info

V.U: HERVÉ DOYEN, BURGEMEESTER
WEMMELSESTEENWEG 100
1090 JETTE

02.423.12.11
COMMUNICATIE@JETTE.IRISNET.BE
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL 9

JUNI 2021 //296

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD JETTE

Jette, waar iedereen
zich thuis voelt
Iedereen moet zich in Jette thuis voelen, ongeacht zijn of haar geslacht, geaardheid en genderidentiteit. Het Actieplan voor Gelijke
Kansen en de vele concrete acties maken van Jette een LGBTQI+-vriendelijke gemeente.
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De Ring… het vervolg,
maar niet het einde

Het woord van de burgemeester

De Brusselse Ring, alweer!
herinnert het zich misschien. De gemeente Jette heeft zich
steeds actief verzet tegen de plannen van de Vlaamse regering
om de Ring uit te breiden. Deze uitbreiding zou sowieso een impact hebben op ons grondgebied, waardoor de gemeente verschillende moties aanvaardde, acties organiseerde en een petitie
van zowat 10.000 ondertekenaars overhandigde aan de toenmalige Vlaamse minister van Mobiliteit. Telkens konden we rekenen op de massale steun van de
Jettenaren, om de groene ruimtes en de leefbaarheid te beschermen in het
noorden van onze gemeente.

U

Helaas. Hoewel het Laarbeekbos, geklasseerd als Natura 2000, gespaard zou
worden, blijft de ambitie van de Vlaamse regering om het verkeer op ‘zijn’ Ring
vlotter te laten verlopen. De verschillende opties die bestudeerd worden, zouden
meer beton en nieuwe verkeerswisselaars inhouden.
Ter hoogte van Jette voorzien de scenario’s de toename van 6 naar 10, zelfs
12 (!) rijstroken en een nieuwe verkeerswisselaar boven de Tuinen van Jette om
het verhoogde verkeer op te vangen dat veroorzaakt zou worden door de sluiting
van afrit 8 (Houba de Strooper). Onnodig om te wijzen op de gevolgen van dit
transitverkeer voor de gemeente, de levenskwaliteit en de luchtkwaliteit, zonder
de impact te vermelden op de groene ruimtes in het noorden van onze gemeente, op de fauna en flora,…
Beste Jettenaren, we hebben uw steun nodig! Om deze gigantische werf
tegen te gaan, die onze wijken zou doen stikken, daar waar het Brussels Gewest
deze lucht wil geven, lanceert het College van Burgemeester en Schepenen een
nieuwe petitie. Met de titel ‘Nee tegen de verstikking van Jette door de verbreding van de Ring!’ willen we de Jettenaren verenigen, maar ook de Brusselaars,
waaronder de beleidsmakers. De recente actualiteit in Sint-Pieters-Woluwe en
Sint-Agatha-Berchem tonen het aan: de verstikking bedreigt ook andere wijken
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In het verleden had jullie massale steun steeds een belangrijke impact om
de acties van het College te versterken. Vandaag moeten we ons opnieuw mobiliseren. Door de petitie te ondertekenen, door ze te delen, door de affiches op
te hangen of door de boodschap te delen met uw vrienden. We laten ons luid en
duidelijk horen, met 1 stem. Meer info op pagina 5 van deze Jette Info.
We rekenen op uw steun.
Hervé Doyen, uw burgemeester

Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Enkel op afspraak.
Van maandag tot vrijdag
tussen 8.30u en 13u, uitgezonderd op donderdag tussen 13u en 19u.
U kan een afspraak maken
door te surfen naar
www.jette.be of te bellen van
8.30u tot 13u en van 14u tot
16u naar de volgende nummers:
• Strafregister, attesten en
certificaten: 02.423.12.60
• Inschrijvingen, adreswijzigingen en paspoorten:
02.423.12.60
• Identiteitskaarten en Kids-ID:
02.423.12.95
• Rijbewijzen: 02.423.12.58
• Vreemdelingendossiers:
02.423.12.57
• Burgerlijke Stand:
02.423.12.77
• Sport en Kids’ Holidays:
02.423.12.45
• Sociaal leven en Burgerschap: 02.422.31.24
• Andere verrichtingen en
diensten: 02.423.12.11
Theodor 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Enkel op afspraak.
Op maandag, woensdag en
vrijdag tussen 8.30u en 13u.
U kan een afspraak maken
door te bellen van 8.30u tot
13u en van 14u tot 16u naar
de volgende nummers:
• Grondgebiedbeheer (Stedenbouw): 02.422.31.48/49
• Grondbeheer en Huisvesting:
02.422.31.62/63
• Andere verrichtingen en
diensten: 02.423.12.11
Info: www.jette.be
Facebook: @jette1090
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Van op de banken van de Gemeenteraad van 28 april 2021
ijdens de zitting van eind
april keurde de Jetse gemeenteraad de toekenning
goed van een uitzonderlijke subsidie van 300.000 euro voor vzw Accueil Montfort, een bijdrage aan
de aankoopsom voor het gebouw
gelegen in de Sint-Pieterskerkstraat nrs. 12/18. De vzw had namelijk enkele maanden geleden

T

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

een oproep hiervoor gelanceerd
omdat haar activiteiten bedreigd
werden door de verkoop van het
gebouw waar het gevestigd is. De
toekenning van de subsidie is wel
onderworpen aan twee voorwaarden: de goedkeuring van deze uitgave door de voogdij en twee zitjes
in het bestuursorgaan van de vzw
(een effectieve zetel voor de bur-

BERNARD
VAN NUFFEL
1STE SCHEPEN

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

OLIVIER
CORHAY
2DE SCHEPEN

• U vindt de dagorde en de in-

MOUNIR
LAARISSI
5DE SCHEPEN

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

• Personeel
• Sociaal leven en
burgerschap
• Gezondheid
• Jobhuis

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

NATHALIE
DE SWAEF
7DE SCHEPEN

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

BENOÎT
GOSSELIN
4DE SCHEPEN

JORIS
POSCHET

houd van elke gemeenteraad
op https://publi.irisnet.be

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN

JENNIFER
GESQUIÈRE
8STE SCHEPEN
• OCMW- voorzitter

Info en contact
www.jette.be

hun leven opnieuw in eigen handen kunnen nemen.
De volgende gemeenteraad is
op woensdag 30 juni om 20u, in
de Raadzaal, Kardinaal Mercierplein 1.

• Franstalig onderwijs en
buitenschoolse opvang
• Huisvesting

CLAIRE
VANDEVIVERE
3DE SCHEPEN

College van
burgemeester
en schepenen
2018-2024

gemeester en een voor een waarnemer van het OCMW). Dankzij
deze subsidie, maar ook dankzij
de vrijgevigheid van talrijke burgers die hun steentje hebben bijgedragen, kan Accueil Montfort
verder gaan als onthaal- en opvangcentrum voor dakloze vrouwen van 18 tot 50 jaar, zodat ze uit
hun precaire situatie geraken en

• 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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Kids-ID in een nieuw kleedje
Voor kinderen jonger dan 12 jaar
De Kids-ID, het identiteitsdocument
voor kinderen jonger dan 12 jaar, zit
voortaan in een nieuw kleedje. De vernieuwing kadert binnen de vraag van
de Europese Unie om de reisdocumenten universeler te maken. Bovendien is
de nieuwe Kids-ID moeilijker te vervalsen, en dus veiliger.

o heeft de nieuwe kaart een andere
kleur en is ze, net als de elektronische identiteitskaart (eID), gemaakt
van polycarbonaat. Dit materiaal garandeert een langere levensduur van de kaart
en maakt het mogelijk om veiligheidselementen van hoge kwaliteit te integreren.

Z

• een veilig en universeel reisdocument
aanbieden met de integratie van een contactloze RFID-chip;
• alle vermeldingen op de kaart in overeenstemming brengen met de internationale
ICAO-vereisten (International Civil Aviation Organization).

De vernieuwing van de Kids-ID heeft
als doel:

3 weken wachttijd

• vervalsing van de kaart bemoeilijken door
het vernieuwde design;

De procedure voor het aanvragen van een
Kids-ID wijzigt niet. Opgelet, de wachttijd
voor een Kids-ID is 3 weken. Vraag dus tijdig

de Kids-ID aan indien u met uw kind deze
zomer naar het buitenland wil reizen.
Deze kaart is drie jaar geldig. De aanvraag moet gebeuren door één van beide
ouders en in aanwezigheid van het kind. U
moet in het bezit zijn van:
• het identiteitsbewijs van de ouder
• 1 recente kleurenfoto met een witte achtergrond
• 10,30 € (bij voorkeur via bancontact)
• de wachttijd voor een nieuwe Kids-ID is 3
weken. Voor een dringende aanvraag
(24u) betaalt u 101,20 € (levering gemeentehuis) of 131,50 € (levering bij FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel).
• met deze Kids-ID bewijst u om te beginnen de identiteit van uw kind en kan u reizen binnen België en de Europese Unie.
• Opgelet: voor een Kids-ID krijgt u geen
oproepingskaart. Hou de vervaldatum dus
goed in het oog.

Voortaan ook uw busnummer
in het Rijksregister
e adressen van alle bewoners zijn
verzameld in 1 officieel register:
het Rijksregister. Tot nu toe stonden de busnummers niet altijd
vermeld in dit register. Dit terwijl de officiële
instanties deze gegevens gebruiken om de
bewoners aan te schrijven. Zonder busnummer komt de briefwisseling echter niet altijd toe bij de bestemmeling. Nochtans zijn
deze officiële brieven te belangrijk om ze
niet te ontvangen.
Vanaf 1 juni 2021 zal voor elke persoon
die zich in Jette inschrijft ook het busnummer toegevoegd worden in het Rijksregister.
In een tweede fase kunnen ook de Jettenaren die reeds voor 1 juni 2021 ingeschreven
waren bij het gemeentebestuur vragen om
hun busnummer toe te voegen aan hun gegevens in het Rijksregister.

D
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Nee tegen de verbreding van de Ring en de nieuwe verkeerswisselaar in Jette

Onderteken de gemeentelijke petitie
De Vlaamse regering is van plan om de
Ring ter hoogte van Jette te verbreden,
zelfs te verdubbelen. Deze plannen
zouden Jette doen verstikken en het
Laarbeekbos in gevaar brengen.
Daarom verzet het College van Burgemeester en Schepenen zich reeds
jarenlang tegen deze plannen. Met een
nieuwe petitie vraagt ze de steun van
haar bewoners.

e Ring loopt vlak langs Jette, met
het Laarbeekbos, woonwijken,
scholen, kinderdagverblijven en het
UZ Brussel. De huidige snelweg zet
de luchtkwaliteit in onze gemeente nu reeds
onder druk. Maar de Vlaamse regering wil de
Ring nog uitbreiden van 6 naar tot 10 of zelfs
12 rijstroken. Daarnaast zou afrit 8 (Houba
de Strooper) gesloten worden, gecombineerd
met een verkeerswisselaar in Jette!
Deze plannen zijn onaanvaardbaar voor
Jette. De gemeente strijdt dus al jaren
tegen de verbreding van de Ring en voor het
behoud van het Laarbeekbos en de luchtkwaliteit. Deze plannen zouden heel wat nefaste gevolgen hebben voor de leefkwaliteit
in onze gemeente:
• het transitverkeer zou nog toenemen in
een wijk die reeds verzadigd is op piekuren;
• de enorme bouwwerf zou een verschrikkelijke druk leggen op het Laarbeekbos
(beschermd Natura 2000-gebied) en de
120 volkstuintjes;
• de druk op het milieu, de biodiversiteit, de
gezondheid, de ondoordringbaarheid van
de bodem, de geluidsoverlast en de vervuiling zou alleen maar toenemen;
• de uitbreiding van de wegcapaciteit zou
leiden tot meer verkeer en dus tot nog
meer vervuiling;
Dit alles in een dichtbevolkte wijk met
meer dan 4.000 inwoners, 4 scholen, verschillende kinderdagverblijven en een ziekenhuis. Bovendien zijn er voldoende
duurzame alternatieven om het verkeer te
beperken of vlotter te laten verlopen: de ontwikkeling van efficiënte en duurzame ver-

D

voersmodi (trein, GEN en overstapparkings,
openbaar vervoer, fietspaden), invoering van
een realtimesnelheidsbeheer naargelang de
verkeerssituatie, carpooling, telewerk, enz.
Het College van Burgemeester en Schepenen zal zich blijven verzetten tegen de
uitbreidingsplannen. Steun hun strijd tegen
de verbreding van de Ring en de verstikking
van Jette en onderteken de petitie.

Je kan de actie ook steunen door de
gemeentelijke affiche voor uw raam te
hangen.
Onderteken de petitie hieronder, online
op www.jette.be of via een papieren versie
in het OCMW, Het Gemeentehuis, de bib, GC
Essegem of het Centre Culturel. Je vindt er
ook de affiche om voor uw raam te hangen.

Ik onderteken de petitie
‘Nee tegen de verstikking van Jette door de verbreding van de Ring!’
Naam, voornaam
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Adres
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Vul dit strookje in en bezorg het op Het Gemeentehuis (Wemmelsesteenweg 100)

6

JETTE INFO - NIEUWS VAN HET GEMEENTEBESTUUR

Hulp bij het invullen van
uw belastingaangifte 2021
ebt u vorig jaar uw belastingaangifte laten invullen door een van
de personeelsleden van de FOD
Financiën? Misschien hebben ze u
gebeld om u dit jaar hierbij weer te helpen.

H

Hoe werkt het?
• In april nam de FOD telefonisch contact
met u op en bood u een afspraak aan om
uw belastingaangifte in te dienen.
• Indien u akkoord ging, belt een medewerker van de FOD u op het moment van de
afspraak terug om uw aangifte telefonisch
met u in te vullen.
• Vervolgens ontvangt u per post een document dat u moet ondertekenen en terugzenden om uw aangifte te vervolledigen.
De FOD heeft u in april niet gecontacteerd en u wilt zelf een afspraak maken?
U kunt dit doen door te bellen naar
02.575.56.66 (NL) of 02.575.56.67 (FR).
De afspraken worden gemaakt in de
maanden mei en juni 2021. De uiterste
datum voor het maken van een afspraak is
29 juni 2021, afhankelijk van de nog beschikbare plaatsen.
Hulp bij het invullen van de aangifte

wordt alleen telefonisch en op afspraak verleend. De kantoren van de FOD Financiën,
evenals de gedecentraliseerde kantoren in
de gemeenten, blijven gesloten wegens de
sanitaire situatie.

Meer info: financien.belgium.be (Particulieren/Belastingaangifte/Aangifte
2021/Hulp bij het invullen)

Jette, diervriendelijke gemeente
Gemeente ontvangt gewestelijk label
Het dierenwelzijn vormt al lang een
prioriteit in Jette. De vele inspanningen
die hiervoor geleverd worden, werden
nu beloond met het label ‘Jette, diervriendelijke gemeente’.

ls sinds jaar en dag besteedt Jette
heel wat aandacht aan de dieren,
zowel aan de huisdieren als aan de
dieren in de stad. Zo was Jette
reeds in de jaren ’90 voorloper op het vlak
van hondentoiletten. De laatste jaren zijn de

A

gemeentelijke initiatieven alleen maar uitgebreid:
• de brochure ‘De hond in de stad’
• de sterilisatie van katten
• het sensibiliseren over het voederen van
vogels in de winter
• de bescherming van de gierzwaluw
• speciale verlichting voor de vleermuizen
• diervriendelijk vuurwerk
• bijenkorven op het gemeentehuis
• de bijentuin aan de dienst Beplantingen
•…

De lijst met initiatieven voor het welzijn
van de dieren is te lang om op te sommen.
Al deze inspanningen overtuigden het Gewest om onze gemeente het label ‘Diervriendelijke gemeente’ toe te kennen. Het
label motiveert Jette om verder te gaan op
de ingeslagen weg, met aandacht voor de
dieren in de stad.
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Kids’ Holidays Jette
Een zomer in openlucht voor uw kinderen
Bent u op zoek naar een leuke bezigheid voor uw kinderen tussen 3 en 12
jaar tijdens de zomervakantie? Dan is
hier de oplossing: het gemeentelijke
vakantieplein Kids’ Holidays, de ideale
oplossing voor een actieve vakantie vol
activiteiten en animaties.

van de kinderen. Voor ’s middags brengen
de kinderen hun eigen lunchpakket mee.
Geïnteresseerd? Schrijf u online in.
Vanwege de geldende coronamaatregelen
zijn de inschrijvingen beperkt tot 200 kinderen per week.

ankzij Kids’ Holidays genieten de
kinderen van leuke activiteiten in
het prachtige kader van het Poelbosdomein: knutselen, toneel,
tekenen, creatieve spelletjes, verhaaltjes
lezen,…, en dat alles onder het waakzame
oog van gebrevetteerde en ervaren animatoren die rekening houden met de leeftijd

• Kids' Holidays Jette
Van 5 juli tot 20 augustus 2021
Van 7.30u tot 17.30u (onthaal en opvang
van 7.30u tot 9u en van 16u tot 17.30u)
Tarieven: 48,5 €/week (Jettenaren),
97 €/week (niet-Jettenaren)
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110

D

Info en inschrijvingen:
www.jette.be – 02.423.12.47

ine de vacances
pla

YS
lIDA jette
ho

Geslaagde afsluiter project Waterweg
Jetse waterambassadeurs gehuldigd
Op vrijdag 21 mei kregen vijftig ‘Waterambassadeurs’ van het Jetse Sint-Pieterscollege hun diploma van drie jaar
Waterklassen in het kader van Waterweg, een project van de Brede scholen
in Jette. Ze konden al hun opgedane
kennis meteen gebruiken om de Jetse
‘Schepen van Water’ vragen te stellen
over het lokale waterbeleid.

n de ‘Waterklassen’, een pilootproject van GoodPlanet, leerden twee
klassen van het Sint-Pieterscollege in Jette drie jaar lang alles over
duurzaam waterbeheer. De educatieve benadering gaat veel verder dan eenvoudige
tips & tricks om spaarzaam om te gaan met
water. De leerlingen leren ook hoe
water beter kan beheerd worden op
schoolniveau – denk aan infiltratie en
groendaken – en over goed lokaal en globaal waterbeleid.

I

Pertinente vragen
De kennis die de gediplomeerden de
afgelopen jaren hadden opgedaan kon

© GoodPlanet Belgium – Dieter Telemans

tijdens de diploma-uitreiking meteen in de
praktijk worden gebracht. De schepen
kreeg vragen voorgeschoteld zoals of het
Jetse regenwater zou kunnen opgevangen
worden voor het in het kanaal terechtkomt
en of het kan gebruikt worden voor andere
zaken, zoals door de brandweer? Of er bij
werken aan de straten in Jette meer groen
aangeplant moet worden in plaats van beton
te gebruiken? De schepen was alvast
aangenaam verrast door de concrete, con-

structieve vragen van de leerlingen en vond
dat ze hun diploma dik verdiend hadden!
De Waterklassen werden opgestart
door GoodPlanet dankzij financiële steun
van Rotary en GBL en verliep in samenwerking met VUB en Brusseau. In het totaal
hebben 7 scholen in 5 gemeenten meegedaan. Tijdens het project werden
verschillende thema’s rond water behandeld met een gevarieerde pedagogische
aanpak.
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Vaccinatiecampagne
Begeleidingsdienst senioren kan op veel bijval rekenen

Half maart startte de gemeente met een begeleidingsdienst naar
de vaccinatiecentra voor de Jetse senioren. Na twee en een halve
maand blijkt de balans van deze dienst uitermate positief, zowel
van de kant van de begeleiders als van de senioren.

estigplussers met een handicap of
een beperkte mobiliteit werden
door de gemeente via een persoonlijke brief op de hoogte gebracht van
de begeleidingsdienst. Wie hiervan gebruik
wilde maken moest gewoon bellen naar het
callcenter waarvan het nummer vermeld
stond in de brief. Voor het callcenter deed
de gemeente een beroep op gemeentepersoneel en vrijwilligers van het OCMW, Viva
Jette en het Medisch Huis Essegem.

Z

Vrijwilligers
In de periode van 15 maart tot 31 mei
werden meer dan 300 personen begeleid
om hun eerste/tweede prik te halen,
meestal op het vaccinatiecentrum Heizel.
Via een oproep in Jette Info en de nodige
mond-aan-mondreclame boden zich maar

liefst 83 vrijwillige chauffeurs/begeleiders
aan om de minder mobiele Jetse senioren
bij te staan. Ook vrijwilligers van het BuurtPensioen, een netwerk van buren die elkaar
helpen, lieten zich niet onbetuigd en droegen hun steentje bij.

Solidariteit
Annick Lippeveldt moest niet lang nadenken toen de gemeente een oproep lanceerde om senioren te begeleiden naar een
vaccinatiecentrum. ‘Ik heb altijd al een groot
solidariteitsgevoel gehad en door ervaringen met mijn moeder en mijn grootouders
weet ik dat veel oudere mensen best wat
hulp kunnen gebruiken als het erop aan
komt zich te verplaatsen’. Annick begeleidde een vijftiental personen en kijkt met
een tevreden en warm gevoel terug op deze
ervaring. Een van de personen die ze mocht

André De Gand begeleidt een Jetse naar het vaccinatiecentrum.
In totaal heeft hij meer dan 30 Jetse senioren begeleid.

helpen is Carine De Smedt, die op haar
beurt vol lof is over haar chauffeur: ‘Het is
een heel lieve en joviale vrouw, we hebben
wat afgekletst in de auto!’.
Alle vrijwillige chauffeurs, begeleiders en
callcentermedewerkers verdienen alvast
een pluim voor hun inzet voor dit nobele initiatief. Sinds 1 juni nemen de vrijwilligers
van het BuurtPensioen eventuele aanvragen
voor begeleiding over van de gemeente.

Enkele cijfers
(periode 15/03 tot 31/05)
• Geholpen personen: +300
• Vrijwillige begeleiders
en chauffeurs: 83
• Vrijwilligers Callcenter
(gemiddeld per week): 21
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Strijd tegen Ouderenmis(be)handeling
Laat u horen

15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling. Bijna 1 op 6 ouderen is het slachtoffer van één of andere
vorm van geweld. Hoge cijfers, die aantonen dat het thema de
nodige aandacht verdient.

uderenmis(be)handeling is een
nogal zwaar beladen woord, maar
toch is het belangrijk om ook in
onze Brusselse context aandacht
te hebben voor dit thema. Het is een complexe materie. In zeer veel gevallen daden,
gebeurt de ouderenmis(be)handeling niet
opzettelijk, maar door de omstandigheden
waarin mensen zijn terechtgekomen. Situaties die leiden tot een vorm van mishandeling, vaak uit onmacht. Bijvoorbeeld een
90-jarige die niet mobiel is en maar 1 x per
dag bezoek/hulp krijgt, waardoor ze soms
urenlang met een bevuilde pamper in de
zetel zit.

O

Onder de radar
Kwaadwillig opzet is trouwens geen vereiste
om
te
spreken
over
ouderenmis(be)handeling. De beleving van
het slachtoffer staat centraal. Bovendien

vallen vormen van criminaliteit gepleegd
door personen met wie je geen vertrouwensband
hebt
niet
onder
ouderenmis(be)handeling, bijvoorbeeld een
handtasdiefstal door een onbekende.
Maar, indien je zoon of dochter je chanteert
om geld te krijgen, dan maakt die persoon
in kwestie misbruik van je vertrouwen die jij
in hem of haar hebt en is er wel sprake van
ouderenmis(be)handeling.
Ouderenmis(be)handeling blijft vaak
onder de radar. Ouderen zijn bang om te
spreken, hulpverleners missen soms signalen, of twijfelen over de beste aanpak. Hulp
en een luisterend oor zijn dus fundamenteel.
Ook voor het OCMW en residentie
IRIS, het woonzorgcentrum van het Jetse
OCMW, vormt het een belangrijke problematiek. Samen met de bewoners, familie en
hulpverleners wordt er gezocht naar oplossingen voor een betere zorg. Een stappenplan vormt hierbij vaak de sleutel tot succes.

Wie vragen heeft over
ouderenmis(be)handeling terecht kan bij:
• VZW HOME-INFO meldpunt ouderenmis(be)handeling
Lakensestraat 76 in 1000 Brussel,
elke werkdag van 9u tot 16u
02.511.91.20 of info@home-info.be
• ASBL INFOR-HOMES - écoute séniors
Anspachlaan 59 in 1000 Brussel
maandag en woensdag van 12.30u tot
16u en vrijdag van 9u tot 12.30u
02.223.13.43 of
ecouteseniors@inforhomesasbl.be
Wie meer wil te weten komen over Ouderenmis(be)handeling als professional kan
zich inschrijven voor de webinarreeks georganiseerd door VLOCO, in samenwerking
met UCLL op 14 en 15 juni 2021, via ouderen@cawoostvlaanderen.be – 078.15.15.70
of www.ouderenmisbehandeling.be.

11

JETTE INFO - SAMENLEVING

Veiligheidstips
om een woningbrand te voorkomen

‘Hevige brand eist het leven van vader en dochter.’ ‘Twee jonge kinderen overleven woningbrand niet.’ Ook dit jaar zijn er in het Brusselse weer verschillende woningbranden geweest, vaak met een
verschrikkelijke tol. Wees dus voorzichtig en respecteer de nodige
veiligheidsvoorschriften.

aarlijks sterven in België tientallen
mensen door een woningbrand.
Vaak merken deze mensen de rook
of brand te laat op, waardoor veilig
vluchten onmogelijk is. Volg daarom deze
basistips.

J

1. Plaats rookmelders
Als er ’s nachts brand uitbreekt, heb je
maar weinig overlevingskans omdat je
waarschijnlijk niet zal wakker worden door
de brand. Door de rook van een brand heb
je soms maar 3 minuten de tijd om buiten
te geraken. Plaats daarom zeker rookmelders, die je tijdig alarmeren bij brand. Voor
huurwoningen zijn rookmelders trouwens
wettelijk verplicht in Brussel.

2. Anticipeer
Denk er vooraf over na hoe je buiten geraakt bij een woningbrand. Leg op voorhand
de snelste en veiligste weg vast. Meestal is
dit langs de voordeur. Denk ook aan een alternatieve vluchtweg, in geval de eerste geblokkeerd is (vb. via de achterzijde of een

raam). De rook zal je zichtbaarheid beperken. Doordat warme rook stijgt, zal je laag
bij de grond het meeste zien en het langste
frisse lucht hebben. Hou ook een zaklamp
bij de hand, bijvoorbeeld in je nachtkast.

3. Vlucht, blijf buiten en bel 112
• Als je de pieptoon van een rookmelder in
je woning of appartement hoort, ga je zo
snel mogelijk naar buiten. Waarschuw op
weg naar buiten ook andere bewoners in
je gebouw en verlaat het via de afgesproken vluchtweg. Ga naar de voorkant van
het gebouw of een voor de brandweer
zichtbare plaats.
• Eenmaal buiten bel je 112 op. Geef steeds
aan wie je bent, wat er aan de hand is en
waar je je bevindt.
• Ga nooit terug naar binnen, zelfs als je iets
bent vergeten.
• Als je geen veilige vluchtroute hebt (vb.
rook verspert je vluchtweg) of niet op
eigen houtje kunt buiten geraken:
• blijf dan in een ruimte waar geen rook
is, sluit de deur en open een raam
• hou een telefoon bij de hand

• zorg ervoor dat de hulpdiensten of de
buren weten dat je daar bent.

4. Wees waakzaam voor
de brandoorzaken
De meeste branden worden veroorzaakt
door roken, koken of elektrische toestellen.
Wees dus voorzichtig.
• Rook zeker niet in bed of als je slaperig
wordt.
• Blijf steeds bij je fornuis als je aan het
koken bent.
• Probeer nooit een brandende frietketel te
blussen met water.
• Voorzie een branddeken in de keuken.
• Gebruik enkel elektrische toestellen met
een veilig snoer en vermijd teveel toestellen op eenzelfde stekkerdoos.
• Laad uw elektrische toestellen enkel
op als u thuis bent en enkel overdag.
Vooral telefoons, computers , elektrische
fietsen, etc. raken gemakkelijk oververhit
bij het opladen. Vermijd ook goedkope
laadkabels die u op internet vindt. Deze
voldoen niet steeds aan de veiligheidsvoorschriften.

Dossier
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Aandacht voor de LGBTQI+
Thuis in Jette
en romans die de stereotypen doorbreken.
Voor het jaar 2024 zullen er nog vele initiatieven en acties het levenslicht zien.
Zin om het Platform voor Gelijke Kansen
te vervoegen? Neem dan contact op met de
gemeentelijke dienst gelijke kansen –
02.422.31.24 – vsc-slb@jette.irisnet.be

LGBTQI+
Verklarende woordenlijst
e acties rond geaardheid en gender-identiteit gebeuren vaak
onder de noemer LGBTQI+. Maar
waarvoor staat deze afkorting?
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen biologisch geslacht, seksuele
geaardheid/aantrekking
en
genderidentiteit, wat verwijst naar kenmerken met betrekking tot mannelijkheid
en vrouwelijkheid die niet biologisch maar
sociaal geconstrueerd zijn.

D

Elke Jettenaar moet zich in Jette thuisvoelen, ongeacht zijn of haar geslacht,
geaardheid en genderidentiteit. Jette
zet zich daarvoor in via concrete acties.

GBTQI+ vormt 1 van de 3 pijlers van
het Plan voor Gelijke Kansen (zie
hiernaast). Via sensibilisering, informatie en zichtbaarheid moet
Jette zich profileren als LGBTQI+-vriendelijk. Dit vertaalt zich de laatste jaren in verschillende
bewustmakingsactiviteiten
binnen het gemeentebestuur (All Genders
Welcome-campagnes, opleidingen voor het
personeel,…), maar ook gericht op de Jettenaren. Denk bijvoorbeeld aan de artikels
in Jette Info, het hijsen van de Regenboogvlag, culturele evenementen (documentaires, theater, bioscoop), all-gender-boeken
voor het grote publiek in de bibliotheek, activiteiten in de scholen,…
Toch blijft LGBTQI+-tolerantie en -aanvaarding een dagelijkse uitdaging in onze
samenleving. Concrete acties moeten hier
toe bijdragen in Jette:

L

Reeds gerealiseerd:
• Nagaan waar regenboogvlaggen, regenboogstickers of regenboogzebrapaden
zouden kunnen worden aangebracht;
• Een subsidie bekomen voor de verdeling van

een niet-stereotypen-kleurboek (uitgegeven
door Brussel Plaatselijke Besturen) in medische centra, bibliotheken, het gemeentehuis en in wachtzalen waar kinderen
moeten wachten en beziggehouden worden;
• Verspreiding van dit kleurboek in alle Nederlandstalige en Franstalige gemeentelijke kleuterscholen van de gemeente;
• Aankoop van nieuwe regenboogvlaggen
om de zichtbaarheid van LGBTQI+ in de
openbare ruimte tijdens de Pride-periode
te vergroten en een foto van het College in
regenboogkleuren;
• Een lijst van films en theatervoorstellingen
opstellen die interessant zouden kunnen
zijn in het kader van culturele activiteiten.

Lopende:
• Aanleg van een regenboogzebrapad;
• Een portaal voor gelijke kansen op de gemeentelijke website;
• Een inclusief pictogram voor de openbare
toiletten;
• Regenboogsticker op het raam van ‘Planning Familial’;
• Opzetten van een ‘Gender & Youth’-project
met de gemeentelijke bibliotheken, het
gemeentebestuur en het Platform Gelijke
Kansen om de scholen de kans te geven
een kant-en-klaaranimatie mee te nemen
of bij te wonen. Dit gaat gepaard met de
aankoop van nieuwe kinderboeken, strips

• Lesbienne:
een vrouw die zich aangetrokken voelt
tot vrouwen
• Gay:
een man die zich aangetrokken voelt
tot mannen
• Biseksueel:
een persoon die zich aangetrokken
voelt tot mannen en tot vrouwen
• Trans:
een persoon die zichzelf definieert aan
de hand van een ander geslacht dan het
bij de geboorte toegewezen geslacht
• Queer:
persoon die een label weigert, die verder gaat dan de heteroseksuele norm,
en cisgender (= omgekeerde van trans)
• Intersekse:
een persoon die verschillende biologische kenmerken van het vrouwelijk en
mannelijk geslacht bezit
• +:
asexueel, agender, non-binair, panseksueel
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Actieplan voor Gelijke Kansen
46 concrete acties voor een betere samenleving
Jette, ongeacht hun leeftijd, afkomst, beperking of geslacht, erkend en gewaardeerd
voelen voor wie ze zijn, zonder taboes, en
overal. De acties moeten luid en duidelijk
bevestigen dat Jette een LGBTQI+-vriendelijke gemeente is.

Het Actieplan voor Gelijke Kansen, een
verwezenlijking van het Jetse Platform
voor Gelijke Kansen, omvat drie
thema’s: de LGBTQI+-gemeenschap,
de gelijkheid vrouwen-mannen en
handicap. De concrete acties uit het
plan moeten voor een gelijkwaardige,
betere samenleving zorgen.

Gelijkheid vrouwen-mannen

er thema formuleert het plan een
doelstelling. Deze doelstellingen
moeten tijdens de periode 20202024 gerealiseerd worden via specifieke acties.

De gelijkheid tussen vrouwen en mannen
moet in Jette een politieke en maatschappelijke realiteit zijn die in alle aspecten
van het leven wordt weerspiegeld:
binnen het gezin, de verenigingen, het
openbare leven, het professionele leven en
vrije tijd.

P

LGBTQI+
Alle LGBTQI+-mensen moeten zich in

Handicap
Mensen met een handicap moeten in

Jette kunnen leven in een aangepaste,
gastvrije omgeving, met volledige toegang
tot openbare diensten, infrastructuren,
activiteiten en voorzieningen.
Deze 3 grote uitgangspunten vertalen
zich in 46 concrete acties, binnen het gemeentebestuur zelf of in de openbare
ruimte, in de scholen, de crèches, de handelszaken of de vrijetijdscentra. Het gaat
met name over acties rond sensibiliseren of
informeren, maar ook over concrete acties
zoals vormingen of campagnes rond zichtbaarheid.

Ontdek het Jetse Actieplan Gelijke kansen op de gemeentelijke website
www.jette.be

Het Jetse Schepencollege
out zich als LGBTQI+-vriendelijk
Ter gelegenheid van de Internationale
Dag tegen Homofobie en Transfobie op
17 mei, hulde het Jetse Schepencollege zich in de kleuren van de
LGBTQI+-gemeenschap om te onderstrepen dat de gemeente ‘LGBTQI+vriendelijk’ is.

eze actie was meer dan enkel
symbolisch. Met de goedkeuring
van het Actieplan Gelijke Kansen
2020-2024 wil Jette duidelijk stellen dat alle LGBTQI+-personen, ongeacht
hun leeftijd, afkomst, beperking of geslacht,
overal in de gemeente erkend en gewaardeerd worden voor wie ze zijn, onvoorwaardelijk en zonder taboes.
Het Actieplan is het werk van het Jetse
Platform voor Gelijke Kansen dat burgers,
specialisten, politici en verenigingen samenbracht en acties uitwerkte rond drie
assen:
• sensibilisering rond inclusie binnen het
gemeentebestuur, de scholen, de han-

D

delszaken en op socio-culturele activiteiten;
• informatie verstrekken via de officiële kanalen van de gemeente en de bibliotheken;
• erkenning via zichtbaarheid in de openbare ruimte, met vlaggen, stickers en zebrapaden in de regenboogkleuren.
Verdraagzaamheid, respect en aanvaarding van wat anders is blijft een uitdaging.

Talloze verenigingen werken dag na dag ten
dienste van een bijwijlen gefrustreerde en
bange samenleving. Om het actieplan te
realiseren wil Jette met hen, maar ook met
het voltallige gemeentebestuur en de leden
van het Jetse Platform voor Gelijke Kansen,
blijven samenwerken.
Ontdek het Jetse Actieplan Gelijke Kansen op de gemeentelijke website
www.jette.be
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Mobiliteit in Jette…
Tweede participatieve bijeenkomst
In het kader van het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move kunnen Jettenaren binnenkort deelnemen aan de
tweede participatieve bijeenkomst met
het oog op de ontwikkeling van een lokaal mobiliteitsplan voor de wijken van
de ‘maas Dielegem’.

er herinnering: Good Move is het
nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat door de Brusselse regering
in 2020 goedgekeurd werd. Het legt de krijtlijnen vast op het vlak van mobiliteit. Een

T

centrale notie in dit plan is die van ‘de
maas’, een geografische zone die overeenkomt met een of meerdere wijken.

Tweede participatiemoment
De ‘maas Dielegem’, die een groot deel
van het Jetse grondgebied en enkele straten
en wijken van de Stad Brussel (Laken) en
Ganshoren beslaat, wordt onderverdeeld in
twee ‘submazen’, Brugmann, dat ten noorden van de spoorweg ligt, en Spiegel, het gedeelte ten zuiden van de spoorweg. Begin
mei konden de bewoners van deze twee submazen deelnemen aan participatieve bijeenkomsten waar ze hun mening over mobiliteit

kwijt konden en ideeën voor een betere mobiliteit konden formuleren. Wie niet kon
deelnemen kan de respectieve presentaties
van deze bijeenkomsten en een samenvatting van de reacties van de deelnemers
raadplegen op www.jette.be (Tot uw dienst –
Openbare ruimte – Participatie).
Eind juni vindt de tweede participatieve
bijeenkomst plaats, met name op 22 juni
voor Brugmann, en op 29 juni voor de Spiegel, telkens vanaf 18.45u. U krijgt de mogelijkheid feedback te geven over de mogelijke
scenario’s voor de mobiliteit in de wijk.
Meer info en inschrijvingen:
www.goodmove-dielegem.brussels

Info
werken
WERKEN JUNI 2021
R. UYTTENHOVESTRAAT
Rioleringsnetwerk
Vivaqua voert momenteel renovatiewerken uit aan het rioleringsnetwerk in de R.
Uyttenhovestraat. De werken zijn gepland
tot augustus 2021. Er geldt een verkeersen parkeerverbod en naargelang de fase
van de werken is ook de toegang tot de
garages onmogelijk. De straat blijft wel
bereikbaar voor voetgangers.

momenteel werken uit voor de versteviging van hun installaties in de Odon
Warlandlaan (tussen de C. Woestelaan
en de gemeente Laken). In functie van
de vooruitgang van de werken zal er een
parkeerverbod gelden. De straat blijft
wel bereikbaar voor voetgangers.
ANTOINE BAECKSTRAAT
EN WEMMELSESTEENWEG
Werken nutsbedrijven

H. VAN BORTONNESTRAAT,
G. VAN HUYNEGEMSTRAAT, H. WERRIESTRAAT EN F. LENOIRSTRAAT
Werken nutsbedrijven
Sibelga, Proximus en Vivaqua voeren
binnenkort werken uit voor de versteviging van hun installaties in de H. Van
Bortonnestraat, de G. Van Huynegemstraat, de H. Werriestraat en de F. Lenoirstraat. In functie van de vooruitgang
van de werken zal er een parkeerverbod
gelden. De straat blijft wel bereikbaar
voor voetgangers.
ODON WARLANDLAAN
Werken nutsbedrijven
Sibelga, Proximus en Vivaqua voeren

Sibelga, Proximus, Vivaqua en Euro
Fiber voeren momenteel werken uit voor
de versteviging van hun installaties in de
Antoine Baeckstraat en de Wemmelsesteenweg. In functie van de vooruitgang
van de werken zal er een parkeerverbod
gelden. De straat blijft wel bereikbaar
voor voetgangers.
JETSELAAN
Heraanleg voetpaden
Het Brussels Gewest is momenteel
bezig met de heraanleg van de voetpaden in het gedeelte van de Jetselaan,
gelegen tussen de Lakenselaan en de
gemeente Koekelberg (kant even huisnummers). Meer info over deze wer-

ken: smoussati@sprb.brussels –
0495.59.61.90 of gert.vandepaar@viabuild.be – 0475.44.80.48.
J.B. MOYENSSTRAAT
Werken nutsbedrijven
Sibelga voert binnenkort werken uit voor
de versteviging van zijn installaties in de
J.B. Moyensstraat. In functie van de
vooruitgang van de werken zal er een
parkeerverbod gelden. De straat blijft
wel bereikbaar voor voetgangers.
HEILIG-HARTLAAN
Werken nutsbedrijven
Sibelga voert momenteel renovatiewerken uit aan de openbare verlichting in de
Heilig-Hartlaan. In functie van de vooruitgang van de werken zal er een
parkeerverbod gelden. De straat blijft
wel bereikbaar voor voetgangers.
DIKKE BEUKLAAN
Tram 9
Meer info over de werken voor de verlenging
van
tramlijn
9
op
www.tram9.brussels en www.mivb.be of
via 0800.94.001 (van 9u tot 12u).
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Lenteschoonmaak
Uitgeregend, maar goedgehumeurd!
Op zaterdag 15 mei hebben een vijftigtal Jettenaren de weergoden getrotseerd
om
hun
wijk
een
lenteschoonmaakbeurt te geven.
Samen met de arbeiders van de gemeentelijke dienst Openbare reinheid
namen ze de straten en groene ruimten in hun buurt onder handen.

e slogan van deze operatie Lenteschoonmaak, ‘Een propere straat?
Kinderspel!’, was toepasselijk gekozen, want samen met hun ouders staken ook veel jongeren de handen uit
de mouwen. Zeven wijken waren vertegenwoordigd: het Gemeentelijk Technisch Centrum, de Bonaventurestraat/Morfheldstraat,
de A. Wautersstraat, de Tuinen van Jette, de

D

J. Lahayestraat, het Koningin Astridplein en
de O. Warlandlaan/Huybrechtspark. Tijdens
een diploma-uitreiking achteraf op het Koningin Astridplein werden alle moedige

deelnemers bedankt voor hun engagement.
Bedankt aan iedereen die dag na dag
zorg draagt voor zijn leefomgeving en zich
inzet voor de netheid ervan!

Geen brol rond mijn bol
Jette doet mee!
De campagne ‘Geen brol rond mijn bol’
nodigt burgers uit om te letten op de
netheid rond glasbollen en textielcontainers en de kwaliteit van de inhoud
ervan te verbeteren door sluikstorten
(kattenbakvulling, olie,…) tegen te
gaan. Zin om mee te doen? Teken alvast het charter!

PROXY

CHIMIK
Juni 2021
• Kardinaal Mercierplein
14 juni, van 17u tot 17.45u

• H. Liebrechtlaan
e campagne ‘Geen brol rond mijn
bol’ werd begin mei gelanceerd op
de sociale en klassieke media en is
ook te zien op panelen vlakbij bollen
die de deelnemende gemeenten hebben geselecteerd. In Jette werden negen sites tegen
het licht gehouden, drie ervan zijn geselecteerd voor de actie. Het gaat om de bollen op
het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesvoorplein,
op de Wemmelsesteenweg en in de Aloïs Verstraetenstraat. Geconfronteerd met de toename van het sluikstorten rond de glas- en
kledingbollen (+40% in 2020!), hebben Net

D

Brussel en de sociale ondernemingen voor
textielinzameling, met de hulp van Fost Plus
en de 13 Brusselse gemeenten, besloten dit
fenomeen actiever te gaan bestrijden. Deze
partners nodigen de burgers ook uit om de
campagne te steunen door symbolisch een
charter te tekenen waardoor ze zich engageren om de glas- en kledingbollen te respecteren en op een correcte manier hun afval te
deponeren.
Zin om deel te nemen? Surf dan naar
geenbrolrondmijnbol.be!

(kant J.B. Moyensstraat)
niet in juni

• Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
12 juni, 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
Raadpleeg de Proxy
Chimik-kalender 2021
voor Jette op www.jette.be
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Nieuw op Jette Met:
gevogelte, runds- en varkensvlees
Seizoensmaak en De Seizoenschuur breiden gamma uit
Twee gevestigde waarden op Jette Met
staan sinds kort met een ruimer aanbod op de duurzame markt. Seizoensmaak zal er voortaan ook om de twee
maanden rundsvlees verkopen, terwijl
De Seizoenschuur met varken, kalkoen, parelhoen en eend uitpakt.

et mag misschien verwarrend lijken, maar Seizoensmaak en De
Seizoenschuur zijn wel degelijk
twee verschillende producenten die
wekelijks hun opwachting maken op Jette
Met. Seizoensmaak, dat is de familie Van
Buggenhout, met enerzijds de groenteboeren
Jan en zijn zoon Mattias, die met hun eigen
kraam op de markt staan, en daarnaast diens
broer Adriaan die er sinds vorig jaar om de
paar weken vlees van scharrelkippen en -varkens – en nu dus ook rundsvlees – aanprijst.
Producent De Seizoenschuur hield het tot
voor kort op aardbeien en asperges, maar
gaat nu dus ook de vleestoer op.

H

Eigen kweek
Voor Jeroen en Delfien van De Seizoenschuur kan een dier ons pas van lekker
vlees voorzien als het zich natuurlijk kan
gedragen. Daarom zijn ze gevallen voor het
ras Duroc: een robuust varken dat zich perfect aan de weersomstandigheden kan aanpassen en waarvan de smaak van het vlees
veel sappiger dan dat van zijn industriële
soortgenoot. Na minimum zes maanden
vertoeven op de weide, zijn de dieren op hun
slachtgewicht en gaan we naar een kleinschalig slachthuis waar nog alles manueel
gebeurt. Daarna worden de karkassen versneden in de eigen beenhouwerij op de
boerderij.
Als Jeroen en Delfien niet op Jette Met
staan met hun Duroc-varkensvlees brengen
ze kalkoen, parelhoen en eend mee naar de
markt, ‘produits de la ferme’ ook al van
eigen kweek, kleinschalig en gevoederd met
eigen geteelde granen!

Authentieke smaak
van rundvlees
Naast hun eigen varkens- en
kippenvlees, biedt Adriaan van
Seizoensmaak vanaf 23 juni
om de paar maanden ook
rundsvlees aan op Jette
Met. Het gaat om een kruising van Fleckvieh- en
Holsteinkoeien, een dubbeldoelras: een robuust
dier dat na haar carrière
als melkkoe ook nog dienst
kan doen als vleeskoe. Vlees
van dubbeldoelkoeien is mooi
vet-dooraderd en dus mals,
sappig en smaakvol. Het heeft ook
een lagere CO2-voetafdruk vergeleken met ‘klassiek’ vlees. Daarnaast hebben de koeien langer geleefd en is het vlees
van uitstekende kwaliteit, wat het een echte
authentieke rundvleessmaak geeft. Ook bij
Seizoensmaak wordt het vlees in eigen atelier versneden. Met zijn slagersopleiding en
5 jaar ervaring bij collega-slagers,
heeft Adriaan genoeg kennis van
het versnijden en verwerken van
rundsvlees.

• Jette Met
Elke woensdagnamiddag,
van 14.30u tot 18.30u
Kardinaal Mercierplein
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Post-lockdown tips voor huisdieren
Voor sommige honden en katten breekt
stilaan het einde van een periode van
opperste gelukzaligheid aan. Volgens
sommige studies hebben wij tijdens de
lockdown namelijk aanzienlijk meer
tijd besteed aan het vertroetelen van
onze viervoeters. Nu is het dus zaak om
ze zachtjes voor te bereiden op een terugkeer naar het normale leven.

ooral dieren die we tijdens de lockdown in huis haalden en die dus gewoon zijn om bijna constant in
gezelschap te zijn, verdienen extra
aandacht. Hier zijn enkele tips om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen:
• Laat je huisdier weer gewoon worden om
alleen te zijn door geleidelijk aan periodes
van afwezigheid in te lassen. Laat het gedurende enkele minuten alleen in een

V

ruimte met wat speelgoed zodat het begrijpt dat het ook veilig is als je er niet bent.
• Bouw het aantal wandelingen af als je je
hond tijdens de lockdown meer dan normaal uitliet. Zo vindt hij het ritme van
vroeger terug.
• Leg je huisdier uit als je opnieuw gaat

Word 1 van de 3.000
Brusselse CurieuzenAirs
e verkeersdrukte in Brussel heeft
een groot effect op de luchtkwaliteit. Maar hoe groot is die invloed
juist? En wat betekent dat in jouw
straat? Dat meet CurieuzenAir, het grootste
en meest fijnmazige burgeronderzoek ooit
naar de luchtkwaliteit in Brussel. Tijdens
dat onderzoek wordt in 3.000 straten in de
stad de concentratie van stikstofdioxide
(NO2) gemeten, een belangrijke indicator
voor luchtverontreiniging door verkeer.
Zin om deel te nemen aan het onderzoek
of op de hoogte gebracht te worden van de
resultaten? Schrijf je dan in op curieuzenair.brussels.
CurieuzenAir is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, stadsbeweging BRAL
en de Université Libre de Bruxelles, in
nauwe samenwerking met Bloomberg Philanthropies, Leefmilieu Brussel, De Standaard, Le Soir, en BRUZZ.

D

Meer info: curieuzenair.brussels

werken en begin eventueel met halve
dagen, als dat haalbaar is.
Als je ondervindt dat je huisdier gestresseerd blijft, neem dan contact op met je dierenarts die je de nodige tips zal geven,
aangepast aan het welzijn van het dier.
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Perkplanten en bloemenweiden
zorgen voor zomers gevoel
Juni brengt kleur in de openbare ruimte

Vergeleken met een eerdere sombere en koele meimaand kan
juni niet anders dan met warmere temperaturen voor de dag
komen. Voeg daarbij de kleurenpracht van de eenjarige planten
die de gemeentelijke tuinmannen momenteel verdelen over het
Jetse grondgebied, en het zomergevoel kan niet meer stuk.

p de gemeentelijke dienst Beplantingen, aan de rand van het Laarbeekbos, staat het hele jaar door
wel werk op de plank, maar tijdens
de lente- en zomermaanden gonst het er
van de bedrijvigheid. Na de bomen, struiken
en vaste planten is het de beurt aan de eenjarigen om de serres te verlaten en het
imago van Jette als groene gemeente alle
eer aan te doen.

O

Torens en bakken
Sinds half mei zie je de tuinmannen van
de gemeente geregeld voorbijrijden met
hun laadbak vol bloembakken en andere
kleurrijke composities met perkplanten.
Wist je bijvoorbeeld dat er zo’n veertig
bloembakken komen te hangen aan weerszijden van de brug over de spoorlijn op de
Heilig Hartlaan? En dan heeft de beplantingsdienst het grof geschut nog niet bovengehaald: de twaalf bloementorens die her
en der pleinen en rotondes zullen sieren. Ze
worden binnen een paar weken verdeeld

over het hele Jetse grondgebied en worden
de hele zomer door op tijd en stond van
water voorzien zodat de geraniums, begonia’s, petunia’s,… er ook bij kurkdroog weer
op hun best uitzien.
Perkplanten worden ook niet zelden gecombineerd met vaste planten, die al vroeger op het jaar de grond in gaan (zie Jette
Info van vorige maand). Niemand die er zich
aan zal wagen, maar wie het aantal plantjes
– in volle grond, in bakken en in torens – zou
willen tellen, zou uitkomen op zo’n 27.000
stuks! En die dragen stuk voor stuk bloemen in alle kleuren van de regenboog…

Fleurige gras- en bloemenpartijen
Naast voorzieningen in de stijl van
bloembakken telt Jette ook zeven gras- en
bloemperken en bloemenweiden (zie
kader). In totaal gaat het om niet minder
dan 352 m², waarvan de meest uitgestrekte
weide te vinden is aan de Fernand Tonnetgaarde en de Liebrechtlaan (100 m²). Uiteraard komt er heel wat werk kijken bij het
onderhoud van deze min of meer uit-

gestrekte ruimten, maar dankzij de zorgen
van een toegewijde ploeg liggen ze er allemaal de hele zomer lang, tot een stuk in najaar, als een plaatje bij.

Bloemenpracht doorheen Jette
Geniet deze (na)zomer van de kleurenpracht op volgende plaatsen. Ze zijn allemaal toegankelijk voor het publiek
(behalve de tuin van het gemeentehuis
waar je enkel tijdens de openingsuren
kan in rondkuieren).
• Gemeentehuis (50 m²)
• Florair
(vlakbij Omnisportcentrum – 60 m²)
• Kerkhof (32 m²)
• Ylo Park (60 m²)
• Fernand
• Tonnetgaarde/Liebrechtlaan (100 m²)
• Etienne De Munterlaan (30 m²)
• Abdij van Dielegem (20 m²)
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Tweede programmawijziging
voor DW Magritte
Extra budget voor socio-economische projecten en materiaal

De projecten van het Duurzaam Wijkcontract (DW) Magritte nemen
meer en meer vorm aan, terwijl nieuwe ideeën blijven opborrelen.
Met de ontwikkeling van sommige projecten in volle gang, zoals dat
van de twee buurthuizen, heeft het DW Magritte zopas een tweede
en laatste programmawijziging doorgevoerd.

en wijkcontract is geen wijkcontract
als het programma onderweg niet
verandert en zich niet aanpast aan de
realiteit op het terrein dat het met zijn
talrijke acties wil valoriseren. De programmawijzigingen houden rekening met deze realiteit
door de projecten van het wijkcontract er zo
goed mogelijk mee in lijn te brengen.

E

29 juni: Algemene vergadering
In lijn met de geest van de initiële acties
heeft het DW Magritte, naar aanleiding van
deze tweede programmawijziging, een aantal budgettaire aanpassingen doorgevoerd
om zijn socio-economische en materiële luik
te versterken. Wie meer inlichtingen wenst
over deze wijzigingen en over de toekomstige projecten van het wijkcontract, kan het
dossier raadplegen op de website of – beter
nog – de ploeg ontmoeten tijdens de Algemene vergadering op 29 juni, vanaf 18.30u.

Deze vergadering vindt voor de eerste keer
sinds lang live plaats, met name in de boulodroom van de Jules Lahayestraat.

Tal van lopende projecten
Ondertussen gaat het wijkcontract verder
met de realisatie van zijn projecten en heeft
het zopas een aanvraag ingediend voor een
stedenbouwkundige vergunning voor zijn
eerste buurthuis (CHA03). U verneemt alles
over dit project in een van de volgende edities van Jette Info aangezien de aanvraag
aan een openbaar onderzoek zal onderworpen worden.
Wat betreft de oproep voor burgerinitiatieven om het terrein van dit buurthuis een
tijdelijke bestemming te geven, heeft de
ploeg van het DW een voorstel ontvangen
dat het wil voorleggen aan de bewoners van
het pand en de wijkbewoners. Het dossier
van de kandidatuur is ook beschikbaar op
de website. Spreek anderen erover aan en

stuur uw mening voor 18 juni naar cqddw@jette.irisnet.be.
Juni wordt een drukke maand qua evenementen. In de loop van de maand krijgt
nog een ander project van het DW Magritte
zijn concrete uitwerking. Binnenkort opent
namelijk de nieuwe antenne van het wijkcontract, gelegen in de Dansettestraat nummer 10, zijn deuren. Het gebouw verwelkomt
op de gelijkvloerse verdieping het project
ROUF (tweedehandswinkel en organisator
van creatieve workshops rond recyclage) en
op de eerste verdieping komen lokalen vrij
voor activiteiten van de socio-economische
projecten van het wijkcontract.
Terwijl de sanitaire omstandigheden de
laatste maanden een rem vormden voor
sommige projecten, verheugt de ploeg van
het DW Magritte zich over dit nieuws dat bewijst dat het enthousiasme en de participatieve spirit van het wijkcontract van…
duurzame aard zijn!
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21 juni 2021

Bloedinzameling in Jette
Schrijf je in als bloeddonor
Tijdens de coronapandemie steeg de
nood aan bloedvoorraad, maar daalden de bloedinzamelingen. Wil je bijdragen om de broodnodige voorraden
terug aan te vullen en zo de hulpdiensten te helpen om levens te redden?
Schrijf je dan in voor de bloedinzameling op maandag 21 juni in Jette.

agelijks hebben honderden mensen bloed nodig. Terwijl maar
slechts 3% van de bevolking bloed
geeft. Elke bloeddonatie telt dus.
Het Rode Kruis van Jette nodigt je uit om je
bloed te doneren in Jette, op maandag 21
juni, van 15.30u tot 19u, in de lokalen van de
lokale sectie (Léon Theodorstraat 108). Het
gemeentepersoneel zal alvast het goede
voorbeeld geven door ook deel te nemen
aan de bloedinzameling.
Schrijf je online in! De dag van de bloed-

D

inzameling kom je langs met je identiteitskaart. Je zal met open armen ontvangen
worden door de vrijwilligers van het Rode
Kruis. De coronaveiligheidsmaatregelen
zullen gerespecteerd worden.
Nog vragen over bloeddonatie? Stuur een
mail naar het Jetse Rode Kruis sang@croixrouge-jette.be

• Bloedinzameling
21 juni 2021, van 15.30u tot 19u
Léon Theodorstraat 108
Inschrijvingen:
donorportaal.rodekruis.be (postcode
1090) of via 0800.777 00

Tactiele tegels
voor personen met beperkte mobiliteit
Gemeente schiet verenigingen te hulp
toegankelijk maken voor deze doelgroep.
Verenigingen die hun evenement toegankelijker willen maken voor personen met
beperkte mobiliteit, kunnen deze tegels
gratis lenen. De enige voorwaarde is dat het
moet gaan om Jetse vzw’s die een evenement organiseren op Jets grondgebied.
Meer informatie over algemene toegankelijkheid vindt u op de portaalsite Access-i
(www.access-i.be/nl). Deze website bevat
ook een lijst met de studiebureaus die
u kunnen helpen om uw evenementen/
gebouwen toegankelijker te maken.

Wil u een evenement organiseren dat
toegankelijk is voor zoveel mogelijk
personen maar weet u niet goed hoe
dat aan te pakken? De gemeente kan u
bijspringen bij het regelen van uw mobiliteitsproblemen door tactiele tegels
te leveren die de fysieke bereikbaarheid vergemakkelijken.

en van de uitgangspunten bij de
toegankelijkheid van een evenement is rekening houden met de
bereikbaarheid ervan voor personen met beperkte mobiliteit (rolstoelgebruikers, personen met krukken, een
wandelstok, een looprek of gewoon een kinderwagen,…). Vorig jaar investeerde de ge-

E

meente in de aankoop van 20 tactiele tegels
die moeilijk bereikbare wegen makkelijker

Als u tegels wil lenen of gewoon de praktische modaliteiten wil kennen, neem dan
contact op met de dienst Sociaal leven &
Burgerschap via vsc-slb@jette.irisnet.be.
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Feestelijke opening CBO
Nieuw Jets project rond diverse verenigingen
27/06: ‘Welkom in de straat’
Het collectief CBO is amper verhuisd of
het komt al op de proppen met een mooi
openingsfeest voor het begin van de zomer.
Voor de actie ‘Welkom in de straat’ wordt op
zondag 27 juni een deel van de Jetstesteenweg gereserveerd voor voetgangers. Alle
Jettenaren zijn welkom op deze dag die zal
draaien rond ontmoeting en uitwisseling,
maar ook rond de vergroening van de openbare ruimte.
Op het programma: animaties en spelen
voor kinderen, een striphoek, een behendigheidsparcours voor fietsen, grime, concerten, circusacts en straatkunst, artistieke en
verenigingsactiviteiten, participatieve workshops (koken, zaadbom, fietsenherstelling,
percussie, Afrikaanse dans,…), infostands,
een bar en kleine restauratie (tegen democratische prijzen), enz. Alles gratis en voor
iedereen toegankelijk!
Maak van de gelegenheid gebruik om
kennis te maken met een innoverend project waar we nog veel van zullen horen!
Meer info over espace CBO:
jaminjette@gmail.com

‘C’est bon d’être ouvert !’ Deze Franse zin zullen we de komende
weken en maanden wel meer horen. Het kan dus bijna geen toeval
zijn dat het CBO, een collectief dat verschillende culturele, sociale
en ecologische verenigingen groepeert en nog altijd op zoek is
naar lokalen, dit acroniem koos als projectnaam. Een leuk initiatief dat je op zondag 27 juni zeker moet komen ontdekken!

an Cébéo naar CBO is maar een
kleine stap… Een kleine stap voor
Jette, maar een grote voor het collectief ‘CBO, C’est bon d’être ouvert’, de winnaar van de projectoproep voor
de tijdelijke bezetting (20 maanden) van het
oude Cébéo-gebouw, gelegen op de Jetsesteenweg nummer 409.

V

Cultuur en sociale cohesie
Het collectief CBO groepeert verenigingen (zie kader) die een gemeenschappelijke
ontmoetings- en uitwisselingsruimte willen

creëren voor Jetse verenigingen die actief
zijn op cultureel, sociaal en ecologisch vlak.
Omdat het collectief op zoek was naar lokalen voor de ontwikkeling van collectieve en
participatieve projecten, stelde het zich
kandidaat om gedurende 20 maanden zijn
intrek te nemen in het gebouw op de Jetsesteenweg. Het is de bedoeling om van het
gebouw een plaats voor cultuur en sociale
cohesie te maken, een kweekvijver van
nieuwe synergiën tussen verenigingen die
actief zijn op het Jetse grondgebied, maar
ook een uitwisselings- en ontmoetingscentrum voor de bewoners.

• ‘Welkom in de straat’
Zondag 27 juni, van 11u tot 19u
Espace CBO
Jetsesteenweg 409
Straat afgesloten voor het verkeer
tussen de Ongenastraat en
de Carton de Wiartlaan
Gratis

De verenigingen van CBO
Vzw Kwa ! en Jam’in Jette
Vélokanik - Café citoyen
vzw Tankono GASAP Contre-Pois
Le Soukiraï - Mosaïques de Saveurs
De Zinne (Noordwest-Brussel)
Sources d’Harmonie - Repair Café
Amnesty International (groep 49 Jette)
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Op maat van
de jonge gezinnen
Speelpleinen in Jette
Het afgelopen jaar, met lockdowns en
reisverboden, werd het ons erg duidelijk hoe belangrijk een aangename,
groene leefomgeving is. Natuur in de
stad om zuurstof op te doen of speelpleinen waar de kinderen kunnen ravotten. Met haar vele parken en bossen
vormt Jette een van de groenste Brusselse gemeenten. En voor de peuters,
kinderen en adolescenten zijn er maar
liefst 15 speeltuinen en speelruimtes.

e speeltuinen en speelruimtes zijn
netjes verdeeld over het grondgebied en opgedeeld per leeftijdscategorie (zie kaart hiernaast). Dit
gaat van specifieke speelpleintjes voor de
allerkleinsten tot street workouts voor de
adolescenten. We delen ze op per wijk.

D

Speeltuin Dean en speeltuin
Olivier
In de wijk Tuinen van Jette
vinden we twee grote speeltuinen (Dean en Olivier), voor respectievelijk kinderen van 2 tot
6 jaar en van 1 tot 6 jaar.

Speeltuin Laarbeek
en speeltuin Poelbos
In het Laarbeekbos en het Poelbos vinden we twee gelijknamige speeltuinen, die
voor zowat alle leeftijden geschikt zijn. De
ideale afsluiter na een wandeling in de
Jetse bossen.

Speeltuin en -ruimte Liebrecht,
speeltuin Jecta en speeltuin
Dieleghem
In het noorden van Jette vinden we nog 3
speeltuinen en -ruimtes. Tussen de H. Liebrechtlaan en de Tentoonstellingslaan, in de
‘tuin’ van de reusachtige appartementsgebouwen, vinden we de speeltuin en de
speelruimte Liebrecht. De speeltuin is bestemd voor kinderen van 1 tot 12 jaar, de
speelruimte voor de iets grotere met een

basket- en voetbalveld. Aan de andere zijde
van de Liebrechtlaan, vlakbij de Jectagaarde, is de speeltuin Jecta bestemd voor
kinderen tot 8 jaar. Nog wat verderop in het
groen, in het Dielegembos, kunnen de kinderen van 2 tot 10 jaar zich uitleven in de
speeltuin Dieleghem.

Speeltuin en -ruimtes Boudewijn,
speeltuin en -ruimte Jeugdpark
Tussen de Bonaventurestraat en de
spoorweg vormen het Jeugdpark en het
Boudewijnpark een grote groene zone in
onze gemeente. We vinden er de grootste
gemeentelijke speeltuin Jeugdpark, met
maar liefst 3 speelpleinen, van 1 tot 6, van 6
tot 12 en voor 10+. Daarnaast is er de speelruimte voor de sportievelingen, met een
basketveld, voetbalveld, skatepiste, street
workout en een gezondheidspiste.
De gemeente heeft haar
kandidatuur gesteld om
dit aanbod te renoveren (zie kader). In het
Boudewijnpark vinden we twee speelruimtes voor de iets
oudere
kinderen,
met een multisporten basketterrein. Wat
verderop, naast de vijver
en La Guinguette, kunnen de
kinderen zich uitleven in de twee speeltuinen, van 3 tot 7 en van 7 tot 12 jaar.

Speeltuin Garcet, speeltuin
Huybrechts en speelruimte Uyttenhove
Ook onder de spoorlijn vinden we nog 3
speeltuinen en speelruimtes. In het Garcetpark is er een speeltuin voor de kleintjes
van 1 tot 6 en een voor tieners. Ook het
Huybrechtspark beschikt over zijn eigen
speeltuin, voor kinderen tussen 3 en 9 en
wat verderop is er de speelruimte Uyttenhove voor de adolescenten, voor het beoefenen van multisport, voetbal, tafeltennis en
street workout.

Respecteer de regels
Dergelijke speeltuinen en speelruimtes
vragen heel wat investeringen en onderhoud van het gemeentebestuur. Het is
dus belangrijk om ze met het nodige respect te behandelen, om ervoor te zorgen
dat de kinderen er zo lang mogelijk van
kunnen genieten. Ook willen alle gebruikers er in alle rust en veiligheid gebruik
van maken. Daarom zijn er enkele – logische – regels: respecteer de leeftijdsgrenzen;
respecteer
de
andere
gebruikers; vechtpartijen en drank- of
druggebruik hebben nergens hun plaats
in Jette en al zeker niet op deze kinderplekken; honden moeten aan de leiband.
De stadswachters van de preventieploeg
houden een oogje in het zeil. Overtredingen kunnen beboet worden met een administratieve sanctie.

Een nieuw project voor het
Jeugdpark?
Zoals u in het aprilnummer van Jette Info
kon lezen, zal Jette deelnemen aan de
gewestelijke projectoproep tot renovatie
van publieke sportinfrastructuur. De
keuze viel op het Jeugdpark, met een
project rond een nieuw basketterrein;
streetball/street dance of een skatepiste.
Maar liefst 623 personen namen deel aan
het onderzoek.
Zowat 75% van de deelnemers is tussen
10 en 40 jaar oud. De meeste deelnemers
komen naar het Jeugdpark om te basketten, de wandelen, te skaten of om met de
kinderen te spelen. Wat betreft de keuze
voor het renovatieproject, was de grootste groep te vinden voor een nieuw skatepark (300), tegenover 239 voor de
vernieuwing van het basketterrein.
Het gemeentebestuur dient dus twee
projecten in ter subsidiering. Een voor
een nieuw basketterrein en een voor een
nieuw skatepark in het Jeugdpark. We
houden u op de hoogte of de Jetse projecten weerhouden zijn en kunnen rekenen op gewestelijke subsidies.
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Steun onze handelaars
Koop lokaal!
De coronacrisis heeft ook zware gevolgen gehad voor de handelaars en de
horecazaken. Intussen mogen ze opnieuw de deuren en terrassen openen
en staan ze vol enthousiasme klaar om
ons te ontvangen. Laat ons hen dus zoveel mogelijk steunen door lokaal te
kopen.

ette telt heel wat kwaliteitswinkels,
gezellige pleintjes en originele cafés
en restaurants. Aarzel niet om ze te
(her)ontdekken. De gemeente ondersteunt de horeca-uitbaters alvast met de
goedkeuring van uitgebreide terrassen en
met de toekenning van premies voor de horeca en handelaars.

J

Animaties op woensdagnamiddag
Vanaf 9 juni kan u op woensdagnamiddag
op het Koningin Astridplein terecht voor animatie. Van 14.30u tot 17.30u is er wekelijks
een nieuwe animatie geprogrammeerd,
speciaal gericht op kinderen. De kindermolen en een trampoline zullen wekelijks van
de partij zijn.
Woensdag 16 juni staat alvast in het teken
van de Rode Duivels, die een dag later de
Denen partij geven op het EK.
Winkelen in Jette, dat is sfeer en gezelligheid.

JETTE INFO - VRIJE TIJD
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Inschrijvingen
jaarmarktrommelmarkt van start
Als de maatregelen binnen de coronacrisis het toelaten, zal de Jetse Jaarmarkt dit jaar opnieuw plaatsvinden,
op maandag 30 augustus. Een van de
grootste trekpleisters van de jaarmarkt is de reusachtige rommelmarkt.
U kan hier ook aan deelnemen met een
stand en de bewoners krijgen voorrang.

Gillebertusstraat, de Thomaesstraat en de
Wemmelsesteenweg. De bewoners van de
betrokken straten konden zich reeds vooraf
inschrijven om een standplaats te reserveren, niet-bewoners sinds 1 juni. Een
standplaats kost 12 euro. De inschrijvingen
worden op 31 juli afgesloten. In geval van
annulering door de coronacrisis, zal u uw
inschrijvingsgeld integraal terugbetaald
krijgen.

e grote rommelmarkt van de Jetse
jaarmarkt is gepland op maandag
30 augustus 2021 in de Van Bortonnestraat, de H. Werriestraat, de

Inschrijvingen: www.brocantejette.be.
Hulp nodig bij de reservering? Bel dan naar
de dienst Economisch Leven en Animaties
op 02.423.13.02.

D

EK voetbal kijken
in jouw favoriete café?
Regels voor tv-schermen in de horeca tijdens het EK
Op 11 juni start het EK voetbal. Een
maand later weten we of de Rode Duivels zich tot Europees kampioen
mogen kronen. Wat is er leuker dan
samen met vrienden op café je favoriete ploeg aan te moedigen? Opgelet,
er gelden specifieke regels voor de
uitzendingen van het EK in de horecazaken.

ls de coronacijfers verder positief
blijven evolueren, zullen de horecazaken op 9 juli terug ook binnen
klanten kunnen ontvangen. Net op
tijd om de wedstrijden van de Rode Duivels
uit te zenden in hun zaak. Er zullen echter
nog coronamaatregelen van toepassing zijn,
net als specifieke regels rond de uitzending
van de wedstrijden.

A

Geen groot scherm
Het gemeentebestuur voorziet dit jaar
geen groot scherm op het Koningin Astrid-

plein. Dit zou onverantwoord zijn, gezien de
coronapandemie. De cafés kunnen de wedstrijden van het EK wel uitzenden. Let op:
de coronaregels die op dat moment zullen
gelden voor de horeca blijven gelden tijdens
de wedstrijden: (momenteel) sluitingsuur
binnen om 22u, max. 4 personen per tafel
(tenzij eenzelfde gezin), 1,5 meter afstand
tussen de tafelgezelschappen. Daarnaast
moeten de horecazaken ook de gemeente-

lijke voorschriften naleven: zo mogen de
schermen buiten enkel naar de openbare
ruimte (straat of plein) gericht worden als
dit geen gevaarlijke verkeerssituatie kan
veroorzaken.
Dit alles met het oog op de huidige
gezondheidssituatie, maar ook op de veiligheid van de klanten. Euforie hoort bij
het voetbal, maar het blijft belangrijk om
voorzichtig te blijven.
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Jetse Academie
Inschrijvingen 2021-2022
Na een lange stilte is de Jetse Academie
er weer, springlevend en vol energie. En
al was er in Jette Info niet veel geluid
van die kant, in de academie is er het
voorbije schooljaar druk gewerkt.

et was geen evident schooljaar
maar een sterk lerarenteam en zeer
enthousiaste leerlingen hebben zich
niet laten verslaan door de coronabeperkingen. En de resultaten mochten er
zeker zijn: een reeks mooie concertexamens
(zonder publiek) en de vele opnames van
kleine en grotere optredens (met gesloten
deuren) werden gesmaakt door de ouders
thuis. Ondanks alles sluit de academie het
schooljaar dus af met een positieve noot.
De aanloop naar het nieuwe schooljaar
start op 7 juni met de inschrijvingen. Die

H

gaan door in de Wilgstraat en op afspraak.
Op die manier kan iedereen vlot geholpen
worden en kan alles op een veilige en gecontroleerde manier gebeuren.

Nieuw in het aanbod
Volgend jaar krijgt de academie er nieuwe
cursussen bij en zal er dus plaats zijn voor
iedereen. Voor de jongste leerlingen van 6 en
7 jaar komt er het ‘kunstenbad’, een domeinoverschrijdende initiatie. In deze cursus wor-

den de kinderen ondergedompeld in muziek,
woord en beeld tijdens dezelfde les. Deze les
zal plaatsvinden op woensdag om 15 uur.
In de afdeling woord kunnen tieners dan
weer starten met de cursus radio maken,
terwijl de afdeling oude muziek er een
nieuw instrument bij krijgt: de cornetto!
Daarmee wordt de blazersgroep oude instrumenten weer een toontje rijker.
En tot slot zetten we de cursus Muziek op
maat nog even in de kijker. Kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking
kunnen bij de academie terecht voor een
cursus muziek op maat van de leerling gemaakt of in het inclusief koor voor jongeren
en volwassenen.
Meer info: 02.426.72.94
secretariaat@jetseacademie.be
www.jetseacademie.be

Jetse Academie bouwt Blokfluit-Asiel
Vele mensen hebben in hun jeugd met
zin (of tegenzin) wat blokfluit gespeeld… De blokfluit vormt daardoor
een stukje gedeeld cultureel verleden
en een instrument dat vaak ergens helemaal vergeten in een kast, zolder of
kelder terug te vinden is.

et deze vergeten instrumenten
gaan de jongeren van de blokfluitklas van Katelijne Lanneau
aan de slag. Samen met klankkunstenaar Lukas De Clerck bouwen ze een
Blokfluit-Asiel waarin al deze oude instrumenten verzameld worden en samen opnieuw aan het klinken worden gebracht! Zo
worden de oude blokfluiten samengevoegd
tot een hedendaagse klanksculptuur.
De basis van deze klankinstallatie vormt
een kinderattractie: een groot, veelkleurig
luchtkussen met 14 uitstulpende kegels.
Met plastieken slangen, verbindingsstukjes

M

en tape gaan de jonge blokfluiters aan de
slag. Ze maken de vele vergeten blokfluiten
aan het luchtkussen vast en construeren zo
een nieuw instrument dat doet denken aan
een gigantische doedelzak. Wat je te horen
krijgt is continu samenspel van blokfluiten,
die na een pijnlijk lange periode van stilte
eindelijk nieuw leven ingeblazen worden!
Maar daar blijft het niet bij… In samenwerking met de orgelklas van de Duitstalige
muziekacademie van Eupen, het Brusselse
kunstencentrum Q-O2 en het Meakusma
festival van Eupen gaat de Jetse blokfluitklas actief aan de slag met dit nieuwe instrument. Onder de leiding van de
Mexicaanse componiste Angélica Castello
componeren de jonge blokfluit- en orgelspelers een nieuw muziekwerk. Deze
nieuwe compositie wordt een spannende
muzikale dialoog tussen orgel, blokfluitensemble en de klanken van het BlokfluitAsiel. In september te ontdekken tijdens
concerten in Eupen en in Brussel!

Gezocht:
vergeten blokfluiten!

Ligt bij jou in huis een blokfluit stof te
vergaren? Aarzel dan niet en doneer het
instrument!
Alle types blokfluiten zijn welkom.
Contacteer de academie op vergetenblokfluiten@gmail.com en een Jetse
blokfluiter haalt het instrument bij je op.
Begin september kan je jouw instrument
beluisteren tijdens concerten in Eupen en
in Brussel! Wil je een van je blokfluiten
een tijdelijk onderkomen geven in ons
asiel? Ook dat kan, we bezorgen je het
instrument dan midden september terug.
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4 juli 2021

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
We hebben heel wat te vieren
Samen geven we de aftrap van ‘Zomer
in Jette’ en vieren we het feest van de
Vlaamse Gemeenschap. GC Essegem,
de bibliotheek en de gemeentelijke
cultuurdienst kijken er naar uit om jullie te ontmoeten onder een stralend
zonnetje in de tuin van het Gemeentehuis.

om genieten van een gratis pannenkoek met koffie of trap zelf een
lekker drankje op onze sapjesfiets.
Neem plaats op ons terras of op
een picknickdekentje in het gras. Doe je
schoenen uit en ontdek ons blotevoetenpad
of ga luisteren naar een voorleesverhaal.
Een streepje livemuziek brengt ons helemaal in zomerse sferen. Bovendien ga je

K

naar huis met een mooi overzicht van wat er
deze zomer allemaal te beleven valt in onze
gemeente.
Inschrijven is niet nodig maar we houden
het corona-veilig.

• Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Zondag 4 juli, van 14u tot 17u
In de Tuin van Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100

Nieuws van de bib

De Jetse bibliotheken stellen voor:
de Plantotek
En wat mag dat dan zijn, een Plantotek?
Heel simpel: een aanbod binnen- en buitenplanten die bezoekers van de bibliotheken kunnen adopteren en meenemen
naar huis. Meer dan ooit hebben we –
zeker in de stad – nood aan wat groen in
huis. Met de Plantotek willen de Jetse
bibliotheken daar graag voor zorgen!

eb je geen groene vingers? Geen
probleem! De bib voorziet op tijd
en stond handige workshops om je
plantenkennis bij te spijkeren.
Zaailingen uitplanten, verpotten, het bewerken van teelaarde… alles komt aan bod om
je eigen groenten en sierplanten te kweken.
Als eerste familieactiviteit is er op de
Leesterrasse van de Jetse bibliotheken een
workshop ‘zaailingen verspenen’. Dat is het
planten van jonge kiemblaadjes. De work-

H

12 juni 2021

Natuurwandeling

shop gaat door op zaterdag 19 juni en is bestemd voor iedereen vanaf 6 jaar. Schrijf je
snel in, want de plaatsen zijn beperkt!
• Workshop ‘zaailingen verspenen’
Zaterdag 19 juni om 14u
Start:
ingang Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6
Inschrijven: bibliotheek@jette.irisnet.be
02.427.76.07 – aan de balie

Wie zingt daar allemaal zo vrolijk in de
bomen van het Boudewijnpark? Natuurgids Joseph zal het je vertellen tijdens
onze vogelwandeling. Al luisterend en kijkend maak je kennis met de vele vogels
die het park bewonen.
Voor gezinnen met kinderen vanaf 7 jaar.
• Natuurwandeling
Zaterdag 12 juni om 10u
Start:
ingang Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6
Inschrijven: bibliotheek@jette.irisnet.be
02.427.76.07 – aan de balie
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In memoriam

Marc ‘De Marck’ Daniëls

Op 10 mei overleed Marc Daniëls na een hevige strijd aan
het coronavirus. Het overlijden van de 62-jarige geboren
en getogen Jettenaar, rasechte Brusselaar en talentrijke
striptekenaar zal een grote leegte laten in onze gemeente, waar hij door iedereen geliefd was.

arc ‘De Marck’ Daniëls was een
gekend en graag gezien figuur in
Jette. Zowel in de culturele wereld als in de politieke wereld
was hij bijzonder geapprecieerd. Het dynamische ‘ketje’ kon op zijn 62ste reeds terugkijken op heel wat mooie verwezenlijkingen.
Zijn succesvolle stripreeks ‘Stam & Pilou’
met kompaan Rik Dewulf en zijn nieuwe
reeks ‘De Rode Duivels... van Sporting
Brugske-Op’ met zijn boezemvriend Benoît

M

Gosselin, toonden zijn talent als striptekenaar. Hij stond ook mee aan de wieg van het
Jetse stripfestival, dat al heel wat grote
namen uit de stripwereld in de kijker
plaatste. Als lesgever bracht hij bovendien
zijn passie over naar de vele tientallen leerlingen van zijn teken- en schilderlessen, die
hij stimuleerde in hun artistieke demarche.
Ook in de politieke wereld werd hij erg
geapprecieerd, zelfs over de partijgrenzen
heen. Hij was een volbloed liberaal, maar
met een groot gevoel voor sociale recht-

vaardigheid. Sinds vorig jaar zetelde hij in
de Jetse gemeenteraad, als vervanger van
zijn partijgenoot en goede vriend Sven Gatz.
Jammer genoeg kreeg hij de tijd niet om zijn
engagement om te zetten in politieke verwezenlijkingen.
Nadat eerder al zijn broer Eric op veel te
jonge leeftijd overleed, ontviel ook Marc
Daniëls ons veel te vroeg. Langs deze weg betuigt het gemeentebestuur haar medeleven
aan de familie. Marc blijft verder leven in de
warme herinneringen die we aan hem hebben.
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De Rode Duivels
van Sporting Brugske-Op
Derde deel van het duo Daniëls-Gosselin
• De Rode Duivels van Sporting
Brugske-Op tegen Les Bleus
van Racing Rockfort
Strip verkrijgbaar in talrijke
boekhandels, in en buiten Jette
Signeersessies (in het kader
van de 48 uren van het Stripverhaal)
Vrijdag 4 juni, van 16u tot 18u
& zaterdag 5 juni, van 10u tot
12.30u
Boekhandel Mot Passant
Jetselaan 300

Net nu het derde deel in de stripreeks
uit is, verliezen de Rode Duivels van
Sporting Brugske-Op een van hun bezielers, tekenaar Marc Daniëls, alias
De Marck. Ook zijn makker Benoît Gosselin, auteur van de grappen en de teksten, is in rouw. Toch wil hij het
avontuur verderzetten uit eerbetoon
aan zijn collega en vriend, met wie hij
zoveel plezier beleefde bij het maken
van dit derde verhaal.

oals Marc Daniëls en Benoît Gosselin begin april al het met veel emotie, maar vooral veel plezier,
aankondigden: de Rode Duivels…
van Sporting Brugske-Op zijn terug! Twee
weken later overvalt emotie van een totaal
andere orde de Jettenaren bij het vernemen
van het overlijden van De Marck ten gevolge
van corona. Toch is dit stripverhaal vol
humor en grappen zonder twijfel een van de
beste verhalen die hij nalaat, of zoals hij recent nog toevertrouwde aan de krant La Capitale: ‘Ik heb talloze stripverhalen
uitgebracht, maar dit is het enige waarbij ik
moet lachen als ik het lees’.

Z

Eerbetoon aan de kleine clubs
In het derde deel ontmoeten de Rode
Duivels van Sporting Brugske-Op Les Bleus
van Racing Rockfort! Naast hun anekdotische namen, zijn deze twee ploegen uit
provinciale een eerbetoon aan ‘al die kleine
clubs die elke dag vechten om te overleven
en waar de meeste van onze echte Rode
Duivels ooit begonnen zijn’, wist De Marck
te vertellen in een interview in La Capitale
naar aanleiding van het verschijnen van de
strip…, een van de laatste interviews die hij
nog voor zijn hospitalisatie zou kunnen
geven. Het dubbele voorwoord van dit avontuur van de Rode Duivels van Sporting
Brugske-Op is van de hand van Belgisch international Youri Tielemans en van ex-international en sportief manager Alain De Nil.

Knipogen en grappen à volonté

Het verhaal…

Net als zijn vriend Marc Daniëls ontbreekt het ook tekstschrijver – en schepen
– Benoît Gosselin niet aan humor, wat hij in
dit derde deel ten overvloede bewijst. Naast
het verhaal op zich is elke pagina grappig.
Het stripverhaal zit bovendien vol knipogen
naar de wereld van het voetbal, variété en
film aangezien tal van personages trekjes
vertonen van Franse vedetten. Een ding is
dus zeker: vervelen doet dit laatste deel
nooit. En voor wie zin heeft om zich ook aan
een stripverhaal te wagen, het album bevat
een educatief luik, genaamd ‘Extra Time’,
dat uitlegt hoe je daaraan begint.

e Rode Duivels van Sporting
Brugske-Op nemen deel aan een
amateurvoetbaltoernooi van FUFELA! Ze ontmoeten er de beste amateurteams van Europa! Wie mag de beker in de
lucht steken na de finale tussen de Rode Duivels van Sporting Brugske-Op en Les Bleus
van Racing Rockfort? Vergeet niet dat de Belgische ploeg van Brugske-Op in 100 jaar geen
wedstrijd meer heeft gewonnen! Een album
boordevol grappen, karikaturen, flauwe
woordspelingen en ‘Rockfort & Roll’-situaties.

D
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De collectie van het Museum voor Abstracte Kunst
Een jaar lang belichten we 1 kunstwerk uit het Museum voor Abstracte Kunst, met een woordje uitleg over de kunstenaar en
het werk in kwestie. Deze maand zijn we aan het einde gekomen van onze reeks, met een werk van Renée Demeester.
Zin om het schilderij of de sculptuur met eigen ogen te ontdekken? Bezoek dan zeker het Museum voor Abstracte Kunst in de
Esseghemstraat, samen met het ernaast gelegen René Magritte Museum.

Renée Demeester
Valsent les éléments n°2
1972, olie op doek, 92 x 148 cm

enée Demeester werd 94 jaar
geleden geboren in Congo, uit
Belgische ouders. Ze is reeds
van jongs af gepassioneerd
door kunst, maar het is pas bij haar terugkeer naar België, als prille twintiger, dat ze de kunst(geschiedenis) echt
ontdekt.
Ze huwt met de beeldhouwer Marcel
Arnould, die helaas veel te vroeg overlijdt. Jarenlang zoekt Renée Demeester
haar beeldtaal om uiteindelijk uit te

R

komen bij een unieke abstracte stijl die
zich kenmerkt door een organisch samenspel van lijnen en kleuren, waar we
zelfs een link naar de beeldhouwwerken van haar man in herkennen. De favoriete thema’s van deze kunstenares
zijn de elementen zee, lucht en aarde
die op een gestileerde manier terugkomen in haar werken, telkens met een
raak kleurenpalet.
Het werk ‘Valsent les éléments n°2’
in het Museum voor Abstracte Kunst

Museum voor Abstracte Kunst & René Magritte Museum
Esseghemstraat 137
Van woensdag tot en met zondag - van 10u tot 18u
10 € (standaardtarief 8 € (-23, groepen) 5 € (Jettenaren)
02.428.26.26 - www.magrittemuseum.be

vormt een van de topwerken van deze
kranige kunstenares. Aan de hand van
chromatische krommingen, krijgt het
doek een dynamische beweging, waarbij het landschap gedefragmenteerd
tevoorschijn komt. Het spel met perspectief en diepte kan de toeschouwer
op het verkeerde been zetten, terwijl
het evenwicht perfect bewaard blijft.
Het is in deze ambiguïteit dat de kracht
van de werken van Renée Demeester
schuilt.
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Jam’in Jette On tour
Volgende afspraak op 19 juni: Fête de la Musique!

Nadat Jam’in Jette vorig jaar verstek moest laten gaan door
corona, gaat het festival ook dit jaar niet door, of toch niet
volgens het vertrouwde recept... Organisator vzw Kwa! heeft
namelijk besloten om nog tot eind dit jaar negen kleinschaliger evenementen op poten te zetten onder de noemer
Jam’in Jette On Tour.

oen het er een paar maanden geleden naar uit zag dat een klassieke
Jam’in Jette ook dit jaar niet haalbaar zou zijn, bleven de organisatoren niet bij de pakken zitten en dokterden ze
een alternatief uit. Het resultaat van die
brainstormsessies is Jam’in Jette On Tour,
een tournee waarbij het gezelschap op
negen verschillende data doorheen de zomer
en het najaar negen verschillende locaties
aandoen. De eerste halte ligt ondertussen al
een paar weken achter ons (zie insteek) en
beloofde alvast het beste voor het vervolg. Op
de website van Kwa! vind je alle details van
de volgende stopplaatsen die zich voor het
grootste deel op Jets grondgebied bevinden
(Jam’in Jette On Tour maakt later dit jaar wel
twee uitstapjes naar Elsene en Laken). Uiteraard worden op alle evenementen de geldende gezondheidsmaatregelen van het
moment gevolgd, inclusief bezoekersquota.

T

Fête de la Musique
Omdat muziek een universele taal is
wordt het jaarlijkse Fête de la Musique dit
jaar geen exclusief Franstalig feestje, daar
zorgt Jam’in Jette On Tour wel voor! Voor de
gelegenheid slaan de organisatoren een bescheiden tent op aan de voet van het Jam’in

Jette-fresco, vlak naast Guinguette Fabiola.
Op het programma staan concerten en djsets, circusacts en speciale activiteiten voor
kinderen. De bar en het restaurant van
Guinguette Fabiola, waar lokale en biologische producten de hoofdtoon voeren, zullen
instaan voor de nodige hapjes en drankjes.

duidelijke voorkeur voor Afrikaanse muziek en world fusion/crossover.
• Daddy Tuner (Dj World)
DJ Tuner is kind aan huis bij Jam’in Jette.
Deze Jettenaar is fan van Amerikaanse
geluiden en brengt een mix van hiphop,
funk, soul en zoveel meer.
Meer info: https://asblkwa.be

Programma:
• Daniel Hélin (Geëngageerd Frans chanson)
Singer-songwriter Daniel Hélin moet het
vooral hebben van zijn teksten. Zijn muziek is doorweven met humor en zelf kan
hij ook best grappig uit de hoek komen.
• Ozferti (Afrogrime)
Ozferti is een personage uit de koker van
beatmaker, muzikant en illustrator Floriant Doucet. Bij deze gepassioneerde reiziger lijkt de muziek heel erg op de zanger
en zijn de invloeden heel divers, met centraal een mix van elektro en afro.
• Metta Frequencies (Dub)
Het duo Mighty Patch & Mighty Max waagt
zich aan een nieuw liveproject waarbij ze
hun eigen originele reggae dub producties
mixen met een vleugje wereldmuziek.
• DJ Mukambo (DJ World)
Benjamin Tollet is een Brusselse muziekjournalist en radiopresentator met een

• Jam’in Jette On Tour – Fête de la Musique
Zaterdag 19 juni
Guinguette Fabiola
(Koning Boudewijnpark – fase 2)
Toussaintstraat
Gratis

Eerste stop: Poelbosschool
Na een aftrap in Ploef vond het eerste
echte evenement van Jam’in Jette On
Tour plaats op 22 mei op de speelplaats
van de Poelbosschool. Aangezien er
maar 50 mensen binnen mochten, werd
er gewerkt met reservaties. De kaartjes
waren op nog geen uur tijd uitverkocht.
De aanwezige gelukkigen beleefden er
de tijd van hun leven en konden met een
menu van concerten en circusacts gedurende enkele uren ontsnappen aan de corona-realiteit van het afgelopen jaar.
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AGENDA
GC ESSEGEM • LE RAYON VERT • LABOLOBO • COULEMELLE • CASA VERONICA

SEGEM
GC ES
Geleide wandeling
OMTRENT MAGRITTE
(Brukselbinnenstebuiten)
Zondag 6 juni om 11u
Vanaf 5 jaar
FIRM
(Firmin Lecharlierlaan 143-147)
Gratis
Reservering:
tickets.vgc.be/essegem
aan het onthaal
Denk jij je buurt op je duimpje te
kennen? Leer de Esseghemwijk
en haar omgeving op een andere manier kennen. Een gids
van
Brukselbinnestebuiten
neemt je mee op wandel.
Workshop
KIDS LEKKER KOKEN
Zaterdag 19 juni, van 10u tot
12.30u
Deelname: 1 €
Inschrijvingen:
essegem@vgc.be
02.427.80.39 – aan het onthaal
Koken, dat is lekker én gezond!
Samen koken is bovendien superleuk. We maken een grappige
lettersoep,
lekkere
lunchboxen of gezonde pannenkoeken.
In het kader van het Duurzaam
Wijkcontract Magritte, voorbehouden aan kinderen uit de
wijk.
Familie
TIME PLAY (vzw Lap)
Zondag 20 juni om 11u
Vanaf 5 jaar
FIRM
(Firmin Lecharlierlaan 143-147)
Gratis
Reservering:
tickets.vgc.be/essegem
aan het onthaal
Twee dansers pingpongen met
elkaar via beweging en woor-

den. Spring, stop, hoog, wow!
Kijk en beweeg mee met deze
interactieve voorstelling! Want
na de voorstelling is er tijd om
samen te spelen! Ga in je eigen
bubbel aan de slag met de Time
Play-opdrachten, die je op affiches verspreid in de ruimte
vindt.
■

GC ESSEGEM
LEOPOLD I-STRAAT 329
FACEBOOK @ESSEGEM
ESSEGEM@VGC.BE

02.427.80.39

LE N VERT
RAYO
Workshop
KOOKWORKSHOP
‘KIEMGRANEN’
Zaterdag 5 of zondag 6 juni om
17u
Prijs: 10 €
Inschrijven verplicht:
lerayonvert@skynet.be
0498.63.75.97
Ter gelegenheid van de Wereldmilieudag, die plaatsvindt op 5
juni, nodigt Le Rayon Vert Céline uit voor een kookworkshop
rond kiemgranen, culinaire
schatten die ervoor zorgen dat
je het hele jaar lekker, gezond
en goedkoop kan eten. Ontdek
de verschillende soorten granen, de geheimen van het kiemen, kiemtypes en enkele
seizoenrecepten.
Workshop
CREATIEVE WORKSHOP
‘SPEELGOED MAKEN’ (2/2)
Woensdag 9 juni om 15u
Van 7 tot 12 jaar
Prijs: 7 €
Inschrijven verplicht:
lerayonvert@skynet.be
0498.63.75.97
In deze workshop leert Oranne
de kinderen hoe ze met behulp
van een schoenendoos en gekleurde rietjes een 3D-labyrint
kunnen maken.

Workshop
ZERO WASTE WORKSHOP
‘ESSENTIËLE HUISHOUDPRODUCTEN’
Zondag 27 juni om 17u
Prijs: 7 €
Inschrijven verplicht:
lerayonvert@skynet.be
0498.63.75.97
Workshop waarin Aurélie leert
hoe je je eigen wasmiddel, kleisteen of ecologische allesreiniger maakt.
■

LE RAYON VERT
G. VAN HUYNEGEMSTRAAT 32
FACEBOOK

@LERAYONVERT1090
LERAYONVERT@SKYNET.BE

OBO
LABOL
Specials
LICHAAMSPERCUSSIE
5, 12 en 19 juni,
telkens van 11u tot 12.30u
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Prijs: 50 €
Het verkennen van lichaamsgeluiden, het spelen van ritmische spelletjes in groep of
het creëren van collectieve
soundscapes… Er zijn zoveel
manieren om je bewust te worden van je lichaam, om je luistervaardigheid en gevoel voor
ritme te ontwikkelen - en dit allemaal terwijl je plezier hebt!
Christel Descornet, opgeleid in
lichaamspercussie te Brazilië,
is eveneens muzieklerares in
het basisonderwijs.
■

LABOLOBO
AVENUE F. LECHARLIER, 4
INFO@LABOLOBO.EU

02.270.34.11

WWW.LABOLOBO.EU

MELLE
COULE
Festival
FESTIVAL REP’AIR
Van 1 tot 17 juli
Coulemelle studio
Meer info: www.coulemelle.com
Coulemelle nodigt iedereen uit
om zijn eerste Rep’AIR, een
klein festival rond duurzame
textielcreaties. Dit initiatief geniet de steun van het OCMW en
vormt de ideale gelegenheid om
gratis, en in groepsverband,
nieuwe technieken aan te leren
via stages voor volwassenen en
adolescenten, van naaitechnieken tot textielzeefdruk, borduren, weven en vilten. De slotdag
op zondag 18 juli is een gezinsdag met op het programma:
collectieve
tentoonstelling,
creatieve activiteiten in openlucht, schapenwandeling, drink,
enz.
■

COULEMELLE
WEMMELSESTEENWEG 249
WWW.COULEMELLE.COM

ICA
ERON
V
A
S
CA
Flamenco
TABLAO FLAMENCO
Zaterdag 19 juni om 19u
Firm
(Firmin Lecharlierlaan 143-147)
Prijs: 14/16/17 €
Casa Veronica is terug met zijn
tablao flamenco en strandt voor
de gelegenheid in de lokalen
van Firm.
Op het programma: Elena la
Grulla (dans), Jose Ligero
(zang) en Antonio Segura (gitaar).
■

CASA VERONICA
CONTACT.CASA.VERONICA@GMAIL.COM
FACEBOOK
@CASAVERONICA.JETTE
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Graffiti in FIRM Artlab

Expo KSA Crew

Zoals u ongetwijfeld al weet, palmt
FIRM Artlab enkele maanden lang een
groot industrieel gebouw in in de Firmin Lecharlierlaan. Nog tot 13 juni kan
u er de groepsexpo ontdekken van het
graffiticollectief KSA Crew. En waarom
de tentoonstelling niet bezoeken tijdens de ‘Artdrinks’ van FIRM op donderdagavond?

e leden van de kleurrijke bende
KSA zijn geen groentjes in de graffitiwereld. Reeds sinds de jaren
’80 is het collectief aan de slag om
de stad te versieren met hun werken.
Toen FIRM Artlab van start ging, werden de
graffitikunstenaars geselecteerd om zich uit
te leven op de muren van het gebouw op de

D

Lecharlierlaan 143-147. Het resultaat kan u
nog tot midden juni ontdekken.

Binnen 4 muren
KSA gooide hoge ogen in de graffitiscène
tijdens de jaren ’80 en ’90. Na een lange
winterslaap besloten ze in 2016 om een
nieuw hoofdstuk toe te voegen aan hun
artistieke geschiedenis. Voortaan tonen
ze hun werk op papier, doek of als
collectieve installaties, binnen 4 muren in
plaats van in de openbare ruimte. Daarmee
tonen ze aan dat graffiti een waardige
kunstvorm is, waar een reflectieproces achter schuilt.
Aan deze groepsexpo in FIRM nemen
7 kunstenaars van de KSA Crew deel:
Reset’81, Aze, Saiz, Mesk, Ryck, Elnino76 en
Exom.

• Expo KSA Crew
Nog tot 13 juni 2021
Woe (14-18u), don & vrij (17-20u),
zat & zon (14-18u) of op afspraak
Firm Artlab
Firmin Lecharlierlaan 143-147

Artdrinks op donderdagavond
Elke donderdag kan je van 17u tot 22u in
FIRM terecht voor een Artdrink. Op het
programma staan muziek, expo en/of
performances, gecombineerd met een
gezellige bar. Check Facebook (@firmbrussels) en Instagram (#firmbrussels)
om op de hoogte te blijven van hun programmatie.
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Jettenaren van de wereld

Moldavië
de tram te nemen en een paar uurtjes de onthaasten in onze tuin’, weet Vasile. ‘De rustige
omgeving geeft mij een nostalgisch gevoel en
brengt mij terug naar mijn geboortedorp,
waar de rust slechts heel af en toe verstoord
wordt door een passerende auto.’ Die momenten zijn het afgelopen jaar trouwens een
van de weinig connecties, naast een Skypegesprek op tijd en stond, die het gezin heeft
met het thuisfront. ‘We hopen er dit jaar nog
naartoe te gaan. Dat de vaccinatietrein maar
wat haast maakt’, lacht de heer des huizes.

Roemeens

Het is misschien niet algemeen geweten, maar Jette heeft een
aanzienlijk Moldavische gemeenschap. Ze zijn met meer dan
honderd en voor Jettenaren van de wereld maakten twee van
hen, Rita Gustin en Vasile Negru – niet toevallig een koppel –,
graag wat tijd vrij.

oldavië is een Oost-Europees
land dat geprangd ligt tussen
Roemenië en Oekraïne. Omdat
het deze voormalige Sovjet-republiek economisch niet echt goed voor de wind
gaat, zoeken veel Moldaviërs hun heil in het
buitenland, zo ook de twee hoofdpersonages
in deze Jettenaren van de wereld. ‘We hebben elkaar voor het eerst ontmoet in Moskou’, vertelt de mannelijke helft, Vasile
Negru. ‘Ik werkte er als bouwvakker en toen
ik op een dag een bloemenwinkel binnenstapte en bediend werd door deze charmante
dame, sloeg de vonk over’, gaat het verder,
terwijl hij zijn ogen richt op de vrouw naast
hem. Het bloemenmeisje van toen beaamt
zijn verhaal met een ietwat verlegen glimlach. Rita Gustin is haar naam, en ondertussen delen de tortelduifjes van Moldavische
origine al bijna twintig jaar lief en leed.

M

Gezinshereniging
Na een verblijf van enkele maanden in de
Russische hoofdstad keert het koppel terug
naar de heimat waar het gezinnetje een paar

jaar later uitbreiding krijgt met de komst van
een dochtertje, Bianca. Toen Rita in 2008
haar zus in Brussel opzocht, nam hun leven
een nieuwe wending. ‘Het was in eerste instantie niks meer dan een bezoekje, maar al
vlug groeide het verlangen om samen met
ons gezin hier een leven op te bouwen’, herinnert ze zich. Een jaar later hakten ze de
knoop door en kwamen haar man Vasile en
dochterlief Bianca, in het kader van gezinshereniging, ook naar Brussel. Het drietal
vestigde zich in Jette waar de komst van de
kleine David, enkele jaren later, het gezin
Negru-Gustin compleet maakte.

Nostalgie
Zowel Rita als Vasile hebben hun roots op
het Moldavische platteland – zij in het zuiden
van het land, hij in het noorden – en stammen
ze beiden af van een boerenfamilie. Maar wie
dacht dat ze hun levensstijl van vroeger compleet hebben afgezworen sinds ze neerstreken in Brussel, heeft het mis. Zo beschikt het
gezin over een volkstuintje aan de Schapenweg, vlak bij het Laarbeekbos. ‘Ik vind het
zalig om na het werk samen met de kinderen

Ook Rita heeft genoeg om handen in haar
vrije uurtjes. Zo is het Moskouse bloemenmeisje in haar nooit echt weggegaan. ‘Ik
maak op geregelde basis bloemstukken
voor de Roemeens-Orthodoxe kerk van de
parochie van de Heilige Apostelen Petrus en
Paulus in Ukkel’, klinkt het ietwat schuchter, maar aan de foto’s op haar telefoon te
zien mag ze die bescheidenheid gerust achterwege laten. De stukken van haar hand,
die de kerk versierden op het afgelopen Orthodoxe paasfeest begin mei, zijn stuk voor
stuk verbluffende creaties.

“

We hopen er dit jaar nog naartoe
te gaan. Dat de vaccinatietrein
maar wat haast maakt!

Het geloof is trouwens niet de enige link
tussen Moldavië en Roemenië, de twee landen hebben ook de Roemeense taal gemeen en vormden begin vorige eeuw zelfs
lange tijd één staat tot Moldavië na de
Tweede Wereldoorlog – tot de onafhankelijkheid in 1991 – een Sovjetrepubliek werd.
Hoewel het land niet aan zee ligt, combineren onze Jettenaren een familiebezoek altijd met een weekje strandvakantie. ‘De
Zwarte Zee ligt op zo’n 100 km ten zuiden
van Moldavië’, geeft Vasile nog vlug even
mee. ‘Het water is er aangenaam warm,
toch zeker vergeleken met dat van de
Noordzee. Ik herinner mij een bezoekje aan
Oostende waar de kinderen het water ijskoud vonden!’

