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Inhuldiging en opening

Museum voor Abstracte Kunst
Binnenkort opent het gloednieuwe Museum voor Abstracte Kunst haar deuren in de Jetse Esseghemstraat. Afwisselend zullen er
maar liefst 750 werken van voornamelijk Belgische abstracten getoond worden. Dit museum van wereldniveau vormt een prachtige
culturele verrijking voor onze gemeente en bij uitbreiding het Brussels Gewest. Aarzel niet om het te ontdekken tijdens de feestelijke inhuldiging.
P. 24 en 25

Week van de
lokale democratie

Verbeyststraat
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Platform
Gelijke kansen
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Praktische
info

Het woord van de burgemeester

Het Gemeentehuis

Het water tot aan de lippen

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
02.423.12.11
infojette@jette.irisnet.be
Demografie
Burgerlijke stand
FiBeBo (Financiële dienst)
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30 tot 13u.
Donderdag: van 13u tot 19u.



D

eze zomer ging er in Siberië bos ter grootte van België in vlammen
op, hetgeen evenveel CO2 liet vrijkomen als 35 miljoen wagens op
jaarbasis. Op datzelfde moment verdwenen er in Zuid-Amerika enorme gebieden tropisch regenwoud. De westerse wereld ergerde
zich aan de gebrekkige reactie vanwege de Russische en Zuid-Amerikaanse overheden, maar kort nadien vernamen we dat gigantische graafkranen
een Oostenrijkse gletsjer afgroeven voor een skipiste. Ook in Europa verwaarlozen
we het klimaat en het leefmilieu.
Deze gebeurtenissen, samen met vele andere, hebben extreem schadelijke gevolgen. Niet alleen zorgen ze voor een grote gasuitstoot met een serre-effect tot
gevolg, maar ze beperken eveneens zienderogen de toekomstige CO2-opname
waardoor de opwarming van de aarde nog versnelt. Dat zijn de conclusies van
het laatste rapport van het IPCC, met alarmerende cijfers over het smelten van de
ijskappen, de stijging van de zeewatertemperatuur, de verzuring van de oceanen
en de stijging van de zeespiegel.




Andere diensten:
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 13u.
Donderdag: van 13u tot 16u.



Theodor 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette
02.423.12.11
infojette@jette.irisnet.be
Stadsaanleg
Grondgebiedbeheer
(Stedenbouw)
Gemeentelijk patrimonium
Stadsmobiliteit
Duurzame ontwikkeling
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 13u.
Donderdag: van 13u tot 16u.




We moeten nu reageren, meer dan ooit, om deze vaststellingen een halt toe te
roepen. De wereldleiders lijken zich bewust van de noodzaak, maar toch volgen
er geen efficiënte maatregelen, op de schaal van de uitdagingen. Dit bleek ook
weer tijdens de laatste top van de Verenigde Naties, ondanks de oproep van Paus
Franciscus en de moedige Greta Thunberg.
Het is moeilijk om zich in te beelden dat individueel gedrag het verschil kan
maken. Hoe ons ervan overtuigen dat lokale maatregelen kunnen helpen tegen
een wereldwijde problematiek zoals de klimaatopwarming?
We moeten realistisch zijn, maar ook optimistisch: het zijn de kleine beekjes
die de grote rivier vormen. Actieve vervoersmiddelen, afvalbeperking, minder energieverbruik en een groen netwerk zullen bijdragen tot een betere luchtkwaliteit,
zelfs op het niveau van een kleine Brusselse gemeente. Deze maatregelen, die
deel uitmaken van grotere acties, zijn onderdeel van het Lucht-Klimaatplan dat
op termijn CO2-neutraliteit beoogt.
Deze acties hebben een beperkte impact, maar zijn toch belangrijk om te redden wat er te redden valt, als morele plicht tegenover de jongeren en de toekomstige generaties. Voor de jeugd die, bewust van de uitdagingen, spijbelt om
de staatsleiders aan te sporen om actie te ondernemen. Dezelfde jeugd die nog
te weinig gehoord wordt…

 Hervé Doyen, uw burgemeester





Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
02.412.68.06
secret.jette@zpz5340.be

Het Gemeentebestuur zal gesloten zijn op 1 november
(Allerheiligen)
Info: www.jette.be
Facebook: @jette1090
Op de website vindt u
eveneens de digitale
versie van Jette Info
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MyTax.brussels
Beheer jouw onroerende
voorheffing online

M

yTax.brussels is een nieuw online
platform waarop eigenaars van onroerend goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun onroerende voorheffing
kunnen beheren. Via MyTax kan je online op
elk moment (24 uur per dag, 7 dagen per
week) fiscale transacties uitvoeren.

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

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen die
je jaarlijks moet betalen. Je moet deze betalen als je eigenaar bent van een onroerend
goed waarin je zelf woont of inkomsten ontvangt uit onroerende goederen (gebouwen,
gronden,...), zoals huurgeld.
Dankzij MyTax kan je voor de onroerende
voorheffing:
 Rechtstreeks aanmelden via eID of itsme®.
 Profiel, taal en adres beheren.

BERNARD
VAN NUFFEL
1STE SCHEPEN

OLIVIER
CORHAY
2DE SCHEPEN

MOUNIR
LAARISSI
5DE SCHEPEN

• 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

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

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN

SHIRLEY
DOYEN
8STE SCHEPEN
• Voorzitster
van OCMW van Jette

Info en contact
www.jette.be

Meer info: www.mytax.brussels

• Franstalig onderwijs en
buitenschoolse opvang
• Huisvesting

CLAIRE
VANDEVIVERE
3DE SCHEPEN

College van
burgemeester
en schepenen
2018-2024

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

Alle documenten met betrekking tot je
onroerende voorheffing consulteren.
 Online betalen en betaalplannen aanvragen.
 Je belaste woningen op een interactieve
kaart weergeven.
 Je aanvragen online indienen en opvolgen.
Met MyTax.brussels wordt een nieuwe stap
gezet in de digitalisering van de belastingadministratie. Een nieuwe tool voor snelle, transparante en vooral digitale dienstverlening.


• 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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Europese Week van de lokale democratie

Lokale democratie: het vertrouwen herwinnen
je aan onverwachte ontmoetingen en inspirerende ervaringen.
 Woensdag 16 oktober, van 15.45u tot 18u
AMO L’Oranger
Vandenschrieckstraat 77A
Inschrijven gewenst:
annegrimonpont@oranger1080.be
0476.21.75.10
16/10

Elk jaar nodigt de Europese Week van de lokale democratie (ELDW)
de lidstaten van de Europese Raad van Europa uit om de burgerparticipatie op lokaal vlak aan te moedigen via diverse activiteiten voor
jong en oud. Dit jaar wil het evenement het vertrouwen in de lokale
democratie herstellen.

O

nze maatschappij kampt tegenwoordig met een democratische en
institutionele crisis die zich vertaalt
in een aanzienlijk verlies aan vertrouwen van het publiek in de democratische
en politieke instellingen. Daarom stellen
nogal wat burgers ‘nieuwe’ pistes voor om
het democratische bestel te hervormen door
de collectieve besluitvorming her uit te vinden. Maar het vertrouwen tussen de bevolking en de lokale autoriteiten is wel de
sleutel van de goede werking van de participatieve democratie.

Hoe kunnen we de democratisering van
onze maatschappij stimuleren? Welke zijn de
bestaande alternatieven? Welk soort democratie willen we? Ter gelegenheid van de Europese Week van de lokale democratie
worden de Jettenaren uitgenodigd om na te
denken over nieuwe vormen van democratie
en burgerparticipatie die het vertrouwen kunnen herstellen.
12/10



Zaterdag 12 oktober, van 10u tot 14.30u
BiblioJette
Kardinaal Mercierplein 10
Inschrijven verplicht voor 10/10 :
02.426.05.05 - bibliojette@jette.irisnet.be

15/10

Filmvoorstelling-debat
‘Partir chez soi’ (FR)

Filmvoorstelling gevolgd door een debat met
Sébastien de Fooz, een Brusselaar van 45 die
een nieuw avontuur aanging: de exploratie
van de nabijheid. Gedurende één maand trok
hij door zijn eigen stad, Brussel, zonder ’s
avonds naar huis terug te keren of bij vrienden aan te bellen. Zijn doelstelling was om
te ervaren tot welke nieuwe perspectieven
een empathische blik leiden.
Meer info:
afnicolay@jette.irisnet.be – 02.422 31 02


Dinsdag 15 oktober om 19.30u
Centre Armillaire
De Smet de Naeyerlaan 145

Lezing door
Manu Claeys

(NL)

Op 16 oktober, tijdens de Europese Week van
de lokale democratie, spreekt filosoof en essayist Manu Claeys over de kracht van burgerinitiatieven vanuit zijn eigen Antwerpse
ervaringen. Sinds 2010 is hij voorzitter van
de burgerbeweging stRaten-generaal, dat in
2010 de Prijs voor de Democratie ontving.
Sindsdien schreef hij uitvoerig over democratie en burgerengagement, met als hoogtepunt het boek ‘Red de democratie! Waarom
het systeem hapert en wat we eraan kunnen
doen’, dat vorig jaar verscheen. In het boek
pleit hij voor het creëren van ruimte voor actief burgerschap doorheen de diverse aspecten en niveaus van het democratische
systeem. Sinds kort past hij zijn inzichten toe
op het klimaatthema.
Meer info en inschrijvingen:
bibliotheekjette@jette.irisnet.be – 02.427.76.07


Woensdag 16 oktober om 19.30u
Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6

18/10

Solidaire couscous

Grote solidaire couscous om geld in te zamelen voor Fatima, een jonge Marokkaanse uit
Sidi Bibi die ingenieursstudies volgt aan de
faculteit van Agadir. Je kan er kennismaken
met het project voor een studentenhuis in
Sidi Bibi, dat jonge kansarmen onderdak wil
bieden en hun studies wil bekostigen.

Stand van zaken

Om samen kritisch na te denken over onze
democratie, stelt de Franstalige bibliotheek
van Jette voor om een stand van zaken op
te maken, een collectieve oefening die de
groep moet in staat stellen tot gemeenschappelijke inzichten te komen.

16/10

Gesprekstafel 6-12 jaar (FR)

‘De jongeren mobiliseren zich… maar wat moeten ze doen om gehoord te worden?’ Jongeren
van 12 tot 16 jaar worden uitgenodigd voor een
dialoog die zich in 4 fasen zal afspelen: ontmoeting, ervaringen delen, dromen uitwisselen
en samen concrete acties voorstellen. Verwacht



Vrijdag 18 oktober om 19u
Theodor 108 (Polyvalente zaal)
L. Theodorstraat 108 (1ste verdieping)
Prijs (couscous) : minimum 20 ¤ (volwassenen) en 12 ¤ (- 12 jaar)
Inschrijven verplicht voor 10/10:
afnicolay@jette.irisnet.be
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Olivier Corhay
Onderwijs in het bloed

Tussen zijn aansluiting bij de PRL in 1982 en zijn benoeming als
schepen begin dit jaar heeft Olivier Corhay heel wat ervaring opgedaan op het vlak van onderwijs. En ook al ligt zijn hart bij deze
bevoegdheid, toch spreekt hij vol enthousiasme over enkele uitdagende projecten binnen het domein Huisvesting in Jette.

M

isschien kent u hem als leraar,
als trainer, als gemeenteraadslid
of als ex-voorzitter van de lokale
MR-afdeling, maar wist u dat de
nieuwe Jetse schepen ook scenarioschrijver
is? Veel tijd om deze activiteit uit te oefenen,
heeft hij niet, maar het is nog altijd iets wat
hem nauw aan het hart ligt.

Van militant tot schepen
Toen Olivier Corhay zijn eerste stappen in
de politiek zette, was hij pas 16 en nieuw in
Jette: ‘Ik woonde met mijn ouders in de Serkeynstraat en een van onze buren was lijsttrekker bij de Franstalige liberale partij PRL.
Ik vervoegde al vlug de rangen van de jongerenafdeling van de partij en hielp waar
nodig. Ik zetelde ook in de sportcommissie’,
herinnert hij zich. Zo klimt hij geleidelijk de
ladder op binnen de partij en wordt hij in
2012 gemeenteraadslid en vervolgens, een
jaar later, voorzitter van de lokale MR-afdeling. In 2018 stelt hij zich opnieuw kandidaat
en wordt hij, tegen zijn verwachtingen in, benoemd tot schepen: ‘Ik werd herverkozen als
gemeenteraadslid en plots vroeg men mij

voor een functie waar ik me niet speciaal op
voorbereid had’, legt hij uit.

Een fulltimejob
Na 9 maand als schepen is Olivier Corhay
laaiend enthousiast over zijn nieuwe functie.
Met een opleiding als leraar heeft dit nieuwbakken lid van het schepencollege trouwens
beslist om zich voltijds op zijn nieuwe job te
storten: ‘Ik besefte al vlug dat ik geen andere
keus had, wilde ik het op een correcte manier
aanpakken. Zo kan ik ook tijd vrijmaken om
directies te ontmoeten, maar ook leraars, opzichters en alle leden van de scholengemeenschap’, preciseert hij. Als verantwoordelijke
van een basketbalclub, traint deze ex-leraar
nog altijd tweemaal per week twee jongerenploegen: ‘Het geeft me de gelegenheid om
mijn hemd zo nu en dan in te ruilen voor een
sportieve outfit, ik vind dat belangrijk’. Sport
is trouwens essentieel voor hem. Het is niet
alleen gezond, maar brengt mensen ook
samen: ‘Net als cultuur verenigt sport mensen uit alle geledingen van de bevolking, ongeacht klasse en origine’, verklaart hij zich
nader.

Concentreren op onderwijs
Mede door zijn beroep is Olivier Corhay vertrouwd met het schoolmilieu en ontbreekt het
hem niet aan ideeën in deze materie: ‘Zo hebben we onlangs Konecto gelanceerd, een applicatie die de communicatie tussen de school
en de ouders vergemakkelijkt en digitaliseert.
Verder willen we de scholen die mee gestapt
zijn in het ‘zero waste’ verhaal zo goed mogelijk begeleiden’, geeft hij mee als voorbeeld.
Nog twee projecten waarover de schepen van
Onderwijs enthousiast is: ‘We werken momenteel aan een plan voor de strijd tegen pesten
dat we voorstellen aan de scholen. Daarnaast
wil ik ook de meertaligheid op school promoten. Mijn droom is dat kinderen op het einde
van hun schooltijd drietalig zijn’, vervolgt Olivier Corhay. En zo schakelt hij meteen over op
het naschoolse aanbod: ‘Daar is ook veel werk
aan de winkel. Het aanbod binnen de scholen
moet aantrekkelijk blijven, en daarvoor moeten we met name samenwerken met Jetse
vzw’s en verenigingen. Dit is een niet onbelangrijk aspect van het onderwijs. Buitenschoolse activiteiten moeten kinderen zin
doen krijgen om naar school te gaan’.

De uitdagingen van huisvesting
Jette mag dan al een dienst Huisvesting hebben, de gemeentelijke bevoegdheden op dat
vlak zijn eerder beperkt. Toch is onze schepen
blij met deze competentie: ‘De dienst heeft het
vooral druk met het beheer van de gemeentelijke woningen, waardoor er weinig ruimte is
voor nieuwe projecten. Maar we zullen in ieder
geval al zorgen voor een update van de gemeentelijke brochure voor hulp bij het zoeken
naar een woning. Ik zou ook de kwaliteit van
de woningen en de sfeer in de wijken willen
verbeteren, en de ontwikkeling van co-housing
aanmoedigen’, resumeert Olivier Corhay. ‘Het
Oasis-project, waar bewoners met diverse profielen samenleven, is een mooi voorbeeld op
dat vlak. Ik ben ervan overtuigd dat we op die
weg verder moeten gaan’, voegt hij eraan toe.
Voor we afscheid nemen, wil de schepen
nog iets kwijt over de goede werksfeer die
heerst binnen het Jetse schepencollege en dat
hij verheugd is met werk dat zijn collega’s verzetten: ‘Ik heb echt de indruk dat iedereen zich
meer verantwoordelijke burger dan politicus
voelt. Partijpolitiek speelt geen rol en we werken in een geest van wederzijds vertrouwen
om de dynamische en aangename sfeer binnen de gemeente te vrijwaren. Dat is wat telt
voor ons en voor de burgers’, besluit hij.
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Cultureel centrum en moskee Averroès
Negatief advies voor de vergunningaanvraag
Tijdens de Stedenbouwkundige Overlegcommissie eind september werd er
een negatief advies gegeven voor de
stedenbouwkundige vergunning, aangevraagd door de verantwoordelijken
van de vzw Averroès voor de bouw van
groot project in de Magrittewijk. Het
is nu aan het Gewest om zich uit te
spreken over de stedenbouwkundige
vergunning, rekening houdend met
het negatief advies.

N

a het openbaar onderzoek van 29
augustus tot 12 september 2019,
werd de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning door de
vzw Centre culturel Averroès jettois geanalyseerd door de Jetse Stedenbouwkundige Overlegcommissie. De aanvraag betrof de bouw

van een cultureel centrum, met een moskee,
leslokalen, sportzalen, huisvesting, etc.

Verschillende tekortkomingen
Naast de vele reacties van bewoners en
petities over de parkeerproblemen en geluidsoverlast door een dergelijk complex, was de
Commissie van mening dat de stedenbouwkundige aanvraag vele tekortkomingen omvatte tegenover de verschillende gevraagde
afwijkingen. Bijvoorbeeld de ondoordringbaarheid van het volledige perceel, de grote
oppervlakte van de voorzieningen die de gewestelijke norm ruimschoots overstijgt, de afwezigheid van een advies van DBDMH, de
afwezigheid van parkings voor de woningen
of de inbreuken tegenover het burgerlijk wetboek ondermeer betreffende de mede-eigendom. De Overlegcommissie stelde zich ook
vragen bij de invoeging van een dergelijk

omvangrijk project in de wijk waarop het
Duurzaam Wijkcontract Magritte van toepassing is.
Op basis van de opmerkingen tijdens de
Commissie kunnen de aanvragers een nieuwe
aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning indienen. Hier is echter nog geen informatie over.

Belastingsreglement
op overtallige wooneenheden
Stel u in orde met de voorschriften
Jette, en bij uitbreiding het hele Brusselse Gewest, is geconfronteerd met
een huisvestingsproblematiek door
de jarenlange bevolkingstoename.
Sommige woningen werden opgedeeld in verschillende wooneenheden,
maar
zonder
dat
de
stedenbouwkundige voorschriften gerespecteerd werden. Een nieuw belastingsreglement moet deze situatie
veranderen.

O

m u een idee te geven van de uitdaging op het vlak van huisvesting:
de Jetse bevolking steeg op 10 jaar
tijd van zowat 46.800 inwoners naar
52.400 inwoners, of een stijging met 12%. Op
20 jaar tijd steeg de bevolking zelfs met meer
dan 30%! Deze bevolkingstoename leidde ook
tot een stedenbouwkundige boom, met heel

wat nieuwe bouwprojecten en appartementsgebouwen. Sommige eigenaars zagen echter
ook hun kans schoon om hun eigendom op
te delen in verschillende wooneenheden, zonder hiervoor de nodige administratieve stappen te zetten. Niet alleen ontduiken ze
hiermee bepaalde taksen, maar vooral brengt
dit de kwaliteit van de huisvesting in gevaar.

Taks van 2.000 ¤ per wooneenheid
Om de fiscale lasten eerlijk te verdelen
onder de bewoners en vooral om de kwaliteit
van de huisvesting te garanderen, wordt er
vanaf 1 januari 2020 een nieuw belastingreglement ingevoerd in Jette. Elke woning
waarvan de wooneenheden uitgebreid werden zonder de nodige stedenbouwkundige
toelatingen, zal belast worden.
De eigenaars die zich in deze situatie bevinden moeten dit ten laatste op 31 januari 2020
melden aan de gemeentelijke dienst Grondge-

biedbeheer (Stedenbouw). Samen met de
dienst kan dan overlopen worden hoe de situatie geregulariseerd kan worden via een stedenbouwkundige vergunning. De eigenaars die
zich niet in orde stellen met de voorschriften
zullen belast worden met 2.000 ¤ per bijkomende wooneenheid.
Deze taks betekent echter niet dat deze
personen niet vervolgd zullen worden voor
het niet naleven van de stedenbouwkundige
voorschriften. Een gewestelijke of gerechtelijke sanctie kan hier nog bovenop komen.
Om dit te vermijden zet u zich dus best zo
snel mogelijk in orde met de geldende reglementen. U kan hiervoor contact opnemen
met de gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer (Stedenbouw).


Gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer
Léon Theodorstraat 108
stedenbouw.1090@jette.irisnet.be
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Nieuwe datum voor Algemene
vergadering DW Magritte
Heraanleg openbare ruimte ‘Op het scharnierpunt’

De vierde algemene vergadering van
het Duurzaam wijkcontract (DW) Magritte vindt uiteindelijk plaats op 24
oktober 2019 in GC Essegem. Iedereen
is welkom op deze vergadering
waarop het studiebureau Suède 36
een voorstelling zal geven van het
project van heraanleg van de ruimte
‘Op het scharnierpunt’ in de wijk.

H

et project voorziet in de heraanleg
van de Jules Lahayestraat, de Kleine
Esseghemstraat en de toegang tot de
Esseghemsite. Het is het resultaat
van drie participatieve workshops met de be-

18

okt.

woners en moet leiden tot meer comfort voor
voetgangers en fietsers. De bedoeling van het
project is de rust in de zone te doen terugkeren
en de levenskwaliteit van de hele wijk te verbeteren. Het studiebureau en de gemeentelijke
dienst Duurzaam wijkcontract zullen aanwezig
zijn om te antwoorden op vragen van de bewoners. De stedenbouwkundige vergunning
werd in juli ingediend bij het Gewest en binnenkort wordt een openbaar onderzoek gevoerd. De communicatie hierover zal gebeuren
via affiches en de website van het DW Magritte.


4de Algemene vergadering DW Magritte
Donderdag 24 oktober 2019 om 18.30u
GC Essegem - Leopold I-straat 329

1 dag zonder
Hoe diefstal met list voorkomen?

In het kader van de actie ‘1 dag zonder’ staat de gemeentelijke adviseur
diefstalpreventie op 18 oktober klaar
met allerhande tips die u zeker van
pas zullen komen. Dit jaar buigt de
campagne zich over het fenomeen
diefstal met list en wil ze de strijd aangaan met malafide personen.









E

Vermijd de indruk te geven dat u alleen
thuis bent
Laat niet eender wie zomaar binnen en hou
de personen die u wel toegang verleent tot
uw woning in de gaten tijdens hun bezigheden
Vraag personen die aanbellen een identificatiebewijs
Vraag hulp in geval van nood (buur, familie,
wijkagent,…)
Durf neen te zeggen als u twijfelt
Geef nooit geld
Hou uw meternummers binnen handbereik
om ze te kunnen vergelijken met de nummers waarover de agenten van de water- of
elektriciteitsmaatschappij beschikken
Geef nooit geheime codes of de plaats waar
u waardevolle voorwerpen bewaart prijs

en valse politieagent, een valse medewerker van de water- of elektriciteitsmaatschappij,
een
valse
arbeider,…, bij diefstallen met list
nemen dieven meestal de identiteit van een
andere persoon aan. Deze individuen profiteren meestal van de vriendelijkheid van geïsoleerde personen om hun slag te slaan.



Nuttige tips

Sensibiliseringsactie in Jette

Hoewel senioren en geïsoleerde personen
het vaakst slachtoffer zijn van diefstallen met
list, kan het iedereen overkomen. Ziehier enkele tips om oplichterij te voorkomen:

Op vrijdag 18 oktober (van 10u tot 13u) kan
u in de inkomhal van het Gemeentehuis terecht
bij de gemeentelijke adviseur diefstalpreventie
voor gratis advies. Deze specialist zal uw vra-






gen beantwoorden en een reeks tips geven die
u trouwens ook terugvindt in een kleine blocnote die u mee naar huis kan nemen.
Zoals de slogan op deze blocnote, een realisatie van de gemeentelijke dienst Stadspreventie, suggereert: om diefstal met list te
voorkomen moeten we de dieven te slim af zijn!
Meer info: www.jette.be
Salvatore Sillitto (Adviseur diefstalpreventie)
Vandenschrieckstraat 77 – 02.423.11.56
inbraakpreventie@jette.irisnet.be



Sensibiliseringsactie diefstal met list
Vrijdag 18 oktober, van 10u tot 13u
Gemeentehuis – inkomhal
Wemmelsesteenweg 100
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Autoloze zondag
De nazomer op zijn best
Het ziet er naar uit dat 22 september de
laatste nazomerdag van het jaar was, of
het moet zijn dat oktober alsnog voor
verrassingen zorgt. En wil het nu net
lukken dat juist op die dag de jaarlijkse
autoloze zondag ingepland stond…

H

et was een drukte van jewelste op
en rond het Kardinaal Mercierplein,
waar Jette dorp als naar goede autoloze zondagse gewoonte zijn tenten had opgeslagen. Hoewel, op het gazon
voor het stationsgebouw ging het er heel relaxed aan toe, hoe kan het ook anders met
een aangenaam zonnetje en een dito temperatuur. Aan de andere kant van de adrenalineschaal situeerden zich dan weer de

exploten van Maxextrême op het skatepark.
Met de overige activiteiten meegerekend,
zorgde Jette dorp anno 2019 voor de perfecte
mix van spanning en ontspanning.

Toen iets na zessen de eerste bui kwam
aanwaaien, kon deze editie van de Autoloze
zondag voor het talrijk opgekomen publiek
al lang niet meer stuk…

INFOS

oktober 2019

werken

C. HOORNAERTSTRAAT
Heraanleg
Momenteel wordt de C. Hoornaertstraat
volledig heraangelegd. Deze werken zullen duren tot eind januari 2020.

J. LAHAYESTRAAT
Renovatie riolering
In de J. Lahayestraat voert Vivaqua momenteel renovatiewerken uit aan het
rioleringsnetwerk. Deze werken moeten
zorgen voor een beter beheer van het
afvalwater. Na afloop van deze werken
wordt de straat volledig gerenoveerd en
zal het autoverkeer er onmogelijk zijn.
Voor voetgangers blijft de straat bereikbaar.

PANNENHUISPLEIN
Heraanleg
Momenteel wordt het Pannenhuisplein
volledig heraangelegd. Deze werken
zouden tegen midden december achter
de rug moeten zijn. Tijdens de hele duur

van de werken zal het autoverkeer onderbroken zijn. Het plein blijft wel toegankelijk voor voetgangers.

DE LEVIS MIREPOIXLAAN
Asfaltering
In oktober wordt op de kritieke zones
van de de Levis Mirepoixlaan de bovenlaag van rijweg vervangen door een
nieuwe asfaltlaag. Deze werken zullen
niet langer dan een week in beslag
nemen.

J.J. CROCQLAAN
Heraanleg
Na de vernieuwing van de installaties
van Sibelga en Vivaqua en de aanleg
van twee nieuwe bushaltes door de
MIVB, is de gemeente begonnen met de
heraanleg van de fiets- en voetpaden in
de J.J. Crocqlaan, tussen de twee rotondes. Tijdens de werken blijft de
straat bereikbaar voor auto’s, fietsers en
voetgangers.

O. WARLANDLAAN
Tijdelijke maatregelen
Om de snelheid in de O. Warlandlaan te
verminderen worden een aantal tijdelijke maatregelen van kracht in het gedeelte gelegen tussen de C. Woestelaan
en de Pannenhuisstraat. De werken zullen twee weken duren en een beperkte
impact hebben op de parkeersituatie.
De toegang tot de garages blijft verzekerd.

DIKKE BEUKLAAN
Werken tram 9
In februari 2019 gingen de werken voor
de verlenging van tramlijn 9 tussen Dikke
Beuk en de toekomstige halte Koning
Boudewijn van start. Meer info over deze
werken op www.tram9.brussels en
www.mivb.be of via 0800.94.001 (van 9u
tot 12u).
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Verbeyststraat voortaan schoolstraat
Betere luchtkwaliteit en verkeersveiligheid voor 2.600 leerlingen
Op maandag 23 september werd de
Verbeyststraat feestelijk ingehuldigd
als schoolstraat. Tussen 8u en 8.50u
– de start van de schooldag – zijn
enkel voetgangers en fietsers toegelaten in de straat. Dit zal niet alleen de
luchtkwaliteit verbeteren, maar ook
de verkeersveiligheid van de maar
liefst 2.600 leerlingen die in de Verbeyststraat naar school gaan.

I

n de Verbeyststraat vinden we het SintPieterscollege en de Franstalige tegenhanger Collège Saint-Pierre, met telkens
een sectie lager en secundair onderwijs.
In totaal zijn deze scholen goed voor 2.600
leerlingen, hetgeen van de Verbeyststraat de
grootste schoolstraat van het Gewest maakt.
Door voertuigen uit de straat te bannen
bij de start van de schooldag, worden de
leerlingen gestimuleerd om voor ‘zachte’ vervoersmiddelen te kiezen en te voet, met de
fiets, de step of het openbaar vervoer naar
school te komen.

Deze maatregel zal gedurende drie maanden getest worden. Als de evaluatie tussen
de scholen, de ouders, de omwonenden en

de MIVB positief is, kan het initiatief definitief ingevoerd worden.

Jette haalt subsidie binnen
voor fietsproject
Eugène Toussaintstraat krijgt nieuwe fietsers- en voetgangersbrug
Binnen afzienbare tijd krijgt de spoorwegbrug over de Toussaintstraat het
gezelschap van een fietsers- en voetgangersbrug. Het project moet Ganshoren verbinden met de Jetse
stationsbuurt.

V

oetgangers kunnen al langer via een
trap de E. Toussaintstraat oversteken, maar fietsers moesten zich tot
dusver behelpen via een steile helling naast de sporen. Daar komt met een
passerelle naast de bestaande spoorwegbrug
binnenkort dus verandering in.

Financiële steun
Het was het Brusselse bureau Árter dat als
winnaar uit de bus kwam bij de wedstrijd
voor de fietsers- en voetgangersbrug. Voor
de bouw ervan heeft Jette ruim 178.000 ¤
aan projectsteun gekregen van het Fonds
Bikes in Brussels, waarmee een anonieme
weldoener fietsprojecten in Brussel een duwtje in de rug wil geven. De gemeente Jette
betaalt de rest van de volledige kostprijs die
zo’n 330.000 ¤ bedraagt.

Planning
Eind oktober vraagt Jette bij het Gewest een
bouwvergunning aan voor het project dat, als
alles meezit, in augustus volgend jaar uit de

startblokken zou moeten schieten. Na de werken onder de brug – de verhoging van het
voetpad en de aanleg van een nieuwe bushalte
– wordt de bouw van de passerelle zelf aangevat. Dit totaalproject moet de Ganshorense
Tuinwijk verbinden met het station van Jette en
het Kardinaal Mercierplein en ook het Koning
Boudewijnpark vlotter bereikbaar maken.
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Reinheid het hele jaar door
Het vallen van het blad…
sneeuw- en ijsvrij moeten zijn. De weggeveegde
sneeuw moet opgehoopt op de rand van het
voetpad liggen en niet op de rijweg om riolen
en goten vrij te houden. Als u zelf niet in de
mogelijkheid bent (wegens ouderdom, handicap) om uw voetpad te onderhouden, vraag
dan hulp aan de buren, andere bewoners van
het gebouw of doe een beroep op de diensten
van het PWA (dienstencheques).

Slechte staat

Was u van plan uw bezem opnieuw boven te halen voor
Halloween? Goed idee! Want oktober, dat is herfst en vallende blaren. Hoog tijd om zich uit te rusten om wat seizoensgebonden klusjes te klaren…

O

f u nu eigenaar of huurder bent, in
beide gevallen bent u verantwoordelijk voor de staat van uw voetpad. U
staat dus in voor het onderhoud
ervan: wieden in de lente en de zomer, samen
vegen van de dode blaren in de herfst en
sneeuw- en ijsvrij houden in de winter.

Hoe bladvrij houden?
Terwijl de regels voor dode blaren (bijeen vegen
en meegeven met het groenafval) eenvoudig
zijn, zijn die bij sneeuw en ijzel iets ingewikkelder. Het algemeen politiereglement preciseert
met name dat voetpaden voor twee derden van
de breedte, met een minimum van 1,5 m,

Als u een verzakking of een losliggende tegel
of steen opmerkt, moet u de Technische dienst
van de openbare ruimte (technische-dienstopenbare-ruimte@jette.irisnet.be – 02.478.22.99)
hiervan op de hoogte stellen. U kan dit ook
melden via de applicatie Fix My Street. Als de
schade te wijten is aan werken of aan de tussenkomst van een derde partij, dan moet de
herstelling uitgevoerd worden door de verantwoordelijke onderneming. In sommige gevallen
zullen de kosten verhaald worden op de eigenaar, al kan de gemeente een beroep doen op
een gespecialiseerde firma voor de herstellingswerken. Naast een eventuele GAS- boete voor
het niet respecteren van het algemeen politiereglement, worden eigenaars die hun voetpad
niet onderhouden verantwoordelijk gesteld als
iemand verwondingen oploopt door een gebrekkig onderhoud… Beter voorkomen dus!

Een vraag over sorteren?
Een klein gebaar, een grote impact!
‘Waar kan ik terecht met vervallen geneesmiddelen?
Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen
weggieten of doorspoelen is schadelijk
voor het milieu en dus verboden. Ze weggooien in de vuilnisbak is ook niet aan te
raden (bereikbaar voor kinderen, huisdieren, enz.). Daarom voorziet de farmaceutische industrie in een initiatief om vervallen
of ongebruikte geneesmiddelen op een milieuvriendelijke en veilige manier in te zamelen of te vernietigen. U kan er namelijk

mee terecht in uw apotheek, maar zorg er
wel voor dat u eerst de overtollige verpakking (kartonnen doosjes, bijsluiters, lege
strips,…) verwijdert en deponeert in de
witte of gele vuilniszak. Hou er ook rekening mee dat de apotheken geen naalden
(veilig verpakt af te geven in het containerpark), resten van cosmeticaproducten
(hoort bij het restafval) of chemisch afval
(af te geven in het containerpark of een

Proxy Chimik-inzamelpunt) aanvaarden.
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.
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Ecobouwers Opendeur
Alles over renoveren en duurzame woningen

Hebt u bouw- of renovatieplannen? Bent u op zoek naar materialen en installaties die energiebesparend zijn en rekening
houden met het milieu en de volksgezondheid? Dan is de Ecobouwers Opendeur iets voor u!

D

e Ecobouwers Opendeur vindt
plaats op 9, 10, 11, 16 en 17 november 2019 en is een organisatie van
Ecoconso en de Bond Beter Leefmilieu, met de steun van Leefmilieu Brussel.
U kan er gratis en op een originele en concrete manier voorbeelden ontdekken van
duurzame bouw- en renovatieprojecten in
Brussel.

Inschrijven kan vanaf nu



Tijdens Ecobouwers Opendeur openen bewoners uitzonderlijk de deuren van hun woning.
Gedurende anderhalf uur ontvangen ze bezoekers in kleine groepjes, beantwoorden ze al uw
vragen en geven ze uitleg bij hun keuze wat betreft energie, isolatie, verwarming, materialen,…
Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu online
inschrijven.

Ecobouwers Opendeur
9, 10, 11, 16 en 17 november 2019
Gratis, inschrijven verplicht
Meer info en inschrijvingen:
www.ecobouwers.be

Reinheidsacties
Mooie resultaten in Jette

E

ind september stond in het teken van
de reinheid in Jette, met verschillende
acties door de gemeentediensten, van
en voor de Jettenaren. Dankzij het enthousiasme en de motivatie van de Jettenaren,
haalden deze acties mooie resultaten. De
deelnemers worden hartelijk bedankt voor
hun bijdrage!

World Cleanup Day





40 deelnemers
15 blauwe zakken (60l)
25 witte zakken (60l)
3 m3 ingezameld sluikstort

PROXY CHIMIK IN JETTE
Oktober 2019

Fill the bottle
Meer dan 60 kinderen
 65l ingezamelde sigarettenpeuken
 Op het Kardinaal Mercierplein en omgeving
 Rond het kerkhof van Jette




Kardinaal Mercierplein
14 oktober, van 17u to 17.45u



H. Liebrechtlaan
(kant J.B. Moyensstraat),
niet in oktober



Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
28 oktober, 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

Mobiel containerpark








200
grof
293
grof
340
grof
274
grof

bezoekers en
huisvuil in de
bezoekers en
huisvuil in de
bezoekers en
huisvuil in de
bezoekers en
huisvuil in de

5 containers van 36
Ongenastraat
5 containers van 36
J. Schuermansstraat
7 containers van 36
F. Lenoirstraat
6 containers van 36
P. De Mertenstraat

m3
m3
m3
m3
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Jette laat maaien voor wat het is
Meer plaats voor de natuur
Sinds dit jaar past de gemeentelijke
beplantingsdienst het ‘Laat maaienprincipe’ toe voor bepaalde openbare
groene ruimtes. Dit betekent dat de
natuur meer vrij spel krijgt, hetgeen
de biodiversiteit ten goede komt.

H

et principe van laat maaien is simpel: maai minder en geef de bloemen een kans om te groeien, zodat
ze ook meer insecten kunnen aantrekken. Meer biodiversiteit is het resultaat.
Concreet betekent dit dat er nog slecht 1 à 2
maal per jaar (i.p.v. 2 maal per maand) gemaaid wordt in enkele speciaal geselecteerde
zones. Het proces levert veel bloemen op die
op hun beurt insecten en vlinders lokken.
Deze nieuwe filosofie vraagt zowel van de
tuiniers als van de bewoners een mentaliteitswijziging. Heel wat Jettenaren stelden
zich vragen bij het ietwat ruigere uitzicht van
de groene ruimtes, terwijl het een duidelijke
ecologische keuze is. Een keuze die meer
plaats laat voor de natuur.

7>13
okt.

Week van de gezondheid in Jette
Sensibilisering en preventie

Om de Jettenaren te sensibiliseren rond
diverse thema’s die verband houden
met gezondheid, organiseert de gemeente Jette in oktober een Week van
de gezondheid. Op het programma:
twee filmvoorstellingen, twee lezingen,
een wandeling/loopwedstrijd, ontmoetingen met verenigingen en tal van activiteiten voor groot en klein.

sche aspecten is het ook belangrijk om steun
en begrip te ondervinden. Het programma
van de Jetse Week van de gezondheid staan
7 activiteiten die deze kwesties uit verschillende oogpunten bekijken.

O



10/10 om 13.30u:
Lezing preventie diabetes
13/10 om 9.30u: Walk & run –
wandeling/loopwedstrijd Pink Ribbonettes

Meer info: www.jette.be

Dit is het het programma in groten
lijnen:


p het vlak van gezondheid, spelen
preventie, fysieke activiteit en gezond leven een belangrijke rol als
het erop aan komt bepaalde complicaties te vermijden. Maar naast de medi-









7/10 om 15u : Lezing preventie beroertes
7/10 om 19.30u: Filmvoorstelling ‘Nuage’
9/10 om 14u: Lezing dys-stoornissen
9/10 om 18u: Inhuldiging Platform Gelijke
kansen
10/10 om 9u: Filmvoorstelling voor senioren en presentatie infopunt Viva ! Jette



Van 7 tot 13 oktober 2019
Week van de gezondheid
Gratis, inschrijven verplicht
Inschrijven voor de activiteiten:
02.422.31.24
vsc-slb@jette.irisnet.be
Inschrijven voor de wandeling/loopwedstrijd: pinkribbonettebxl@gmail.com
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Op bezoek bij geëngageerde Jettenaren
Internationale solidariteit: Medische praktijk Ronel
dige apparatuur te geven om haar suikerspiegel en haar bloeddruk te meten. Sindsdien is
ze zelfredzaam. Ze beweegt meer en is zelfstandiger geworden. Tegenwoordig bestudeert ze zorgvuldig welke medicamenten de
dokter haar voorschrijft om te zien of hij zich
niet vergist’, lacht de jonge Jetse.

Uitleggen, begeleiden en behandelen

In juni kwamen een aantal Jetse verenigingen samen om de
banden aan te halen en mekaar beter te leren kennen. Na
Mukono Assistance stellen we je deze maand Ghislaine
Ronel voor, een verpleegster van Tsjadische origine die op
haar 27ste grootse plannen heeft met haar geboorteland.

G

hislaine Ronel komt in 2007 aan in
België, behaalt in 2014 haar diploma
als verpleegster en gaat meteen aan
de slag in Brusselse ziekenhuizen.
Ze heeft momenteel een praktijk in het Chirec-ziekenhuis in Delta, maar haar hart ligt
nog altijd in haar geboorteland, waar haar
ouders en haar grootmoeder wonen en waar
ze zich op het vlak van volksgezondheid nuttig wil maken.

Terug naar de bron
Toen ze in juli 2015 in Tsjaad op vakantie
was om er haar familie en vrienden opnieuw
te zien, werd de jonge verpleegster voortdurend aangeklampt om zorgen toe te dienen,
te antwoorden op medische vragen of om
haar familie te vergezellen naar de dokter: ‘Ik
werd er me van bewust dat de mensen daar
geen andere keuze hebben dan naar het ziekenhuis te gaan als ze medische zorgen
nodig hebben. Bovendien hebben ze daar
geld voor nodig, en dat is niet voor iedereen
even vanzelfsprekend’, vertelt Ghislaine.
Terug in België probeert de jonge vrouw hiervoor een oplossing te vinden, maar haar om-

geving probeert haar op andere gedachten te
brengen: ‘Ik was pas 21 toen en had net mijn
studies achter de rug. Mijn familie wilde me
beschermen en mijn vrienden raadden me
aan om op de eerste plaats aan mezelf te
denken’, legt ze uit.

Een patiënte in de familie
Nog altijd overtuigd van haar project, keert
Ghislaine in 2017 terug naar Tsjaad om een
stand van zaken op te maken: ‘Ik had me
goed geïnformeerd over het gezondheidssysteem aldaar en de manier waarop de medische hulp er georganiseerd is. Maar als
Europese verpleegster zien hoe het er ter
plaatse aan toe gaat, viel niet echt mee. Dus
veranderde ik van strategie en begon ik mijn
grootmoeder te begeleiden bij haar consultaties’. Bij deze bezoeken werd Ghislaine echter al vlug geconfronteerd met een gebrek
aan communicatie. ‘Mijn grootmoeder nam
medicatie zonder echt te weten waarom. Ze
kreeg ook geen enkele uitleg over haar
ziekte. Dus kwam ik op het idee om praktische fiches over diabetes en hypertensie voor
haar te maken en haar een looprek en de no-

Ghislaine wil nu andere patiënten laten
profiteren van zo’n begeleiding en daarom
heeft ze stappen ondernomen om een praktijk te openen in een buitenwijk van Ndjamena, de hoofdstad van Tsjaad. ‘Ik heb al
een lokaal in Koundoul en ben bezig mijn
medische fiches rond diabetes, hypertensie
en obesitas op punt te stellen. Dit zijn allemaal ziektes die gemakkelijk onder controle
te houden zijn door dagelijkse gewoonten’,
legt ze uit.

“

‘Een systeem van thuiszorg is zeer
zeldzaam in Tsjaad, maar wel essentieel voor personen die zich niet naar
een ziekenhuis kunnen verplaatsen’

Naast hen informeren zou Ghislaine toekomstige patiënten graag een ruimte bieden
waar ze verzorgd en begeleid kunnen worden. ‘Ik zou de zieken en de noden van de
patiënten ook in kaart willen brengen om een
systeem van thuiszorg te kunnen ontwikkelen. Zo’n systeem is zeer zeldzaam in Tsjaad,
maar wel essentieel voor personen die zich
niet naar een ziekenhuis kunnen verplaatsen.
Momenteel wacht Ghislaine op de officiële
goedkeuring van de overheid om haar centrum te openen. Ondertussen gaat ze op
zoek naar medisch materiaal, subsidies en
mankracht om haar te helpen bij de lancering
van haar project. Ben je haar project genegen
en wil je haar bijstaan met financiële of materiële hulp? Neem dan zeker contact met
haar op.
Meer info:
Ghislaine Ronel
ronelghislaine@yahoo.fr – 0489.05.47.51
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Bloem- of groentezaden op overschot?
Denk aan de zadenbib!

De standaardisering van de gebruikte plantensoorten vormt
een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit. Om hiertegen
de strijd aan te binden riep de gemeente Jette in 2016 de
zadenbib in het leven.

D

e zadenbib werd ondergebracht in
de Nederlandstalige bib en is een
samenwerking met de Franstalige
bibliotheek. Het principe ervan is
eenvoudig: iedereen kan er gratis zaden
meenemen. De enige voorwaarde is dat iedereen, indien mogelijk, geoogste zaden binnenbrengt, om zo een uitgebreide
zadencollectie te kunnen samenstellen.

binnen te brengen in de Nederlandstalige bibliotheek. Een team vrijwilligers zal ze verpakken in zakjes en ze toevoegen aan de
zadenbib. Hou er wel rekening mee dat enkel
biologische zaden en zaden van eigen kweek
aanvaard worden, en dit om hybride zaden
(F1) en zaden behandeld met pesticiden te
vermijden.

(kleur, bloeiperiode,…) vermeldt. Je kan hiervoor ook gebruik maken van de fiches, beschikbaar in beide landstalen, die je vindt in
de bib of op jette.bibliotheek.be. Op diezelfde website vind je ook de openingsuren
van de Nederlandstalige bibliotheek.
Meer info: bibliotheek@jette.irisnet.be
02.427.76.07 (Saskia Wybo en Gerina Dijkema)

Praktisch
Oproep
Om de collectie zaden op peil te houden
en uit te breiden, rekent de zadenbib op iedereen die zaden op overschot heeft om ze

2>12
okt.

A

Breng de zaden binnen aan het onthaal
van de Nederlandstalige bibliotheek, in een
verpakking naar keuze waarop je de plantensoort en eventuele bijkomende informatie



Zadenbib
Nederlandstalige
bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6

Week van de Fair Trade

ls FairTradeGemeente neemt de gemeente Jette als naar goede gewoonte opnieuw deel aan de Week
van de Fair Trade, die dit jaar plaatsvindt van 2 tot 12 oktober.
Eerlijke handel ijvert voor een eerlijke verloning van de producenten en betere werkomstandigheden.
Juist
omdat
deze
voorwaarden in de textielsector maar al te
vaak niet nagekomen worden, koos Jette ervoor om deze problematiek aan te kaarten
en tijdens de Week van de Fair Trade dit jaar

te focussen op de productie en de consumptie van kleren. Het wordt tijd dat we minder
en beter verbruiken!
Het volledige programma van de Week van
de Fair Trade vind je op www.jette.be. Daarnaast is er een brochure die meer uitleg geeft
over deze problematiek, labels en oplossingen, en een overzicht biedt van alle Jetse
adresjes waar je ecologische verantwoord
textiel vindt. Je kan deze brochure raadplegen op www.jette.be of aanvragen via
02.422.31.12.
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Agenda

Duurzame ontwikkeling

4.10

Jette Met Special ‘textiel’
Probeer de producten van de
marktkramers en lokale ambachtslui, neem deel aan gratis
workshops rond recyclage van
oude stoffen, kom langs op de
infostands en laat je verrassen
door de kledinglijn Made in
Jette, snuister in het aanbod
tweedehandskleren en -accessoires, ontmoet ontwerpers en
ontdek ecologisch verantwoorde creaties,…
Jette Met Special ‘textiel’
Woensdag 9 oktober, van
14.30u tot 18.30u
Kardinaal Mercierplein

16.10

Lezing

Dierenwelzijn
Lezing over verschillende aspecten rond dierenwelzijn: de
gedragsnoden en hoe ze in te
vullen, met speciale aandacht
voor de huisvesting. Het gaat
over de meest voorkomende
huisdieren: honden, katten, vogels en knaagdieren. (Toekomstige) eigenaars van dieren
krijgen tips en informatie over
de relatie tussen dieren en andere levende wezens.

Lezing Dierenwelzijn
Woensdag 16 oktober om
18.30u
Dienst Beplantingen
Laarbeeklaan 120
Gratis, inschrijven gewenst
(ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.01)
19.10

Geleide wandeling

‘Op ontdekkingstocht
naar paddenstoelen’
Het Laarbeekbos is een baken
van biodiversiteit. Tijdens deze
wandeling ontdekken we een
facet daarvan: de wereld van de
paddenstoelen. De Natuurgids
van het CEBO legt de geheimen
uit van dit levend organisme,
dat dierlijk noch plantaardig is.
Aangezien het plukken van
champignons in Brussel verboden is, vertelt de gids hoe we
paddenstoelen kunnen herkennen zonder schade toe te brengen aan de biodiversiteit.
‘Op ontdekkingstocht naar
paddenstoelen’
Zaterdag 19 oktober, van 14u
tot 16u (vertrekplaats bushalte
UZ-VUB)
Gratis, inschrijven verplicht
(ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.01)

20.10

23.10

Diagnostische workshop

Jette Met herfstfeest

Op zoek naar de natuur in
de wijk
De gemeente Jette neemt deel
aan het project van het Brussels
Ecologisch Netwerk dat opgezet
is door Leefmilieu Brussel. Dit
project wil de groene plekken in
de stad met elkaar verbinden en
zorgen voor meer natuur en
meer levenskwaliteit. In deze
workshop bestuderen we concrete en innoverende milieugebonden aanpassingen die
uitgevoerd zullen worden, in eerste instantie op wijkniveau en
op termijn in heel het gewest.
De studie zal zich toespitsen op
de wijk ‘Tentoonstellingslaan Tuinen van Jette’, maar de workshop is toegankelijk voor iedereen.
Op zoek naar de natuur in de
wijk
Zondag 20 oktober,
van 14u tot 17u
Wouterspaviljoen
A. Woutersstraat 12
Gratis, inschrijven gewenst
(reseau_ecologique@21solutions.eu – 02.502.99.93)
Drink en lunch voorzien
Meer info:
ddo@jette.irisnet.be –
02.422.31.03

De producenten en marktkramers van Jette Met laten zich
inspireren door de herfst voor
de bereiding van seizoensdegustaties. Verzamel de stempels door je inkopen te doen
op Jette Met en je zal extra verwend worden op het herfstfeest!
Jette Met herfstfeest
Woensdag 23 oktober,
van 14.30u tot 18.30u
Kardinaal Mercierplein
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Platform Gelijke kansen
Lancering en oproep

De gemeente Jette zet zich al jaren in voor sociale cohesie,
de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor gehandicapten en de strijd tegen discriminatie. De lancering van het
Platform Gelijke kansen ligt in de lijn van dit engagement.
Dit initiatief wil een actieplan uitwerken rond handicap,
gelijkheid tussen vrouwen en mannen en steun aan de
LGBT-gemeenschap.

W

il je meer te weten komen over
dit project? Schrijf je dan in voor
de lancering van het nieuwe
Platform Gelijke kansen, op
woensdag 9 oktober. Op het programma:
mini-tentoonstellingen, buffet aangeboden
door het Europese project SOLID (Local solidarity – Global Solidarity Network), met gelegenheid tot kennismaking en uitwisseling
met verenigingen.

Verenigingen in de kijker
Tijdens deze lanceringsavond kan je kennismaken met verenigingen die concrete actiepistes voorstellen rond thema’s die
gesteund worden door het Platform Gelijke
kansen.
De Nationale Federatie voor Personen met
een Handicap, die over een Jetse afdeling beschikt, vertelt u alles over de activiteiten die
ze organiseert voor personen met een handicap, hun familie en sympathisanten.
Het RainbowHouse, de vereniging die de
LGBT-rechten verdedigt, stelt enkele van zijn
belangrijkste projecten voor: opvang en

steun voor asielzoekers, sensibilisering rond
homo-ouderschap en transgenderkinderen in
scholen, aanpassing van de openbare ruimte,
enz.
Espace Femmes Jette stelt haar campagne
‘Verovering van de openbare ruimte’ voor.
Deze campagne moet het publiek en de politieke klasse sensibiliseren rond seksuele intimidatie op straat en seksisme in de
openbare ruimte.
Le planning familial de Jette stelt zijn onthaalprojecten voor het LGBT-publiek voor,
alsook de website ‘Go to Gyneco’ die veilige
seks en optimale medische follow-up promoot, seksuele gezondheid bevordert en
strijdt tegen discriminatie.

in de thema’s die in de loop van de avond
aangesneden zijn. Om 20.30u wordt de
avond afgesloten met een lokaal buffet aangeboden door het Jetse Centre culturel in het
kader van het Europese project SOLID.
Door je aanwezigheid help je mee van
Jette een inclusieve gemeente te maken en
steun je de strijd tegen discriminatie!
Inschrijven verplicht:
vsc-slb@jette.irisnet.be – 02.422.31.24


Lancering Platform Gelijke kansen
Woensdag 9 oktober, vanaf 18u
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 145
Gratis

Expo’s, uitwisselingen en buffet
Naast tussenkomsten van verenigingen
zijn er kleine tentoonstellingen die getuigen
over het engagement van de verenigingen en
de realiteit op het terrein. De deelnemers krijgen ook de kans om te discussiëren met de
initiatiefnemers van projecten en andere personen te ontmoeten die geïnteresseerd zijn







18u:
Apero en expo’s
18.30u: Welkomstwoord
19u:
Presentatie van de projecten
20u: Q&A
20.30u: Lokaal buffet SOLID
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5&6
nov.

Tweedehandsbeurs
Speelgoed, kinderboeken, babymateriaal en skikledij
broeken, handschoenen als skibrillen.
Wie koopjes wil doen, kan op dinsdag 5 november, van 19 tot 21u, en op woensdag 6 november, van 9 tot 17u, terecht in de
Gemeentelijke Feestzaal. De opbrengst van
deze beurs en de niet-verkochte artikelen die
niet gerecupereerd werden, gaan naar een
goed doel.


Tijd om uw kasten leeg te maken en deel te nemen
aan de beurs voor speelgoed, kinderboeken, babymateriaal en skikleren van de Jetse Ligue des Familles.
Waar en wanneer kan u
uw spullen afgeven?






Zonder afspraak, op dinsdag 5 november
van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur, in de
Gemeentelijke feestzaal
Prijs: 1 ¤/lot voor leden van la Ligue des
Familles (2 loten van max. 20 stuks/persoon) – 4 ¤/lot voor niet-leden (1 lot van
max. 20 stuks/persoon)
Recuperatie niet-verkochte artikelen:
woensdag 6 november, van 19 tot 19.45u.

Beurs voor speelgoed, kinderboeken,
babymateriaal en skikleren
Dinsdag 5 november, van 19u tot 21u
Woensdag 6 november, van 9u tot 17u
Gemeentelijke feestzaal, Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping) – betaalparking achter het station
Afgifte artikelen: 5 november, van 9u tot
12u en van 13u tot 17u, zonder afspraak

Enkele regels om in acht te nemen
Uit respect voor de kopers moeten het materiaal en de kleren in perfecte staat zijn. Gezelschapsspellen moeten compleet zijn en een
handleiding bevatten. Speelgoed op batterijen
zal getest worden, u mag de batterijen er dus
in laten steken. Gadgets, videocassettes en pluchen speelgoed worden (praktisch) niet aanvaard. De boeken moeten in onberispelijke
staat zijn en als ze in loten worden aangeboden moeten ze uit dezelfde collectie komen.
Onder skiuitrusting vallen zowel salopettes,

8 en 9 oktober 2019

Beurs voor winter-, sporten zwangerschapskledij
Op 8 en 9 oktober organiseert la Ligue des
Familles zijn traditionele beurs voor winter-,
sport- (0 tot 16 jaar) en zwangerschapskledij.
Afspraak op dinsdag 8 oktober, van 19u tot
21u, en op woensdag 9 oktober, van 9u tot
15u, in de Gemeentelijke feestzaal. Tijd om
gouden zaakjes te doen!
Meer info: ldf.jette@gmx.com

Vrijwilligers gezocht
In Ronald McDonald Huis kunnen gezinnen van zieke kinderen logeren
Heb je een paar uurtjes vrij en vind je
het fijn om daar een zinvolle invulling
aan te geven? Dan is het Ronald
McDonald Huis op zoek naar jou!

A

ls je kind ziek is en in het ziekenhuis
is opgenomen, dan wil je als ouder
maar één ding: dicht bij je kind zijn.
In het Ronald McDonald Huis Brussel
kan dat ! Hier logeren gezinnen waarvan het
kind is opgenomen in het UZ Brussel.
Het Ronald McDonald Huis is volledig afhankelijk van giften en donaties en kan enkel bestaan
dankzij de inzet van vrijwilligers. Het zijn deze

vrijwilligers die de sfeer geven aan het Huis.
Het Huis is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die beschikken over goede sociale vaardigheden en het prettig vinden het Huis netjes
te houden. Reken op ongeveer 3u, tijdens de
week of in het weekend.

Veel voorkomende werkzaamheden in
het Huis zijn o.a:






Het in- en uitschrijven van gasten
Het bedienen van de telefoon
Het bieden van een luisterend oor
(indien gewenst)
Het opruimen en schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes

Meer info:
Katia De Greve - 0472.724.748
katia.degreve@kinderfonds.be
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Economisch leven

Jetse zondagsmarkt

Le Roi du Cuberdon

Binnen het ruime aanbod op de
Jetse zondagsmarkt stellen we u
deze maand een oudgediende van
koninklijke bloede voor: Le Roi du
Cuberdon. En het recept voor het artisanaal bereide paradepaardje van
deze producent – de cuberdon –
gaat terug tot 1932!

E

rgens halverwege de Timmermansstraat staat een op het eerste gezicht bescheiden kraampje dat
weliswaar ambachtelijke delicatessen van de hoogste kwaliteit aanbiedt. Le
Roi du Cuberdon is niet voor niets een van
de weinige marktkramers op de Jetse zondagsmarkt die met recht en reden het
keurmerk ‘Erkend ambacht’ mag dragen.
Alle producten zijn 100 % artisanaal en
zonder kleurstoffen of bewaarmiddelen
vervaardigd. Zowel snoepers als fijnproevers vinden er gegarandeerd hun gading,
al zal de ene het dan misschien hebben
over ‘neuzekes’ en ‘gommekes’, terwijl de
andere naar het lekkers eerder zal verwijzen als ‘cuberdons’ en ‘pâtes de fruits’…

INFOFICHE LE ROI DU CUBERDON
Naam

Le Roi du Cuberdon

Thuisbasis

Sint-Niklaas

Product

Cuberdons, pâtes de fruit, gommen en afgeleide producten
(siroop, pasta,…)

Standplaats

P. Timmermansstraat

Op de Jetse zondagmarkt

Sinds 1997

Website

www.leroiducuberdon.be
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21

nov.

Seniorensalon
Nuttige informatie voor de derde leeftijd

Na het succes van vorige edities staat er dit jaar opnieuw een
Seniorensalon gepland. Dit tweetalig initiatief slaat namelijk
op 21 november zijn tenten op in de Gemeentelijke feestzaal
en zal er, naast broodjes en gebak vooral veel informatie serveren.

D

e Jetse senioren zijn altijd al verwend geweest als het op activiteiten
met een hoog amusementsgehalte
aankomt. Daarom dat de gemeente
Jette, het OCMW en diverse partners de handen in elkaar geslagen hebben om opnieuw
een seniorennamiddag te organiseren waar
het informatieve luik op de eerste plaats
komt, maar tegelijkertijd gezorgd wordt voor
een gezellige omkadering.

Infostands en lezingen
Het Seniorensalon vindt plaats op donderdag 21 november 2019, van 12 tot 17 uur. Op

diverse infostands zal u er terecht kunnen
voor informatie en antwoorden op al uw
eventuele vragen rond activiteiten voor senioren, sociale zaken, rechten, paramedische
hulp,... Op het programma staan ook twee lezingen die plaatsvinden in de nabijgelegen
Nederlandstalige bibliotheek (J. Verdoodtzaal,
2de verdieping - lift aanwezig).
Om de innerlijke mens te versterken zijn
er uiteraard broodjes en gebak voorzien aan
democratische prijzen. Kortom, alle ingrediënten zullen aanwezig zijn om er een gezellige namiddag van te maken!
Het volledige programma van het Senio-

rensalon editie 2019 vindt u volgende maand
in Jette Info.
Meer info: 02.423.12.67



Seniorensalon
Donderdag 21 november 2019,
van 12u tot 17u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
(lezingen in Nederlandstalige bib,
Kardinaal Mercierplein 6)
Gratis
Toegankelijk voor minder mobiele personen
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Infoavond over de
sportieve actualiteit

Sport neemt een belangrijke plaats in
in het Jetse leven. Onze gemeente telt
duizenden sportievelingen, fantastische sportinfrastructuur en heel wat
sportieve initiatieven. Op een infoavond eind oktober kan je de Jetse
sportieve actualiteit ontdekken.

voorzitters, secretarissen, afgevaardigden,
spelers,…
Iedereen welkom.


Infoavond over de sportieve actualiteit
donderdag 24 oktober om 20u
in het Omnisportcentrum
Graafschap Jettelaan 3

O

p donderdagavond 24 oktober kan
je in het Omnisportcentrum terecht
voor de eerste infoavond over de
geplande sportinitiatieven de komende weken en maanden. Schepen van
Sport Benoît Gosselin en de voorzitter van
de vzw Sport te Jette Sébastien Defrance zullen het woord nemen en een stand van
zaken geven over de geplande sporttoernooien, het sportbal, steun aan de clubs, infrastructuur,… Er zal ook nog tijd zijn voor
vraag en antwoord en voor een glaasje achteraf.
Deze infoavond richt zich op de Jetse sporters, de leden van de Jetse sportclubs, hun

Nieuwe cursussen
bij Dojo de Jette
Turnen voor volwassenen en
sport voor kinderen

D

it jaar stelt de sportclub Dojo de Jette,
gelegen in de Wemmelsesteenweg,
twee nieuwe cursussen voor: Energy
Gym voor volwassen en een voorbereiding op
gevechtssport voor jonge kinderen.

Energy gym
Een les Energy gym begint met een opwarming en progressieve opbouw om het lichaam voor te bereiden op de inspanning.
Vervolgens worden de belangrijkste spiergroepen (benen, buik, billen, armen) met
eenvoudige bewegingen gestimuleerd. Om af
te sluiten is er stretching, lichte gymnastiek
met als doel het hele lichaam uit te rekken
en soepel te houden. Deze cursussen zijn
toegankelijk voor iedereen en vinden plaats
overdag. Mogelijkheid tot gratis proefles.

Voorbereiding op gevechtssport

Club Norwest
zoekt vrijwilligers

H

eb je wat tijd vrij en wil je die spenderen aan anderen? Club Norwest,
die de banden met psychologisch
kwetsbare personen wil aanhalen, is op zoek
naar vrijwilligers om in opvang te voorzien.

Dit zijn de belangrijkste taken van de
vrijwilligers:








De leden ontvangen, van maandag tot vrijdag, van 10u tot 13u of van 13u tot 16u
Het specifieke karakter van het project uitleggen
Zich bezighouden met de dagelijkse werking (dienst, kassa, spelen,...)
Zorgen voor een goede sfeer

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met
Niels of Olivia op 0479.28.19.52 of mail
naar niels.osselaer@norwest.be

In samenwerking met Royal Judo Club de
Jette (judo) en Shitokaï (karate) heeft Dojo
de Jette een nieuwe richting in het leven geroepen. Kinderen van 4 tot 6 jaar kunnen er
zich vertrouwd maken met de praktijk van
gevechtssport, meer specifiek judo en karate.
De cursussen vinden plaats op donderdag,
van 17u tot 17.45u.
Meer info: dojo-jette.be
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Labolobo start nieuw seizoen

Labolobo start het nieuwe seizoen met een sociocultureel en artistiek programma voor alle leeftijden. Deze vzw die solidariteit tussen alle generaties bevordert, organiseert het hele jaar door in haar
recreatieruimte tal van stages, animaties en activiteiten die uitwisseling, creatie en het welzijn van iedereen voor ogen hebben. Hier
volgt een kort overzicht van wat je dit jaar kan verwachten.
Aarzel niet om de website te raadplegen voor meer details.



Ontspanning op vrijdag



Ontspannende voormiddag voor ouders (of
grootouders) en jonge kinderen die niet naar
de crèche gaan (van 18 maanden tot 3 jaar).
Voor de kinderen: psychomotorische activiteit, mini-yoga, relaxatie
Voor de volwassenen: ontspanning en uitwisseling van ervaringen


Koele Zondag

De intergenerationele namiddagen onder
vrienden of familie zijn terug, met tal van genodigden, om samen te spelen, lezen, kennis
te maken en te proeven. Chess Café met
Kevin Deruyver op het einde van de namiddag.


Cyclus methodologie voor
adolescenten ‘MéthoAdo’

Goed studeren en tezelfdertijd zelfstandig en
volwassen worden, het kan!
Cyclus van 3 workshops voor 12-14 jaar.



3 intensieve workshops op zondag



• Wing Tsun Kung Fu Self Défense (27/10)
In deze cursus kan je genieten van de diverse aspecten van Kung Fu: de zelfverdediging, de schoonheid van de kunst of
gezondheid en energie.
• Yoga Iyengar (24/11)
De yogalessen volgens B.K.S. Iyengar zijn
gebaseerd op de diepgaande beoefening
van asana’s (yogahoudingen) en pranayama (yogahoudingen), allemaal in de
zoektocht naar intensiteit en afstemming.
• Tai Chi met Anne-Rose Goyet (15/12)
Tai Chi Chuan & Qi Gong zijn voorouderlijke
Chinese lichaamspraktijken. Tijd om deze
‘long life’ technieken te (her)ontdekken.

Labolobo neemt dit jaar deel aan de Zinneke
Parade. Workshops van januari tot mei. Zin
om deel te nemen aan dit grote Brusselse
evenement?

Tuktuk Jette

Geniet met Tuktuk van de laatste mooie
dagen! Word vrijwillig chauffeur of geniet van
een wandeling! Opleiding voor chauffeurs
elke Koele Zondag om 15u.

Zinneke Parade

Info en inschrijvingen: www.labolobo.eu

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

Creatief
IBO De Puzzel
02.427.09.44 of 0492.22.63.09

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


Van 28 tot 31 oktober
(gesloten op 1 november)
Magritte
Wemmelsesteenweg 229
Van 7u tot 18.15u
Voor kleuters en kinderen tot en met
het 2de leerjaar
Inschrijven: tot 23 oktober 2019 via
depuzzelmagritte@sint-goedele.be
Leopold
Leopold I-straat 307
Van 7u tot 18.15u
Voor kinderen uit het lager onderwijs
en/of kinderen met een kleine broer
of zus in de kleuterklas
Inschrijven: tot 23 oktober 2019 viadepuzzelleopold@sint-goedele.be

Prijs: 88 ¤ + 7 ¤ lidgeld (1 maal per
jaar en per gezin)
Meer info: www.kinderboerderijjette.be

Artistiek
Atelier 34zero Muzeum
Rivierendreef 340

Tijdens de herfstvakantie organiseert
Atelier 34zero Muzeum initiatiestages
beeldhouwen waar kinderen van 6 tot
12 jaar hun creatieve talenten ontdekken via contact met materialen als hout,
metaal, klei,..., en door hen vertrouwd
te maken met de wereld en de taal van
hedendaagse kunst. Op het einde van
de stage volgt mini-tentoonstelling in
het museum.


Van 28 oktober tot en met 1 november
Telkens van 9u tot 16u (opvang
vanaf 8u en tot 17.30u: 2 ¤/uur)
Prijs: 100 ¤ (materialen en verzekering inbegrepen – lunch/picknick zelf
mee te brengen)
Inschrijvingen:
kinderen@atelier34zero.be

Open lucht
De Kinderboerderij van Jette

Artistiek
Labolobo

Kleine Sint-Annastraat 172

F. Lecharlierlaan 4

Eind oktober organiseert de Kinderboerderij een stage voor kinderen van 4 tot
6 jaar waarvoor nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. De verzorging van de
dieren en de ontdekking van de omgeving van de boerderij vormen er de rode
draad. Inschrijven voor deze stage kan
via de website van de Kinderboerderij.

Filmstage ‘Crazy fiction’
Stage voor kinderen van 7 tot 12 jaar,
in samenwerking met het Filem’On
Youth Film Festival. Projectie van betekenisvolle films + reflectie en herhalingswerk van de films (geluid, mime,
improvisatietheater,…).




Van 28 tot 31 oktober
Van 9 tot 16u (opvang ’s morgens
vanaf 8u en ’s avonds tot 17.30u:
prijs inbegrepen in prijs van stage –
opvang na 17.30u: + 5 ¤)
Info en inschrijven: www.kinderboerderijjette.be

Van 29 tot 31 oktober
Telkens van 9u tot 16u, opvang vanaf
8.30u en tot 18u (10 ¤ per week)
Voor kinderen vanaf 5 jaar
Prijs: 120 ¤/kind
Meer info: 0486.15.00.51
info@labolobo.eu
Inschrijvingen: www.labolobo.eu

Multidisciplinair
GC Essegem
Leopold I-straat 329

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar die
Nederlands begrijpen en spreken
Een tuinslangtrompet, kapstokviool, papiermarimba, vuilnisbaktrommel, rietjeshobo, isomogitaar… Alles maakt lawaai!
Uit allerlei recupmaterialen bouwen de
kinderen muziekinstrumenten, die ook
echt werken! Op het eind van de week
geven ze met de gemaakte instrumenten en heus concert.


Van 28 tot 31 oktober 2018
telkens van 9u tot 16u, opvang
vanaf 8u en tot 17u
Prijs: 56 ¤ / 48 ¤ (2de kind)
14 ¤ (Paspartoe-tarief )
Meer info: www.essegem.be
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30

okt.

Halloween
Kom griezelen in het Garcetpark

H

ou je er ook van om te griezelen?
Dan is Halloween ongetwijfeld jouw
favoriete feestdag. Kom op woensdag 30 oktober Halloween vieren
in het Garcetpark, met animatie en heel wat
lekkers voor de Jetse kinderen.
Kinderen zijn steeds weer enthousiast als
Halloween er aan komt, op de vooravond van
Allerheiligen. Ze vinden het fantastisch om

26>27
okt.

zich te verkleden, om pompoenen te bewerken en vooral om veel snoep te krijgen. Op
woensdag 30 oktober wordt Halloween opnieuw gevierd in het Garcetpark. Dit
gratis Halloweenfeest is bestemd voor verklede Jetse kinderen van 3 tot 12 jaar. In het
Garcetpark kunnen ze lekkere snoepjes bemachtigen en genieten van de animatie.
Opgelet: inschrijven is verplicht (tot 21 okto-

ber), via www.jette.be. De toegang tot het
park zal geweigerd worden voor wie niet ingeschreven is.
Meer info:
www.jette.be – vea@jette.irisnet.be - 02.423.13.02


Halloween in het Garcetpark
Woensdag 30 oktober 2019
Van 19u tot 21u
(laatste toegang om 20.30u)

Fantastisch Festival van Jette
Welkom in het fantastisch en fantasy-universum

Schrik niet als je tijdens het laatste
weekend van oktober een elf, trol of
een ork tegen het lijf loopt. Ze zijn ongetwijfeld op weg naar het Fantastisch
Festival van Jette in het Centre Armillaire.

E

ind oktober kan je je in Jette laten
onderdompelen in het fantastisch en
fantasy-universum tijdens de vierde
editie van het Fantastisch Festival.
Een weekend lang staan er allerlei demonstraties, spelletjes en animaties in het teken
van de fantasywereld.
Je bent gepassioneerd door fantasy? Of je
wil de fantasty-community leren kennen? Dan
moet u op 26 en 27 oktober zeker langsgaan
op het Fantastisch Festival van Jette. U kan
er allerhande spelletjes ontdekken, rollenspe-

len, boeken en strips, kunstenaars, kostuums, figuurtjes, grime en zoveel meer. Fantastisch toch?
Meer info:
Facebook – Festival Fantastique de Jette



Fantastisch Festival van Jette
Zaterdag 26 en zondag 27 oktober,
van 13u tot 19u
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 147
Gratis
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Museum voor Abstracte Kunst
Museum van internationaal niveau voor Jette
nog een duidelijke band met de abstracte
avant-garde. Daarnaast overstijgt de abstracte kunst net zoals het surrealisme de esthetiek en bevat het ook een mentale
inhoud.

Sisyphus-werk

Begin november opent het Museum voor Abstracte Kunst haar
deuren in Jette. Het zal grenzen aan het bestaande René Magritte
Museum en zal een collectie tonen van internationaal niveau.

D

e drijvende kracht achter het Museum voor Abstracte Kunst is
André Garitte, eveneens conservator van het René Magritte Museum. Als verzamelaar concentreert hij zich
reeds enkele decennia op Belgische abstracte
kunst. Enerzijds zorgt dit voor een kwalitatief
geheel – de Belgische abstracten staan erg
hoog aangeschreven – maar anderzijds ook
voor een homogene verzameling. Zijn collectie van 750 werken omvat de grootste abstracte kunstenaars die ons vaderland
voortbracht: Jozef Peeters, Pol Bury, René
Guiette, Victor Servranckx,… In totaal omvat
de collectie het werk van de 150 grootste abstracte namen.

Wisselende opstellingen met zowat 200
werken
De werken worden getoond in het gebouw
naast het René Magritte Museum, verdeeld
over 300 m2. Er zullen voortdurend zowat 200
schilderijen, gouaches en sculpturen te zien
zijn, opgedeeld volgens thema of periode. De

abstracte kunst is dan ook bijzonder rijk aan
stijlen: geometrisch, kinetisch, monumentaal,
lyrisch abstract, gestueel,… Regelmatig zal er
een kunstenaar centraal geplaatst worden. Bij
de start van het museum is deze eer weggelegd voor Francine Holley. Deze kunstenares,
uit Luik afkomstig en woonachtig in Parijs,
viert dit jaar haar 100ste verjaardag. Is er een
mooier verjaardagscadeau denkbaar dan een
expo in een gloednieuw abstract museum?
Waarom een Abstract Museum in Jette? Ondank de belangrijkheid van de abstracte
kunstvorm, zijn er wereldwijd maar 3 musea
volledig aan de abstracte kunst gewijd: 1 in
Polen (Lodz), 1 in Spanje (Cuenca) en 1 in
Frankrijk (Mouans-Sartoux – Côte d’Azur). Het
nieuwe Museum voor Abstracte Kunst vult
dus een lacune op, zowel in België als wereldwijd. Waarom naast het René Magritte
Museum? Niet alleen is de initiatiefnemer
achter beide musea dezelfde persoon –
André Garitte – maar bovendien is er ook een
link tussen de abstracte kunst en het surrealisme. Zo had Magritte vroeg in zijn carrière

De realisatie van het nieuwe museum leek
soms op een Sisyphus-werk. Na een lange
zoektocht naar de nodige budgetten, het bekomen van de vergunningen en een 4 jaar
durende renovatie van het gebouw, kan het
museum begin november eindelijk haar deuren openen (op voorwaarde dat de laatste
vergunningen (brandweer) toegekend worden). Ideaal om de 20ste verjaardag van het
René Magritte Museum te vieren.
De Jettenaren en wijkbewoners worden
nauw betrokken bij de inhuldiging van het
nieuwe museum (zie verder). Ga zeker eens
een kijkje nemen, tijdens de opening of later
op het jaar. Je zal aangenaam verrast zijn
door de kwaliteit en veelzijdigheid van de
werken. Zin in een voorsmaakje? De catalogus ‘Abstracte veelzijdigheid’ geeft een prachtig overzicht van de collectie.


Museum voor Abstracte Kunst
Esseghemstraat 135
Vanaf 9 november 2019
Van woensdag tot en met zondag
van 10u tot 18u
Catalogus ‘Abstracte veelzijdigheid’
35 ¤ (voorintekening tot eind 2019),
nadien 40 ¤ - te koop in het René Magritte Museum - Esseghemstraat 135

Samengevat…








Op 9 november opent in Jette het
Museum voor Abstracte Kunst
Het museum omvat 750 schilderijen en
sculpturen, waarvan er afwisselend 200
tentoongesteld zullen worden
Het museum grenst aan het bestaande
René Magritte Museum
De eerste expo is een eerbetoon aan
Francine Holley
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Museum voor Abstracte Kunst
Feestelijke inhuldiging voor de Jettenaren

Op zaterdag 8 november 2019 opent
het nieuwe Museum voor Abstracte
Kunst haar deuren in de Jetse Esseghemstraat. Ben je nieuwsgierig hoe
het nieuwe museum er uit ziet of heb
je zin om met het hele gezin zelf creatief aan de slag te gaan? Kom dan
zeker een kijkje nemen.

maken, gepersonaliseerde postkaarten,…
Voor de hongerigen zal er een soepbar en
kleine restauratie zijn, tegen een zacht
prijsje. In de nabijgelegen Taverne Ter Linden
stelt EAT een surrealistisch en abstract menu
voor. Ook hier is reserveren aangewezen.
Opgelet: Begin oktober (na het verschijnen
van deze Jette Info) komt de brandweer langs
in het museum om alle veiligheidsvoorwaarden te controleren. Pas van zodra zij hun
groen licht geven, wordt de opening van 8
november definitief bevestigd. Meer info in
de volgende Jette Info en op onze website en
facebookpagina.

N

aast het huidige René Magritte
Museum opent het Museum
voor Abstracte Kunst dit najaar
haar deuren. Het museum zal 750
abstracte werken huisvesten in deze kunstvorm die elke toeschouwer – jong en oud –
prikkelt, aanspreekt, verwondert. Om deze
grote gebeurtenis te vieren, vindt er een
grote interactieve inhuldiging plaats waaraan
alle Jettenaren gratis kunnen deelnemen.
Na de speeches en het lintjesgeknip starten de geleide bezoeken om 11.30u, met tot
18u om elk half uur start er een nieuwe rond-

leiding met een beperkte groep. Reserveren
is dus de boodschap.

Creatieve workshops
De hele namiddag lang (tussen 14u en 17u)
zijn er creatieve workshops voor het groot publiek, met collages, fotoshoots, zelf gadgets

René Magritte Museum
Een intiem eerbetoon aan de grote kunstenaar

H

et Museum voor Abstracte Kunst
komt naast het bestaande René
Magritte Museum. Ondanks het
feit dat dit museum al 20 jaar
lang bezoekers lokt van over de hele wereld,
zijn er nog steeds Jettenaren die het museum
en haar rijke geschiedenis niet kennen.
Het René Magritte Museum in de Esseghemstraat opende haar deuren op 6 juni
1999, twintig jaar geleden. Dit museum vormt
een intiem en verrassend eerbetoon aan een
van de grootste kunstenaars van de afgelopen eeuw. Het museum bevindt zich in het
huis waar de Belgische surrealist vierentwintig jaar werkte. De kunstenaar woonde op de
benedenverdieping van dit huis gedurende
zijn meest vruchtbare surrealistische periode,
van 1930 tot 1954. Hij verliet het op 55-jarige
leeftijd toen hij internationale beroemdheid

verwierf. Dit huis werd in de jaren ‘90 aangekocht en gerestaureerd door een stichting
rond de kunstliefhebber en –kenner André
Garitte. Het museum is sinds 1999 voor het
publiek geopend. Op het gelijkvloers bevindt
zich het appartement van Magritte, dat bijna
uitsluitend met de oorspronkelijke meubels
gereconstrueerd werd, en op de verdiepingen
een biografische tentoonstelling die aan de
schilder gewijd is. In het museum ontdek je
ook verschillende werken (voornamelijk gouaches en tekeningen) van de kunstenaar.
Meer info: www.magrittemuseum.be



René Magritte Museum
Esseghemstraat 135
Van woensdag tot zondag, van 10u tot 18u
8 ¤ / 4 ¤ (Jettenaren)

Info en reserveringen:
fanny.paquet@magrittemuseum.be
02.428.26.26



Inhuldiging Museum voor Abstracte Kunst
Zaterdag 8 november van 11.15u tot 18u
Esseghemstraat 135
Gratis

Het René Magritte Museum en
het Museum voor Abstracte
Kunst zoeken vrijwilligers
Nu het René Magritte Museum als het
ware verdubbelt met het Museum voor
Abstracte Kunst, is de nood aan vrijwilligers groter dan ooit. Heb je een hart voor
cultuur en hou je van sociaal contact, dan
is dit vast en zeker iets voor jou.

H

et René Magritte Museum en het Museum voor Abstracte Kunst zijn op
zoek naar vrijwilligers om 1 maal per
maand een handje te helpen op zaterdag of
zondag. Activiteiten: ontvangst en begeleiding van bezoekers, korte uitleg geven over
het museum, toezicht in de vertrekken, kleine
art shop.
Meer info:
René Magritte Museum
Esseghemstraat 135 - 02.428.26.26
info@magrittemuseum.be
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Openingsfeest 50 jaar Jetse Academie
Op woensdag 9 oktober gooit de Jetse Academie haar deuren open. Vanaf 15u kan iedereen komen proeven, luisteren én
beleven tijdens de vele workshops en open
lessen. Om 17u klinkt het officiële startschot van het feestjaar met als kers op de
taart een free podium!

H

et Jetse Academie lied, speciaal geschreven voor het 50-jarig bestaan, zal
door de jonge leerlingen voor de eerste
maal aan het publiek voorgesteld worden. De leerlingen muziek klassiek en JazzPopRock
zullen de namiddag verder opvullen met sfeervolle
en swingende muziek.
Om het af te maken zorgt vzw EAT voor lekkere
hapjes en drank aan democratische prijzen. De
food en drink corner zijn doorlopend open van
16.30u tot 20u.
Speciaal voor het feestjaar werd ook een T-shirt
ontworpen dat je voor 15 euro kan kopen op de
merchandisingstand.
Kortom, op 9 oktober zijn alle ingrediënten aanwezig om er een fijne, gezellige namiddag en
avond van te maken. Kom meevieren, iedereen is
van harte welkom!

Jetse Kerstmarkt
Oproep chalethouders

V

an 13 tot 15 december kan je in
Jette opnieuw genieten van de
Kerstmarkt op het Kardinaal Mercierplein. Zin om zelf een chalet
uit te baten? Meld je dan nu reeds aan bij de
gemeentelijke dienst Animatie.
De chalets van de Kerstmarkt zullen open
zijn op vrijdag 13 december (18-24u), op zaterdag 14 december (15-24u) en zondag 15
december (11-18u). Een chalet huren op de
Kerstmarkt kost 200 ¤ voor het hele weekend + 100 ¤ garantie.
De ambachtsmarkt is open op vrijdag 13
december (18-22u), op zaterdag 14 december
(15-22u) en zondag 15 december (11-18u).
Geïnteresseerd? Schrijf u dan in via mail of
telefoon – ela@jette.irisnet.be – 02.423.13.02

I 27

jette info cultuur

3

nov.

Celliste Marie Hallynck in de Abdij
Laat je betoveren

Cello vormt een van de warmste instrumenten en roept vanaf de eerste
noten heel wat emoties op. Op zondag
3 november kan je je in de Abdij van
Dielegem laten betoveren door de
klanken van Marie Hallynck.

M

arie Hallynck kan bogen op
een rijke achtergrond. Een
mentor als Janos Starker, optredens in Carnegie Hall en de
Berlijnse Philharmonie en een passage als jurylid van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, wijzen op internationale allure. In Jette
presenteert de Belgische celliste een bijzonder aantrekkelijk programma waarin een cellosuite van Johann Sebastian Bach en een
suite van Benjamin Britten de Aria van Luc
Van Hove flankeren. Dat laatste stuk was het
plichtwerk tijdens Hallyncks eerste triomf op
het Trompconcours in Eindhoven en blijft een
van haar lievelingen.
Na Sint-Petersburg, Parijs, New York,…
houdt deze talentrijke celliste halt in Jette.
Laat deze muzikale buitenkans niet liggen.

EXPO

100

Info en reserveringen:
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65



Klassiek in de Abdij - Marie Hallynck
Zondag 3 november 2019 om 11u
Met kinderopvang en receptie
Dielegemabdij – Tiebackxstraat 14
Tickets: 10 ¤ (5 ¤ studenten & +65)

Paul Barbieux
Fotografie
Paul Barbieux
Foto’s
van 16 tot 30 oktober 2019
van maandag tot vrijdag,
van 8.30u tot 13u
uitgezonderd donderdag,
van 13u tot 19u
Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Meer info: culture@jette.irisnet.be
02.423.12.65
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Andrei Platounov
stelt tentoon in de Abdij
Ontdek zijn bevreemdend, kleurrijk universum

D

e Jetse Verzamelaarskring stelt in de Abdij
de kunstwerken van
Jettenaar Andrei Platounov tentoon. Zijn oeuvre is een
mix van Dalistisch-surrealisme, een
serieuze brok symbolisme en zelfs
‘Bruegeliaans absurdisme’, overgoten met een prachtig, soms hevig
kleurenpalet eigen aan zijn persoonlijkheid. Deze bijzondere mix
maakt het oeuvre heel origineel.
Andrei Platounov werd in 1960
in Rusland geboren, waar hij een
opleiding theaterkunsten genoot.
Het ten tonele brengen van de personages in zijn werken en het barokke decorum zijn daar duidelijk
een gevolg van. Zijn passie voor
beeldende kunst maakt van deze
befaamde tenor een compleet artiest.
Doorheen de jaren ontwikkelde
hij een eigen en typische stijl, met
schilderijen die elk een eigen imaginaire wereld hebben. Maar alle
werken hebben wel een gemene
deler: ze zijn kleurrijk, gedetailleerd en licht bevreemdend.
Kom het prachtige oeuvre van
Andrei Platounov bewonderen in
de Abdij van Dielegem. De vernissage zal opgeluisterd worden door
de kunstenaar zelf aan de piano.


Andrei Platounov heeft er een opmerkelijk parcours opzitten.
Geboren in Rusland, bijna 30 jaar aan de slag als tenor in ‘De
Munt’ en intussen een uitgebreid oeuvre bij elkaar geschilderd
in Jette. Van 19 tot 27 oktober kan je zijn schilderijen ontdekken
in de Abdij van Dielegem.

Expo Andrei Platounov
Schilderijen
Van 19 tot 27 oktober 2019,
van 14u tot 18u
Vernissage op 18 oktober
om 20u
Abdij van Dielegem
J. Tiebackxstraat 14
Gratis toegang
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Oproep Artiestenparcours
Terug naar de basis

Op 25 en 26 april 2020 vindt de nieuwe editie van het Artiestenparcours d’Artistes plaats. Het concept blijft hetzelfde: kunstenaars en
het publiek samenbrengen. Voor deze editie wordt er wel teruggegrepen naar de basis van het initiatief: de kunstenaars laten tentoonstellen bij hun thuis, in hun atelier of in de woning van vrienden. De grote
gemeentelijke tentoonstellingsruimtes worden dus afgebouwd.

H

et Artiestenparcours wil de kunstenaars de kans bieden om hun
werk te tonen aan een ruim publiek. De interactie met de bezoekers vormt hierbij een fundamenteel aspect.
Een aangenaam gesprek met de kunstenaar,
ontdekken wat de artiest inspireert, de enthousiaste reacties van de toeschouwers,…
Dit lukt veel beter op kleinschalig vlak, in de
huiskamer of het atelier.
Wat betekent deze nieuwe (oude) filosofie
concreet? Het Gemeentebestuur gaat niet langer op zoek naar tentoonstellingsruimtes
voor de kunstenaars. Kunstenaars die willen
deelnemen aan de editie 2020 van het Artiestenparcours moeten dus zelf een plek hebben om tentoon te stellen, in hun eigen
woning, atelier of bij bevriende Jettenaren.
Jettenaren die tijdens het weekend graag een
kunstenaar ontvangen, kunnen zich ook kenbaar maken. De gemeente zal dan tussenper-

soon spelen en hen in contact brengen met
geïnteresseerde en interessante kunstenaars.
De vele culturele ontmoetingsplekken in
Jette, van Ploef tot Atelier Curcuma, zullen
hun eigen selectie van kunstenaars maken
voor een groepstentoonstelling.

Alle kunstvormen zijn welkom
De focus van APA 2020 ligt dus op kwaliteit, veeleer dan op kwantiteit. Alle kunstvormen blijven welkom, zonder uitzondering en
zonder selectie, van schilderkunst tot fotografie, van installaties tot beeldhouwkunst.
Wil je zelf je eerste stappen zetten als kunstenaars? Tijdens verschillende workshops
kan je zelf aan de slag.
Ben je zelf beeldhouwer, schilder, fotograaf, juwelenmaker, creatieveling of muzikant? Schrijf je dan voor eind november in
voor de volgende editie van het Artiestenparcours, via de gemeentelijke website. Wil je

een kunstenaar een plaats bieden in jouw
woning tijdens het parcours? Laat dan zeker
ook iets horen.


Inschrijvingen Artiestenparcours d’Artistes
2020
Nog tot eind november 2019
www.jette.be

Samengevat…


Het Artiestenparcours 2020 vindt
plaats op 25 en 26 april 2020



Kunstenaars kunnen zich vanaf nu
inschrijven
De kunstenaars moeten zelf voor
een tentoonstellingsplaats zorgen
Alle kunstvormen zijn welkom
Inschrijven via www.jette.be
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CASA VERONICA
CAPARTSTRAAT, 13 - Facebook @casaveronica.jette - www.casaveronica.net

TABLAO FLAMENCO

CONCERT

CONCERT

EUGENIA FERNANDEZ
ZATERDAG 19 OKTOBER OM 19U

GAËLLE SOLAL
ZATERDAG 12 OKTOBER 2019 OM 19U

JACQUES STOTZEM
VRIJDAG 18 OKTOBER OM 20.30U

INFO
GEDETAILLEERD
PROGRAMMA:

0476.77.23.42
CONTACT.CASA.VERONICA@
GMAIL.COM
WWW.CASAVERONICA.NET

De tablao flamenco zijn er om de
artiesten binnen deze discipline in
de schijnwerpers te zetten. Deze
maand zijn Eugenia Fernandez
(dans), Laura Cabello (zang) en Patricio Grande (gitaar) te gast.


10 ¤ / 15 ¤

Gaëlle Solal is geboren in Marseille en begon gitaar te spelen
op haar zesde. Op 14-jarige leeftijd won ze drie gouden medailles op het Conservatoire de
Marseille. Op het Sevilla Superior
Conservatory ontwikkelde ze
haar talenten as lesgeefster.


14 ¤ / 18 ¤

De muziek van Jacques Stotzem
flirt met blues, folk, jazz, rock en
andere geluiden die uitnodigen
om de koffers te pakken. Deze
akoestische gitarist nam 3 vinylalbums en 10 cd’s op en werkte
mee met talrijke muzikale projecten en artiesten.


14 ¤ / 18 ¤

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

KINDERVOORSTELLING

CONCERT

10 JAAR PLOEF !

10 JAAR PLOEF !

ZUMBA ZUMBA ZAIA
ZATERDAG 5 OKTOBER OM 15U /
ZONDAG 6 OKTOBER OM 11U

YVES MARCHAL

SPECTRANGE
ZATERDAG 12 OKTOBER,
VAN 10U TOT 17U

THE ART ENSEMBLE OF
BRUSSELS
ZATERDAG 19 OKTOBER OM 20.30U

Oproep aan muzikanten, acteurs,
zangers, slammers, vertellers of
nieuwgierigen: kom meewerken
aan een hybride spektakel rond
10 jaar Ploef!, een ‘Strangshow’
of ‘Spectrange’ gebaseerd op het
boek Alice in Spiegelland van
Lewis Carroll.

‘The Art Ensemble of Brussels’ is
een improvisatiecollectief uit Brussel, dat bestaat uit ongewone individuen
die
graag
de
raakvlakken tussen podiumkunsten, beeldende kunsten, noise
en hedendaagse muziek verkennen om gevoelige en sonore
klankruimtes te bereiken. Bij Ploef
! halen ze hun inspiratie uit de
mooie locatie en het boek van
Bruno Manster. Voorafgegaan door
een concert van Aurélien Belle (surrealistisch Frans chanson – 19u) en
een dj-set als afsluiter (22u).

Poëtisch Frans chanson
DONDERDAG 10 OKTOBER OM 20U

GRAND CANYON
CONCERTENREEKS
Improvisatie en experiment
DONDERDAG 17 OKTOBER OM 20.30U

JAMES & BLACK
NICOLAS THYS
Twee meisjes spelen verstoppertje
op een oude zolder en ontdekken
twee valiezen die uit Afrika
komen… Voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar en hun ouders.
Een co-productie van Baobá Theater en Le Hazard Voulu.


Vrije bijdrage

+

Jazzy soul
DONDERDAG 17 OKTOBER OM 20.30U

LUIZ MÁRQUEZ
Ethnic jazz
DONDERDAG 31 OKTOBER OM 20U



Vrije bijdrage



Vrije bijdrage
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GC ESSEGEM JETTE
GEMEENSCHAPCENTRUM ESSEGEM, LEOPOLD I-STRAAT 329 - Facebook @Essegem - www.essegem.be

FAMILIE

UIT DE VEREN:
KNORREN EN KUSSEN
(DOOR DE KOLONIE MT)
ZONDAG 20 OKTOBER OM 11U

FAMILIE

WORKSHOP

GEZINSDAG
ZATERDAG 12 OKTOBER,
VAN 13U TOT 16U

ENERGIE BESPAREN
DONDERDAG 24 OKTOBER OM 19U

INFO
INFO EN RESERVERINGEN:
GC ESSEGEM

02.427.80.39
ESSEGEM@VGC.BE
WWW.ESSEGEM.BE

Een eeuwenoud Roemeens volkssprookje – over een prinses die
een varken trouwt – inspireert Muziektheater De Kolonie tot deze
aardse en ambachtelijke, inventieve en verrassende voorstelling
met een geheel eigen twist. Verwacht u aan prinsen, echte vlammen, een curieuze bevalling en
kastelen waar wreed geknord, getoverd en gekust zal worden!


Het Huis
H i van het
h t Kind
Ki d Brussel
B
Noord-West en de Gezinsbond
bundelen de krachten en organiseren een eerste gezinsdag. Op het
programma: een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderspullen
(zowel kleding als speelgoed), een
workshop ‘zingen met peuters’ en
meer leuks voor heel de familie.


4 ¤/6 ¤/2 ¤

Gratis
Inschrijven voor workshop of
verkoop:
huisvanhetkink-jette@vub.be

Herfst: tijd om de verwarming en
het licht aan te steken. Maar ook
het ideale moment om over energie te praten. Daarom organiseren
we samen met KWB Laken-Jette
een energieworkshop. Na deze
workshop op maat heb je alle
tools in handen om je energiefactuur te verlagen en je impact op
het milieu te verminderen.


Gratis
Inschrijvingen (voor19/10):
connyroelens@scarlet.be –
0473.75.58.24

LE RAYON VERT
G. VAN HUYNEGHEMSTRAAT 32 - Facebook @lerayonvert1090 - www.lerayonvert.be

EXPO

CONCERT

ORANNE MOUNITION
TOT 8 DECEMBER

BASE-12
ZATERDAG 12 OKTOBER OM 20U

Met alledaagse voorwerpen of
natuurlijke ingrediënten die ze
her en der verzamelt, creëert
Oranne Mounition delicate en ingenieuze, kleurrijke composities.
Ontdek haar meest recente realisatie in Le Rayon Vert!

Het eerste album ‘Blue Sunbeam’
van dit trio jonge artiesten staat
vol muziek die pop en jazz afwisselt met persoonlijke composities
vol nieuwe klanken. Max Wolly:
pianist en songschrijver / Matteo
Mazzu: gitaar / Oscar Georges:
percussie.



Gratis


12 ¤/10 ¤

WORKSHOP

WORKSHOP

MUURDECORATIE
ZATERDAG 12 OKTOBER,
VAN 14.30U TOT 16U

MAAK JE EIGEN VERSE KAAS
ZONDAG 27 OKTOBER,
VAN 14U TOT 16U

De workshops van Oranne zijn
interactieve ontmoetingsmomenten die tot stand komen via artistieke,
ludieke
en
intergenerationele creaties. Bij
het begin van de herfst spelen
we met kleuren en maken we
prachtige natuurlijke composities
die ons interieur zullen opfleuren!

Zelf verse kaas maken? Waarom
niet! Het is een leuke manier om
het hele proces te volgen en een
product te maken pp basis van
natuurlijke ingrediënten dat beantwoordt aan je eigen smaak.
Bovendien is het goed voor de
gezondheid en je vermijdt overtollige verpakkingen!
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Concerts@Ploef!
10 optredens als een muzikale wereldreis

Muziekliefhebbers opgelet! Dit najaar organiseert Ploef! opnieuw 10
fantastische optredens. Grote namen zoals Ben Sluijs, Nico Chkifi en
Luiz Marquez maken hun opwachting. Ze nemen je mee op een muzikale
wereldreis, langs guerilla soul, etnojazz, dhrupad, poëtische folk,…
Spits de oren en laat je verrassen door de warme klanken van de klasserijke muzikanten.
17/10 - 20u

Grand Canyon

Grand Canyon is een nieuwe concertreeks samengesteld door drummer Nicolas Chkifi.
Deze concerten geven een podium aan muzikanten van uiteenlopende genres die houden van improvisatie of zoekende zijn. In
oktober: Frederik Leroux & Antoine Guenet,
Nils Vermeulen, Nico Chkifi.
19/10 - 20.30u

The Art Ensemble of
Brussels

‘The Art Ensemble of Brussels’ is een improvisatiecollectief uit Brussel, dat reeds 15 jaar
samenwerkt en tal van formaties gevormd
heeft voor diverse projecten. Het collectief
bestaat uit ongewone individuen die graag
de raakvlakken tussen podiumkunsten, beeldende kunsten, noise en hedendaagse muziek verkennen om gevoelige en sonore

klankruimtes te bereiken. Voorafgegaan door
een concert met surrealistisch Frans chanson
van Aurélien Belle (19u) en met een dj-set
van dj Syl als afsluiter (22u).
24/10 - 20u

James & Black +
Nicolas Thys

Bruce James en Bella Black bundelden in
2011 hun muzikale krachten in Texas en zijn
sindsdien op een missie om Guerrilla Soul op
de kaart te zetten. Ze halen hun inspiratie
vooral uit de traditionele Southern Soul uit
Texas, New Orleans en Memphis. Bij dit duo
draait alles rond de stemmen en de verhalen
in hun songteksten, en niet te vergeten de
sound die als vruchtbare grond dient voor de
songs. Ze worden begeleid door de uitstekende contrabassist Nicolas Thys.

31/10 - 20.30u

Izcalli

Luiz Márquez is een Mexicaan met Indiaans
bloed, die door de liefde in Gent belandde.
Hij heeft er zijn sporen verdiend als solist en
begeleider op saxofoons, mondharmonica’s,
allerhande fluiten, ocarina’s, regenbuis, zeeschelpen en zelfs schildpadschelpen. Vandaar
de naam die hij hier zelf aan gaf: etnojazz.
Bij Ploef ! komt Márquez de Dag van de
Doden vieren volgens de Mexicaans-christelijke-heidense traditie, maar vooral artistiek
en authentiek.
Meer info: www.ploef.eu



Concerts@Ploef!
10 optredens, van oktober tot december
Ploef! - Bonaventurestraat 100
Vrije bijdrage
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Jettenaren van de wereld

portret - cuba

komen uit Cuba’, aldus Yohanys. ‘Ik begrijp ergens wel de terughoudendheid van de ambtenaren die verantwoordelijk waren voor mijn
dossier, gezien mijn jonge leeftijd (Yohanys was
op dat ogenblik nog altijd pas 28, n.v.d.r.) en
de problematiek van de schijnhuwelijken. Maar
bij ons was het wel echte liefde!’

Ver van oma en opa
Ondertussen woont Yohanys zo’n anderhalf
jaar in Jette en bouwt ze hier, samen met haar
man, een nieuw leven op. Zo volgde ze een
cursus Frans en werkt ze momenteel halftime
als huishoudster in het René Magritte Museum. Maar uiteraard mist ze haar thuisland
en houdt ze nauw contact met haar familie en
vrienden in Cuba. ‘Ik bel elke week met mijn
grootouders’, zegt ze met een kleine knik in
haar stem. ‘Toen ik pas drie jaar was, stierf
mijn moeder en hebben zij mij onder hun
hoede genomen. Logisch dus dat ik hen het
meeste mis.’ Gelukkig ziet ze haar familie binnenkort terug als ze naar Cuba teruggaat. Elke
Cubaan die het land verlaat, moet zich er namelijk binnen de twee jaar opnieuw aanmelden wil hij zijn burgerrechten niet verliezen.
Dus wordt het straks een blij weerzien tussen
Yohanys en haar oma en opa.

“

Jettenaren met Cubaanse roots, ze lopen niet dik bezaaid. Hooguit
een vijftal zijn het er. Het is dan ook voor een Cubaan niet vanzelfsprekend om de Belgische nationaliteit te verwerven. Zelfs voor een
verblijfsvergunning moesten Yohanys Camaliche Suárez en haar
man hemel en aarde verzetten.

T

ot 2014 leidde Yohanys Camaliche Suárez een zorgeloos leventje in het dorpje
Puerto Esperanza in de Cubaanse provincie Pinar del Río. Ze had er enkele
jaren daarvoor haar hogere studies voortijdig
afgebroken en werkte er sindsdien als dienster in een lokaal restaurant. Tot in datzelfde
restaurant een jonge dertiger uit België langskomt en als een blok valt voor de jonge Cubaanse. ‘In al die jaren dat ik er werkte, was
ik nog nooit een intieme relatie aangegaan
met een toerist’, weet ze nu, vijf jaar later, te
vertellen. ‘Ik was zelf eerder op mijn hoede
om iets met hem te beginnen. Ik hield mezelf
voor dat ik voor hem misschien wel de zoveelste vakantieliefde op rij was.’ Maar dat
duidelijk buiten de waard gerekend van de
Belgische toerist, die in de maanden daarna
het contact met Yohanys geenszins liet ver-

wateren. ‘Gaandeweg werd de band intenser
en onze relatie sterker, ondanks de karakteriële en culturele verschillen.’

Allesbehalve schijn
Na maanden van een langeafstandsrelatie en
enkele reizen over en weer trouwden Yohanys
en Tom – zo heet de Jettenaar die het hart van
de Cubaanse had weten te veroveren – in 2017.
‘Het feest vond plaats in mijn geboortedorp, in
het bijzijn van mijn familie en vrienden, maar
ook de ouders en de broer van Tom waren
erbij’, merkt Yohanys op als ze terugdenkt aan
die mooie dag. Maar wie dacht dat het huwelijk
voor het jonge koppel de weg opende voor een
leven aan elkaars zijde, kent de kronkels van
de Belgische administratie nog niet. ‘Het heeft
uiteindelijk nog zes maanden geduurd voor ik
mijn verblijfsvergunning verkreeg en kon over-

Gezien mijn jonge leeftijd en
de problematiek van de schijnhuwelijken, begrijp ik de terughoudendheid. Maar bij ons
was het wel echte liefde!
Fiesta y música
Voor iemand die pas zo recent haar
geboorteland in Centraal-Amerika verliet,
moeten de cultuurshock en de aanpassingsproblemen waarschijnlijk nog nazinderen.
‘Het is vooral de manier waarop Belgen en
Cubanen in het leven staan die zo verschillend is’, merkt Yohanys op. ‘Hier kennen de
mensen nauwelijks hun buren en gunnen ze
mekaar nauwelijks een blik, laat staan een
begroeting. In Cuba bekijkt iedereen als het
ware het leven door een roze bril en is elke
gelegenheid goed voor een feest met veel
muziek: salsa, rumba, enzovoort.’
Of ze dan ooit terug wil, proberen we tot
slot te achterhalen. ‘Geen idee, ik leef in het
heden en zie wel waar de toekomst ons
brengt. Ik voel me ook net zo min Cubaanse
als Belgische. Noem mij maar een wereldburger’, lacht Yohanys haar hagelwitte tanden
bloot.

AGENDA
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> 8.12
Expo
Oranne Mounition
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegemstraat 32

12.10 – 19h
Concert
Gaëlle Solal
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13

8 & 9.10
Bourse pour vêtements d’hiver, de
sport et de grossesse
Beurs voor winter-, sport- en zwangerschapskledij
Salle communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10

12.10 – 20h
Concert
Base-12
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegemstraat 32

5.10 – 15h
Zumba Zumba Zaia
Kindervoorstelling/Spectacle enfants
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
6.10 – 11h
Zumba Zumba Zaia
Kindervoorstelling/Spectacle enfants
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
6.10 – 11h
Concert
Veronika Iltchenko
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue J. Tiebackxstraat 140
10.10 – 20h
Concert
Yves Marchal
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
10.10 – 20h
Nord de rire # 1
Centre Armillaire
Avenue de Smet de Naeyerlaan 147
12.10 – 13h
Gezinsdag
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329
12.10 – 15h
Concert
Les Zinoppinées, Alioune Ba & Kwa ! Do
Youplay
Centre Armillaire
Avenue de Smet de Naeyerlaan 147

16>30.10
Expo
Paul Barbieux
La Maison communale
Het Gemeentehuis
Chaussée de Wemmelsesteenweg 100
17.10 – 20h30
Concert
Grand Canyon
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
19>27.10
Expo
Andrei Platounov
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue J. Tiebackxstraat 13
19.10 – 19h
Tablao flamenco
Eugenia Fernandez
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13
19.10 – 20h30
Concert
The Art Ensemble of Brussels
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
20.10 – 11h
Uit de veren
Knorren en kussen
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329
20.10 – 15h
Spectacle d’enfants
Magic Wood
Centre Armillaire
Avenue de Smet de Naeyerlaan 147

24.10 – 14h30
Conférence
‘Secrets d’arbres’
Salle communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10
24.10 – 20h
Concert
James & Black
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
25&26.10 – 20h
Théâtre
Frédéric
Centre Armillaire
Avenue de Smet de Naeyerlaan 147
26&27.10 – 13h-19h
Festival Fantastique de Jette
Centre Armillaire
Avenue de Smet de Naeyerlaan 147
30.10 – 19h
Halloween
Sur inscription/op inschrijving
Parc Garcetpark
31.10 – 20h
Concert
Luiz Márquez
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100

