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Van 23 tot 27 augustus 2018

Feestelijk
jaarmarktweekend

Eind augustus staat Jette traditioneel in het teken van de
jaarmarkt. De animaties,
concerten, dierenexpo’s en natuurlijk de gigantische openluchtmarkt met bijhorende
rommelmarkt lokken elk jaar
weer vele duizenden bezoekers. Ontdek in deze special
van Jette Info het ruime aanbod tijdens het Jetse jaarmarktweekend, van 23 tot 27
augustus.
V.U.: BURGEMEESTER
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Woord
van de Burgemeester
1 plein, 2 feesten

“

U herinnert zich vast, begin deze zomer, de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het Koningin Astridplein? Het publiek was massaal op de
afspraak om het vernieuwde, autovrije plein op
zijn manier in te huldigen. En aangezien de nationale ploeg bleef schitteren, kreeg deze eerste uitzending een vervolgverhaal vol prachtige momenten van collectieve gekte. Ook de
handelaars van het plein konden, na vele moeilijke maanden, delen
in de vreugde.
Sindsdien keerden de zondagsmarkt en de dagelijkse markt terug,
werden de terrassen opgesteld en kon je er ’s avonds spelende kinderen spotten. Kortom: ook al ontbreekt hier en daar nog een ‘finishing touch’, het plein komt stilaan tot leven.
Rest alleen nog de vuurdoop! En die komt er, nog even geduld…
Maar eerst verwelkomt het Koningin Astridplein – inclusief de omliggende straten – eind augustus de traditionele jaarmarkt, de 142ste on-

dertussen! Op het programma: tentoonstellingen van vee, hoenderen
en paarden, kermis, concerten en, uiteraard, een kilometerslange (rommel)markt. Als naar gewoonte een gevarieerd en zeer compleet aanbod.
Datzelfde weekend vindt trouwens de 2de editie van de Jette Sports Days
plaats, net als het Stripfestival en het traditionele vuurwerk.
Maar dat is niet alles: op zaterdag 1 september is het tijd voor de officiële inhuldiging van Tram 9. Niets minder dan een koninklijke inhuldiging (!), want we hebben de eer om niemand minder dan koning Filip
te verwelkomen om deze nieuwe parel aan de kroon van het Brussels
openbaar vervoer te fêteren. Deze inhuldiging zal gepaard gaan met
de nodige luister en het Koningin Astridplein zet voor de gelegenheid
alle zeilen bij met onder meer een kinderdorp, concerten, een Bal Moderne, een Jette Stream-dj-set en, om af te sluiten, een lichtspektakel
dat jong en oud versteld zal doen staan.
Alle details over de jaarmarkt vindt u in deze speciale editie van Jette
Info en op onze website. De info over de inhuldiging op 1 september
is terug te vinden in de flyer die u samen met deze
krant ontvangt. Ik nodig u graag uit om dit nieuwe
gezicht van onze gemeente plechtig te (her)ontdekken en wens u ondertussen nog fijne laatste
vakantiedagen.
Uw Burgemeester

Verkeers- en parkeermaatregelen

Maandag 27.08.2018
Parkeer- en verkeersverbod
in de volledige jaarmarktzone
0u>24u

Parkeer- en verkeersverbod
• LEOPOLD I-STRAAT (het gedeelte tussen de Jetsesteenweg en de de Smet de Naeyerlaan)
• P. TIMMERMANSSTRAAT
• L. THEODORSTRAAT
• THOMAESSTRAAT
• H. WERRIESTRAAT
• LANEAUPLEIN

selaan en het Koningin Astridplein)
• GRAAFSCHAP JETTELAAN

”

Laneauplein. Parkeer- en verkeersverbod)
• H. WERRIESTRAAT (Verkeersverbod van nummer
7 tot 98. Parkeerverbod rond het Laneauplein.)

Verkeersverbod

Zondag 26 en maandag 27 augustus 2018

• WALENSTRAAT

• J. LAHAYESTRAAT (van zondag 6u tot maandag-

• VLAMINGENSTRAAT

avond) tot aan de carwash

• VANDENSCHRIECKSTRAAT
• JULES LAHAYESTRAAT (tussen L. Theodorstraat
en Ontmijnerslaan)
• P. MICHIELSSTRAAT (gedeelte tussen de L. Theo-

Openbaar vervoer
Wijzigingen voor de bussen 13, 14, 53 en 88 en tram
19. Details: zie www.mivb.be

dorstraat en de de Smet de Naeyerlaan)
• TILMONTSTRAAT (gedeelte tussen de L. Theodorstraat en de de Smet de Naeyerlaan)

Handelszaken
De leveringen voor de in de jaarmarktzone gevestigde handelaars dienen te gebeuren op de och-

• VAN BORTONNESTRAAT
• GILLEBERTUSSTRAAT

Opgelet! De toegang tot de jaarmarktzone en het

tend van 27 augustus 2018 tussen 4u en 5u. Voor

• F. LENOIRSTRAAT (tussen de de Smet de Naey-

parkeren in deze zone blijven verboden tot na de

de handelaars van de jaarmarktzone staat het Col-

erlaan en de L. Theodorstraat)
• WEMMELSESTEENWEG (tussen de L. Theodor-

opkuis door Net Brussel op maandag 27 augustus

lege een afwijking toe te staan op de wekelijkse

op het einde van de dag.

rustdag en op het sluitingsuur op 27.08.2018.

straat en de Legrellestraat)
• VAN HUYNEGEMSTRAAT

In alle bovenvermelde straten is het verboden con-

• KARDINAAL MERCIERPLEIN

tainers en verhuisliften te plaatsen en is er geen

• SECRETINLAAN (tussen het Kardinaal Mercier-

toegang tot de garages.

plein en de Ontmijnerslaan)
• HEILIG-HARTLAAN (tussen de Secrétinlaan en
Graafschap Jettelaan)
• KONINGIN ASTRIDPLEIN
• JETSESTEENWEG (het gedeelte tussen de Laken-

Zaterdag 25 augustus 2018 - Cuba del Central
• VAN BORTONNESTRAAT (Geen toegang vanuit
de Thomaes- en de Gillebertusstraat)
• GILLEBERTUSSTRAAT (Vanaf nummer 39 tot het
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Francis Carin als centrale gast

25 augustus 2018 – Jets Stripfestival
Op zaterdag 25 augustus vindt in
de Abdij van Dielegem opnieuw
het Jets Stripfestival plaats, intussen een vast onderdeel van het
jaarmarktweekend. De striptekenaar Francis Carin vormt dit jaar de
centrale gast.

H

et Jets stripfestival is telkens weer
een gedroomde afspraak voor alle
stripliefhebbers. Collector’s items,
een ruilbeurs, signeersessies, een expo rond
de centrale tekenaar,… De stripfans halen hun
hart op bij zoveel lekkers uit de wereld van
het beeldverhaal.
Dit jaar wisten de organisatoren Francis
Carin te strikken. Deze Waalse tekenaar werkt
in de traditie van de klare lijn en staat vooral
bekend om zijn decors die tot in de kleinste
details verzorgd zijn. In hartje Brussel kan u
trouwens een grote stripmuur ontdekken van
Victor Sackville, een van zijn hoofdpersona-

ges. Daarnaast zijn ook Sidney Bruce en De
Blauwe Duivels van zijn hand, net als Lefranc,
die hij ‘erfde’ van Jacques Martin.
Tijdens het Stripfestival kan u zijn werk ontdekken en hem persoonlijk aan het werk zien.
Daarnaast loont ook het overige programma
zeker de moeite om het festival te bezoeken.

Jets Stripfestival
Zaterdag 25 augustus 2018
Van 13.30u tot 18.30u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
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Jette Sports Days

Toernooien, demonstraties en initiaties

Het jaarmarktweekend is meer
dan feesten alleen. Ook sport staat
het hele weekend centraal, met de
Jette Sports Days en de jaarmarktjogging.

V

an vrijdag tot zondag kan je deelnemen aan sportinitiaties, demonstraties bijwonen of deelnemen aan
verschillende toernooien. Op vrijdag vindt er
een demonstratie tafeltennis plaats, met niemand minder dan Jean-Michel Saive, de
grootste Belgische tafeltennisser aller tijden.
Zaalvoetbal, turnen, dans, petanque, basketbal, voetbal, klimmen, badminton en jogging,…, dat zijn de sporten op het programma
van de Jette Sports Days. Nieuw dit jaar is de

initiatie Qi Gong, zowel voor ouders met hun
kinderen als voor volwassenen.
Deze sportactiviteiten vinden plaats in het
Omnisportcentrum, het Gemeentestadion,
Heymbosch, de Boulodrooms Garcet en Esseghem, de tennischalet en in het Koning
Boudewijnpark.
Inschrijven voor de toernooien gebeurt via
de clubs. De initiaties zijn open voor alle
sportliefhebbers, jong en oud, net als de Jaarmarktjogging (zie hiernaast).
Ontdek het gedetailleerde programma op
onze website www.jette.be
Jette Sports Days
Vrijdag 24 augustus, van 19u tot 22u
Zaterdag 25 augustus, van 9u tot 18u
Zondag 26 augustus, van 9u tot 19u

Expo Pakal
Sport als kunst

De Jetse kunstenaar Pakal gebruikt sportbeelden als basis voor zijn kunstwerken. Het
levert kleurrijke, grafische werken op, die u tijdens het jaarmarktweekend kan ontdekken in
het Omnisportcentrum.
De expo loopt tot 23 november.
Expo Pakal
Van 24 augustus tot 23 november 2018
Omnisportcentrum
Graafschap Jettelaan

Inhuldiging fairplaygalerij
Fairplay vormt een fundamenteel onderdeel van de sport. In het kader van de Jette Sports
Days worden op vrijdagavond de foto’s ingehuldigd van de organisatie Panathlon, die fairplay
in de sport promoot. De foto’s tonen grote momenten uit de sportgeschiedenis, met grootheden zoals Eddy Merckx of Ivo Van Damme, maar ook momenten van emotie en fairplay.
Samen vormen ze de nieuwe fairplaygalerij in het Omnisportcentrum.
Inhuldiging fairplaygalerij Panathlon
In aanwezigheid van Jean-Michel Saive
Vrijdag 24 augustus om 19u
Omnisportcentrum - Graafschap Jettelaan

Zondag
26 augustus 2018

Jaarmarktjogging
De Jaarmarktjogging is ondertussen al aan zijn vierde editie toe! En
na het succes van de vorige edities
rekenen de organisatoren op jou
om er ook dit jaar een succes van te
maken. Haal alvast je loopschoenen uit de kast en schrijf je vandaag
nog in!

T

ijdens een parcours van 4 of 8 km
kunnen getrainde joggers of gelegenheidslopers gaan voor een record of
gewoon genieten van een ontspannen rondje
in het groene kader van het Koning Boudewijnstadion en het Dieleghembos. Iedereen
ouder dan 12 jaar is welkom en kan zich inschrijven via de gemeentelijke website
www.jette.be (nog tot 21.08). Inschrijven kan
ook de dag zelf, tussen 9u en 9.45u. De organisatoren verwachten iedereen massaal aan
de start op zondag 26 augustus om 10u. Na
afloop krijgt je een foto van je prestatie mee
naar huis.
Info en inschrijvingen:
www.jette.be – 0490.58.69.25
Jaarmarktjogging (4 of 8 km)
Zondag 26 augustus om 10u
Koning Boudewijnpark (E. Toussaintstraat)
Prijs: 5 ¤
Inschrijvingen ter plaatse:
van 9u tot 9.45u - 7 ¤
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Muzikale variatie op Jetse Jaarmarkt

Van filmmuziek tot blues, samba en Vlaamse schlagers
Muziek op de
Jetse jaarmarkt

23.08 - Bloemenconcert
Donderdag 23 augustus 2018 - 20u
Sint-Pieterskerk - Kardinaal Mercierplein
24.08 - Jette Stream
Manza, dj Keso, The Blueseleir
Vrijdag 24 augustus 2018 - 17u tot 23u
Garcetpark

Noem een muzikaal genre en het
staat gegarandeerd geprogrammeerd op een van de vele muzikale
evenementen tijdens het Jetse
jaarmarktgebeuren. Net als de
voorbije jaren zijn die netjes verspreid is over vijf dagen met een
spetterend Joêrmetfestival als
apotheose.

N

aar goede gewoonte vormt muziek
ook dit jaar weer de rode draad tijdens de jaarmarktvijfdaagse. De
eerste noten zijn gereserveerd voor de SintPieterskerk waar op donderdag het Bloemenconcert plaatsvindt. De dagen daarna
passeren achtereenvolgens Jette Stream,
Cuba del Central en het muzikale vuurwerk de
revue, om af te sluiten op maandag met de afterparty van het Joêrmetfestival.

Fleurig decor
In de dagen voor het jaarmarktweekend is
het bij de bloemenploeg van de Sint-Pieterskerk alle hens aan dek om de kerk om te toveren tot een botanische tuin waar dit jaar
anthuriums de boventoon zullen voeren en de
Japanse bloemsierkunst in de kijker zal staan.
In dit decor pakt de Koninklijke Filharmonie
van Jette o.l.v. Johan Poitier tijdens het Bloemenconcert uit met filmmuziek, enkele populaire deuntjes en zowaar een muzikale
hommage aan Johnny Hallyday.

Music@Garcet
Omdat de kermis het Mercierplein inpalmt
slaat Jette Stream voor één vrijdag (letterlijk)
zijn tenten op in het Garcetpark. Dit zomers
initiatief presenteert er op 24 augustus rapper Manza, die voor de gelegenheid wordt bijgestaan door dj Keso, en een liveoptreden van
The Blueseleir die eerder dit jaar op Jazz
Jette June al het mooie weer maakten. Een
dj, rap en blues op één affiche, dat kan alleen
maar Jette Stream zijn…

25.08 - Cuba del Central
Tomy y su Timbalight, Markel Lopez y la
nueva dimension, dj Felito, Expresion Latina Dance Company
Zaterdag 25 augustus 2018 – 16.30u tot 1u
Laneauplein
26.08 - Groot muzikaal vuurwerk
Zondag 26 augustus 2018 - 21.45u
Jeugdpark
27.08 - Joêrmetfestival
Salim Seghers, The Mates, Soul4You,
Jeugdraad Jette presents ‘Lokaal talent‘,
dj QuBe
Maandag 27 augustus 2018 – 17u tot 0u
Garcetpark

Vonken à volonté
Niks nieuws onder de muzikale zon wat het
weekend zelf betreft. Zowel op zaterdag als
op zondag staat een klassieke publiekstrekker
geprogrammeerd. Zo schiet Cuba del Central
op zaterdagnamiddag al om 16.30u uit de
startblokken om door te gaan tot in de vroege
uurtjes met zuiderse klanken en zwoele dansmoves, met ondermeer Tomy y su Timbalight,
Markel Lopez y la nueva dimension, dj Felito
en Expresion Latina Dance Company. Na de
passionele vonken op zaterdag is het zondagavond in het Jeugdpark tijd voor het echte
vuurwerk dat traditiegetrouw ook een muzikale omlijsting meekrijgt. De ooh’s en aah’s
zullen als naar gewoonte niet ver weg zijn…

Moindag Joêrmetdag
Op de jaarmarktdag zelf is het Garcetpark
opnieuw het epicentrum van de muziek, want
daar maken vanaf 17u diverse artiesten hun
opwachting op een nieuwe editie van het

Joêrmetfestival. Salim Seghers krijgt de eer
om het feestje af te trappen. Daarna volgen
tribute band The Mates en pop-rock-soulfunk-partyband Soul4You. Iets na tienen laat
Jeugdraad Jette lokaal dj-talent op het publiek los, waarna dj QuBe met zijn set de
massa rond middernacht moe maar muzikaal
voldaan huiswaarts stuurt…
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27 augustus 2018

Jongerenactiviteiten

De jaarmarkt is een familiegebeuren voor jong tot oud. Naast de
kermis, de dierententoonstellingen, de kinderrommelmarkt,…,
kunnen de allerkleinsten zich in de
Werriestraat uitleven op allerlei
animaties die speciaal op hen afgestemd zijn.

N

a het succes van vorig jaar organiseert de gemeentelijke dienst Franse
cultuur op de Jetse Jaarmarkt opnieuw animaties en activiteiten voor de allerkleinsten. Pal op de grens tussen de
jaarmarkt en de rommelmarkt, op het stukje
Werriestraat gelegen tussen de Léon Theodorstraat en het Laneauplein, kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar op maandag 27 augustus
weer spelen, eendjes vissen, naar verhalen
luisteren of zich amuseren op de springkastelen. In de loop van de dag staan diverse animaties
–
van
een
mimeact
tot
reuzenzeepbellen blazen – op het programma. Om 14u is er ook een workshop

voorzien waar kinderen zich kunnen bekwamen op de ukulele. En kleine lekkerbekken en
grote nostalgici kunnen zich ten slotte ook
nog tegoed doen aan een granita of een suikerspin!

Programma

• Eendjes vissen
doorlopend
• Houten spelen
doorlopend
• Springkastelen
doorlopend
• Zeepbellen blazen
(op diverse plaatsen)
10u, 11.30u en 13u
• Mime/robot
10.45u, 13.45u en 16.30u
• Initiatie ukulele
14.30u
• Verhalenkaravaan (2,5 jaar - FR)
10.30u, 13u, 14.30u en 16u
• Verhalenkaravaan (5-10 jaar - FR)
11.15u, 13.45u, 15.15u en 16.45u

Jongerenactiviteiten
Maandag 27 augustus, van 9.15u tot 17u
Werriestraat
tussen het Laneauplein en
de Léon Theodorstraat
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Programma
DONDERDAG 23.08
• BLOEMENCONCERT
20U
Musica Cultura Jette &
de Koninklijke Filharmonie van
Jette
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

VRIJDAG 24.08
• JETTE SPORTS DAYS
Sporttoernooien, demonstraties, initiaties, conferenties, signeersessies,…
Omnisportcentrum, sportcentrum Heymbosch, gemeentestadion, boulodrooms Esseghem
en Garcet, tennischalet,…

• JETS STRIPFESTIVAL
13.30U-18.30U
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat, 14
• JETSE FLORALIA
15U-24U
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
• CUBA DEL CENTRAL
16.30U-01U
Laneauplein
• KERMIS
14U-24U
Kardinaal Mercierplein

• JETSE FLORALIA
15U-24U
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
• JETTE STREAM
17U-23U
Garcetpark
• UITREIKING ERETROFEE
‘JETSE SMOUTEBOLLENGILDE’
18U
Kardinaal Mercierplein
• OFFICIËLE OPENING VAN
DE KERMIS
18U
Kardinaal Mercierplein

ZATERDAG 25.08
• JETTE SPORTS DAYS
Sporttoernooien, demonstraties, initiaties, conferenties,
signeersessies,…
Omnisportcentrum, sportcentrum Heymbosch, gemeentestadion, boulodroom Esseghem
en Garcet, tennischalet,…

• GROOT MUZIKAAL
VUURWERK
21.45U
Jeugdpark

MAANDAG 27.08
• OFFICIËLE OPENING 142STE
JETSE JAARMARKT
10U
Kardinaal Mercierplein
• REUZEMARKT
9U-19U
In het centrum van Jette
• MAXI-ROMMELMARKT
9U-18U
Van Bortonne-, Gillebertus-,
Thomaes-, Werriestraat en
Wemmelsesteenweg
• TENTOONSTELLING
NIEUWE WAGENS
9U-18U
F. Lenoirstraat

ZONDAG 26.08
• JETTE SPORTS DAYS
Sporttoernooien, demonstraties, initiaties, conferenties, signeersessies,…
Omnisportcentrum, sportcentrum Heymbosch, gemeentestadion, boulodrooms Esseghem
en Garcet, tennischalet,…
• JETSE FLORALIA
15U-24U
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

• KINDERROMMELMARKT
9U-18U
G. Van Huynegemstraat

• KERMIS
14U-24U
Kardinaal Mercierplein

• HONDENWEDSTRIJD
10.30U
Voor het podium in
het Garcetpark
• JETSE FLORALIA
15U-24U
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
• ANIMATIES
10-24H
De Gele Poraa
Jules Lahayestraat 27
• JOÊRMETFESTIVAL
17-24H
Garcetpark
• KERMIS
14U-24U
Kardinaal Mercierplein
STRAATANIMATIE
DOORLOPEND

• KINDERANIMATIES
9.15U-17U
H. Werriestraat
• TENTOONSTELLING
HOENDEREN, SCHAPEN
EN GEITEN
9U-13U
Jeugdpark

• BLOEMENMIS
10U
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
• ANIMATIES
12U-03U
De Gele Poraa - J. Lahayestraat 27

• WEDSTRIJD PAARDEN,
PONY’S EN RUNDVEE
9U-13U
Graafschap Jettelaan

• TENTOONSTELLING PAARDEN, PONY’S EN RUNDVEE
9U-13U
Secrétin- en Heilig-Hartlaan

Parking en toiletten
mindervaliden
Maandag 27 augustus 2018
Parking mindervaliden Lenoirstraat (ter hoogte van
de post)
3 toiletten mindervaliden Lenoirstraat, Koningin Astridplein en Léon Theodorstraat
197 (Viva ! Jette)
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