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Zomeruurrooster
gemeentebestuur
Elke dag, van 8.30 tot 13 uur
Tijdens de maanden juli en augustus zijn alle diensten van het gemeentebestuur open van maandag tot vrijdag, van 8.30u tot
13u, ipv 14u de voorbije jaren. Het gemeentebestuur is tijdens de maanden juli en augustus dus niet open op donderdagnamiddag
en -avond. Weet dat het digitaal loket Irisbox 24u/24 en 7/7 beschikbaar is, zonder dat u zich naar Het Gemeentehuis hoeft te
verplaatsen. Op deze manier bekomt u snel en efficiënt heel wat getuigschriften en uittreksels.
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Wees waakzaam

Good Move
De mobiliteit van morgen
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Praktische
info

Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
■

Demografie
Burgerlijke stand
FiBeBo (Financiële dienst)
...
Maandag tot vrijdag,
van 8.30u tot 13u
Geen permanentie op donderdagnamiddag en -avond
■

Het woord van de burgemeester

■

Strijden tegen alleenrijders
n verschillende Brusselse gemeenten beheersen de verkeersongelukken de
actualiteit. Een zwarte reeks die duidt op een verhoogd aantal slachtoffers
onder de zwakke weggebruikers. Onder deze slachtoffers zijn de voetgangers, fietsers en bromfietsers oververtegenwoordigd. Deze realiteit remt een
deel van de bevolking af om te opteren voor een ander, actiever vervoersmiddel
als alternatief voor de wagen.
Onvermijdelijk? Niet noodzakelijk.
Verkeersveiligheid vormt een van de grote aandachtspunten van Good Move, het
nieuw gewestelijk mobiliteitsplan. Dit plan wil de stad ontlasten door de verkeersdrukte en -snelheid te laten afnemen en door de stadsaanleg te herdenken.
Een voorbeeld: heeft u al gehoord van ‘autoluwe wijken’? Deze worden momenteel met succes ingevoerd in onder meer Barcelona. Good Move wil dergelijke
wijken op een vijftigtal plaatsen invoeren in het Brussels Gewest. Het principe?
Het verkeer langs de grote verkeersassen leiden die aangepast zijn voor alle vervoerstypes en de snelheid beperken ten voordele van de actieve mobiliteitstypes
en lokaal openbaar vervoer. De openbare ruimte wordt heraangelegd, de gebruikers beter beschermd, de wijk krijgt een groener karakter, de verplaatsingen worden veiliger en aangenamer, de lucht gezonder: brede voetpaden, fietspaden,
ontmoetingsruimtes,… Het doel? Dat wij, bewoners, ons onze wijken opnieuw kunnen toe-eigenen. Het Kardinaal Mercierplein en het Koningin Astridplein zijn hier
goede voorbeelden van.
Minder verkeersdrukte en minder vervuiling vormen een fundamentele uitdaging. Alleenrijders bannen wordt echter moeilijker. Er is geen wonderoplossing,
maar wel een combinatie van alternatieven. Deelfietsen, deelsteps en andere
micromobiliteitspartners die, gecombineerd met het openbaar vervoer, te voet of
met de fiets, een efficiënt antwoord bieden op deze uitdaging. Ook dat beoogt
Good Move.
Good Move vormt een samenwerking tussen de gemeenten, de vervoersmaatschappijen, de bedrijfswereld en de bewoners. Het mikt dan ook op het algemeen
belang en op de levenskwaliteit binnen het Gewest. Nu is het openbaar onderzoek
aangebroken. Iedereen kan dus zijn mening geven over de doelstellingen, principes en acties van het plan. Afspraak op pagina 9 voor verdere details.

I

Dan rest me enkel nog om u een fantastische zomer te wensen, in Jette of elders.

■ Hervé Doyen, uw burgemeester

■

Theodor 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
■

Stadsaanleg
Grondgebiedbeheer
(Stedenbouw)
Gemeentelijk patrimonium
Stadsmobiliteit
Duurzame ontwikkeling
Maandag tot vrijdag,
van 8.30u tot 13u
Geen permanentie op donderdagnamiddag
■

■
■
■

Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

Het Gemeentebestuur zal
gesloten zijn op 15 augustus
(O.L.V. Hemelvaart) en op
26 augustus (Jaarmarkt).
Info: www.jette.be
Facebook: @jette1090
Op de website vindt u
eveneens de digitale
versie van Jette Info
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Van op de banken van de Gemeenteraad 27 mei 2019

E

ind mei gaf de gemeenteraad groen licht voor een
bod van 690.000 euro voor
de aankoop door de gemeente
van een gebouw gelegen op de
hoek van de Dansettestraat en Augustijnernonnenstraat. Deze aankoop kadert in de het Duurzaam
wijkcontract Magritte waarvoor de

HERVÉ
DOYEN
BURGEMEESTER

• Wijkcontract en
Grootstedenbeleid
• Communicatie, Participatie en
Informatie
• Kwaliteit
• Veiligheid
• Slachtofferhulp, bemiddeling
en alternatieve maatregelen
• Financiën en begroting
• OCMW-toezicht
• Biculturele infrastructuren
• Erediensten

gemeente een gewestelijke subsidie kreeg van 14 miljoen euro. Het
betreft hier een aankoop ‘voor redenen van algemeen nut’. In het
gebouw komen sociale woningen
en het zal ook onderdak verlenen
aan diverse programma’s rond socioprofessionele herintegratie. Gemeentelijke technische diensten

BERNARD
VAN NUFFEL
1STE SCHEPEN

• Patrimonium, Energie en
Klimaat (gebonden aan
patrimonium)
• Voertuigenpark
• Stadsaanleg
• Beplantingen, serres en
gemeentelijke parken
• Waterbeleid (rioleringen,
blauw netwerk)

OLIVIER
CORHAY
2DE SCHEPEN

woensdag 28 augustus 2019 om
20u

■

MOUNIR
LAARISSI
5DE SCHEPEN

• Franstalige cultuur
• Franstalige jeugd
en senioren
• Bicommunautaire
aangelegenheden
• Openbare reinheid

• Personeel
• Sociaal leven en
burgerschap
• Gezondheid
• Jobhuis

• Burgerlijke Stand
en Demografie
• Duurzame ontwikkeling en
Leefmilieu
• Eerlijke handel
• Coördinatie Klimaatplan en
Luchtkwaliteit
• Personen met een handicap,
Gelijke kansen en Integratie

NATHALIE
DE SWAEF
7DE SCHEPEN

• Stadspreventie
• Sport en Kids' Holidays
• Handel, Economie
en Animatie

BENOÎT
GOSSELIN
4DE SCHEPEN

BRIGITTE
DE PAUW

U vindt de dagorde en de
inhoud van elke gemeenteraad op
https://publi.irisnet.be

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN

SHIRLEY
DOYEN
8STE SCHEPEN
• Voorzitster
van OCMW van Jette

Info en contact
www.jette.be

De volgende gemeenteraad is op

• Franstalig onderwijs en
buitenschoolse opvang
• Huisvesting

CLAIRE
VANDEVIVERE
3DE SCHEPEN

College van
burgemeester
en schepenen
2018-2024

zullen erover waken dat de renovatie zal resulteren in een energieprestatieverhogend en ecologisch
verantwoord gebouw. De aankoop
van deze nieuwe ruimte betekent
voor de gemeente Jette een
nieuwe stap in de realisatie van
haar sociaal beleid.

• Stadsmobiliteit en Luchtkwaliteit (gelinkt aan de
mobiliteit)
• Vlaamse Gemeenschap en
Nederlandstalig onderwijs
• Nederlandstalige jeugd
en senioren
• Internationale solidariteit
(Noord-Zuid)
• Stedenbouw en
verwaarloosde gebouwen
en gronden
• Bescherming van het
Erfgoed
• Gezin en Jonge kind

Permanenties:
De leden van het College van Burgemeester en
Schepenen hebben geen vaste permanenties. Als
u hen wil ontmoeten, kan u contact opnemen
met hun kabinet voor een afspraak. Alle info
vindt u op www.jette.be.
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Duoday op het gemeentebestuur
2019 telt 6 tandems
Het gemeentebestuur van Jette neemt
al drie jaar deel aan het project Duoday. Dit jaar konden 6 stagiairs aan de
slag op verschillende diensten om
samen met enkele van de personeelsleden deze unieke ervaring te delen.

D

uodag is een project dat de tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking wil bevorderen.
Concreet betekent dit dat de persoon in kwestie gedurende een dag een duo
vormt met een werknemer van een bedrijf, in
dit geval het gemeentebestuur van Jette. Dit
van oorsprong Vlaams initiatief vond in 2015
zijn weg naar het Brussels Gewest en twee
jaar later naar de gemeente Jette.

Win-winsituatie
Mensen met een arbeidsbeperking hebben
het op de arbeidsmarkt vaak extra moeilijk
om voet aan de grond te krijgen. In dit perspectief wil Duoday werkgevers overtuigen
dat mensen met een arbeidsbeperking wel
degelijk kunnen meedraaien in een regulier

TOEZICHTERS AAN HET WOORD
Catherine Lambert (links) is de verantwoordelijke van de toezichters op de school Aurore waar Jérémy Schluepmann (rechts) een
van de toezichters is. Quentin Rits (midden)
had een ontmoeting met hen. Ontdek samen
met hem deze twee niet-alledaagse beroepen op een school.

bedrijf of administratie. Omgekeerd merken
de werknemers op hun beurt dat ze een zinvolle werkervaring kunnen opdoen, die rekening houdt met hun specifieke interesses en
mogelijkheden. Dit jaar worden er zes
stagiair-mentorduo’s gevormd op het Jetse gemeentebestuur, telkens voor een periode van
2 tot 4 weken. In het kader van zijn stage op
de dienst Franstalig onderwijs, voerde Quentin Rits niet alleen tal van administratieve
taken uit, hij leerde ook mensen op het terrein kennen, zoals blijkt uit een interview dat
hij afnam (zie hiernaast).
Duoday was tot hiertoe in elk geval een
geweldige ervaring voor alle deelnemers!

Hittegolfplan
Wees waakzaam bij extreme temperaturen

V

an een hittegolf is officieel sprake na
vijf opeenvolgende dagen van minstens 25 graden, waarvan drie met
minstens 30 graden. Bij dergelijke extreme temperaturen bent u best waakzaam.
Extreme hitte en de daarmee gepaard gaande
ozonpieken hebben een nefaste invloed op de
gezondheid, vooral die van jonge kinderen, ouderen (vooral alleenstaanden) en chronisch zieken. Hou bij een hittegolf alvast rekening met
eenvoudige handelingen (zie kader).
Bent u alleenstaand of behoort u tot een
risicogroep? Hebt u nood aan gezelschap tijdens periodes van extreme hitte? Kent u iemand die in het geval van een hittegolf hulp
kan gebruiken? Neem dan contact op met het
callcenter van de FOD Volksgezondheid op

02.524.97.97 (van 8 tot 17u).
Personen die bijstand nodig hebben, of
hun naasten, kunnen contact opnemen met
het OCMW - 02.422.46.51 (van 8 tot 16u).
■

Drink veel water en bevochtig uw lichaam
(bad, verstuiver,…).
■ Blijf binnen en vermijd fysieke inspanningen tijdens de warmte.
■ Hou ramen, gordijnen, zonnewering en
rolluiken overdag dicht.
■ Blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op.
■ Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.
■ Draag een hoed en lichte, luchtige en
heldere kleren.
■ Informeer naar de gezondheidstoestand
van mensen rondom u en help ze.

Wat is uw taak als toezichter?
C.L.: Toezichters moeten op de eerste
plaats houden van kinderen: spelen, zingen, ludieke en creatieve activiteiten in
goede banen leiden. Hun taak bestaat
voornamelijk in het werken met kinderen,
met hen omgaan, hen iets bijbrengen.
J.S.: In principe ben ik verantwoordelijk
voor alle kinderen op de speelplaats, zowel
’s morgens, ’s middags als ’s avonds. ’s
Middags gaat dat over zo’n dertig leerlingen, en dat is zowat mijn grootste groep.
’s Avonds, tijdens de studie, spreken we
over een twintigtal leerlingen. Voor de kinderen ben ik ook een bemiddelaar en psycholoog, want je moet hen leren omgaan
met de dingen des leven, zoals bijvoorbeeld een meningsverschil oplossen.
Wat moet je daarvoor studeren?
C.L. : Veel verenigingen geven opleidingen
die je helpen om als toezichter aan de
slag te gaan.
Wat zijn uw mooiste herinneringen?
C.L. : Dat zijn er zoveel! Maar de mooiste
is ongetwijfeld een schoolreis naar Hansur-Lesse. Ik vergezelde de kinderen, maar
ook de onderwijzers. We vertrokken met
een fijne groep en de kinderen waren fantastisch! Voor deze reis hadden we hen
gevraagd om geen picknick mee te brengen, enkel een tas met hun kleren. We
hadden zelf tussendoortjes, broodjes en
drankjes voorzien zodat de kinderen volop
konden genieten van hun reis, zonder een
zware rugzak te moeten torsen. En tezelfdertijd moesten wij als begeleiders ons
niet voortdurend afvragen of iedereen wel
al zijn spullen bij had. Het werd een fantastische ervaring!
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Tevredenheidsenquête 2018
Goede scores blijven aanhouden
Net als vorige jaren peilde de gemeente Jette onlangs naar de graad
van tevredenheid van de Jettenaren,
meer bepaald over de loketdiensten
van het gemeentebestuur, Jette Info
en de leefomgeving. De cijfers blijven
positief over quasi de hele lijn.

D

e enquête werd gehouden tijdens
de maand november van vorig jaar.
Het aantal deelnemers is bijna verdubbeld in vergelijking met 2017 en
het algemeen niveau van tevredenheid blijft
hoog tot zelfs zeer hoog.

Onthaal en loketten:
lichte neerwaartse trend
Met een algemeen tevredenheidspercentage van meer dan 97% scoort de dienstverlening van het gemeentebestuur een klein
half procent beter dan in de vorige enquête.
Toch konden het onthaal en de loketten op
iets minder appreciatie rekenen dan in 2017.
Wat betreft de openingsuren zou het ge-

meentebestuur voor veel respondenten wat
meer flexibiliteit aan de dag kunnen leggen.
Bij deze cijfers valt wel op te merken dat een
neerwaartse trend wel vaker voorkomt tijdens een verkiezingsjaar…

Jette Info, ook online
De infokrant Jette Info blijft voor veel Jettenaren de referentie bij uitstek voor nieuwsgaring over de gemeente. Net als vorige jaren
blijft de krant populairder bij de 60-plussers
(93%) dan bij jongere generaties. Bij de 31tot 60-jarigen zakt dat percentage tot 75%,
terwijl Jette Info bij iets minder dan de helft
van de 18- tot 30-jarigen bekend is. Misschien moeten we voor deze laatste leeftijdscategorie de onlineversie van de krant wat
beter in de markt zetten.

vredenheid over de staat van de Jetse wegen
met meer dan 6% en over voorzieningen
voor alternatieve vervoerswijzen met bijna
9%. Bij dat eerste cijfer zal het einde van de
werken op de Jetselaan en het Koningin
Astridplein wel voor iets tussen zitten. En
over de voorzieningen voor alternatieve vervoerswijzen zijn vooral fietsers enorm te
spreken…

Leefbaar Jette
Het algemeen beeld dat de Jettenaar heeft
op de leefbaarheid van de gemeente, blijft
nagenoeg stabiel. Toch zijn er bij de verschillende aspecten van die leefbaarheid enkele
uitschieters in positieve zin. Zo stijgt de te-

Zomeruurrooster
vanaf 1 juli
Elke dag open tot 13u!

T

ijdens de maanden juli en augustus
gelden er andere openingsuren voor
de gemeentediensten. Dit uurrooster
geldt zowel voor de diensten in het
Gemeentehuis (Wemmelsesteenweg 100) als
voor de diensten Gemeentelijk patrimonium
en Openbare ruimte (Léon Theodorstraat
108). Alle diensten zijn tijdens de maanden
juli en augustus bereikbaar van maandag tot
vrijdag, van 8.30u tot 13u (en niet tot 14u!).
Het gemeentebestuur is tijdens de maanden
juli en augustus dus niet open op donderdagnamiddag en -avond.
Het Gemeentebestuur zal gesloten zijn op
donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
en maandag 26 augustus (Jaarmarkt).

IRISBOX
24u/24, 7/7
Openingsuren
gemeentebestuur
in juli en
Heb je een uittreksel,
attest of getuigschrift
augustus
nodig? Weet dan dat je heel wat dergelijke
Alle
diensten:
vankan
maandag
documenten
online
bekomen,tot
viavrijdag,
Irisvanbox.
8.30u
13u (!)
Dittot
digitaal
loket biedt alleen maar
voordelen: supersnel, je hoeft je niet te
verplaatsen naar het Gemeentehuis en de
documenten zijn 24u/24 en 7 dagen op 7
beschikbaar. Sommige documenten (aangeduid met een *) kan je zelfs thuis meteen afdrukken. Welke documenten,
aanvragen en attesten zijn er beschikbaar?
■ Getuigschrift van nationaliteit *
■ Uittreksel uit de geboorteakte *
■ Uittreksel uit de huwelijksakte *
■ Uittreksel uit de overlijdensakte *

■

Uittreksel uit de scheidingsakte *
Attest van wijze van teraardebestelling
en rituelen *
■ Attest van Belgische kiezer *
■ Attest van leven *
■ Attest van wettelijk samenwonen *
■ Uittreksel uit het strafregister
■ Getuigschrift van gezinssamenstelling *
■ Attest van woonst *
■ Verklaring van adresverandering
■ Verklaring van tijdelijke afwezigheid
■ Aanvraag parkeerverbodsborden
■ Parkeerkaart ‘Particulieren’
■ Wilsuitdrukking orgaandonatie
■ Aanvraag tot niet verstrekken van
adres aan derden
irisbox.irisnet.be
■
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Shirley Doyen
Ten dienste van de bewoners

Ze is nieuw in de politiek, maar toch heeft Shirley Doyen al
heel wat ervaring, op professioneel en op persoonlijk vlak. Na
zes maanden in haar nieuwe functie, geeft de Schepen van
Stedenbouw en het Jonge Kind haar eerste indrukken.

T

ijdens de verkiezingen van oktober
2018 verwachtte Shirley Doyen niet dat
ze het College van Burgemeester en
Schepenen zou vervoegen: ‘Mijn grootvader, Gilbert Doyen (nvdr: geen enkele link
met de huidige burgemeester Hervé Doyen),
was de laatste liberale burgemeester van Jette.
Voor mij was het de eerste keer dat ik mij kandidaat stelde. Een dergelijk resultaat had ik
echt niet verwacht. Op de avond van de verkiezingen zat ik thuis in pyjama toen men mij
meldde dat ik verkozen was’, lacht ze.

Rasechte Jetse
Als Jetse in hart en nieren, kent Shirley
Doyen Jette, waar ze altijd woonde, door en
door: ‘Ik ging naar de crèche Reine Fabiola,
de kleuterklassen in Sacré-Cœur de Jette,
mijn lager onderwijs in Saint-Michel en mijn
humaniora in Collège Saint-Pierre.’ Ze maakte
heel haar jeugd ook deel uit van de lokale
scouts en haar verpleegsterstudies volgde ze
in Brugmann, vooraleer haar licentie hospitaalbeheer aan te vatten aan de ULB. ‘Ik

deed zowat alles in Jette. Ik ben gek van
deze gemeente waar we volgens mij kunnen
genieten van een hoge levenskwaliteit.’

buiten de werkuren, maar het is een verrijkende ervaring.’

Stedenbouw en het Jonge Kind
Schepen, directrice en mama
Vandaag staat ze samen met haar broer
aan het hoofd van de Residentie Christalain
die door haar ouders werd opgericht in 1992,
een (halftijdse) taak die Shirley Doyen combineert met haar werk als schepen en haar
leven als echtgenote en moeder van drie kinderen. ‘Ik vind het belangrijk om te blijven
werken, naast mijn schepenambt, want zo
behoud ik het contact met een andere realiteit. Ik kom in de residentie veel in contact
met senioren en met personen van verschillende herkomst. Dit geeft mij een beter inzicht in hun bezorgdheden.’ De jonge
verkozene wil zich inzetten voor de Jettenaren en hen helpen met hun administratieve
stappen, gelinkt aan haar bevoegdheden.
‘Voor mij moet een schepen de verbinding
vormen tussen de bewoners en het gemeentebestuur. Dit vraagt veel beschikbaarheid

De Jetse schepen is verantwoordelijk voor
Stedenbouw en het Jonge Kind. Ze heeft dus
heel wat belangrijke projecten in goede
banen te leiden, in samenwerking met de gemeentediensten. ‘Ik kan rekenen op fantastische ploegen waarop ik volledig kan
vertrouwen. Voor het Jonge Kind is een van
de prioriteiten de online inschrijving in de
crèches. Ik zou ook graag een verbinding
maken tussen de crèches en cultuur en het
dagelijkse leven van de jonge ouders vergemakkelijken. Wat betreft Stedenbouw, bestaat de uitdaging uit het begeleiden van de
bewoners in hun stappen, rekening houdend
met het nieuw Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en om deze stappen via digitalisering te vereenvoudigen’, besluit ze.
Je kan de evolutie van deze projecten de
komende maanden volgen via Jette Info!
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Opleiding zorgambassadeur
Voor een solidaire en diverse samenleving
vanuit de noden van de gebruikers concrete
oplossingen te zoeken.
In september start een nieuwe opleiding
‘Zorgambassadeur’. Zorg je graag voor ouderen? Wil je hiervan je beroep maken? Dan is
de opleiding zorgambassadeur iets voor jou.
De opleiding loopt van september 2019 tot
maart 2020 en voorziet zowel een theoretisch
gedeelte als stages op de werkvloer. Liever
direct aan de slag? Dat kan via een werkervaringscontract. Dit wil zeggen dat je dan tijdens de uren van dit contract (DSP of art 60)
de kans krijgt deze opleiding te volgen.
Er zijn drie voorwaarden verbonden aan de
opleiding: je moet werkzoekend zijn, een basiskennis Nederlands hebben (1.2) en mantelzorgervaring hebben.

In stedelijke volksbuurten krijgen
thuiszorgdiensten nog weinig vragen
van senioren met een migratieachtergrond. Omgekeerd kennen de thuiszorgmedewerkers de diverse context
minder goed of ze voelen er zich minder comfortabel bij. Er gaapt dus een
kloof tussen het aanbod en de nood
van de oudere bewoners. Via zorgambassadeurs wil de vzw EVA dit probleem aanpakken.

W

at kunnen thuiszorgorganisaties doen om het vertrouwen te
winnen van senioren in deze
multiculturele wijken? Hoe kunnen werkzoekende mantelzorgers met migratieachtergrond worden ingeschakeld bij de
zorg voor ouderen uit hun buurt? Deze vragen vormden de kern van het project ‘cul-

tuursensitieve zorgambassadeurs’. Het
doel is om de kwaliteit van de dienstverlening in het Brusselse te verbeteren en om

Meer info: vzw EVA
opleiding@evabxl.be – 02.274.01.90
Facebook: Opleiding zorgambassadeur

Zonnepanelen via derde investeerder
Geen installatiekosten, wel groene stroom
Duurzame energie staat de laatste
jaren hoog op de prioriteitenlijst,
zowel van de overheden als van de bewoners. Een van de eenvoudigste manieren is de installatie van
zonnepanelen. Dit vraagt echter een
serieuze investering. Daar kunnen de
derde investeerderfirma’s een oplossing bieden.

D

e slogan ‘Gratis zonnepanelen’
klinkt te mooi om waar te zijn.
Nochtans is dit hetgeen firma’s
zoals Brussels Energy, Brusol of
Power2apartments beloven. Wat is het principe? De firma installeert kosteloos de zonnepanelen en zorgen voor het onderhoud
ervan. Jij geniet van de geproduceerde
groene stroom en van een serieuze besparing
op jouw energiefactuur. De meeste derde investeerders voorzien dat u op termijn eigenaar wordt van de installatie. Lees zeker altijd

het contractvoorstel grondig vooraleer u iets
ondertekent.
Wat is het voordeel voor de firma’s? Het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft groenestroomcertificaten (GSC’s) voor opgewekte

stroom. Deze GSC’s gaan naar de firma’s, die
zo gecompenseerd worden voor hun investering in jouw zonnepanelen.
Meer info: Homegrade – Leefmilieu Brussel
site: homegrade.brussels – tel: 1810
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Autoloze zondag
Jaarlijkse hoogmis van de zachte weggebruiker
vragen om zich met de auto te verplaatsen.
Het aanvraagformulier is vanaf begin augustus beschikbaar op www.jette.be en aan het
onthaal van het gemeentehuis. De aanvraagformulieren kunnen vanaf maandag 19 augusingediend
worden
bij
het
tus
Gemeentebestuur van Jette:
Kabinet van de Gemeentesecretaris
Wemmelsesteenweg 100
Tel: 02.423.12.11 – Fax: 02.423.12.25
E-mail: dsv-alz@jette.irisnet.be

Op 22 september 2019 zullen de straten zich niet vullen met het geluid van
auto’s, maar wel van belgerinkel en
spelende kinderen, tijdens de 18de
editie van Autoloze zondag.

A

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

■

Autoloze zondag
22 september 2019, van 9.30u tot 19u
In het volledig Brussels Gewest

Aanvraag doorgangsbewijs
Op de Autoloze zondag worden auto’s en
bij uitbreiding alle gemotoriseerde voertuigen
(motorfietsen, scooters,...) geweerd, en dat
op het hele grondgebied van het gewest.
Enkel het openbaar vervoer, taxi’s en voertuigen van openbaar nut zijn er toegelaten. Om
veiligheidsredenen is de maximumsnelheid
beperkt tot 30 km/u. Wie absoluut met de
auto de baan op moet (om professionele,
medische of officiële redenen), moet een
doorgangsbewijs aanvragen. De uiterste af-

OPGELET!
giftedatum van dergelijke bewijzen is woensdag 18 september. Elke aanvraag ervan wordt
onderzocht door de Gemeentesecretaris en
geeft dus niet automatisch recht op een
doorgang. Dit recht is onderworpen aan specifieke voorwaarden die vermeld staan op het
aanvraagformulier. Een gehandicaptenkaart
geldt als vrijgeleide en houders van zo’n
kaart moeten dus geen doorgangsbewijs aan-

Wie zijn formulier persoonlijk wil komen
afgeven, kan dat doen op het gemeentehuis (aanmelden aan het onthaal), van 19
tot 30 augustus (behalve op 26/08), van
maandag tot vrijdag van 9u tot 13u, en
van 2 tot 18 september, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 14u
en op donderdag van 13u tot 19u.

Oproep tot vrijwilligers
Samen brengen we de kinderen veilig naar school
Met het oog op schone lucht in de buurt
rond de scholen en de veiligheid van de
leerlingen, lanceert de gemeente Jette
een oproep tot de Jettenaren. Het doel
van het project is om samen de kinderen veilig naar school te brengen. Daarom is Jette op zoek naar vrijwilligers
om de schoolrangen te begeleiden.

O

ok jij kan begeleider worden van
deze schoolrangen. Zo draag je meteen bij tot de luchtkwaliteit in
jouw buurt. Je ontvangt een onkostenvergoeding (5¤ per begeleiding) en een
kleine opleiding.

Het project wil de kinderen stimuleren om
te voet naar school te komen, eerder dan
met de wagen. Dit draagt bij tot de gezondheid van het kind (dagelijks wandelen is gezond) maar ook tot de levenskwaliteit in de
wijk (minder luchtvervuiling, minder lawaaihinder, minder verkeer). Vele ouders brengen
hun kinderen reeds te voet naar school. Dit
vormt trouwens een ideaal moment om wat
bij te praten met zoon- of dochterlief. Van
zodra ze oud genoeg zijn, kunnen veel kinderen alleen te voet naar school.
20 % van de verplaatsingen van en naar
school gebeuren echter nog met de wagen,
soms zelfs voor korte afstanden. Om meer
kinderen de kans te bieden om te voet naar

school te komen, creëert Jette een begeleidersteam. Deze begeleiders komen de scholen helpen die schoolrangen willen
organiseren in de wijk.
Geïnteresseerd ? Laat je horen via mail
mobilite-mobiliteit@jette.irisnet.be of telefoon 02.422.31.04
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Good Move: de mobiliteit van morgen
Laat uw stem horen!
vervoer en ten slotte Personenwagens) komt
de auto dus op de laatste plaats.

Good Move, het gewestelijke mobiliteitsplan voor de komende tien jaar
dat begin april goedgekeurd werd
door de Brusselse regering, ging op 17
juni in openbaar onderzoek. Nog tot 17
oktober kan u het plan raadplegen op
goodmove.brussels of op het gemeentehuis.

Openbaar onderzoek
Het Ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move maakt momenteel het voorwerp uit van een openbaar onderzoek en is
tot
17 oktober
te
consulteren
op
goodmove.brussels en op Theodor 108 (Léon
Theodorstraat 108, dienst Grondgebiedbeheer, 3de verdieping), op dinsdag en woensdag tussen 8.30u en 12u of op afspraak op
donderdag tussen 14u en 18u. U kan uw reactie op het plan kwijt op de dezelfde website, bij Brussel Mobiliteit (directie Strategie,
Vooruitgangstraat 80, 1050 Brussel) of het
Jetse College van Burgemeester en Schepenen (Wemmelsesteenweg 100).

M

obiliteit is een van de grootste
uitdagingen voor de toekomst,
en dat geldt zeker voor Brussel.
Daarom lanceert de Brusselse regering Good Move, het ontwerp van het Gewestelijk Mobiliteitsplan, dat na het
openbaar onderzoek definitief goedgekeurd
wordt.

Veiligheid en levenskwaliteit
De ontwikkeling van Good Move was een
dynamisch en participatief proces met consultaties van verschillende mobiliteitsspelers,
de gemeenten en de politiezones. Het resultaat is een plan dat vooral inzet op veiligheid

en levenskwaliteit. Zo ligt de nadruk op autoluwe wijken met daartussen meer plaats
voor voetgangers. Verder pleit het plan voor
een betere fietsinfrastructuur en een stijging
van het openbaar vervoer. Aangezien Good
Move uitgaat van het STOP-principe (eerst
Stappen, dan Trappen, vervolgens Openbaar

Meer info: www.goodmove.brussels

Engagement voor meer verkeersveiligheid
Jette ondertekent SAVE-charter
van Verongelukte Kinderen, een actieplan zullen opstellen. Dit plan omvat enerzijds een
inventaris van de bestaande acties inzake
verkeersveiligheid en anderzijds een reeks
van maatregelen voor de (nabije) toekomst.
Zo zullen de gevaarlijke punten in schoolomgevingen in kaart gebracht worden en zullen
de recent aangekochte preventieve radars op
enkele van die punten ingezet worden. Ook
verdere sensibilisering van de bevolking
staat op de lijst van maatregelen op middellange termijn.

Jette ondertekende vorige maand het
SAVE-charter en engageert zich zo om
het verkeer binnen de gemeente veiliger te maken. Zo komt er een actieplan met maatregelen die op
middellange termijn effect sorteren
op de verkeersveiligheid.

S

AVE staat voor ‘Samen Actief
voor Veilig Verkeer’ en is een initiatief van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Het is vooral in
Vlaanderen populair waar al meer dan 100
gemeenten het charter ondertekenden. Jette
is de eerste Brusselse gemeente om dit voorbeeld te volgen.

Actieplan
De ondertekening van het charter houdt in
dat de gemeente, samen met de vzw Ouders

Hopelijk inspireert deze demarche van
Jette andere Brusselse gemeenten om ook
met het charter actief te werken aan verkeersveiligheid.
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Projectoproep ‘Vooruit met de wijk’
Steun aan duurzame burgerprojecten
Zin om een project rond het milieu op
te starten in je wijk? Dan zal je wel oren
hebben naar de nieuwe projectoproep
van ‘Vooruit met de wijk’. Hiermee wil
Leefmilieu Brussel burgers ondersteunen die in hun buurt een duurzaam initiatief op touw zetten willen zetten.

■

D

■

e bedoeling van de projectoproep
‘Vooruit met de wijk’ is om het wijkleven een boost te geven door de
bewoners te mobiliseren rond milieubeheer en duurzame ontwikkeling. De
projecten kunnen draaien rond diverse thema’s zoals:

■

■

De promotie van Good Food, evenwichtige
voeding gebaseerd op lokale, seizoensgebonden producten, via projecten rond
kookworkshops, collectieve moestuinen,
kippenrennen,…
Meer natuur in de wijk brengen via projecten rond gevelbeplanting, het uitbouwen
van gemeenschappelijke groene ruimten
om de biodiversiteit te verhogen,…
Buurtcompostering aanmoedigen om het
gebruik van organisch afval te bevorderen
Zero waste-projecten opzetten via DIY-workshops, systemen voor de uitwisseling van
gereedschap,…

Infosessie
De projectoproep loopt nog tot 24 november. Wie voorafgaande begeleiding wenst, kan
voor 6 oktober een intentienota over een project indienen. Geïnteresseerden kunnen alvast
op 9 september, van 18.30u tot 20.30u, een
infosessie bijwonen in de Nederlandstalige bibliotheek (Kardinaal Mercierplein 6, zaal Verdoodt). Daar kan je van gedachten wisselen
met andere potentiële deelnemers, vertegenwoordigers van het Gewest en coaches.
Meer info: www.leefmilieu.brussels
Gemeentelijke dienst Duurzame ontwikkelingLeefmilieu (cmeeus@jette.irisnet.be –
02.422.31.03)

Wat als je een
bijenzwerm ontdekt?

CollectJette
Strijd tegen voedselverspilling
Voedselverspilling in elk stadium van
de voedselketen blijft niet zonder ecologische, sociale en economische gevolgen. Vanuit deze optiek besloten
‘Jette in transitie’ en zijn zero wasteadepten in mei 2017 het project ‘CollectJette’ op te starten.

V

oedsel weggooien dat nog perfect
eetbaar is, niemand doet het graag!
Toch komt in het Brussels gewest alleen al elk jaar zo’n 25.000 ton
voedsel op de vuilnisbelt terecht. Met enkele
concrete maatregelen wil ‘CollectJette’ het tij
van de voedselverspilling doen keren…

Zondagsmarkt
‘CollectJette’ wil op de eerste plaats de
voedselverspilling op de Jetse zondagsmarkt
terugdringen. Elke laatste zondag van de
maand komen enkele mensen samen om bij
de marktkramers groenten en fruit op te
halen dat niet verkocht, maar wel nog eetbaar
is. Nadat ze gesorteerd zijn, worden de ingezamelde etenswaren geschonken aan RestoJet, een sociaal restaurant op het Kardinaal

Mercierplein, die ze gebruikt voor de bereiding van de maaltijden. Zo is een inzameling
van 75 tot 150 kg groenten en fruit goed voor
de bereiding van ongeveer 150 maaltijden.
Zin om mee te stappen in het project ‘CollectJette’ en mee te werken aan een of meerdere inzamelingen? Ga dan een kijkje nemen
op de Facebookpagina van ‘Jette in transitie’
of mail naar vanessadewolf@yahoo.fr.
■

CollectJette
Volgende inzamelingen:
28/07, 25/08, 29/09, 27/10
Afspraak om 12.30u op de Jetselaan 223

E

en zwerm is een tros bijen die, samen
met een nieuwe koningin, de korf verlaten om een nieuwe kolonie te starten.
Dit fenomeen doet zich vooral voor in de
zomer: de bijen klitten zich onder een oorverdovend gezoem vast aan een tak of gelijk welke
andere ondergrond in de buurt van de korf. Het
is een indrukwekkend, maar ongevaarlijk
schouwspel. Voor ze de korf verlaten, proppen
de bijen zich namelijk vol met honing, zodat ze
helemaal niet agressief zijn.
Ben je getuige van een bijenzwerm, neem dan
contact op met een imker (of de brandweer,
die beschikt over een lijst met imkers) die met
plezier de bijen zal komen weghalen.
Deze dienst is gratis. Voor meer info kan je contact opnemen met de vzw SRABE.
vzw SRABE - lerucherfleuri@api-bxl.be.
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Japanse Duizendknoop
Lekkernij voor schapen en geiten!

Geleide wandeling
Op ontdekkingstocht
naar eetbare planten

I

n het kader van de wedstrijd ‘Cuisine sauvage’ organiseert het collectief ‘Natuur in
Jette’ een 2,5 uur durende ontdekkingstocht
naar eetbare planten. Een gids leert ons hoe we
ze herkenen en ermee kunnen koken. Het wordt
een ludieke animatie, bedoeld voor een breed
publiek. Via een praktijkgerichte aanpak maakt
de animatrice op een bevattelijke en toegankelijke manier haar publiek vertrouwd met de wereld van eetbare planten. Wie dat wenst kan na
afloop proeven van de meegebrachte picknicks
die we in potluckstijl delen.
Dit evenement is een organisatie van de vzw
‘Jette in transitie’.

Info en inschrijvingen: vanessadewolf@yahoo.fr
■

Geleide wandeling ‘eetbare planten’
Zaterdag 3 augustus, van 11u tot 13.30u
Boomgaard van de transitie – Laarbeeklaan
120 (naast de dienst Beplantingen)
Deelname: 15 ¤, te storten voor 19/07 op
het rekeningnummer van ‘Jette in transitie’
(dat wordt meegedeeld bij de inschrijving)

Geleide wandeling
Het Boudewijnpark
anders bekeken
De Japanse Duizendknoop bestaat uit holle twijgen die
in recordtempo tot drie meter hoog kunnen groeien.
Deze exoot belemmert andere planten in hun groei en
is moeilijk uit te roeien. Een vergeten wortelstok volstaat om de plant opnieuw te doen schieten.

D

e Heymboschsite in Jette is een zone
van hoge biologische waarde. Om de
uitzonderlijke vegetatie te behouden,
waaronder de daslook en de gevlekte
aronskelk, neemt de gemeente sinds een paar
jaar zijn toevlucht tot een nieuwe methode om
de Japanse Duizendknoop te lijf te gaan. De
Jetse kinderboerderij laat namelijk gedurende
enkele weken geiten los op de site. Die doen
zich maar wat graag tegoed aan de twijgen
vanaf de basis zodat de groei van de plant
wordt afgeremd. In een moeite door profiteert
hiermee ook de kwetsbare flora van de site.

Pascaline, Eglantine, Splendide, Zoë,…
Ook deze zomer worden de geiten en
schapen van de kinderboerderij gedurende
een paar uur per dag ingezet in de strijd
tegen de Japanse Duizendknoop. De planten
die te groot zijn, worden eerst gemaaid zodat
de dieren het gebladerte kunnen opeten.
Schrik dus niet als je binnenkort herder
David ziet in het gezelschap van de grazende
Pascaline, Eglantine, Splendide of Zoë… En
vergeet niet dat het verboden is de dieren te
voeren. Ze hebben al een vette kluif aan de
Japanse Duizendknoop…

D

eze zomer kan je dankzij een natuurgids van CEBO (Commission de l’Environnement de Bruxelles-Ouest) de 3de
fase van het Koning Boudewijnpark vanuit een
nieuwe invalshoek ontdekken. Samen verkennen we het park en ontdekken we zijn natuurlijke en culturele schatten die vaak te weinig
gekend zijn bij de Jettenaren. Op het programma staan onder meer het blauwe netwerk,
de Gallo-Romeinse villa, de oude steengroeve
van het Poelbos, de bijentuin en het hopveld.
Een zomerse wandeling die je zeker niet mag
missen!
Info en inschrijvingen:
ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.01
■

Geleide wandeling Koning Boudewijnpark
Zaterdag 27 juli om 14u
Afspraak voor de polikliniek UZ Brussel
(eindhalte bussen 13, 14 en 58)
Gratis, inschrijven verplicht
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Werken Jules Lahayestraat
Heraanleg wijk
Met het oog op meer comfort en veiligheid voor de buurtbewoners, startten de MIVB, Sibelga, Vivaqua en de
gemeente in juni met de renovatie
van de Jules Lahayestraat, tussen de
de Smet de Naeyerlaan en de Prudent
Bolslaan. Onder meer de vernieuwing
van de riolering en de tramsporen en
de heraanleg van de weg, staan op
het programma.

D

e planning van de werken loopt
over een volledig jaar, in verschillende fasen. Deze omvangrijke werf
zal een impact hebben op het tramen autoverkeer, maar alles zal in het werk
gesteld worden om de veiligheid en de doorgang voor de voetgangers te verzekeren.

Maatregelen en impact
Vanaf 8 juli zal het verkeer in de Jules Lahayestraat enkel richting Brussel-Stad mogelijk zijn. Vanaf augustus zal de straat volledig

afgesloten zijn. Het plaatselijk verkeer blijft
mogelijke in functie van de voortgang van
de werken. De parking van Lojega blijft
evenwel zonder onderbreking toegankelijk.
Trams 62 en 93 zullen vanaf 8 juli niet langer
door de straat rijden, en dat tot mei 2020.
Beide lijnen zullen beperkt worden tot de
halte Bockstael. De reizigers van en naar
Stadion kunnen blijven rekenen op tram 51.
Tussen de haltes Bockstael en Brugmann
Ziekenhuis zal een T-bus rijden.
Meer info over deze werken: 0800.21.640
Anne-marie.eelen@stib.brussels - www.mivb.be
■
■

■
■

Juni en juli 2019: plaatsing nieuwe
elektriciteitsleiding door Sibelga
Augustus 2019 > februari 2020:
vernieuwing van de riolering door
Vivaqua
Maart > juni 2020: vernieuwing
van de tramsporen door de MIVB
2020: na het verkrijgen van een
bouwvergunning: heraanleg van de
weg door de gemeente

PROXY CHIMIK IN JETTE
juli-augustus 2019
■

■

■

■

Kardinaal Mercierplein
8 juli en 12 augustus,
telkens van 17u to 17.45u
H. Liebrechtlaan
(kant J.B. Moyensstraat),
13 juli, van 14u to 14.45u
Niet in augustus
Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
22 juli en 26 augustus,
telkens 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

juli-augustus 2019

INFOS
werken
A. GOMANDSTRAAT
Beveiligingswerken

LÉON THEODORSTRAAT
Bekabeling

J.J. CROCQLAAN
Heraanleg

In juli start de gemeente met beveiligingswerken op het kruispunt van de
A. Gomandstraat en de Leopold Istraat. In functie van de voortgang van
de werken zal een parkeerverbod gelden en zal de straat dood lopen.

Irisnet gaat in juli verder met bekabelingswerken in de Léon Theodorstraat,
en dat ter hoogte van het voetpad
langs het Garcetpark. De werken zullen nog twee weken duren en zullen
geen impact hebben op het autoverkeer.

In de J.J. Crocqlaan zijn Sibelga en Vivaqua bezig met de vernieuwing van
hun installaties en legt de MIVB er
twee nieuwe bushaltes aan. Daarna
zal de gemeente de fiets- en voetpaden tussen de twee rotondes heraanleggen.

PIERRE TIMMERMANSSTRAAT
Heraanleg

LEOPOLD I-STRAAT
Werken MIVB

Vivaqua, start de gemeente met de
volledige heraanleg van de Pierre Timmermansstraat. Het einde van de werken is voorzien voor eind dit jaar. In
functie van de planning van de werken zal het autoverkeer in de straat
verboden zijn.

Om de doorgang voor de nieuwe bussen mogelijk te maken, voert de MIVB
in juli hier en daar werken uit in de
Leopold I-straat. Tijdens deze werken
zal het verkeer er op sommige momenten onmogelijk zijn en zal op bepaalde
plaatsen een parkeerverbod gelden.

VAN BORTONNESTRAAT
Bekabelingswerken
In juli start Proximus met bekabelingswerken op het voetpad van de Bortonnestraat, tussen het Kardinaal
Mercierplein en G. Van Huynegemstraat. In functie van de voortgang
van de werken zal een parkeerverbod
gelden.
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Duurzaam afvalbeheer
Recycleren tijdens de koopjesperiode

B

en je dit jaar van plan om de koopjes aan te grijpen om je garderobe
eens te vernieuwen of je een nieuwe
wasmachine aan te schaffen? De solden zijn vaak een periode waar je goede
zaken doen, maar helaas brengen ze ook
veel afval met zich mee. Ziehier enkele tips
om op een verantwoorde manier de koopjesperiode door te komen.

Karton en piepschuim
Of je nu je inkopen online doet of in de
winkel, bij de aanschaf van sommige apparaten kan je er jammer genoeg niet omheen:
karton, noppenfolie en piepschuim horen er
nu eenmaal bij… Om er gemakkelijk en op een
correcte manier van af te geraken zetten we
hier graag nog eens op een rijtje waar je
ermee terecht kan: karton moet je plat drukken en samenbinden voor je het buiten zet en
de stukken piepschuim gaan in de witte zak
(grote stukken kan je op het recypark kwijt).

Recupel, recypark of Repair café
Heb je zopas een nieuwe broodrooster,
wasmachine of koffiezet gekocht? Denk dan
eens aan het Repair café voor je het defecte
apparaat (kleine elektrotoestellen) weggooit.
Elke vierde zondag van de maand (behalve
in juli en augustus) staan enkele Jettenaren
met gouden handen klaar om ze te herstellen. En als dat niet mocht mogelijk zijn, vraag
dan dat de winkel het kapotte toestel terugneemt. Je kan er uiteraard ook mee langsgaan in het recypark. Zo ben je zeker dat het
op een correcte manier gerecycleerd wordt.

Weggeefplek, tweedehands en recyclage
Heb je net je kleerkast opgeruimd met de
solden in het vooruitzicht? Of het nu gaat om
kleren of voorwerpen in het algemeen, alles
wat je niet langer leuk vindt of nodig hebt,
kan dikwijls iemand anders goed van pas
komen… Denk ook aan rommelmarkten,
tweedehandswinkels,
de
weggeefplek

(www.donneriejette.be) of kledingcontainers.
De recyclage- en tweedehandscircuits zijn
niet meer te tellen. We komen er uitgebreid
op terug in een volgende editie!
Alvast een mooie vakantie en fijne koopjes
gewenst…

AFWEZIG BIJ
EEN HUISVUILOPHALING?
BURENHULP
Vertrek je op vakantie en ben je er niet
bij de volgende huisvuilophaling? Als je
niet kan wachten om je vuilniszakken buiten te zetten tot je terug bent, vraag dan
aan een buur of kennis om dat voor jou
te doen. En als wederdienst kan je voor
hem hetzelfde doen als het zijn beurt is
om op vakantie te gaan.

Een vraag over sorteren?
Een klein gebaar, een grote impact!
Sorteren is tegenwoordig een automatisme geworden, en toch stoten we nog dagelijks op
details waar we aan twijfelen… Om van u een sorteerkampioen te maken, behandelt Jette Info
elke maand een vraag over sorteren.
Hebt u een vraag over het sorteren van afval? Raadpleeg dan de website van Net Brussel
(www.arp-gan.be) of neem contact op met het agentschap via het gratis nummer 0800.98.181.
Nuttige tips i.v.m. sorteren kan u mailen naar communicatie@jette.irisnet.be.

‘Mag ik bio-afbreekbare verpakkingen in de oranje zak
deponeren?’
Neen, noch bio-afbreekbare verpakkingen, noch bio-afbreekbare tassen mogen
in de zak voor keukenafval. Enkel servetten, keukenpapier en papieren zakdoeken mogen erin. Ook koffiefilters,
koffiepads en theezakjes zijn toegelaten
in de oranje zak. Verwijder wel de etiketten van de theezakjes en de stickertjes
op de schil van fruit en groenten. Dit kan
een detail lijken, maar toch bemoeilijken
deze kleine stukjes niet biologisch afbreekbaar afval de verwerking van het organisch afval.
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Brusselse politie zoekt
Nederlandstalige agenten
‘Fasttrack’ voor versnelde procedure
De Brusselse politiediensten kampen
reeds langs met een personeelstekort. Om dit tekort aan manschappen
weg te werken, is de Brusselse politieschool op zoek naar Nederlandstalige
kandidaten.

H

eb je al ooit overwogen om politieinspecteur te worden? De Brusselse
politie is steeds op zoek naar
nieuwe kandidaten. Voor alle politiefuncties organiseert de politie een objectieve en transparante selectie. Als kandidaat
leg je een uitvoerige reeks proeven af en
moet je telkens slagen om te kunnen doorgaan naar een volgende proef. Deze proeven
bestaan uit cognitieve en sportieve proeven,
persoonlijkheidsproeven, een selectiecommissie en een medische proef.
Voor de Nederlandstalige kandidaten is er
de zogenaamde ‘Fasttrack’. Via deze versnelde procedure kunnen de kandidaten alle
selectieproeven afleggen op slechts twee

weken tijd, van 26 augustus tot 6 september.
Wie slaagt, kan begin december meteen de
opleiding aanvatten.

Meer info: www.jobpol.be

Opgelet voor factuurfraude
Heeft u een factuur ontvangen én betaald, maar krijgt u een aantal weken
later een aanmaning in de bus? Dan
bent u wellicht slachtoffer van een
vervalste factuur. Dergelijke factuurfraude komt steeds vaker voor. Voorzichtigheid is dus geboden.

tor geviseerd wordt (ongeveer 4 op de 5
slachtoffers zijn bedrijven). Slachtoffers zijn
gemiddeld meer dan 20.000 euro kwijt.
De facturen worden op verschillende manieren onderschept . Factuurfraude gebeurt
dus zowel met papieren facturen als met digitale facturen.

3 vuistregels om niet in de val te lopen

F

actuurfraude is fraude waarbij oplichters een factuur vervalsen: ze onderscheppen de papieren of elektronische
factuur en wijzigen het rekeningnummer. Als de ontvanger deze vervalste factuur
betaalt, betaalt hij dus de oplichters. Factuurfraude komt in alle sectoren voor maar uit
onze gegevens blijkt dat vooral de bouwsec-

■

■

■

Vergelijk het rekeningnummer op de factuur met het rekeningnummer op de bestelbon of officiële website van de
leverancier
Wees extra waakzaam als een factuur een
nieuw rekeningnummer vermeldt
Bel in geval van twijfel je leverancier op
via een nummer dat je kent (het nummer

op de factuur kan ook vervalst zijn)
Betaalde u toch een vervalste factuur? Contacteer dan zo snel mogelijk de betrokken
banken (uw bank en de bank van het rekeningnummer naar waar u hebt overgeschreven) om de fraude te melden. Uw bank vraagt
aan de bank van het rekeningnummer van de
oplichters om het geld terug te storten. Deze
bank tracht ook de overschrijving te blokkeren
of blokkeert de rekening zodat geldafhalingen
door de oplichters niet meer mogelijk is.
Meld het op meldpunt.belgie.be (optie
‘vervalste factuur’). U krijgt aan het einde van
uw melding meteen advies en informatie
over welke stappen u nog kunt ondernemen
en wie u daarbij kan helpen.
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Kids’ Holidays
Het leukste vakantiespeelplein

T

ijdens de zomervakantie organiseert
Jette jaarlijks Kids’ Holidays, het
leukste vakantiespeelplein voor
kinderen van 3 tot 12 jaar. Op het
programma: creatieve workshops, sport,
zwemmen, minigolf, culturele uitstapjes,...
Dit alles in het groene kader van het Poelbosdomein. Een team ervaren en dynami-

sche monitoren zorgt voor de animatie en
begeleiding.
Info en inschrijvingen
Gemeentelijke dienst Kids’ Holidays
(Wemmelsesteenweg 100)
02.423.12.47
www.jette.be (Vrije tijd – Jeugd – Kids’ Holidays) – kidsholidays@jette.irisnet.be

Inschrijvingen gemeentelijke
kinderopvang
Geen permanenties in juli en augustus

D

oorheen het jaar kan u zich tijdens de
wekelijkse permanenties inschrijven op
de wachtlijst voor de gemeentelijke
kinderopvang. Tijdens de maanden juli en augustus worden deze inschrijvingen tijdelijk

opgeschort. Er is dus geen permanentie in de
crèche Reine Fabiola van 1 juli tot 30 augustus 2019. De inschrijvingen zullen in september
hervatten
met
een
nieuwe
inschrijvingsprocedure die het leven van de
jonge ouders zal vereenvoudigen.
De ouders die hun kinderen tijdens deze
zomerperiode willen inschrijven, moeten dus
wachten tot september. De zwangerschapstermijn of de leeftijd van het kind zullen in
overweging genomen worden bij de inschrijving.
Binnenkort meer info op www.jette.be

■

Kids’ Holidays Jette
Van 1 juli tot 14 augustus 2019
Van 7u tot 17.30u
Prijs: 9,5 ¤/dag
(19 ¤/dag voor niet-Jettenaren)
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110

OPROEP

Veteranenploeg voor
zaalvoetbalcompetitie
Cocmes

D

e zaalvoetbalcompetitie Cocmes vindt
elke zaterdagnamiddag plaats in het
Omnisportcentrum van Jette. Voor de
categorie veteranen (+35 jaar), is het kampioenschap op zoek naar nieuwe ploegen om de
competitie een nieuwe boost te geven.
Je hoeft geen supertalent te zijn, maar wel zin
hebben om te sporten onder vrienden, met de
juiste mentaliteit en in een geest van fairplay.

Geïnteresseerd?
Contacteer de organisatie via mail
cocmes.secretariat@gmail.com
christian.verbist@skynet.com
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CVO Semper
Uitgebreid aanbod volwassenenonderwijs

De fusie tussen CVO Meise-Jette, CVO Strombeek, CVO Vilvoorde en CVO
Brussels Education Center kwam vorige maand al uitgebreid aan bod
in Jette Info. Tijd om het aanbod van het nieuwe CVO Semper onder de
loep te nemen…

M

et een dynamisch team van maar
liefst 350 gediplomeerde en ervaren leerkrachten op maar liefst 46
lesplaatsen in Brussel of VlaamsBrabant, is CVO Semper het grootste Centrum
voor volwassenenonderwijs in de ruime regio
rond Brussel en de Noordrand. Sinds 3 juni
vind je het aanbod voor 2019-2020 op
www.cvosemper.be, en ook dat oogt indrukwekkend.

Van Arabisch tot Zorgkundige
Op de homepage van de website van CVO
Semper kan je er niet naast kijken: de 7 buttons die je toegang verlenen tot de verschillende opleidingen binnen elk van de 7
disciplines: talen, diploma secundair onderwijs, beroepsopleidingen, informatica, fotografie, koken en mode. Of je nu een of
andere taal wil bijspijkeren, alsnog je diploma secundair onderwijs wil halen, je naai-

machine van onder het stof wil halen of met
je kleinkinderen wil leren skypen op je tablet,
het kan allemaal bij CVO Semper.

Gratis zomercursussen Nederlands
Wie zin heeft om tijdens de zomermaanden
zijn Nederlands te boosten, kan een gratis zomercursus volgen bij CVO Semper? Voor beginners kan dat in Asse, Vilvoorde of Brussel-Stad.
Deze laatste locatie biedt ook cursussen voor
gevorderden die vlotter willen leren communiceren in het dagelijkse leven of zich genuanceerder willen leren uitdrukken. Meer info over
deze gratis cursussen en de inschrijvingsmodaliteiten vind je op www.cvosemper.be.
■

CVO Semper
Campus Meise-Jette
Stationsstraat 35, Meise
www.cvosemper.be - 02.892.24.00
meise.jette@cvosemper.be

HOE INSCHRIJVEN?
Inschrijven voor de verschillende opleidingen
kan op de vier campussen (Brussel, MeiseJette, Strombeek en Vilvoorde. Op de campus Meise-Jette starten de inschrijvingen op
26 augustus, zowel in Meise als in Jette:
■ Meise (Stationsstraat 35):
• voormiddag: ma, di, wo, do, van 9u tot 11u
• namiddag: ma en di, van 13u tot 15u
• avond: ma, di en wo, van 18u tot 19.30u
■ Jette (Laarbeeklaan 121):
• avond: ma, di en wo, van 18u tot 19.30u
De gedetailleerde inschrijvingsmodaliteiten
voor de opleidingen Nederlands vind je op
www.cvosemper.be.
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Jetse zondagsmarkt
Nieuwkomers, vaste waarden & curiositeiten: Rudi Patatje

Binnen het ruime aanbod op de Jetse zondagsmarkt stelt Jette
Info u sinds kort elke maand een nieuwkomer, een vaste
waarde of een curiositeit voor. Dat Rudi Patatje eigenlijk thuishoort in alle drie de categorieën, verdient een woordje uitleg…
udi is een ancien op de Jetse zondagsmarkt, hij staat er al 35 jaar! Tot
2,5 jaar geleden was dat nog met
een groenten- en fruitkraam, maar
eind 2016 maakt hij een ‘carrièreswitch’ en
ging hij zich focussen op aardappelen. Vanaf
dan was ‘Rudi Patatje’ een feit en in dat opzicht is deze sympathieke marktkramer dus
tegelijk relatief nieuw op de markt.

R

vijftiger kan eindeloos uitweiden over kookvastheid, smaak, afkomst, enz. van diverse
soorten aardappelen. Gespreid over de vier
seizoenen staat hij met zowat 150 variëteiten
in totaal op de markt, of zo’n 20 elke week.
Momenteel heeft Rudi bijvoorbeeld de
‘Moese patat’ uit Moerzeke, maar ook Frieslander-, Anaïs-, Festo-, Laperla- en Charlotteaardappelen in de aanbieding.

‘Patatten zijn mijn dada!’

En om in het thema van deze reeks te blijven: iemand die beweert dat ‘patatten’ helemaal zijn ‘dada’ zijn, mag je toch ook een
beetje een curiositeit noemen…

Als je dacht dat over aardappelen niet veel
te vertellen valt, dan ben je duidelijk nog niet
bij Rudi Patatje langs geweest. Deze vieve

INFOFICHE RUDI PATATJE
Naam

Rudi Patatje

Thuisbasis

Overijse

Product

Aardappelen (tot 150 variëteiten! gespreid over de vier
seizoenen) en in het seizoen: Franse gerookte look
(vanaf juli) en kruiden (van februari tot juni)

Standplaats

Leopold I-straat (kant de Smet de Naeyerlaan)

Website

www.kruidenhuisje.be

Tijdelijke verhuis
Jette Met

Op de woensdagen 21 en 28 augustus
verhuist Jette Met tijdelijk naar het Koningin Astridplein, vanwege de kermis op
het Kardinaal Mercierplein.
U zal de duurzame markt Jette Met de twee
woensdag op de Spiegel vinden, op dezelfde
plek als de dagelijkse markt. Het uurrooster
blijft ongewijzigd: 14.30u tot 18.30u. De overige woensdag van de zomervakantie vindt
u Jette Met op haar traditionele plaats, op
het Kardinaal Mercierplein.
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ROMMELMARKT

Nazomer boordevol rommelmarkten
Vind je het ook zo leuk om door zonovergoten straten of pleinen te flaneren, op zoek naar koopjes en
hebbedingetjes op sfeervolle rommelmarkten? Dan bent u in Jette aan het juiste adres. Tussen eind
augustus en eind september vinden er in onze gemeente maar liefst 6 rommelmarkten plaats.
Rommelmarkt Jaarmarkt
Maandag 26 augustus 2019

Vanderborght
Zaterdag 21 september 2019

Dieleghem
Zondag 22 september 2019

In de Van Bortonne-, Thomaes-, Werrieen Gillebertustraat en in de Wemmelsesteenweg.
Inschrijvingen: www.brocantejette.be
Geen mogelijkheid om een plaats te krijgen de dag zelf. Opgelet, indien u de dag
zelf niet deelneemt aan de rommelmarkt,
ondanks uw inschrijving, worden uw gegevens opgenomen en zal u het volgend
jaar geen standplaats meer krijgen.

In de Vanderborghtstraat (tussen de Broustinlaan en de Lakenselaan en tussen de Lakenselaan en de Prins Boudewijnstraat)
Inschrijvingen: vanaf 1 september
Nadia – 0477.74.91.42 of
per mail : mireille.de-looze@hotmail.com

Op de Dieleghemsesteenweg, in de Decréestraat en in de Volralstraat.
Inschrijvingen:
02.479.35.65 ou 0475.60.78.63
dany.henrard@skynet.be

Rommelmarkt Ô Don
Zaterdag 14 september 2019
In de Odon Warlandwijk
Inschrijvingen: comite-odon@hotmail.com

Dopéré
Zondag 22 september 2019
In de L. Dopéré-, S. Legrelle-, Bogemansen Brunardstraat en op de Wemmelsesteenweg (tussen de S. Legrelle- en de Dopéréstraat).
Inschrijvingen: vanaf begin juli
Joëlle Electeur – 02.427.63.35

Brocante Pink Ribbonettes Brussels
Zondag 29 september 2019
In de E. De Grijsestraat, plein voor school
Aurore (lagere afdeling) en J. Baudouxstraat.
Inschrijvingen:
0494.58.17.64
Rommelmarkt ten voordele van een project rond borstkanker.

Op zoek naar een exporuimte?
Zomers tentoonstellingsproject in Jette
Eric Vanuytven leeft en werkt als kunstenaar en curator in Jette. Sinds 2013
organiseerde hij op verschillende
Brusselse locaties tentoonstellingen. Deze zomer lanceert hij een
nieuw tentoonstellingsproject, ditmaal in Jette.

D

e Jettenaar Eric Vanuytven is zelf kunstenaar, maar regelmatig initieert hij
ook kunstprojecten die de interactie
opzoeken met andere artiesten en
met het publiek. Na zijn laatste, erg succesvolle, tentoonstellingsproject ‘Night Shop Chez
Madeleine’ wil hij deze zomer in zijn thuishaven een nieuw project in het leven roepen.

Lokale kunstenaars
Op de Leopold I-straat 429 zal hij met lokale
kunstenaars werken en in het bijzonder met
kunstenaars die reeds deelnamen aan het Artiestenparcours. De ruimte zal ter beschikking gesteld worden voor zowel collectieve

als individuele tentoonstellingen. Het project
zal eveneens fungeren als broedplaats en
denktank rond de mogelijkheden voor komende kunstevenementen in onze gemeente.

Wil je graag deelnemen aan dit project?
Neem dan contact op met Eric Vanuytven eric_van_uytven@hotmail.be
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6
juli

Feestelijke viering van de
Vlaamse Gemeenschap

Naar goede gewoonte vindt begin juli
het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
plaats in Jette, met originele activiteiten
voor jong en oud. Het feest verhuist
naar een nieuwe locatie dit jaar: de site
van Ecollecto in de Dupréstraat.

haaltjes voor de allerkleinsten, concert,
pizza,… Het gedetailleerde programma ontdek je op de gemeentelijke website. Iedereen
op de afspraak!
Meer info: www.jette.be

■

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Zaterdag 6 juli 2019 - 11u>15u
Site E-collecto
Dupréstraat (achter parking station)

H

et terrein van Ecollecto (ecologisch
en collectief ) aan de achterzijde
van het station vormt een unieke
plek in Jette, met een collectieve
moestuin, een plek om te chillen en zelfs een
heuse pizza-oven. Kortom, de ideale plek
voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
Wat staat er op het programma? Muziek van
de Jetse Academie, ode aan Jette door Yannick Joos, striptekeningen, frisbeegolf, ver-

Inhuldiging mozaïekproject
Bemiddelen kan voortaan artistieke verantwoord in Jette

O

p vrijdag 14 juni, de dag van de
officiële inhuldiging van de ‘banken van de bemiddeling’, waren
sommige aanwezigen extra kleurrijk uitgedost om niet uit de toon te vallen
bij het kleurrijke mozaïekproject. Het was
trouwens een druk bijgewoond evenement,
wat niet mag verbazen gezien het participatieve karakter van het project. Zo waren
er bezoekers van het sociaal restaurant
Restojet, maar ook vertegenwoordigers van
Joie de Vivre, l’Abordage, Viva!Jette, mozaïekatelier Art Mosaico, de gemeente Jette en
de Brusselse bemiddelaars.
Naast de mozaïekbanken kreeg ook de
muur op het Kardinaal Mercierplein, aan
de ingang van het park, onderaan het
fresco, een fraaie mozaïek aangemeten.
Met deze muur, de banken, de tegels in de
Magrittewijk en op handen zijnde projecten lijkt het er meer en meer op dat Jette
aan het uitgroeien is tot ‘het Barcelona
van het noorden’, zoals de burgemeester
het verwoordde in zijn gelegenheidsspeech…
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Retro Jette
Adembenemende oldtimers verzamelen op de Spiegel

Ben je een fan van voertuigen, vintage
of simpelweg esthetiek? Dan moet je
op donderdag 15 augustus zeker afzakken naar de Spiegel, waar een 30tal oldtimers verzamelen voor de 10de
editie van Retro Jette.

R

etro Jette is een rondrit voor gepassioneerde oldtimerbezitters, in de
wijde omgeving van Jette. De optocht start rond 9.30u op het plein
en na een aangename rit komen de wagens
rond 13u terug aan op de Spiegel. Daar kan
u deze unieke oldtimers aanschouwen tot
15u. Nadien worden de prijzen en souvenirs
verdeeld onder de deelnemers.
Bewonderende blikken, goedkeurend gegrom en complimenterende commentaren
zijn schering en inslag op Retro Jette. Zowat
30 oldtimers, de ene al prachtiger dan de andere, worden netjes uitgestald op de Spiegel
op 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart). Blinkend
in het zonlicht kan men er zich weerspiegelen
in de chroom en opgeblonken carrosserie
van de prachtig vormgegeven oude bolides.
Voor vele kinderen is het vaak de eerste keer
dat ze dergelijke schitterende wagens, vele

25
aug.

malen ouder dan zijzelf, aanschouwen. Hun
verwonderde reacties spreken boekdelen.

Zelf deelnemen
Ben je zelf de trotse eigenaar van een oldtimer (voor 1994) en wil je deelnemen aan dit
evenement? Dan kan je je tot 4 augustus inschrijven via het inschrijvingsformulier op
onze website. Beschik je niet over internet?
Geen probleem, contacteer dan de gemeente-

lijke Sportdienst tijdens de kantooruren op
02.423.12.97 voor jouw inschrijving. Een deelname kost 45 euro per persoon, tocht, ontbijt,
middagmaal en 2 drankbonnetjes inbegrepen.
Inschrijvingen rondtocht Retro Jette:
www.jette.be
■

Retro Jette
15 augustus 2019
Van 13u tot 15u op het Koningin Astridplein

Grote Jaarmarktjogging
In het prachtige Koning Boudewijnpark

O

p de vooravond van de Jetse jaarmarkt staat de vijfde editie van de
grote jaarmarktjogging gepland. De
sportievelingen kunnen kiezen voor
4 of 8 kilometer, in het prachtige Koning Boudewijnpark.
Ben je een fervente jogger? Geniet je ervan
om in een groene omgeving te lopen? Dan
moet je zeker deelnemen aan de vijfde grote
jaarmarktjogging, op zondag 25 augustus.
Haal je loopschoenen uit de kast en schrijf
je vandaag nog in!
Iedereen ouder dan 12 jaar is welkom en
kan zich vanaf vandaag inschrijven via de gemeentelijke website www.jette.be (nog tot
20.08). Inschrijven kan ook de dag zelf, tus-

sen 9u en 9.45u, maar wel tegen een hoger
tarief (2 ¤ extra).
De organisatoren verwachten iedereen
massaal aan de start op zondag 25 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 25 augustus om 10u
Inschrijvingen ter plaatse:
van 9u tot 9.45u
Prijs: 5 ¤ (vooraf ) / 7 ¤ (ter plaatse)
Koning Boudewijnpark
(ingang E. Toussaintstraat)
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Zomer in de bib

H

et zonnetje schijnt….De zomer komt
er aan! Wat zijn jouw plannen voor
deze zomer? Een spannend boek
lezen? Nederlands oefenen? Lekker in
het zonnetje iets lezen? Dat kan allemaal in de
bib! De bib sluit namelijk niet tijdens de zomermaanden, behalve op de sluitingsdagen 11 juli,
15 en 26 augustus. Aan de openingsuren verandert er niets, behalve dat de jeugdafdeling deze
zomer opent om 14u. Je kan er ook tot en met
31 augustus materiaal ontlenen tegen zomerse
voordelen: een uitleentermijn van 6 weken en

10 items per stuk. Wat wil je nog meer?
Hou je van een beetje spanning? Dan is de
zomer van het spannende boek iets voor jou!
De bib heeft weer een selectie gemaakt van
de beste thrillers en detectives van het afgelopen jaar.
Wil je ook tijdens de zomer je Nederlands
oefenen? Dat kan op zaterdag 31 augustus,
van 14u tot 16u, in de bib tijdens een Babbel
in de bib. Je bent van harte welkom!
Tijdens de zomer organiseert de bib ook
een aantal voorleessessies voor jong en oud.

Expo 100
Christian Saucez
Van 8 tot 19 juli 2019
Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 13u

Hou voor de exacte data en het aanvangsuur
de website en Facebookpagina in de gaten.
En vergeet het terras ‘La Leesterrasse’ niet!
Daar kan je in de zon of in de schaduw van
de parasols de krant of een tijdschrift komen
lezen. Of misschien dommel je wel liever
eventjes weg, terwijl je naar de blauwe zomerlucht kijkt met hier en daar een wolkje
dat voorbij komt drijven…
Tot ziens en een heel fijne zomer!
Meer info:
www.jette.bibliotheek.be / Facebook: @BibJette
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Jettenaren van de wereld

sche gezinnetje telkens met open armen ontvangen door zijn zus, ooms, tantes, neven en
nichten. ‘Familie speelt van oudsher een belangrijke rol in de Marokkaanse cultuur. In
ons geval is dat niet anders en staan familieleden telkens te trappelen om ons te
mogen ontvangen en te vergasten op de
heerlijkste maaltijden.’

Tijd verdelen tussen beide
De vraag naar zijn plannen om zich op termijn eventueel permanent in Marokko te vestigen was blijkbaar verwacht, maar Thami Sebti
houdt de boot af als het erop aankomt er een
duidelijk antwoord op te geven. ‘Uiteraard is
een gevoel van heimwee mij niet vreemd’,
weet hij, ‘en de leeftijd en de recente dood van
mijn moeder hebben dat alleen maar in de
hand gewerkt.’ Na het afwegen van wat plusen minpunten houdt hij het op een toekomst
waarbij de tijd verdeeld wordt tussen België
en Marokko. ‘Maar uiteraard kan dat pas als
de kinderen op eigen benen staan’, wil hij er
volledigheidshalve aan toevoegen. En als we
polsen naar de mening van zijn wederhelft krijgen we het enigszins ontwijkende antwoord
‘Florence houdt wel van een uitdaging…’.

Na zijn middelbare school aan de Ecole Française van Casablanca was Thami Sebti voorbestemd om hogere studies aan te
vatten in Frankrijk. Maar een Franse onderwijsmaatregel deed
hem noodgedwongen uitwijken naar Brussel. Oorspronkelijk zou
hij na zijn studies terugkeren naar Marokko, maar de liefde besliste daar anders over…

A

angezien in Frankrijk een quotum
gold voor buitenlanders die universitaire studies apotheker willen
aanvatten, moest Thami Sebti met
een plan B op de proppen komen. Dat werd
de Université Libre de Bruxelles, meer bepaald de campus in Elsene waar hij in 1996
zijn intrek nam. ‘Het klassieke parcours voor
een Marokkaanse jongere die voor zijn hogere studies naar het buitenland trekt, is om
met het diploma op zak terug te keren naar
zijn geboorteland om er een carrière op te
bouwen. Maar in mijn geval draaide dat anders uit na mijn ontmoeting met Florence,
een medestudente aan de ULB’, lacht de Jettenaar van de wereld van deze maand. Na
het behalen van zijn docoraat in de farmaceutische wetenschappen kon hij aan de slag
bij Laboratoires SMB in Molenbeek waar hij
ondertussen aan het hoofd staat van de af-

deling Research & Development. Het jonge
stel vestigde zich in 2006 in Jette waar de
dochtertjes Selma (10) en Lina (7) het gezinnetje in de loop der jaren compleet maakten.

Familiale gastvrijheid
Aangezien deze innemende Marokkaanse
Jettenaar geen naaste familie heeft in België,
gaat hij samen met zijn gezin geregeld terug
naar zijn geboorteland om er de familiebanden aan te halen. ‘Tot voor kort kwam mijn
moeder af en toe op bezoek, maar helaas
hebben we niet zo lang geleden afscheid van
haar moeten nemen’, aldus een geëmotioneerde Thami Sebti. ‘Ook mijn zus zakt graag
af naar België. Maar meestal gaat het in de
omgekeerde richting en trekken wij jaarlijks
minstens een keer naar Marokko. Het klimaat
in Casablanca is dan ook veel aangenamer
dan hier in Brussel.’ En daar wordt het Belgi-

“

Familieleden staan telkens te
trappelen om ons te mogen
ontvangen en te vergasten op
de heerlijkste maaltijden.

Culturele mix
Ondanks zijn nostalgische inborst als het
over zijn geboorteland gaat, kan je Thami
Sebti moeilijk verwijten niet met een open
geest in de ‘westerse’ realiteit te staan. ‘Ik
ben opgegroeid in een gezin waar beide culturen op gelijke voet staan. Mijn kennismaking met Brussel 23 jaar geleden was dus
zeker geen cultuurshock voor mij.’ Ook de
kinderen worden blijkbaar consequent in dezelfde geest opgevoed. Zo zitten Selma en
Lina op de schoolbanken in Saint-Michel, een
bij uitstek gekleurde school. Toch moeten er
bij ons gebruiken zijn die zelfs voor iemand
die openstaat voor andere culturen, op zijn
minst ongewoon zijn. ‘Mijn schoonouders
wonen in Ecaussinnes en wat zich daar elk
jaar afspeelt met carnaval – vergelijk het met
Binche en zijn Gilles – blijf ik na al die jaren
nogal ‘bizar’ vinden…’.
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21
juli

Drach’ Nationale
Rock-’n-rollfeestje op de nationale feestdag

Op 21 juli staat in Jette traditioneel
Drach’ Nationale op het programma. Op
het Laneauplein kan men tijdens deze
vakantiedag genieten van een rock-‘nrollfeestje, met de beste covergroepen.

E

ind juni heerst de jazz in de Jetse
cafés, op de eerste zondag van de
maand maakt de klassieke muziek
zich meester van de Abdij, maar op
21 juli palmt rock-‘n-roll het Laneauplein in.
Drie covergroepen brengen de beste klassiekers uit de pop- en rockmuziek. Zo vormt
Drach’ National het ideale alternatief voor het
nationaal défilé.
Creep is volgens velen de beste Belgische
rockcoverband. Klassiekers van Aerosmith,
Deep Purple, The Police, Muse, Foo Fighters,... zullen allemaal de revue passeren.
Ook RYM zal van de partij zijn, met een aaneenschakeling van aanstekelijke covers. De
derde groep is een surprise act, die het plein
van z’n sokken zal blazen.

Niet alleen de muziekliefhebbers kunnen op
21 juli naar Drach’ Nationale afzakken. De
kleinsten kunnen zich uitleven in het kinderdorp, zodat het festival de perfecte uitstap
wordt voor het hele gezin. En… volledig gratis.

■

Drach’ Nationale
Met Creep, RYM en surprise act
Vrijdag 21 juli 2019
Van 17u tot 01u
Laneauplein - Gratis

Feestelijke editie van Jazz Jette June

V

oor zijn 30ste verjaardag mocht
het festival Jazz Jette June rekenen op een aangenaam weertje,
een grote publiek belangstelling
en fijne samenwerkingen met Jetse horecazaken en verenigingen.
Deze feesteditie kon zowat iedereen bekoren,groot en klein, jazzliefhebbers van diverse pluimage, maar ook dansfanaten en
levensgenieters tout court. Na het openingsconcert op het Kardinaal Mercierplein
verspreidden de muziekliefhebbers zich
vanaf 21 uur in de 17 Jetse locaties en cafés
om te genieten van vaste waarden of verrassende ontdekkingen.
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Jette Stream
Stomende zomerconcerten op het Kardinaal Mercierplein
■

Jette Stream hoort bij de Jetse zomer
als zwans bij de Brusselaars. Ook de
7de editie van deze aperitiefconcerten
op het Kardinaal Mercierplein heeft
heel wat mooie namen op de affiche.

PROGRAMMA JULI-AUGUSTUS

D

e zomer is eindelijk in het land, en
hoe! Dit geeft meteen zin om met
vrienden af te spreken voor een
verfrissend avondaperitief. Afspraak elke vrijdagavond op het Kardinaal
Mercierplein, voor Jette Stream. Heel wat befaamde dj’s passeren de revue, maar je kan
ook genieten van enkele live-concerten. Of
wat dacht je van Bernard Dobbeleer van
RTBF Radio, Olivier Gosseries met zijn onnavolgbare jaren ’80-mix of oudgediende
house-dj Patrick Balzat, met live saxofoon?
Naast het mooie muzikale programma zijn
ook alle andere ingrediënten aanwezig voor

Jette Stream
Elke vrijdagavond van 17u tot 23u
Nog tot en met 27 september 2019
Kardinaal Mercierplein - Gratis

een leuk feestje: cocktails, foodtrucks en
vooral veel sfeer. Kortom, noteer alvast de
volgende data van Jette Stream in jouw
agenda en geniet van deze unieke aperitiefconcerten, elke vrijdagavond op het Kardinaal Mercierplein.

5 juli

Bernard Dobbeleer (DJ)

12 juli

So’Lex (DJ - elektro)

19 juli

Peritelle (live concert)

26 juli

Marquez (DJ - elektro)

2 augustus Olivier Gosseries
(DJ - 80’s/90’s)
9 augustus

Resident DJ’s

16 augustus Max Telaer (DJ - house)
23 augustus Patrick Balzat & live sax (DJ)
30 augustus K-Rise (DJ)

PLOEF! PLUS ON EST DE FOUS
BONAVENTURESTRAAT 100 - Facebook @ploef - www.ploef.eu

CONCERT

VARIA

OONAFUZZA
DONDERDAG 4 JULI OM 20U

PIKNIK FRITES
ZONDAG 21 JULI, VAN 14U TOT 18U

Vasilis Stefanopoulos en Daniele Martini kunnen het niet alleen persoonlijk goed met elkaar
vinden, ook muzikaal is er een
klik, getuige daarvan het duo dat
ze samen vormen. De muziek
van OonaFuzza klinkt even betoverend als verfrissend, en wisselt
abstract experimenteren af met
gestructureerde en melodische
composities.

Een namiddag met frieten, Belgische muziek en spelletjes. En dat
alles binnen of buiten, afhankelijk van een eventuele drache nationale…

GEZELSCHAPSSPELEN
14 EN 28 JULI EN 18 AUGUSTUS,
VAN 14U TOT 18U

JAZZCONCERT

Ook op donderdag, van 17u tot
20u, kan je gebruik maken van
onze gezelschapsspelen of je
eigen spelen meebrengen om
zowel binnen als buiten te ontspannen.

De 3 muzikanten van l’Ame des
Poètes verkennen het oeuvre van
deze 3 zangers met humor en creativiteit via instrumentale versies
die zowel swingen als ontroeren.
Met 7 albums en optredens overal
ter wereld heeft dit trio in de loop
der jaren een unieke plaats veroverd in de wereld van de jazz en
het Franse chanson.

L’ÂME DES POÈTES BRENGT
BREL, BRASSENS ET FERRÉ
ZONDAG 25 AUGUSTUS OM 16U
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Veelbelovend programma 2019-2020

Klassiek in de Abdij strikt wereldtoppers

Elke rechtgeaarde muziekliefhebber kent Klassiek in de Abdij. De
eerste zondag van de maand ontvangt deze Jetse concertreeks
de beste muzikanten en ensembles uit de klassieke muziekwereld. Voor het komende seizoen staan er weer fantastische namen
op het programma, waaronder enkele wereldtoppers.

V

an een pianoduo tot een vioolvirtuoos, van een briljante celliste
tot een ongelofelijke operasopraan,… Klassiek in de Abdij 20192020 biedt een programma dat even
verscheiden als hoogstaand is.
De spits wordt afgebeten door het Four
Aces gitaarkwartet, dat toont hoe klassieke
meesterwerken klinken met een klassieke gitaar. Begin oktober is het de beurt aan ‘huispianiste’
Veronika
Iltchenko,
die
hartstochtelijke stukken brengt van Prokofiev
en Debussy. Op 3 november staat er nog
een solomuzikante in de abdij: Marie Hallynck. Deze internationaal gerenommeerde
celliste roept met enkel 4 snaren en 1 strijkstok magie op in de abdij. Begin december
sluit het pianoduo Jan Michel en Inge Spinette het eerste deel van het seizoen af. Zij
brengen u een dubbele dosis liefde en romantiek.

Onvergetelijke kruisbestuiving
Op 5 januari staat het nieuwjaarsconcert
gepland, naar goede gewoonte in de Sint-

Pieterskerk. Niemand minder dan violist Lorenzo Gatto is de centrale gast van Prima La
Musica, die bekendheid verwierf met zijn
tweede plaats in de Koningin Elisabethwedstrijd in 2009. In de kerk brengen ze een indrukwekkende versie van de grootmeesters
Mozart (Nozze di Figaro) en Ludwig Van Beethoven (vioolconcert).

“

Klassiek in de Abdij
slaagt er opnieuw in om
wereldtoppers naar Jette
te lokken voor hoogstaande
concerten in een unieke
omgeving.
In februari wordt de cellist Luc Tooten geflankeerd door de pianiste Irina Lankova.
Deze ervaren en befaamde muzikanten speelden wereldwijd reeds op de mooiste podia.
Een buitenkans om ze aan het werk te horen
in de Jetse Dielegemabdij. Op 1 maart is het
de beurt aan Pianotrio Impression. Hun co-

dewoorden jong, dynamisch en gepassioneerd dekken volledig de lading.
In april staat Quatuor Taurus geprogrammeerd. Ze mikken op het ultieme kamermuziekrepertoire. Een maand later komt La Roza
Enflorese langs, die de prijs van de meest
ongewone instrumenten verdienen, met
kanun, vedel, fluiten, luit en percussie. Een
onvergetelijke kruisbestuiving van muzikale
tradities. De traditionele afsluiter van Klassiek in de Abdij is gereserveerd voor Viva!
Opera. Dit jaar nemen de sopraan Emma Posman en de bariton Pierre Doyen de honneurs
waar. Ze worden bijgestaan door Veronika Iltchenko, die voor de pianobegeleiding zorgt.
Meer info en inschrijvingen:
www.jette.be – 02.423.12.65
■

Klassiek in de Abdij
De eerste zondag van de maand om 11u
Van september 2019 tot juni 2020
Dielegemabdij – Tiebackxstraat 14
Tickets: 10 ¤ (5 ¤ studenten & +65)
Abonnement: 10 concerten: 90 ¤
(45 ¤ studenten & +65)
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AGENDA

4.07 – 20h
Concert
OonaFuzza
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
5.07 – 17>23h
Jette Stream
Bernard Dobbeleer & DJ
Place Mercierplein
6.07 – 11>15h
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Dupréstraat (achter parking station)
8>19.07 – 8h30>13h
Expo
Christian Saucez
La Maison communale
Het Gemeentehuis
Chaussée de Wemmelsesteenweg 100

02.08 – 17>23h
Jette Stream
Olivier Gosseries & DJ
Place Mercierplein
09.08 – 17>23h
Jette Stream
Resident DJ’s
Place Mercierplein
15.08 – 13>15h
Retro Jette
Place Reine Astrid
Koningin Astridplein
16.08 – 17>23h
Jette Stream
Max Telaer & DJ
Place Mercierplein

12.07 – 17>23h
Jette Stream
So’Lex & DJ
Place Mercierplein

22.08 – 20h
Concert fleuri
Bloemenconcert
Eglise Saint-Pierre
Sint-Pieterskerk
Place Mercierplein

13.07 – 22h
Bruxelles fait son cinéma
L’homme qui tua Don Quichotte
Place Mercierplein

23.08 – 17>23h
Jette Stream
Patrick Balzat & DJ
Place Mercierplein

19.07 – 17>23h
Jette Stream
Peritelle
Place Mercierplein

24.08 – 13h30>18h30
Festival BD – Stripfestival
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14

21.07 – 17>01h
Drach’ Nationale
Place Laneauplein

24.08 – 17>01h
Cuba del Central
Place Laneauplein

26.07 – 17>>23h
Jette Stream
Marquez & DJ
Place Mercierplein

25.08 – 10h
Jogging du Marché annuel
Jaarmarktjogging
Parc Roi Baudouin (entrée rue E. Toussaint)
Koning Boudewijnpark (toegang E.
Toussaintstraat)

27.07 – 14h
Balade Parc Baudouin
Wandeling Boudewijnpark
RV devant la polyclinique UZ Brussel
Afspraak voor polikliniek UZ Brussel

25.08 – 16h
Concert
L’Ame des Poètes
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
25.08 – 21h45
Feu artifice
Vuurwerk
Parc de la Jeunesse
Jeugdpark
26.08 – 9h
Marché annuel
Jaarmarkt
Centre de Jette
Centrum Jette
30.08 – 17>23h
Jette Stream
K-Rise & DJ
Place Mercierplein

