes bij Taverne Ter Linden en feest mee
en ontdek het nieuwe programma van GC Essegem! Het mooie weer is alvast besteld.
Op het programma:
Optreden Tai Chi (14.15u), dansoptreden Cdance (14.45u), muziek: Les Piratés (15.30u),
muziek: Afrokata (16.20u), dansoptreden Cdance (17.15u), muziek: M.O.T.O. (17.30u)

van een man die het leven opnieuw probeert
te omarmen na het plotse verlies van zijn
vrouw. Aan de hand van dagboekfragmenten
schetst hij trapsgewijs zijn worstelingen, en
uiteindelijk zijn heropbloei in de samenleving.
Zo krijgt de toeschouwer een unieke kijk op
het aanvaardingsproces bij een plots overlijden. ‘Kamers vol liefde’ is een beschouwend en aangrijpend verhaal over
wilskracht, maar evenzeer over het besef
dat een overlijden ook een bewuster leven
tot stand kan brengen.
Prijs: 6 ¤ (vvk) - 8 ¤ (kassa)
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Programma
Theater

Uit de Veren: Plons
(Compagnie Atika)
Zondag 30 september om 10.30u
(9u: ontbijt, 14u: lunch)

Film

The killing of a sacred deer
Donderdag 27 september om 20u
Een mysterieuze thriller
Regie: Yorgos Lanthimos
Cast: Nicole Kidman, Colin Farrell, Alicia Silverstone
Engeland, Verenigde Staten, Ierland - 109 min
Steven (Colin Farrell) is een charismatische en

Randprogrammatie:
Vliegerwedstrijd, workshop henna, workshop ‘Vogels in de lucht’, stepbox, krijtmeubels,
schminken,
zadenbib,
verenigingendorp
Prijs: Gratis

Voor kinderen van 2 tot 5 jaar
Ergens aan de kust. Twee kompanen maken
een kleine rondvaart op zee. Op hun kofferboot genieten deze grasmatrozen van de vrijheid en het grote avontuur dat hen wacht. Ze
worden verrast door een prachtige zonsondergang en zingen het ene zeemanslied na
het andere. Een rustige vaart… Tot de wind
oprukt en er een storm op zee losbarst…
Concept: Katia Dergatcheff
Spel: Katia Dergatcheff en Justine Verschuere-Buch
Prijs: 6 ¤ volwassenen - 4 ¤ kinderen (tot 12
jaar) - 2 ¤ Paspartoe-kansentarief

Theater

Kamers vol liefde
(Walt Bosmans)
Vrijdag 14 september om 20u

Theater-monoloog over leven na de dood
‘Kamers vol liefde’ portretteert de zoektocht

briljante chirurg die beroepshalve Martin, een
mysterieuze tiener, onder zijn vleugels neemt.
Stapsgewijs infiltreert deze jongeling zich in
het privéleven van Steven en ontregelt hij het
reilen en zeilen van zijn gezin. De situatie krijgt
een sinistere ondertoon en al snel blijkt Martins aanwezigheid geen louter toeval te zijn.
‘Heerlijk gruwelijk, verschrikkelijk mooi en, als
je er de maag voor hebt, nog grappig ook: met
The killing of a sacred deer jaagt de Griekse
regisseur Giorgos Lanthimos (The lobster) op
de titel van meest virtuoze regisseur van zijn
generatie.‘ (De Standaard)
Prijs: 3 ¤ - 1 ¤ (studenten & Paspartoe)
nieuw: 10 ¤ voor 3 films

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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Rayon Vert
Expo, muziek, taal en koken
Fototentoonstelling

‘Nous sommes là’
Van di tot vrij, van 10u tot 19u;
za en zon van 9u tot 16u
Met zijn foto’s belicht Frédéric Moreau de Bellaing de menselijke kant van de vluchtelingen
en de anonieme Belgen die hen elke avond uit
humanitaire overwegingen verwelkomen. Dit
actuele onderwerp beroert alle geledingen
van de Belgische samenleving en zal nog lang
nazinderen.

Event

18de muziekquiz
Zaterdag 15 september om 19u
Nog nooit meegedaan met de muziekquiz van
Le Rayon Vert? Geen probleem, de formule is
eenvoudig: verschillende ploegen nemen het
tegen elkaar op in een leuke zoektocht naar
titels en uitvoerders van muziekfragmenten.
Met hapjes en drankjes binnen handbereik ui-

teraard! Opgelet, de plaatsen zijn beperkt,
wees er dus snel bij!
> Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
Prijs: 30 ¤/ploeg (4 tot 6 personen)
Inschrijven verplicht

Prijs: 80 ¤ lvoor 8 lezingen /12 ¤ per lezing
Inschrijven verplicht:
reset@icone.be
0476.30.30.81

Conversatietafels Frans
Elke donderdag van 10u tot 11.30u

Lezing

Zuur-base evenwicht,
een vitaal evenwicht
Dinsdag 25 september om 19u
Karin Schepens, naturopate, voedingsconsulente en voorzitter van het Netwerk van Brusselse Actoren voor Duurzame Voeding, geeft
dit seizoen opnieuw 8 lezingen over voeding.
In de eerste lezing zoeken we uit hoe we onze
neiging tot zuur eten onder controle kunnen
houden dankzij alkalische voeding en een levensstijl die zorgen voor dit broodnodige
zuur-base evenwicht om chronische, zogenaamde ‘beschavingsziektes’ te voorkomen.
De volgende lezingen vinden plaats op 16/10,
6/11, 20/11, 4/12, 18/12, 15/01 en 29/01.

De conversatietafels Frans, in samenwerking
met ‘la Maison de la Francité’, zijn terug. Ze
zijn bedoeld voor iedereen vanaf 16 jaar die
zijn gesproken Frans (een basiskennis is wel
vereist) wil bijschaven. Het aantal deelnemers
is beperkt tot 10.
Prijs: 3 ¤/tafel (eerste tafel gratis)

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

Nog tot 7 september

Jette Stream sluit seizoen 2018 af
Na een break begin augustus, her
vatte Jette Stream op vrijdag
avond 24 augustus. 31 augustus en
7 september zijn de laatste data
waarmee het seizoen 2018 afgeslo
ten worden.

D

e aperitiefconcerten Jette Stream op
vrijdagavond zijn intussen een echte
traditie geworden voor vele Jettenaren. Dansbare muziek, een originele drankkaart, foodtrucks en een gemoedelijke sfeer,
dat zijn de ingrediënten van de gesmaakte
cocktail van Jette Stream.

Op 31 augustus staat de special Strictly Niceness op het programma, met soul en Brusselse funk. Op vrijdag 7 september staat een
speciale editie gepland, met voor het eerst
(Franstalige) stand-up comedians. Hun acts
worden afgewisseld met een dj-set. De comedians, voornamelijk gekend in Franstalig België, zijn Georges D, Farah, Funky Fab en Kody.
Jette Stream
Elke vrijdag van 17u tot 23u
Nog tot 7 september 2018
Kardinaal Mercierplein
Gratis

Cultuur
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29 en 30 september 2018

Culturele tweedaagse Klet’Mar Jette
Ook dit jaar slaat het Jetse cultuur
event Klet’Mar Jette z’n tenten op
in de tuin en de gebouwen van het
Atelier 34zero Muzeum. Afspraak
op zaterdag 29 en zondag 30 sep
tember voor een culturele twee
daagse
met
verschillende
straattheateracts, creatieve work
shops voor jong en minder jong,
concerten en een groepstentoon
stelling met werk van acht Jetse
fotografen op het programma.

D

e derde editie van Klet’Mar Jette
gaat van start op zaterdag 29 september om 17 uur met concerten van
de Jetse academies. Daarna volgt in de grote
voetgangerstunnel onder het station de opening van een tentoonstelling met werk van
acht Jetse fotografen. Caroline Adam, Paul
Barbieux, Willy Dirckx, Fabrice Grégoir, Michel
Picard, Ludivine Szaba, Werner Van den Mooter en Tanja Wentzel tonen eveneens hun
werk in de lokalen van het Atelier 34zero Muzeum. Deze boeiende groepsexpo loopt er tot
en met zondag 7 oktober. De vernissage van
deze expo in het station en in Atelier 34zero
wordt op zaterdag om 18 uur muzikaal opgeluisterd door de losgeslagen muzikanten van
straatfanfare Les Fanfoireux, die het publiek
mee op sleeptouw nemen tussen beide locaties. Les Fanfoireux en de Jetse academies

treden ook later op de avond nog op in de tuin
van het Atelier 34zero.

Pimp je fiets
Op zondag 30 september starten de festiviteiten om 13 uur. Heel de dag door staan
verschillende activiteiten en door de Jetse bibliotheken en cultuurcentra verzorgde creatieve workshops op het programma.
Ook kan je van 14 tot 17 uur gratis jouw
fiets (laten) pimpen. Drie kunstzinnige knutselaars maken van jouw eigen tweewieler een
rijdend-verhaal-kunstwerk. En je kan ook zelf
mee creatief aan de slag! Met tal van klus- en
versiermateriaal kan jong en oud kunstzinnig

z’n eigen fiets pimpen.
Tussendoor kan je in het cultuurcafé van
Atelier 34zero Muzeum Jetse en Poolse specialiteiten ontdekken, klaargemaakt met dagverse seizoensproducten uit de biomoestuin
van het atelier.
Verwacht u ook aan drie zinnenprikkelende
straattheateracts. Les Taupes qui Boivent du
Lait sluiten om 18 uur Klet’Mar Jette af met
feestelijke klezmer- en Oost-Europese muziek. Deze fanfare is een aanstekelijke, energieke straatgroep… een bont gezelschap dat
op onweerstaanbare wijze toeslaat met erg
veel beweging, wat humor en altijd dansbaar!
Meer info: culture@jette.irisnet.be
02.423.12.65 - www.jette.be
Klet’Mar Jette
Op zaterdag 29 en zondag 30 september
2018
Atelier 34zero Muzeum
de Rivierendreef 334
Gratis toegang
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Start nieuw seizoen Klassiek in de Abdij

Trio Amethys

Voor het achtste jaar op rij trak
teert Klassiek in de Abdij u op
een reeks van 10 zondagconcer
ten. Elke eerste zondag van de
maand is de Abdij van Dielegem
het gezellige decor van een con
cert, met aperitief en kinderop
vang. Trio Khaldei bijt de spits af
op zondag 2 september. Een
maand later, op zondag 7 okto
ber, is het de beurt aan Trio Ame
thys.

2 september 2018
Trio Khaldei
Het Khaldei trio bestaat uit muzikanten met
een passie voor de unieke klankkleur van het
pianotrio. Het repertoire van het trio gaat
veelvuldig terug naar de Russische muziek
van de eerste helft van de 20ste eeuw – met
Sjostakovitsj op kop. Het in Jette gespeelde
programma brengt een prachtig, weinig gespeeld duo van Prokofiev en het eerste trio
van Sjostakovitsj, een jeugdwerk vol romantiek en verliefdheid. Om af te sluiten met Sjostakovitsj’ tweede trio, een beklemmende en
verontrustende oorlogscompositie.
Met Barbara Baltussen (piano); Pieter Jansen (viool) en Francis Mourey (cello).

7 oktober 2018
Trio Amethys
Camille, Clément en Kacper zijn afkomstig uit
Brussel, Doornik en Polen en legden ook muzikaal zeer diverse trajecten af: een rijke voedingsbodem voor het doortimmerde strijktrio
dat zij samen vormen. In Jette spelen zij twee
Weense meesters, met het eerste trio in Bes

groot, uit 1816, van de toen nog jonge Schubert, en het trio in G groot (uit opus 9) van
een in 1797-98 eveneens jonge Ludwig Van
Beethoven. Het concert wordt afgesloten met
het strijktrio uit 1925 van Jean Cras, een Bretoense zeeofficier/componist. In zijn muziek
hoor je echo’s van zijn geboortestreek, van de
zee en van zijn militaire expedities. Denk oosterse en jazzinvloeden, musette- en orgelklanken… en dat allemaal in één trio.
Met Camille Babut du Marès (viool), Clément
Holvoet (alto) en Kacper Nowak (cello).
Abonnement: 90 ¤ / 45 ¤ (-12, +65 &
leden van de Jetse academies) ter
plaatse te betalen (cash of bancontact)
Prijs per concert: 10 ¤ / 5 ¤ (-12, +65 &
leden van de Jetse academies)
Meer info:
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65
Klassiek in de Abdij
Elke eerste zondag van de maand, telkens
om 11u
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14
Met aperitief en kinderopvang

Agenda
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Agenda /09
1.09 - 14H>23H
INAUGURATION PLACE
REINE ASTRID & TRAM 9
INHULDIGING KONINGIN ASTRIDPLEIN & TRAM 9
Place Reine Astrid
Koningin Astridplein

Abdij van Dielegem
Rue Tiebackxstraat 14

13.09 - 20H
CONCERT KOJO
Ploef
Rue Bonaventurestraat 100

EXPO PHOTOS ‘NOUS
SOMMES LÀ’
Rayon Vert
Rue Van Huynegem 32

THEATERVOORSTELLING
‘KAMERS VOL LIEFDE’
GC Essegem
Leopold I-straat 329

TRIO KHALDEI
Classique à l’Abbaye
Klassiek in de Abdij
Abbaye de Dieleghem
Abdij van Dielegem
Rue Tiebackxstraat 14

7.09 - 17H>23H
JETTE STREAM
Place Mercierplein

QUIZ MUSICAL RAYON VERT
Salle communale des Fêtes
Place Mercier, 10
Sur inscription

15 & 16.09
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Balades guidées Horta et Parc
Roi Baudouin
OPEN MONUMENTENDAGEN
Ontdekkingswandeling Horta en
Koning Boudewijnpark

8.09 - 14H>18H
STREATFEST
GC Essegem
Leopold I-straat 329

15.09 - 13H>18H
FÊTE DU CENTRE CULTUREL
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer, 145

8 & 9.09 - 11H>18H
FÊTE DE LA FERME POUR
ENFANTS
FEEST VAN DE KINDERBOERDERIJ
Petite rue Saint-Anne, 172
Kleine Sint-Annastraat 172

10>21.09
EXPO GIOIA
La Maison communale
Het Gemeentehuis
ch. de Wemmelsesteenweg 100

16.09 - 9H30>19H
DIMANCHE SANS VOITURE
AUTOLOZE ZONDAG

16.09 - 11H>18H
BALADE GOURMANDE
CULINAIRE WANDELING
Départ / start rue Vandervekenstraat 114 (Ganshoren)
Sur inscription
Inschrijving verplicht

16.09 - 16H
12>23.09
EXPO JACQUES ROULEAUX
Abbaye de Dieleghem

ATELIER FLAMENCO
WORKSHOP FLAMENCO
Ploef
Rue Bonaventurestraat 100

CONCERT PIERRE ROYLAND
Ploef
Rue Bonaventurestraat 100

27.09 - 20H
FILMVOORSTELLING ‘THE
KILLING OF A SACRED DEER’
GC Essegem
Leopold I-straat 329

29 & 30.09
KLET’MAR JETTE
Atelier 34zero
Drève de Rivierendreef 334

30.09 - 10H30
21.09>5.10

15.09 - 19H
2.09 - 11H

LE CABARET
DE BARBE-BLEUE
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer, 145

20.09 - 18H
14.09 - 20H

1 > 31.09

19, 20 & 22.09 - 20H

EXPOSITION
‘LA GRANDE GUERRE DANS
LES GRANDES LIGNES’
EXPO
DE GROOTE OORLOG IN
GROTE LIJNEN’
La Maison communale
Het Gemeentehuis
ch. De Wemmelsesteenweg 100

22.09>26.01
EXPO
‘LE CHEVAL DANS L’ART’
EXPO
‘HET PAARD IN DE KUNST’
Atelier 34zero
drève de Rivierendreef 334

23.09 - 16H
CONCERT SOWPHIE WITH
THE BIRDS
Ploef
Rue Bonaventurestraat 100

26.09 - 20H
CINÉ-SOUKIRAÏ
‘NI JUGE, NI SOUMISE’
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer, 145

26.09 - 15H
CINÉ KIDS
‘LE PETIT PRINCE’
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer, 145

Kindertheater ‘Plons’
(9h ontbijt – 14h lunch)
GC Essegem
Leopold I-straat 329

30.09 - 16H
CONCERT BARBARA WIERNIK & NICOLA ANDRIOLI
Ploef
Rue Bonaventurestraat 100

