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Personen met een
handicap en mobiliteit

Personen met een handicap
kampen vaak met een beperkte
mobiliteit. Daarom is het belangrijk dat deze personen zich
zoveel mogelijk vrij kunnen bewegen, met hun wagen, met
een begeleider of met het
openbaar vervoer. We geven
een overzicht van de mogelijkheden om hun mobiliteit te verbeteren.
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Nieuws van het gemeentebestuur

“

Het woord van
de Burgemeester

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

Zij,
Ze is het bestuur van het volk door het volk.
Ze is representatief.
Ze is niet vanzelfsprekend, niet aangeboren.
Ze is beter dan de wet van de sterkste.
Ze is soms ziek, bedreigd.
Ze heeft troeven en zwaktes.
Ze wordt soms in diskrediet gebracht, misbruikt.
Ze bestaat door debat, uitwisseling, overleg.
Ze omvat rechten en plichten.
Ze wordt vaak gemist als ze er niet is.
Ze impliceert meerderheid en minderheid,
allebei noodzakelijk.
Ze helpt u om uw belang te verdedigen.
Ze heeft geschiedenis geschreven en zal de
toekomst bepalen.
Ze moet het algemeen belang vooropstellen.
Ze is mooi.
Ze vraagt een duidelijke, verstandige keuze.
Ze bestaat uit breuken en continuïteit. Bent
u tevreden?
Mannen en vrouwen sterven voor haar, elke
dag.
De democratie heeft u nodig en u heeft de
democratie nodig.
Op 14 oktober, laat uw stem horen!

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

”

Uw burgemeester.

GESLOTEN
OP 1 & 2 NOVEMBER 2018
Het gemeentebestuur zal gesloten zijn op 1 en 2 november
(Allerheiligen en Allerzielen)
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Personen met een handicap en mobiliteit

Personen met een handicap kam
pen met een beperkte mobiliteit.
Daarom is het belangrijk dat deze
personen een parkeerplaats vin
den in de buurt van hun woning,
van openbare gebouwen of belan
grijke plekken binnen de ge
meente.

I

n Jette zijn meer dan 220 plaatsen gereserveerd voor personen met een handicap. Deze parkeerplaatsen zijn aangeduid
met een specifiek verkeersbord en op de
grond geverfd.
Personen met een handicap kunnen een
parkeerplaats aanvragen in de buurt van hun
woning. Hier zijn enkele voorwaarden aan
verbonden. Eerst en vooral moet u, natuurlijk,
over een gehandicaptenkaart beschikken,
over een attest met uw ‘autonomiepunten’ en
over een medisch certificaat. Daarnaast mag
de woning of de werkplaats van de persoon,
waarvoor de parkeerplaats aangevraagd
wordt, niet over een garage of privé-parking
beschikken. De persoon met een handicap

bezit een auto of wordt vervoerd door iemand
van onder hetzelfde dak.
Opgelet: deze parkeerplaatsen zijn geen
‘privé-plaatsen’. Elke persoon met een handicap mag zich parkeren op deze specifieke
parkeerplaatsen.
Personen met een gehandicaptenkaart
kunnen ook vrij parkeren in blauwe zones en
in zones betalend parkeren, voor zover de
kaart zichtbaar achter de voorruit ligt.
Op
onze
gemeentelijke
website
www.jette.be vindt u de kaart met de zowat
220 parkeerplaatsen voor personen met een
handicap. U kan er eveneens een aanvraag
doen voor een dergelijke parkeerplaats in de
buurt van uw woning of werk.

Tram 9
De nieuwe tramlijn 9 wordt bediend door
trams type T3000. Deze beschikken over een
lage vloer en over een voorbehouden plaats
voor rolstoelgebruikers. De nieuwe lijn is ook
een ‘accessibuslijn’, wat inhoudt dat de lijn en
de haltes toegankelijk zijn voor mindervaliden
en rolstoelgebruikers.

Taxibus
De MIVB biedt ook een specifieke vervoersdienst voor personen met een beperking:
TaxiBus. Deze vervoersdienst geldt van deur
tot deur, maar houdt geen bijstand of toezicht
in.

Viva ! Mob
Spiegel
Rond het gerenoveerde Koningin Astridplein zijn er voor personen met een handicap
7 specifieke parkeerplaatsen voorzien. 3 ter
hoogte van de Magdalenakerk, 1 op de Jetselaan, 1 op de Timmermansstraat, 1 op de Wemmelsesteenweg en 1 op de Leopold I-straat.
Op deze manier kunnen ook zij van de vernieuwde Spiegel genieten.

Viva ! Mob is de nieuwe transportdienst
van Viva ! Jette, specifiek gericht op Jettenaren met beperkte mobiliteit. Deze dienst is er
voor alle Jettenaren met mobiliteitsproblemen, zonder inkomens- of leeftijdsgrens, om
hun dagelijkse verplaatsingen te vergemakkelijken. Reserveren kan bij de vzw Transport
& Vie op 02.612.72.93 of info@transportetvie.be.
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Verkiezingen van 14 oktober 2018

Laat op 14 oktober
je stem horen!
Op zondag 14 oktober vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hoog
tijd dus om te beslissen welke lijst en
welke kandidaten je voorkeur wegdragen.

O

p 14 oktober kies je immers je nieuwe
gemeenteraadsleden. De gemeente is
het beleidsniveau dat het dichtst bij de burger staat. Ze heeft een concrete en zichtbare weerslag op je dagelijkse leven. Ze is
actief op uiteenlopende domeinen zoals
onderwijs, maatschappelijke actie, huisvesting, stedenbouw, leefmilieu, handel, toerisme of cultuur (culturele centra,
gemeentelijke bibliotheken, …).
Laat dus op 14 oktober 2018 je stem horen!
Gemeenteraadsverkiezingen
Zondag 14 oktober 2018
Van 8u tot 16u

Gemeenteraadsverkiezingen
Waarvoor stem ik?
Op zondag 14 oktober bepaal je
wie in de Jetse Gemeenteraad zal
zetelen. Zo kies je mee de verte
genwoordigers binnen het be
stuursniveau dat het dichtst bij de
bewoners staat.

D

e gemeenten vervullen een aantal verplichte opdrachten en facultatieve opdrachten. Onder de verplichte
opdrachten van de gemeenten vindt men: het
gemeentelijk basisonderwijs, de registers van
de burgerlijke stand, de ordehandhaving, het
onderhoud van de wegen in de gemeente,…
Alle andere activiteiten van de gemeenten zijn
facultatieve opdrachten, zoals huisvesting,
handel, culturele activiteiten,…
Elke gemeente heeft een vergadering van verkozenen: de Gemeenteraad, en een uitvoerend orgaan: het College van Burgemeester
en Schepenen. De Gemeenteraad bestaat uit
de gemeenteraadsleden die rechtstreeks verkozen worden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal hangt af van het aantal
inwoners van de gemeente. Jette zal 37 gemeenteraadsleden tellen, of twee meer dan de
voorbije 6 jaren, vanwege de bevolkingstoename van de gemeente.

De leden van het College van Burgemeester
en Schepenen worden indirect verkozen aangezien het de Gemeenteraad is die hen aanduidt onder de gemeenteraadsleden (van de
meerderheid). In Jette telt het College 8 schepenen en de Burgemeester. Nieuw is dat er
voortaan getracht moet worden om evenveel
mannelijke als vrouwelijke schepenen te hebben.
Zo weet je meteen wat er op het spel staat op
zondag 14 oktober.

Verkiezingen van 14 oktober 2018
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Gemeenteraadsverkiezingen
Hoe moet ik stemmen?
In Jette wordt er dit jaar gestemd
met een nieuw elektronisch
stemsysteem. Vergeet ook zeker
jouw identiteitskaart en oproe
pingsbrief niet, anders kan je niet
stemmen.

N

adat je jouw identiteitskaart en oproepingsbrief afgegeven hebt ontvang je van de voorzitter van het
stembureau of van een bijzitter een chipkaart.
Vervolgens ga je naar een stemhokje. Om
jouw stem uit te brengen, steek je de chipkaart in de stemcomputer.
Nadat je jouw taal gekozen hebt, verschijnen alle kandidatenlijsten op het scherm. Je
duidt op het scherm de lijst van jouw keuze
aan of het vak ‘blanco stem’ en bevestigt jouw
keuze. Nadat je de lijst hebt aangeduid, verschijnen voor die lijst de namen van de kandidaten.
Je brengt jouw stem uit door te klikken:
1. op het stemvak bovenaan de lijst;
2. op het stemvak met de naam van een kandidaat;
3. met een combinatie van:

• meerdere kandidaten van dezelfde lijst;
• het stemvak bovenaan de lijst en een of
meerdere kandidaten binnen dezelfde
lijst.
Opgelet: je kan onmogelijk op twee (kandidaten van) verschillende lijsten stemmen.
Nadat je jouw stem hebt uitgebracht, word
je verzocht die te bevestigen. Zolang de stem
niet is bevestigd, kan je terugkeren naar het
scherm waar de keuze wordt gemaakt tussen
de lijsten of de blanco stem.
Wanneer je jouw stem bevestigd hebt, drukt
de stemcomputer een papieren stembiljet af
waarop jouw uitgebrachte stem is afgedrukt.
Je kan de barcode op het stembiljet controle-

ren in het stemhokje met de scanner. Met het
(in twee geplooid) stembiljet en de chipkaart
verlaat je vervolgens het stemhokje. Overhandig de chipkaart aan de voorzitter van het
stembureau of aan de bijzitter, scan de barcode van het stembiljet en steek het, na bevestiging dat het goed gescand is, in de stembus.
Vervolgens krijg je jouw identiteitskaart
terug en jouw afgestempelde oproepingsbrief
en kan je het stembureau verlaten.
Nog niet helemaal duidelijk? Check de
video op www.jette.be of kom het elektronisch stemmen testen in Het Gemeentehuis,
dienst Bevolking, tot 10 oktober.

Stemmen bij volmacht
Opgelet! In België geldt er kies
plicht. Dit betekent dat alle Belgen
ouder dan 18 jaar die aan de kies
voorwaarden voldoen en ook alle
vreemdelingen (Europeanen en
nietEuropeanen) die zich als kie
zer op de kieslijsten inschreven op
14 oktober moeten deelnemen aan
de stemgang.

H

oewel er in België een stemplicht
geldt, kunnen kiezers die zich niet
persoonlijk naar de stembus kunnen
begeven, onder bepaalde voorwaarden niet
(zelf) stemmen.
Dit kan vanwege:
• beroeps- of dienstredenen;
• studieredenen;

• medische redenen;
• wegens vrijheidsbeneming ten gevolge
van een rechterlijke maatregel;
• omwille van uw geloofsovertuiging;
• wegens tijdelijk verblijf in het buitenland
om privéredenen (attest nodig).
Aan de hand van een attest (van de overheid, van de werkgever of van de geneesheer)
kan je vervolgens kiezen om niet te stemmen
of om bij volmacht te stemmen. Bij volmacht
stemmen komt erop neer dat je een derde
persoon in jouw plaats kan laten stemmen.
De formulieren voor de volmacht en de
verklaring op erewoord zijn verkrijgbaar op
het gemeentehuis van Jette of kunnen gedownload worden op de website
verkiezingen2018.brussels. Ze zullen beschikbaar zijn tot 13 oktober 2018, de vooravond van de verkiezingen.

Hulp voor mindervalide kiezers
Weet dat kiezers bijstand kunnen krijgen in
de stembureaus. In elk stembureau is er ook
een speciaal stemhokje voor mindervalide
kiezers. Als je door jouw handicap niet alleen
in het stemhokje kan gaan of niet alleen jouw
stem kan uitbrengen, kan je de voorzitter de
toestemming vragen om je te laten vergezellen door een begeleider of een helper of door
iemand van het stembureau.

De dienst Bevolking (Wemmelsesteenweg
100) zal voor verkiezingszaken open zijn op
zaterdag 13 oktober van 9u tot 12u en op
zondag 14 oktober van 8u tot 16u.
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Tram 9
Test de nieuwe lijn
Het noorden van Jette was tot
voor kort moeilijk bereikbaar. De
gloednieuwe tramlijn 9 brengt hier
verandering in. Test de nieuwe lijn
uit en u zal verbaasd zijn door de
snelheid en het gemak van de
nieuwe verbinding tussen Dikke
Beuk en Simonis.

U

Z Brussel, met duizenden personeelsleden, studenten en bezoekers,
en de wijk Dikke Beuk, met de aangrenzende Tuinen van Jette, waren jarenlang
bijna afgesloten van de rest van Jette. De buslijnen waren niet optimaal en de verkeersdrukte verstikte de omgeving. Een nieuwe
tramlijn vormde een perfecte oplossing om de
mobiliteitsknoop te ontwarren. En hoewel de

werken bloed, zweet en tranen kostten, zal
het niet lang duren vooraleer de nieuwe tramlijn 9 ingeburgerd zal zijn bij de bewoners en
de gebruikers van het UZ.

Snelle verbinding
Aarzel niet om de tramlijn 9 zelf eens uit
te testen. Op een kwartier bent u van de Dikke
Beuk aan metrohalte Simonis, de beide eindhaltes van de tram. Van daaruit bent u dan
weer in een oogwenk in het zuidstation of
eender welke andere bestemming in Brussel.
Voor de bewoners van de Tuinen van Jette die
de zondagsmarkt willen bezoeken, vormt de
tram eveneens het ideale vervoersmiddel. Gedaan met zoeken naar een parkeerplaats en
sleuren met de boodschappen. De tram biedt
alle comfort en houdt bovendien halte vlak
aan de markt.

Abonnementsformules Parking Spiegel
De ondergrondse parkeergarage
Spiegel biedt niet alleen soelaas
voor de bezoekers van het handels
centrum op en rond het Koningin
Astridplein, ook de buurtbewoners
kunnen er hun auto kwijt via een
van de abonnementsformules.

N

a de ingebruikname van parking
Spiegel en de onvermijdelijke kinderziektes die gepaard gaan met een
project van dergelijke omvang, raakt de Jettenaar stilaan vertrouwd met de service die
deze parkeergarage te bieden heeft. Maar
buurtbewoners zijn nog te weinig op de
hoogte van de voordelige abonnementsformules die de parking te bieden heeft.

Straal van 1,5 km
De reguliere tarieven van parking Spiegel
zijn ondertussen genoegzaam bekend en wie
geregeld van de parking gebruik maakt zal
wellicht ook weten dat de mogelijkheid be-

staat om te kiezen voor een abonnementsformule (zie www.apcoa.be). Maar wist je dat
deze formules extra voordelig zijn als je in
een straal van 1,5 km rond de parking woont?
In dat geval betaal je bijvoorbeeld 105 euro
per maand om dag en nacht, 7 dagen op 7, te
mogen parkeren. Lagere tarieven zijn er dan
weer voor wie enkel tijdens de week of ’s
nachts een parkeerplaats wenst.

Fietsparking
Ook motoren en fietsen zijn welkom in Parking Spiegel. Voor fietsers hanteert uitbater
Apcoa hierbij trouwens hetzelfde tarief als
dat van de fietsboxen die je her en der in het
Jetse straatbeeld ziet. Zo betaal je niet meer
dan 5 euro per maand om je fiets veilig achter
te laten op een fietsparking met toegangscontrole.
Alle abonnementen worden afgesloten via
trimestriële contracten met een duurtijd van
minimum 6 maanden.
Meer info: www.apcoa.be

Leefomgeving
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Een tram, een plein, een koninklijke inhuldiging
Spiegelwijk definitief weer op de sporen gezet
1 september 2018 zal de geschiede
nis van het Brusselse openbaar
vervoer ingaan als de dag dat tram
9 voor de eerste keer uitreed. Ge
legenheidschauffeur koning Filip
hield onderweg even halt om het
gerenoveerde Koningin Astrid
plein plechtig in te huldigen.

N

aast de dag van de eerste rit van
tram 9, was 1 september ook een
beetje de eerste dag van de heropleving van de Spiegelwijk. Onder een
aarzelend zonnetje trokken de feestelijkheden zich op gang met (fanfare)muziek en
kinderanimatie, maar het publiek troepte
vooral samen aan de dranghekkens langs
de Jettelaan.

Koning Filip
Uiteraard kwamen veel nieuwsgierigen
naar het Koningin Astridplein afgezakt om
een glimp op te vangen van de voorbijrijdende eerste tram 9, met niemand minder
dan koning Filip aan het stuur. Iets na drieën
kwam de koninklijke karavaan eindelijk voorbij, maar het was pas op de terugweg van de
eindhalte Dikke Beuk dat de tram halt hield
ter hoogte van de Magdalenakerk. Daar
stapte koning Filip uit en werd hij begeleid
naar het Koningin Astridplein dat hij officieel
inhuldigde door met een druk op een tricolore knop de fontein in werking te stellen.

Feest en verfrissing
Na het officiële gedeelte van de inhuldiging kon het feest beginnen. Voor de muzikale aftrap zorgden Chicos y Mendez,
waarna de toeschouwers zelf hun beste
beentje mochten voorzetten op een Bal Moderne. Ondertussen was de temperatuur
voor het jonge volkje genoeg opgelopen
om zich te verfrissen in de gloednieuwe
fontein. Ten slotte werd deze eerste september na een optreden van Antwerp Gipsy
Ska en een Jette Stream Special afgesloten
zoals het een memorabele dag past, met
name met een spectaculaire vuurshow.
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Nieuwe blauwe zones en
zones 30
In zowat heel Jette gelden gere
glementeerde parkeerzones met
het oog op een efficiënt parkeer
beleid. In de Liebrechtwijk, de
Graafschap Jettelaan en op de
Jetsesteenweg (brug) geldt
voortaan een blauwe zone. Een
blauwe zone houdt in dat u er
zich moet parkeren met een par
keerkaart of met uw blauwe par
keerschijf (maximum 2u).

D

eze blauwe zone wordt ingevoerd
op de H. Liebrechtlaan, tussen de
Abdij van Dielegemstraat en de J.
Schuermansstraat; in de H. Liebrechtlaan,
tussen de J. Schuermansstraat en het
speelplein; in de JB Moyensstraat; in de
Swartenbroucklaan en clos ’t Jaegerke. De
blauwe zone geldt van maandag tot zaterdag van 9u tot 18u.
Ook op de Graafschap Jettelaan wordt
een blauwe zone ingevoerd. Deze blauwe
zone geldt van maandag tot vrijdag van 9u
tot 18u.
Ten slotte worden ook 4 plaatsen op de
Jetsesteenweg, tussen de Serkeynlaan en
Molenbeek, op de metrobrug, blauwe zone

Proxy Chimik in Jette:
Oktober 2018
• Kardinaal Mercierplein, 8 oktober 2018
van 17u tot 17.45u
• Tentoonstellingslaan (ter hoogte van
huisnr. 408), niet in oktober
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk), 13
oktober 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

van maandag tot zaterdag van 9u tot 18u.
Deze zones zullen gelden vanaf 1 oktober 2018. Dan start een preventieperiode
van 3 weken, waarbij parking.brussels de
automobilisten zal sensibiliseren over de
nieuwe blauwe zones.

Snelheidsbeperking
In een groot deel van Laken geldt sinds
kort een zone 30. Om de geldende snelheidsbeperking te harmoniseren voerde
Jette een nieuwe zone 30 in in de Leopold
I-straat, tussen de de Smet de Naeyerlaan
en de grens met Stad Brussel; in de E. Hubertstraat en in het Jetse gedeelte van de
de Laubespinstraat. In de andere gemeentelijke straten in de buurt geldt reeds een
zone 30.

OPENBARE RUIMTE
F. Pirestraat en
De Keersmaekerstraat

J. De Heynlaan, V. Vandermaelenlaan, M. van Rollegemstraat

Heraanleg van de weg

Sibelga-netwerk

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 en parkeren er
verboden zijn. Voor voetgangers blijven de
straten bereikbaar. Het einde is voorzien voor
eind december 2018.

Sibelga gaat in de J. De Heynlaan, de V. Vandermaelenlaan, alsook in de M. van Rollegemstraat
verder met de werken voor de vernieuwing van
zijn netwerk. In functie van de planning van de
werken zullen bepaalde omleidingen en parkeerverboden gelden. Het einde van de werken
is voorzien voor eind november 2018.

Tram 9
Brusselaarsplein en Jetselaan
Meer info over deze werken:
www.tram9.brussels
ombudsmantram9@gmail.com
0497.58.22.57
www.stib.be – 0800.94.001 (9u tot 12u)

Leefomgeving
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Containerparken in de kijker
Op algemene vraag en om komaf
te maken met de lange wachttij
den aan Recypark Zuid, opende
Net Brussel eind juli een tijdelijk
containerpark in Vorst. Brusselaars
die geen blijf weten met hun afval,
hebben voortaan dus de keuze tus
sen 3 Recyparken.

S

inds april 2012 zijn de gewestelijke containerparken 7 dagen op 7 open zodat
de Brusselaars er ook buiten de werkuren terecht kunnen met hun afval. Het meeste
afval wordt gesorteerd en gerecycleerd.

Praktische modaliteiten
Alle particulieren gedomicilieerd in het
Brussels Gewest hebben toegang tot de Recyparken op vertoon van hun identiteitskaart. Bij
elk bezoek (1 bezoek per dag) mag u gratis tot
3 m2 afval (behalve bouwafval (in zakken),

deuren, ramen en sanitair, dat altijd betalend
is) meebrengen. Sorteer uw afval vooraf per
type en presenteer de verschillende afvalfracties duidelijk zichtbaar om de controle te vergemakkelijken. Ter plaatse moet u uw afval
zelf uitladen en in de juiste containers deponeren. Achtergelaten voorwerpen/afval kan u
niet meer recupereren. Ook fietsers en voetgangers hebben toegang tot de containerparken. Betalen kan enkel met bankkaart.

Welk afval is toegelaten?
De containerparken aanvaarden praktisch
alle types huishoudelijk afval: grofvuil, tuinafval, elektrische of elektronische huishoudapparaten,
spaarlampen,
neonlampen,
piepschuim, glas, metalen, hout, papier, batterijen, plastic, enz. Niet toegelaten zijn onder
meer asbest, gasflessen, auto-onderdelen,
roofing, aarde, zand, boomstronken en boomstammen, alsook huishoudelijk restafval en
restafval van beroepsactiviteiten.

Adressen
• Recypark Noord:
Rupelstraat – 1000 Brussel
• Recypark Zuid:
Brits Tweedelegerlaan – 1190 Vorst
• Recypark uitbreiding Zuid:
Humaniteitslaan – 1190 Vorst
Openingsuren
Zon & ma, van 14u tot 20.15u,
di & woe, van 9u tot 20.15u en
van do tot za, van 9u tot 16.15u
Meer info:
www.arp-gan.be – 0800.981.81 (gratis)

Van Bortonnestraat
De leerlingen mobiliseren zich voor een propere straat
De leerlingen van school Champ de
Tournesols organiseerden op 8 sep
tember een reinheidsactie voor de
bewoners van de Van Bortonne
straat. Het doel was om de bewoners
aan te sporen om hun vuilniszakken
voor hun eigen gevel buiten te plaat
sen eerder dan voor de school…

D

e leerlingen gingen bellen van deur
tot deur om te praten met de bewoners van de straat. Nadien installeerden ze een stand aan de uitgang van de
school om hun actie verder te zetten met de
voorbijgangers en de ouders van de leerlingen. De gemeentelijke Reinheidsdienst en de
politie waren ook aanwezig en het uiteinde
van de straat werd afgezet voor het verkeer.
De leerlingen verdeelden sensibiliseringsflyers en vroegen om de zakken niet meer ach-

ter te laten voor hun school.
Tijdens de zomervakantie kreeg de schoolgevel een nieuwe fresco. Toch is het uitzicht
niet altijd even prettig tijdens de dagen van
de afvalophaling. Het gebeurt namelijk al te
vaak dat de vuilniszakken zich opstapelen
voor de school. De bewoners doen dit echter

te goeder trouw. Vanwege de smalle voetpaden voor hun deur belemmeren enkele vuilniszakken dan al snel de doorgang voor de
voetgangers. De bedoelingen van beide partijen zijn dus goed. Misschien komt de oplossing wel van het agentschap Net Brussel, dat
verantwoordelijk is voor de afvalophaling…
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Geluidshinder luchthaven
Jette en 9 andere Brusselse gemeenten naar de rechter
De schendingen van de geluidsnor
men door Brussels Airport veroor
zaken heel wat overlast in Brussel.
Samen met 9 andere Brusselse ge
meenten heeft Jette zich aangeslo
ten bij het kort geding dat het
Brussels Gewest heeft aangespan
nen tegen de federale staat.

V

orig jaar werd de federale staat veroordeeld tot het aanpassen van het
gebruik van de Kanaalroute, de Ringroute en de route in het verlengde van landingsbaan 01 boven het zuidoosten van
Brussel. Er zijn volgens de Brusselse regering
echter nog heel veel inbreuken, ondermeer in

de Kanaalzone, met geluidshinder voor de bewoners tot gevolg. Het kort geding vormt een
nieuwe stap in de zoektocht naar een oplossing voor dit aanslepend probleem.

Werken aan de landingsbaan
07L/25R

niet mogelijk blijkt, zoals bij uitzonderlijke
weersomstandigheden, zal de piste 01 gebruikt worden voor de landingen en piste 07L
voor de landingen.
De renovatiewerken hebben niet direct invloed op de gemeente Jette, maar toch is
enige hinder niet uit te sluiten.

Tijdens dit najaar voert Brussels Airport
werken uit aan de landingsbaan 07L/25R, in
het bijzonder aan de lichtbakens en bekabeling. De werken zullen tijdens 8 opeenvolgende weekends uitgevoerd worden tussen
20 oktober en 9 december, telkens van zaterdag 6u tot zondag 19u.
Tijdens deze werken, kan de baan 07L/25R
niet gebruikt worden. De vluchten zullen
voornamelijk via piste 19 verlopen. Indien dit

Meer info: www.batc.be

Autoloze zondag 2018
Jette Dorp lokt heel wat volk

D

e Autoloze zondag kan blijkbaar
rekenen op de goedkeuring van de
weergoden, want ook dit jaar werd
het een zonovergoten dag. In heel wat
Brusselse gemeenten vonden er op 16 september verschillende activiteiten plaats
rond mobiliteit. In Jette kon je op het Kardinaal Mercierplein terecht in het Jette
Dorp, met allerhande animatie voor het
hele gezin. Monowheels of een elektrische
step testen, een initiatie skateboard of
BMW, een behendigheidspiste, informatiestands, reuzepicknick, muzikale workshops,… Het werd een meer dan geslaagde
editie. Een dag lang werd de luchtvervuiling en het lawaai van het autoverkeer vergeten en konden de aanhangers van de
zachte mobiliteit genieten van een fikse
teug frisse lucht, samen met het gezin of
vrienden, in een opperbeste sfeer.

© F. Sleeckx

Jette, een bruisende gemeente
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6 oktober 2018

Jette’s Gaming Tour
Het wordt stilaan een mooie tradi
tie: begin oktober vindt Jette’s Ga
ming Tour plaats op en rond de
Spiegel. Op zaterdag 6 oktober
vindt reeds de 5de editie plaats van
dit groots gezelschapspelevene
ment.

O

p 10 verschillende plaatsen kan u 10
uur lang de beste (voornamelijk
Franstalige) gezelschapspelen ontdekken. De sector beleeft gouden tijden en
jaarlijks verschijnen er meer dan 1.000
nieuwe spelen! En zeker niet alleen voor kinderen. Ook voor heel wat volwassenen zijn
gezelschapspelen een favoriet tijdverdrijf. Het
aanbod is dan ook zo ruim dat iedereen wel
een spel naar zijn smaak vindt.

ving. De animatoren van de vzw Les Loulous
de Sajou zorgen voor de begeleiding.
Deelnemen is gratis en je kan zowel alleen,
als koppel, met vrienden of met het hele gezin
deelnemen. Alle deelnemende plekken zijn
open van 13u tot 23u.
Meer info: www.jettegamingtour.be

Spelen in een originele omgeving
De boekhandel Mot Passant, de bakkerij
Gavilan, Fermenthings, Labolobo of zelfs het
bureau van de Burgemeester… Jette’s Gaming Tour heeft alweer heel wat leuke plekken weten te strikken voor deze editie. De
ideale gelegenheid om samen gezellig een gezelschapspel te spelen in een originele omge-

Jette’s Gaming Tour
Zaterdag 6 oktober van 13u tot 23u
Centre culturel, Librairie Jaune, Labolobo, Le Miroir, Le Mot Passant, Ouzerie
Astoria, Fermenthings, Het Gemeentehuis, Le Central, Gavilan
Gratis

30 oktober 2018 – Halloween
Kom griezelen in het Garcetpark
De nieuwe generatie is gek van
Halloween. De kinderen houden
ervan om zich te verkleden, snoep
te verzamelen en om lekker te
griezelen. Net voor Allerheiligen
kunnen ze in het Garcetpark te
recht om Halloween te vieren, met
animatie, verrassingen en heel wat
lekkers.

O

p dinsdag 30 oktober wordt Halloween opnieuw gevierd in het Garcetpark. Dit gratis Halloweenfeest is
bestemd voor verklede kinderen van 3 tot 12
jaar. In het Garcetpark kunnen ze lekkere
snoepjes bemachtigen en genieten van allerhande animaties. Een Jetse fotograaf zal er
aanwezig zijn en ouders die dat wensen, kunnen een leuke foto kopen als aandenken.
Inschrijven is verplicht en kan van 1 tot 21
oktober 2018 via www.jette.be.

Halloween in het Garcetpark
Dinsdag 30 oktober 2018
Van 19u tot 21u (laatste toegang om 20.30u)
Inschrijven van 1 tot 21 oktober via
www.jette.be

Enkel voor Jetse kinderen
De toegang tot het park zal geweigerd worden aan wie niet ingeschreven is.
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@jette1090
Gemeentelijke facebookpagina 1 jaar online
Een jaar geleden werd de gemeen
telijke facebookpagina @jette1090
gelanceerd. Een extra troef om de
gemeentelijke initiatieven in de kij
ker te zetten, maar vooral een han
dig middel om snel en efficiënt te
communiceren met de bewoners.
Na 1 jaar is de balans erg positief.

V

oor heel wat mensen vormt Facebook
een belangrijk middel om in contact
te komen met vrienden en om zich te
informeren over allerhande initiatieven en
evenementen. Als modern gemeentebestuur
is het dus belangrijk om ook via dit kanaal te

communiceren. Het bleek een goede keuze,
want intussen telt onze facebookpagina
honderden berichten, 2.688 volgers en een bereik van zowat
40.000 personen per
maand.
Onze gemeentelijke
facebookpagina leent
zich perfect voor allerhande berichten. Een
nieuwe bankautomaat op
het Laneauplein, een oproep voor het artiestenparcours 2019, info over taallessen,
jobaanbiedingen,… Via Facebook
kunnen we snel de actualiteit opvolgen en

nuttige informatie doorgeven aan de gebruikers. Heb je zelf een vraag over een van
de berichten of voor het gemeentebestuur in het algemeen?
De facebookpagina blijkt
ook een laagdrempelig
middel te zijn om in contact te komen met het
gemeentebestuur.
Benieuwd? Ga zelf
eens een kijkje nemen op
onze
facebookpagina
@jette1090. Of beter nog, volg
onze pagina en blijf op de hoogte
van alle Jetse nieuwtjes.

24 en 25 oktober 2018 – 1 dag niet
Hoe je woning best beschermen tegen inbraak?
In het kader van actie ‘1 dag niet’,
kan u op 24 en 25 oktober terecht
bij de Jetse inbraakpreventieadvi
seur voor allerhande nuttige tips
rond inbraakpreventie. Je komt er
te weten hoe je je woning best be
schermt tegen inbraak.

W

oninginbraak kan een grote impact
hebben op jouw gevoel van veiligheid. Er zijn vreemden in jouw huis
geweest, ze hebben aan jouw bezittingen gezeten en misschien waardevolle spullen meegenomen. Helaas komt woninginbraak
regelmatig voor. De politie doet er veel aan
om inbrekers op te pakken. Zelf kan je er met
verschillende maatregelen voor zorgen dat
inbreken in uw woning niet makkelijk is. De
meeste inbrekers gaan voor een snelle buit.
Hoe langer ze bezig zijn jouw woning binnen
te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven.

formatie geven over inbraakpreventievoorzieningen. Aan de hand van enkele tips en maatregelen, geef je de inbrekers geen kans meer!

Inbraken?

Aan de hand van enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen, kan je er voor zorgen dat
de inbrekers jouw woning links laten liggen.
Op woensdag 24 oktober (van 8.30u tot 14u)
en op donderdag 25 oktober (van 13u tot 19u),
kan je in de inkomhal van het Gemeentehuis
terecht voor gratis tips van de gemeentelijke
preventieadviseur. Deze specialist geeft je
persoonlijke, praktische en betrouwbare aanbevelingen om jouw woning, appartement of
handelszaak te beveiligen. Hij kan je ook in-

Meer info: www.jette.be
Dienst Stadspreventie
Cel inbraakpreventie
A. Vandenschrieckstraat 77
02.423.11.56
inbraakpreventie@jette.irisnet.be
Sensibiliseringsactie Inbraakpreventie
Woensdag 24 oktober van 8.30u tot 14u
Donderdag 25 oktober van 13u tot 19u
Inkomhal van het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100

Samenleving
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19 oktober: Living Together bus op de Spiegel
Kom mee 20 jaar bemiddeling in Jette vieren
De ‘Living Together bus’ van de MIVB verzamelt de bemiddelaars van de 19 Brusselse
gemeenten. De bus zal onze hoofdstad doorkruisen in oktober en houdt ondermeer
halte in Jette, waar u de leden kan ontmoeten van de dienst voor bemiddeling tussen
personen, die zijn 20ste verjaardag viert.

Bemiddeling,
voor wie en voor wat?

D

e leden van het Belgisch Forum
voor preventie en veiligheid in de
steden slaan voor de tweede keer
de handen in mekaar met de MIVB voor
een grote sensibiliseringsactie voor de
Brusselaars. Aan boord van de Living Together bus beantwoorden de bemiddelaars
met de glimlach al uw vragen over bemiddeling. U kan er hun werk ontdekken, hun
diensten en hun preventiecollega’s. U kan
er ook deelnemen aan een collectieve

schilderworkshop in het kader van het sociale kunstproject ‘Bonjour Voisin, Beste
Buurman !’.
Kom op 19 oktober dus zeker langs op het
Koningin Astridplein om mee de 20ste verjaardag van de gemeentelijke bemiddelingsdienst in Jette te vieren.
Living Together bus in Jette
Vrijdag 19 oktober van 14u tot 18u
Koningin Astridplein

Bemiddeling richt zich tot de personen die
een persoonlijk of professioneel conflict
beleven. De bemiddelaar luistert en helpt
om een gepaste oplossing te zoeken. Enkele
voorbeelden:
discussie tussen geMeer
info: www.jette.be
scheiden ouders rond het hoederecht of
rond een financieel geschil, ruzie tussen
ouders en grootouders of tussen broers en
zussen, burenruzies, een dispuut tussen
huurder en eigenaar, conflicten op de
werkvloer,…
Gemeentelijke dienst Bemiddeling
Kardinaal Mercierplein 11 (4de verdieping)
Ingang via het politiecommissariaat
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Senioren

Jubilarissen of eeuweling?
Dat wordt gevierd!
Hebt u de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of overschreden? Viert u binnenkort uw 50, 55, 60, 65, 70 jaar (of meer) huwelijk?
Als u dat wenst, kan het gemeentebestuur u helpen om van dit feest iets bijzonders te maken, door u tijdens een viering in de bloemetjes te zetten.
Het volstaat om uw aanvraag zes weken voor de datum van uw huwelijksverjaardag (drie maanden in het geval van een honderdste
verjaardag) in te dienen bij de Ambtenaar van de burgerlijke stand (02.423.12.05) of bij de gemeentedienst burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette – tel.: 02.423.12.71).

Briljanten bruiloft

Gouden bruiloft

Mr. en Mevr. Liefferinckx-Dubernard

Mr. en Mevr. Goulios-Fortomaris

Orchideeën bruiloft

Mr. en Mevr. Jambor-Sépulchre

Samenleving
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9 en 10 oktober 2018

Beurs voor winter, sport en zwangerschapskledij

O

p 9 en 10 oktober organiseert la
Ligue des Familles zijn traditionele
beurs voor winter-, sport- (0 tot 16
jaar) en zwangerschapskledij. Tijd om gouden
zaakjes te doen!

Waar en wanneer kan u
uw kleren afgeven?
• Enkel op afspraak (zie kader), op maandag 8
oktober, van 15 tot 19u, en op dinsdag 9 oktober,
van 9 tot 17u, in de Gemeentelijke feestzaal.
• Prijs: lot voor leden van la Ligue des Familles (2 loten van max. 20 stuks/persoon) – 4
¤/lot voor niet-leden (1 lot van max. 20
stuks/persoon).
• Voorwaarden: enkel winterkleren, proper,
gestreken en in perfecte staat, kleren die
een ensemble vormen moeten samen aangeboden worden

• Recuperatie niet-verkochte kleren: woensdag 10 oktober, van 19 tot 19.45u
Wie koopjes wil doen, kan op dinsdag 9 oktober, van 19 tot 21u, en op woensdag 10 oktober, van 9 tot 15u, terecht in de Gemeentelijke
feestzaal. De opbrengst van deze beurs en de
niet- verkochte artikelen die niet gerecupereerd werden, gaan naar een goed doel.
Beurs voor winter-, sport- (0 to 16 jaar) en
zwangerschapskledij
• Dinsdag 9 oktober, van 19 tot 21u
• Woensdag 10 oktober, van 9 tot 15u
Gemeentelijke feestzaal, Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping) – ruime parking achter het station
Depot kleren: 8 oktober (15-19u) en 9 oktober
(9-17u), enkel op afspraak

Kleren af te geven?
Maak een afspraak
Wie een afspraak wil maken om kleren af
te geven, kan op maandag 3 of dinsdag 4
oktober (van 19 tot 20u) bellen naar
0477.35.10.14. Bedenk vooraf welke dag
en uur u het beste past.

Zin om te sporten?
Vraag je sportcheque aan!

B

en je een Jetse sportieveling, senior
of jonger dan 25 jaar? Dan geeft de
gemeente Jette je een duwtje in de
rug om jouw favoriete sport te beoefenen, via
een cheque ter waarde van 30 euro. Vraag
hem nu aan, want de actie loopt maar tot de
voorraad strekt!

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)
02.423.12.45 – sport@jette.irisnet.be
Formulier: www.jette.be
(Vrije tijd / Sport / De sportcheques)
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Een nieuw onthaal voor het OCMW
Op 25 september werd de nieuwe
onthaalruimte van het OCMW in
gehuldigd. Deze renovatie, die een
jaar in beslag nam, zorgt voor een
onthaalruimte die aangenamer en
praktischer is, zowel voor de ge
bruikers als voor het personeel.

H

et OCMW-onthaal in de Sint-Pieterskerkstraat kampte voor de renovatie
met verschillende problemen: plaatsgebrek, akoestiek, oncomfortabele loketten,
gebrekkige informatie aan het publiek,… De
Raad voor Maatschappelijk Welzijn wou de
ruimte opnieuw laten beantwoorden aan de
huidige standaard en tegelijkertijd bijkomende bureaus en vergaderruimtes creëren
op de verdieping. Een noodzaak gezien de
stijgende diensten aan de bevolking.
Niet alleen het comfort werd verhoogd. Ook
het aantal loketten voor een vertrouwelijk onderhoud steeg van 8 naar 15, waardoor men

sneller een afspraak kan maken met de sociaal
assistent. Het nieuw onthaal zal het publiek ook
beter informeren, dankzij de dynamische schermen die de papieren aanplakborden vervangen.
Voor de gezinnen werd er een ‘kinderhoek’
ingericht en een ruimte voor borstvoeding.
Het nieuw OCMW-onthaal is vanaf 1 okto-

Centrum Viva!
Een goedgevuld herfstprogramma
Het Centrum Viva! is een dagcen
trum voor Jetse 60plussers. Het cen
trum organiseert allerlei activiteiten
en versterkt de sociale band tussen
de senioren, waardoor deze zolang
mogelijk hun autonomie behouden.
Het centrum is altijd open, ook als de
activiteiten buitenshuis georgani
seerd worden. Kom dus gerust eens
langs voor een kopje koffie, een
spelletje scrabble, om wat bij te pra
ten of de krant te lezen.

B

ovendien kan u, naast de kookworkshop op dinsdag, elke middag ook gezellig samen uw boterhammen eten in
het centrum. In het Viva! Café, net naast het
centrum, kan u ‘s middags ook een hapje eten.
Het Centrum Viva! heeft een goedgevuld
herfstprogramma samengesteld: workshops,
vormingen, uitstappen, conversatietafels,…

De lijst is te lang om op te sommen, maar we
kunnen alvast een voorsmaakje geven: zachte
gymnastiek, artistieke workshop, gezelschapspelen, informaticalessen, geheugenspelletjes, quiz, een uitstap naar Aat,…
Ontdek het gedetailleerde programma op
www.vivajette.be of ter plaatse.
Centrum Viva !
Léon Theodorstraat 197
(tegenover het Garcetpark)
Van maandag tot donderdag van 9u tot 17u,
vrijdag van 11u tot 17u

ber 2018 toegankelijk via de Sint-Pieterskerkstraat nr 47.
OCMW van Jette
Sint-Pieterskerkstraat 47
Van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 12.15u
en van 13.15u tot 16u

Workshops Cabajette
Gezond en goedkoop koken

K

ent u Cabajette? Gelegen op de Leopold I-straat 483 wil deze sociale kruidenier het huidig aanbod rond voedselhulp
in Jette uitbreiden, met een extra dienstverlening bovenop de sociale restaurants
en voedselpakketten. Cabajette biedt aan
een kwetsbaar publiek de mogelijkheid om
producten te kopen tegen een verlaagd tarief (50% van de marktprijs), waarbij de
kwaliteit van de voedingswaren gegarandeerd is via de verse producten. Daarnaast
organiseert Cabajette maandelijks workshops om gezond en goedkoop te koken.
• Huisgemaakte graanrepen
Vrijdag 19 oktober van 10 tot 12u - 4 ¤
• Polenta met olijven, parmezaanse kaas
en gedroogde tomaten
Donderdag 25 oktober van 18 tot
20.30u - 5 ¤
Inschrijven verplicht
via mail info@cabajette.be of
via telefoon 02.311.40.04.
Cabajette - Sociale kruidenier
Leopold I-straat 483
www.cabajette.be

Leefmilieu

Winnaars
Jette in de bloemetjes
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Biodiversiteit in Jette
Portaalsite groepeert
waarnemingen dier en
plantensoorten

Biodiversiteit is geen loos begrip in Jette.
Dankzij de verschillende groene ruimtes telt
onze gemeente een groot aantal dier- en
plantensoorten. Concrete informatie over
die diversiteit vind je op een portaalsite
waar je zelf je waarnemingen kan posten.

Het doek is gevallen over de jaar
lijkse wedstrijd ‘Jette in de bloeme
tjes’ en de winnaars zijn bekend.
Heel wat Jettenaren hebben zich
opnieuw van hun creatiefste en
kleurrijkste kant laten zien en wer
den daarvoor terecht gelauwerd.

D

e wedstrijd ‘Jette in de bloemetjes’
liep ook dit jaar weer van 15 juni tot 15
september en leverde weer heel wat
moois op. Gepassioneerde Jettenaren gaven
de Jetse zomer een extra kleurrijke toets door
hun huizen, appartementen of voortuintjes
om te toveren tot een echt bloemenweelde,
een hele opgave dit jaar gezien de uitzonderlijk droge zomer. Op dinsdag 25 september

werd het kruim van deze creatievelingen uitgenodigd in de Nederlandstalige bibliotheek
om hun prijs – een geschenkbon, een bongobon en een plantje – in ontvangst te nemen.
Zoals elk jaar waren er opnieuw prijzen in diverse categorieën (gevel, voortuintje,
raam/balkon/terras, huurder) waaronder een
specifiek bestemd voor de huurders van de
Jetse Haard en de Grote Prijs van de Jury
voor een uitzonderlijke compositie. Nieuw dit
jaar was de Prijs van het Wijkcomité, een categorie waarin de wijkcomités Lenoir en Living
Jette met de prijzen aan de haal gingen.

D

e verscheidenheid van de groene
ruimten in Jette is aanzienlijk. In en
rond de Molenbeekvallei heb je niet alleen
het langgerekte Koning Boudewijnpark,
maar ook het Laarbeekbos, het Dieleghembos, het Poelbos en de moerassen van
Jette en Ganshoren zijn stuk voor stuk pareltjes van natuurgebieden. En dat hebben
het nog niet gehad over de Heymboschsite
die geklasseerd als een gebied van hoge
biologische waarde.
Waarnemingen.be
Sinds 2008 kan iedereen die begaan is met
de natuur, en de Jetse biodiversiteit in het
algemeen, zijn waarnemingen delen met
het publiek op een portaalsite die speciaal
daarvoor opgericht is door Natagora en
Natuurpunt (zie hieronder). Surf gerust
eens naar deze site en maak kennis met de
fauna en flora van onze gemeente. Zelf een
bijdrage posten kan natuurlijk ook, zo
wordt binnenkort misschien de magische
grens van 2000 verschillende soorten bereikt!
Meer info:
https://waarnemingen.be/gebied/species_
list/23163
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Duurzame ontwikkeling
Van 3 tot 13 oktober 2018

Week van de Fairtrade !

A

ls Fairtradegemeente neemt Jette
ook dit jaar deel aan de Week van de
Fairtrade. Van 3 tot 13 oktober kan je
deelnemen aan verschillende activiteiten.

•Workshop ‘Fairtrade chocoladetruﬀels’
met banketbakker Gavilan
Initiatie in de wereld van de (eerlijke) chocolade. Je maakt je eigen chocoladetruffels met
eerlijke ingrediënten.
Zaterdag 13 oktober 2018,
van 10 tot 12u of van 14 tot 16u
Banketbakkerij Gavilan
Ferdinand Lenoirstraat 1
Gratis, inschrijven verplicht

• ‘Trap je eigen bananensmoothie’
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
In de inkomhal van Het 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. Vanaf

begin oktober te verkrijgen aan het onthaal
van Het Gemeentehuis of op aanvraag:
ddo@jette.irisnet.be of 02.422.31.12.
Week van de Fairtrade
Van 3 tot 13 oktober 2018

28 oktober 2018: Repair Café
Recycleren – Hergebruiken – Herstellen
Dankzij de vrijwillige herstellers van
het Repair Café kan u elke vierde
zondag van de maand de strijd aan
binden tegen overconsumptie en
‘geplande veroudering’ door uw ka
potte of beschadigde bezittingen
gratis te laten herstellen.

kalen van het Projet Interquartier van het
Jetse Centre Culturel. Ze spreken er af met
hun herstelmateriaal om samen met u de
strijd aan te binden tegen de overconsumptie
door gratis uw (kleine!) huishoudapparaten,
audioapparatuur, computers, kleren, speelgoed, kapotte fietsen,…, te repareren.

H

Repair Café Jette
Zondag 28 oktober, van 14 tot 16u
(En elke 4de zondag van de maand)
de Smet de Naeyerlaan 147
Meer info:
02.422.31.02
afnicolay@jette.irisnet.be

et principe van het Repair Café is zo
simpel als wat: kapotte voorwerpen
of defecte apparaten een tweede
leven geven en zo strijden tegen de verspilling. Om dit mogelijk te maken, staat elke 4de
zondag van de maand, van 14u tot 16u, een
ploeg dynamische vrijwilligers paraat in de lo-

Duurzame ontwikkeling
Wandeling in het Laarbeekbos
‘De wereld van de paddenstoelen’

AGENDA
DUURZAME
ONTWIKKELING
Voorstelling No Impact Jette 2018
Binnen het project No Impact
Jette engageerden 72 gezinnen
zich om binnen de thema’s
voedsel, afval en energie, mee
te werken om hun impact op
het milieu tot een minimum te
beperken.
In november en december worden er workshops georganiseerd om de deelnemers een
persoonlijk programma te laten
uitwerken. Vanaf januari 2019
wordt er overgegaan tot actie
en staan er nog nieuwe workshops en vormingen op het programma. Deelname is gratis en
iedereen is welkom: alleenstaanden, gezinnen, ongeacht

de financiële situatie, gezondheidsproblemen of handicap.
Meer weten? Neem dan deel
aan de infosessie op 9 oktober.
9/10 omà 13.30u
CABA Jette
Leopold I-straat 483
Meer info:
cmeeus@jette.irisnet.be
02.422.31.03
www.noimpactjette.be

Workshop ‘Mijn fruittuin’
Ongeacht de grootte van uw
tuin, kan je steeds een fruitboom planten (appelaar, perelaar,…) of kleine struiken
(frambozen, druivelaar, kiwi,
aardbeien,…) die vanaf de
lente voor heerlijk fruit zorgen.
Langs een muur, op uw terras,… mogelijkheden genoeg.
Deze vorming leert u tijdens
twee maal drie uur hoe uw
fruitboom of struik te planten
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en te verzorgen volgens het
seizoen.
5/10 en 19/11 om 18u
Gemeentelijke
Beplantingsdienst
Laarbeeklaan 120
Gratis, inschrijving verplicht
voor beide workshops
(ddo@jette.irisnet.be –
02.422.31.03)

Het Laarbeekbos biedt een
schat aan biodiversiteit. Kom
de wereld van de paddenstoelen ontdekken. Een natuurgids
vertelt u de geheimen van
deze levende wezens die noch
dier noch plant zijn. Het plukken van paddenstoelen is verboden in Brussel. De specialist
zal tonen hoe je de padden-

stoel kan herkennen zonder de
biodiversiteit te schaden.
13/10, van 14u tot 16u
Afspraak voor de Laarbeekchalet (Laarbeeklaan)
Info en inschrijvingen:
ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.03

Opendeurdag
collectieve moestuin Florairwijk
Het collectief ‘Demain het is nu’
bestaat uit gemotiveerde bewoners die de duurzame ontwikkeling in de stadsomgeving
willen versterken. Op zondag 21
oktober openen ze de deuren
van hun collectieve moestuin in
de Florairwijk.
Het bewonerscollectief lanceert
initiatieven rond duurzame ontwikkeling, zoals de versterking
van de biodiversiteit, gezonde
voeding,
bio-groententeelt,
compostering, waterbeheer,…
De collectieve moestuin op de
Degreeflaan in de Florairwijk
verzamelt al deze aspecten in 1

project.
Zin om het project met eigen
ogen te ontdekken? Kom op
zondag 21 oktober langs op hun
opendeur. Lasagna bedden, een
aromatische kruidenspiraal,
moestuinieren in bak of in volle
grond,… hebben geen geheimen meer voor hen. Ze delen
graag hun kennis en ervaringen
met de bezoekers, die bovendien kunnen proeven van hun
heerlijke kruidenthee.
Zondag 21 oktober van 14u
tot 18u
G. Degreeflaan, Florair 1

Heymboschsite: ouder-kinderworkshop
‘Wilde manden’
De Heymboschsite is een gebied van biologische waarde
en werd in 2015 opgewaardeerd om de biodiversiteit te
bewaren. Het hele jaar door
vinden er ouder-kinderworkshops plaats met de natuur als
centraal thema. In oktober
toont Emmanuelle Nyns van de
organisatie Parci-Parlà hoe je
in de natuur de middelen vindt
om een ‘wilde mand’ te maken.

Elke deelnemer mag zijn
werkstuk mee naar huis
nemen.
28/10, van 13.30u tot 16.30u
Afspraak aan het Wouterspaviljoen
Woutersstraat 12
Met vieruurtje
Gratis, inschrijven gewenst
(ibongaerts@jette.irisnet.be –
02.422.31.12 – 0492.23.96.43)
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Jeugd

STAGES
Stages herfstvakantie
Nog op zoek naar een stage voor uw zoontje of dochtertje tijdens de herfstvakantie? Jette telt alvast
enkele organisaties die uw oogappels zeker een actieve en/of creatieve vakantietijd kunnen bezorgen.

Creatief
IBO De Puzzel
IBO De Puzzel Magritte en Leopold maken
zich klaar om er samen met uw kinderen een
leuke herfstvakantie van te maken! Het wordt
een weekje vol speelplezier en coole activiteiten.

Van 30 oktober tot 3 november (gesloten op
1 november)
• Magritte
Wemmelsesteenweg 229B2
Van 7u tot 18.30u
Voor kleuters
Inschrijven: vanaf 2 oktober 2017 via
depuzzelmagritte@sint-goedele.be
• Leopold
Leopold I-straat 307
Van 7u tot 18.30u
Voor kinderen uit het lager onderwijs en hun
broers en zussen
Inschrijven: vanaf 2 oktober 2017 via
depuzzelleopold@sint-goedele.be
Prijs: 10 ¤ per dag (5 ¤ sociaal tarief) en per
kind, 15 ¤ voor 2 kinderen
Prijs per halve dag: 7 ¤ (max. 6 uur)
In de prijs zijn mogelijke uitstappen, 10uurtje en 4-uurtje inbegrepen.

Open lucht
De Kinderboerderij van Jette
Eind oktober, begin november organiseert de
Kinderboerderij een stage voor kinderen van
4 tot 6 jaar. De verzorging van de dieren en
de ontdekking van de omgeving van de boerderij vormen er de rode draad. Inschrijven
voor deze stage kan vanaf vrijdag 21 september om 20u via de website van de Kinderboerderij.

- Van 29 oktober tot 2 november (niet op 1
november)

- Van 9 tot 16u (opvang ’s morgens vanaf 8u
en ’s avonds tot 17.30u: prijs inbegrepen in
prijs van stage – opvang na 17.30u: + 5 ¤)
Info en inschrijven via
www.kinderboerderijjette.be
Prijs: 72 ¤ + 7 ¤ lidgeld (1 maal per jaar en
per gezin)
Meer info: www.kinderboerderijjette.be
De Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172

Artistiek
Atelier 34zero Muzeum
Tijdens de herfstvakantie organiseert Atelier
34zero Muzeum beeldhouwstages voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Twee professionele
kunstenaars begeleiden de kinderen bij de
ontwikkeling van hun creatieve talenten door
hen in contact te brengen met materialen als
hout, metaal, klei,..., en door hen vertrouwd
te maken met de wereld en de taal van hedendaagse kunst. Op het einde van de stage volgt
mini-tentoonstelling in het museum.

Van 29 oktober tot 2 november 2018 (woensdag 1 november inbegrepen), van 9u tot 16u
(opvang vanaf 8u en tot 17.30u: 2 ¤/uur)
Prijs: 100 ¤ (materialen en verzekering inbegrepen – lunch/picknick zelf mee te brengen)
Inschrijvingen: kinderen@atelier34zero.be
Atelier 34zero Muzeum
Rivierendreef 340

Artistiek
Labolobo
Filmstage ‘Stilte… We draaien’
Tijdens de stage ‘Stilte… We draaien’ vertellen
twee ouderen op de eerste dag een paar verhalen waaruit de kinderen er een kiezen om
te verfilmen. Ze duiden een regisseur, een cameraman en een geluidsman aan, iemand

werkt aan het decor en uiteraard zijn er ook
acteurs.
De kinderen zetten een verhaal om in beeld
en geluid. Ze leren verschillende filmtechnieken en wat beeldtaal precies is.

Van 29 tot 31 oktober 2018, telkens van 9u tot
17u, opvang vanaf 8.30u en tot 18u (10 ¤ per
week)
Voor kinderen vanaf 5 jaar
Info en inschrijvingen: info@labolobo.eu (met
vermelding van naam + leeftijd kind +
contactpersoon + telefoonnr. + eventuele opvang)
Prijs: 100 ¤/kind

Multidisciplinair
GC Essegem
Speelweek ‘Super hero games’
Voor kinderen van 9 tot 12 jaar, uit het Nederlandstalig onderwijs
In de herfstvakantie wordt de buurt rond GC
Essegem voor drie dagen een videogamearena. Eerst transformeren de kinderen zich
in een virtuele superheld, daar toveren ze de
buurt om in een digitale gamewereld om ten
slotte hun eigen videogame te creëren die ze
achteraf online kunnen spelen!

Van 29 tot 31 oktober 2018, telkens van 9.30u
tot 16u, opvang vanaf 9u en tot 17u
Prijs: 42 ¤ / 36 ¤ (2de kind) / 15 ¤ (Paspartoe-tarief)
Meer info: www.essegem.be
Inschrijvingen:
GC Essegem
Leopold I-straat 329
www.essegem.be
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GC Essegem Jette
Workshop

Audioworkshop
Maak een soundmap
(met geluidskunstenaar
Willem Sannen)
2/10, 9/10, 16/10, 23/10 en 9/11 (luisteravond), telkens van 19.30u tot 21.30u
In deze audioworkshop spitsen we onze oren.
Gewapend met guerrilla-apparatuur gaan we
exploratief op zoek naar klanken die dagelijks
onbewust onze oren kruisen. Je leert luisteren
naar de stad en krijgt enkele microfoontechnieken mee. Het gevonden geluid presenteren
we collectief in een radiodocumentaire.
Heb je een eigen opnametoestel of ander audiomateriaal? Je mag het meenemen maar
dit is niet verplicht. Essegem voorziet ook zelf
opnamemateriaal.
Vrijdag 9 november is er een luisteravond
met de collectief gemaakte radio-documentaire in Essegem.
Prijs: 30 euro - 7 euro Paspartoe-kansentarief

een lekkere maaltijd, gemaakt met voedseloverschotten.
Iedereen is welkom aan tafel in ruil voor een
vrije bijdrage. Het geld van de vrije bijdrages
schenken we aan een sociaal project. Wil je
die dag graag helpen of meekoken? Dat kan!
Info: restatablejohannes@gmail.com

Uitstap

Bezoek chocolademuseum
(Belgian chocolate Village)
20 oktober, van 14u tot 17u
Ook zot van chocolade? Samen bezoeken we
het Belgian Chocolate Village in Koekelberg!
We ontdekken er de geschiedenis van chocolade en wat we er allemaal mee kunnen doen.
Benieuwd? Kom alleen, met je familie of
vrienden! We krijgen een rondleiding in eenvoudig Nederlands, en het is vooral veel kijken, proeven en doen!
Prijs: volwassenen: 3 euro - kinderen: 1 euro
Info en inschrijven: Lore.desmet@vgc.be

Film
Praktisch

Fietslessen voor
volwassenen (met Pro vélo)

FilmLOKAAL: The square
25 oktober - 20u

Fietsen is leuk! Maar fietsen moet je leren, op
een veilige en rustige manier. In zes lessen
leren we samen fietsen. Ervaring is niet nodig.
Na deze lessenreeks rijd je zelfzeker op twee
wielen!
We vertrekken samen in Essegem naar een
afgeschermde zone zonder auto’s. Wij zorgen
voor fietsen!
Prijs: gratis
Info en inschrijvingen: Lore.desmet@vgc.be

Komische (en slimme) klassieker in wording
In een prestigieus museum voor hedendaagse
kunst wordt het nieuwste werk van een befaamd Amerikaanse kunstenaar voorbereid.
Het betreft een kunstinstallatie, bedoeld om altruïsme te bevorderen. De curator, een gerespecteerd man, schakelt een PR-firma in om de
nodige buzz te creëren rond het werk, maar dit
escaleert en brengt zowel de museumdirecteur als het museum in een existentiële crisis.
‘The Square is een heerlijk vreemde satire van
de hedendaagse kunstwereld, maar ook – en
vooral – van de moderne mens.’ (De Morgen)
Prijs: 3 euro - Paspartoe 1 euro - *nieuw*: FilmLOKAAL abonnement: 10 euro voor 4 films

Koken

Film

Restatable: koken met
restjes & dineren

Van Mashad naar Brussel
Een documentaire van
Jasper Rooselaer

Een reeks van 6 lessen:
15/10, 18/10, 22/10, 25/10, 5/11, 8/11,
telkens van 12.30u tot 15u

20 oktober, 24 en 22 december,
telkens om 19u (stipt)
Restatable! brengt mensen bij elkaar rond

27 oktober om 19u
Omid Akbari is een Iraanse vluchteling die
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Programma
sinds 2010 in België verblijft. In de portretdocumentaire ‘Van Mashad naar Brussel’ vertelt
Omid over zijn jeugd in Iran, zijn aankomst in
België, en de asielprocedure die hij hier doorstaat. We duiken in Omids dagelijkse leven in
Brussel: we zien zijn nieuwe thuis en zijn werk
in de integratiesector. Migratie heeft met
klem Omids blik op de wereld verruimd.
Met nadien een Iraanse langspeelfilm en een
debat op het einde van de avond.
Over Jasper Rooselaer:
Jasper Rooselaer (2000) is een jonge talentvolle filmmaker uit Jette. In 2014 won hij met
de film ‘Cinematek Today’ de eerste plaats bij
de Kunstbende, een wedstrijd voor jong creatief talent. Hij maakte ook al verschillende
kortfilms, zowel fictie als non-fictie.
Prijs: gratis
Met de steun van CIRCUIT Jong en Divers:
http://circuitbxl.be/

Theater

Uit de veren: Een klein beetje
verder (door Theater Oz)
28 oktober om 10.30u (9u: ontbijt, tot
14u: lunch)
Voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Woordeloze voorstelling met een sterke visuele vormgeving.
Op het podium staat een kubus. De ene keer
vormt het een eiland, de andere keer een
doolhof. Keer op keer worden de grenzen verlegd. Stap voor stap wagen de personages
zich een beetje verder, overschrijden ze (hun)
uitersten en ontdekken ze nieuwe ruimtes en
mogelijkheden…
Duur: 45 min.
Prijs: Kinderen tot 12 jaar: 4 euro
Volwassenen: 6 euro - Paspartoe: 2 euro

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

22 |

Jette, een bruisende gemeente
15 tot 26 oktober 2018

Expo Andrei Platounov in Het Gemeentehuis
Spring van 15 tot 26 oktober zeker
eens binnen in Het Gemeentehuis.
U kan er dan het wonderlijke uni
versum ontdekken van Andrei Pla
tounov. Zijn kleurrijke werken
nemen je mee naar een droomwe
reld ver voorbij de realiteit.

D

e autodidact Andrei Platounov werd
in 1960 in Rusland geboren, waar hij
een opleiding theaterkunsten genoot.
In 1992 vestigde hij zich in Brussel, waar hij
sindsdien als tenor aan de slag is bij De Munt.
Van jongsbeen af is hij echter ook al gepassioneerd door tekenen.

Imaginaire wereld
Hij ontwikkelde zijn eigen stijl hetgeen resulteert in schilderijen die stuk voor stuk een eigen
wereld oproepen, kleurrijk, gedetailleerd, licht
bevreemdend,… waarbij Dali zijn grootste inspiratiebron vormt. Via zijn schilderijen wisselt hij
de realiteit in voor een imaginaire wereld, kan
hij wegdrijven tot aan de surrealistische wolken,
op zoek naar schoonheid en esthetiek. Kom het
werk van Andrei Platounov ontdekken en laat
je onderdompelen in zijn wonderlijke wereld.

Expo Andrei Platounov
15 tot 26 oktober 2018
In Het Gemeentehuis - Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur

Casa Veronica
Zin om gitaar te leren?
Ken je Casa Veronica op de Capart
laan? Deze culturele ontmoetings
plaats biedt een breed scala aan
culturele activiteiten aan. Je kan er
ook terecht voor gitaarlessen,
voor kinderen en volwassenen.

D

e gitaarlessen zijn opgedeeld voor de
kleintjes (4-8 jaar) en voor de 8-jarigen tot volwassenen. De individuele
lessen voor de kinderen (30’) vinden plaats op
woensdag van 14u tot 18 of op zaterdag van
9u tot 12u. Voor de kinderen vanaf 8 jaar en
volwassenen zijn er individuele lessen moge-

voor, vaak zuiders getinte, concerten, stages,
tentoonstellingen,… Noteer alvast de tablao
flamenco op 20 oktober met Elena la Grulla
en de concerten van de Chileense Constanza
Guzmán (6.10), de Argentijnse tangogroep De
Luna & Fango (12.10) en het kamerorkest Locango (13.10). Het volledig programma van het
kunstencentrum vind je op hun website.

lijk van 30’, 45’ of 1u, op dinsdag van 16u tot
21u of op woensdag van 18u tot 21u. De lessen
worden gegeven door Fabricio Rodriguez (Fr).
Verder kan je in Casa Veronica terecht

Casa Veronica
Capartlaan 13b
www.casaveronica.net
contact.casa.veronica@gmail.com
0476.77.23.41
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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:
www.jette.be
culture@jette.irisnet.be
02.423.12.65
Inschrijvingen Artiestenparcours
d'Artistes 2019
Nog tot eind november 2018
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Le Rayon Vert
Cultuur en engagement
Theater

Nourrir l’humanité,
c’est un métier (De mensheid voeden is een vak - FR)
Vrijdag 19 oktober om 20u

het gezelschap Art & tça de getuigenissen gemonteerd. Op de planken slagen ze erin om
in een korte tijdspanne en via videofragmenten en imitaties de uitdagingen van de hedendaagse landbouw met een niet te evenaren
emotie weer te geven.
Prijs: 10 ¤
Reserveringen: ccjette.be

Aboubakar Traoré Trio, Karim Baggili Trio, Koweit Reinhardt Trio, Pierre Moussard,… Opgelet: de plaatsen zijn beperkt en reserveren is
verplicht. Ontdek het volledige programma op
de website van visit brussels en reserveer je
pass!
Prijs: 20 ¤ voor de PASS ‘Bruxelles sur scènes’
Reserveren verplicht

Theatercaféfestival

S’il reste de la place

Bruxelles sur scènes

Conversatietafels Frans

De hele maand november

Charles Culot, acteur en landbouwerszoon,
ligt aan de basis van dit theaterstuk dat je laat
kennismaken met de Belgische boerenstiel.
Samen met zijn metgezel Valérie Gimenez
doorkruiste hij maandenlang het land en ontmoette hij een 30-tal landbouwersgezinnen
die gebukt gaan onder de voedingsmiddelenindustrie, de slechte verdeling van de Europese landbouwsubsidies en de schulden. Na
dit doorgedreven journalistieke onderzoek
hebben Charles Culot en zijn kompanen van

Elke donderdag van 10u tot 11.30u
De conversatietafels Frans, georganiseerd in
samenwerking met la Maison de la Francité,
zijn terug! Ze richten zich tot iedereen ouder
dan 16 die zijn kennis van het gesproken Frans
wil verbeteren (basiskennis is noodzakelijk).
Het aantal deelnemers is beperkt tot 10.
Prijs: 3 ¤/keer (eerste keer gratis)

Le Rayon Vert
Ontdek het bloeiende culturele leven in de vele
Brusselse theatercafés. Van 1 tot 30 november
2018 nodigt de COCOF iedereen uit voor de
derde editie van het Brussels theatercaféfestival. Le Rayon Vert ontvangt onder meer

G. Van Huynegemstraat 32
Info en reserveringen:
02.420.21.26 – 0498.63.75.97
www.lerayonvert.be

27 en 28 oktober 2018

Fantastisch Festival van Jette

E

ind oktober kan je je in Jette laten onderdompelen in het fantastisch en fantasy-universum tijdens de derde editie
van het Fantastisch Festival. Een weekend lang
staan er allerlei demonstraties, spelletjes en animaties in het teken van de fantasywereld.
Je bent gepassioneerd door fantasy? Of je
wil de fantasty-community leren kennen? Dan
moet u op 27 en 28 oktober zeker langsgaan
op het Fantastisch Festival van Jette. U kan er
allerhande spelletjes ontdekken, rollenspelen,

boeken, kunstenaars, kostuums, figuurtjes,
grime en zoveel meer. Fantastisch toch?
Meer info :
Facebook – Festival Fantastique de Jette
Fantastisch Festival van Jette
Zaterdag 27 en zondag 28 oktober,
van 13u tot 19u
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 147
Gratis

Cultuur
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Klassiek in de Abdij
Internationaal strijktrio en beroemde pianiste
strijken neer in Jette
7 oktober 2018
Trio Amethys
Camille, Clément en Kacper, samen het strijktrio Trio Amethys, brengen in Jette met Schubert en Van Beethoven twee Weense
meesters. Het concert wordt afgesloten met
een werk van Jean Cras, een Bretoense
zeeofficier/componist. In zijn muziek hoor je
echo’s van zijn geboortestreek, van de zee en
van zijn expedities.

4 november 2018
Roberte Mamou
De Brusselse pianiste met Tunesische roots Roberte Mamou is tot ver buiten onze landsgrenzen bekend om haar betoverend spel. Haar
rijkgeschakeerde carrière leidde haar langs
prestigieuze orkesten en zalen, gerenommeerde kamermuziekpartners, masterclasses
en festivals. Ze werd onder lof bedolven voor
haar pianosonates van Mozart, waarmee ze
ook in Japan hoge ogen gooide. Nu kan u ze
aan het werk horen in de prachtige zaal van de
Abdij van Dielegem. Een buitenkans.

Prijs: 10 ¤ / 5 ¤ (-12, +65 & leden van de
Jetse academies)
Info en reservaties:
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
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Agenda

Agenda /10
> 26.01
EXPO
‘HET PAARD IN DE KUNST’
Atelier 34zero
de Rivierendreef 334

4.10 – 14H30
EXPLORATION DU MONDE
TROIS ANS AUTOUR DU
MONDE
CCJ
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

6>9.10
LES NOUVEAUX DISPARUS À
JETTE
Plaine de Lojega
Rue Jules Lahaye

6.10 – 13H-23H
JETTE’S GAMING TOUR

6.10 – 15H
CONCERT YVES MARCHAL,
MONIQUE LEMOINE & XAVIER-EDOUARD HOREMANS
Ploef !
Rue Bonaventurestraat 100

7.10 – 11H
CONCERT TRIO AMETHYS
CLASSIQUE À L’ABBAYE
KLASSIEK IN DE ABDIJ
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14

7.10 – 19H
SOIRÉE DE DISCUSSIONS
AUTOUR DES ÉLECTIONS
PAR RED LABORATOIRE PÉDAGOGIQUE
Ploef !
Rue Bonaventurestraat 100

9&10.10
BOURSE AUX VÊTEMENTS
D’HIVER, SPORT ET GROSSESSE
BEURS WINTER-, SPORT- EN
ZWANGERSCHAPKLEDIJ
Salle communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Cardinal Mercierplein 10

13.10 – 10H

19.10 – 19H

28.10 – 14H-16H

ATELIER ‘TRUFFES AU CHOCOLAT ÉQUITABLES’
WORKSHOP ‘TRUFFELS VAN
FAIRTRADE-CHOCOLADE’

CONFÉRENCE ‘BRUXELLES,
PORT DE MER’
Viva ! Jette
Rue Léon Theodor 197

REPAIR CAFÉ
Bd de Smet de Naeyerlaan 147

Gavilan
Rue Lenoirstraat 1

20.10 – 15H

13.10 – 11H
CONFÉRENCE ‘LA SENNE, DE
SA SOURCE AU ZENNEGAT’
CCJ
Bd de Smet de Naeyer 145

15>26.10
EXPO ANDREI PLATOUNOV
La Maison communale
Het Gemeentehuis
Chée de Wemmelsesteenweg 100

17&18.10
CONCERT / ATELIER PUBLIC
ALEJANDRO BRUKMAN
Académie de Jette
rue du Saule 1

18.10 – 20H
CONCERT JAZZ AVEC/MET
POL Y CROM
Ploef !
Rue Bonaventurestraat 100

18.10 – 20H
NORD DE RIRE
CCJ
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

19.10 – 20H
THÉÂTRE ‘NOURRIR L’HUMANITÉ, C’EST UN MÉTIER’
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegem 32

19&20.10
ATELIER LIVRES VIVANTS
CCJ
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

19.10 – 14H-18H
BUS LIVING TOGETHER
Place Reine Astrid
Koningin Astridplein

THÉÂTRE ENFANTS ‘LE
JOUR DE LA SOUPE’
CCJ
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

20.10 – 19U
RESTATABLE
GC Essegem
Leopold I-straat 329

24.10 – 15H
CINÉ KIDS ‘MATILDA’
CCJ
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

24.10 – 20H
CINÉ SOUKIRAÏ
‘THREE BILLBOARDS’
CCJ
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

25.10 – 20H
FILM ‘THE SQUARE’
GC Essegem
Leopold I-straat 329

27.10 – 19H
DOCUMENTAIRE ‘VAN MASHAD NAAR BRUSSEL’
GC Essegem
Leopold I-straat 329

27&28.10 – 13H-19H
FESTIVAL FANTASTIQUE DE
JETTE
FANTASTISCH FESTIVAL VAN
JETTE
Bd de Smet de Naeyerlaan 147

28.10 – 10H30
UIT DE VEREN ‘EEN KLEIN
BEETJE VERDER’
GC Essegem
Leopold I-straat 329

28.10
CONCERT ESINAM ‘ONE
WOMAN ORCHESTRA’
Ploef !
Rue Bonaventurestraat 100

30.10 – 19H
HALLOWEEN
Parc Garcetpark
Sur inscriptions
Op inschrijving

