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Jazz@Ploef!

Nieuwe concertreeks

De Jetse jazzliefhebbers kunnen hun hart ophalen want in
februari start de gloednieuwe
concertreeks Jazz@ploef!
Plaats van afspraak is de culturele ontmoetingsplaats Ploef!
in de Bonaventurestraat. Op
het programma staan fantastische namen uit de jazzwereld
die u zullen onderdompelen in
het rijke universum van de jazz.
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Andere plaats, zelfde
aangename sfeer

“

Midden januari was u een van de
velen om de nieuwe opstelling
van de zondagsmarkt te ontdekken. Deze wekelijkse markt
strekt zich sindsdien namelijk
uit over één lange lijn langs de Leopold I-straat, de
de Smet de Naeyerlaan en de Lakenselaan. De opkomst was trouwens opvallend hoog die zondag.
Toegegeven, het weer zat ook wel mee.
We hadden uiteraard voor een eenvoudiger oplossing kunnen kiezen en de markt tijdens de duur
van de werken op het plein opschorten.
Maar we kozen ervoor om de markt te behouden
en gokten op een zelfde aangename sfeer, zij het op
een andere plaats. We opteerden voor de ondersteuning van de commerciële activiteit en tevens
troef van de gemeente. Voor de marktkramers, de
Jettenaren en alle liefhebbers van de markt.
Het spreekt voor zich dat het verder zetten van
de markt op een andere plaats een aanpassingsperiode vraagt, zeker voor een markt van deze
omvang. Zo zien de buurtbewoners zich genood-

zaakt om hun autogebruik en parkeergewoonten
aan te passen, worden automobilisten geconfronteerd met een wijziging van de verkeersregels en
moeten de marktkramers nog maar eens gewoon
worden aan een nieuwe standplaats.
Hoe moeilijk het ons ook valt, het is nu eenmaal
de prijs die moet betaald worden voor het behoud
en het succes van de markt.
Om het leed dat het parkeerverbod met zich
brengt wat te verzachten, verkreeg de gemeente
de toestemming van de supermarkten Carrefour
en Colruyt voor het gebruik van hun parkings en
zijn we nog op zoek naar bijkomende alternatieven. Ook zal bij een eerste parkeerovertreding een
oogje dichtgeknepen worden.
Er zullen ongetwijfeld nog beginnersfoutjes opduiken, maar ik kan het niet genoeg herhalen: u
hebt geen idee hoezeer de gemeentediensten,
plaatsers, politie en mandatarissen zich inzetten
voor het behoud van dit populaire evenement. En
ze zijn met veel! Ze gaan de dialoog aan met de
marktkramers, onderhandelen met onze partners,
verzorgen de communicatie met het publiek,
brengen de nodige signalisatie aan op het terrein
of zorgen er ter plaatse voor dat de marktkramers
zich comfortabel kunnen installeren. Bij deze wil
ik deze hele ploeg oprecht bedanken. Hun hulp is
van onschatbare waarde.
De huidige opstelling van de zondagsmarkt zal
tot eind juni aangehouden worden. Kom gerust
een kijkje nemen, het loont echt de moeite! Misschien ontdekt u wel nieuwe kraampjes. Kraampjes die u in juli zal terugvinden op hun definitieve
plaats op het prachtig gerenoveerde Spiegelplein.
Graag tot een van de komende zondagen.
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HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en financiële dienst:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

THEODOR 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Openbare Ruimte, Gemeentelijk patrimonium, Grondgebiedbeheer, Mobiliteit,
Duurzame Ontwikkeling:
ma-di-woe-vrij van 8.30u
tot 14u
don van 13u tot 16u

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

Uw burgemeester, Hervé Doyen

Inhoudstafel
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Hervé
DOYEN
Burgemeester
LBJETTE

Geoffrey
LEPERS
ste
1 Schepen
MR-OPEN VLD

• Veiligheid en Veiligheidscontract
• Coördinatie en
Algemene zaken
• Voogdij O.C.M.W.
• Wijkcontract
• Communicatie
en Informatie

• Franstalig onderwijs
• Financiën
• Openbare reinheid
• Toerisme
• Informatica &
Nieuwe technologieën
• Oudstrijders
• Vervoer

> hdoyen@jette.irisnet.be
02.423.12.19

> glepers@jette.irisnet.be
02.423.12.34

Paul
LEROY
5de Schepen
LBJETTE

Brigitte
GOORIS
6de Schepen
MR-OPEN VLD

• Economisch leven
en Handel
• Animatie
• Gezinnen en het Jonge
kind, Franstalige jeugd
• Gezondheid - Stedenbouw

• Nederlandstalig onderwijs
• Nederlandstalige jeugd
• Nederlandstalige cultuur
en Nederlandstalige zaken
• Nederlandstalige senioren

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.22

Bernard
VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN
• Openbare ruimte
• Gemeentelijk
patrimonium
• Energiebeheer
(URE, PLAGE, …)
> bvannuffel@jette.irisnet.be
02.423.12.09

Benoît
GOSSELIN

Claire
VANDEVIVERE

3de Schepen

4de Schepen

LBJETTE

LBJETTE

• Preventie
• Sport
• Buitenschoolse activiteiten en Kids’ Holidays
• Personeel
• Bi-culturele
infrastructuren

• Burgerlijke stand
Demografie
• Sociale zaken
• Gelijke kansen – Integratie – Mindervaliden
• Leefmilieu
• Kwaliteit van de dienstverlening aan de burger

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

Nathalie
DE SWAEF
7de Schepen

ECOLO-GROEN
• Mobiliteit
• Woonklimaat / Huisvesting
• Duurzame ontwikkeling
• Noord/Zuid relaties
> ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.08

Mounir
LAARISSI
8ste Schepen
LBJETTE
• Franstalige cultuur
(inclusief academie en
bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Werkgelegenheid
• Erediensten
> mlaarissi@jette.irisnet.be
02.423.12.03

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
> Secretariaat: 02.422.46.11
> Sociale dienst:
02.422.46.75

Brigitte
DE PAUW
Voorzitster OCMW
LBJETTE

Sociale Huisvestingsmaatschappij Jetse
Haard
Voorzitter :
Benjamin Goeders
Esseghem 3, Lahayestraat
282 > Tel. 02.478.38.35
Permanenties diensten administratie, boekhouding
en sociale dienst: maandag van 9u tot 12u en dinsdag van 13.30u tot 16.30u

> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Paul-Marie
EMPAIN
Gemeentesecretaris
• Algemene leiding gemeentelijke diensten
• Hoofd van het gemeentepersoneel en bevoegd
voor het dagelijks personeelsbeheer
• Voorbereiding en opstellen verslagen College van
Burgemeester en Schepenen en Gemeenteraad
> pmempain@jette.irisnet.be
02.423.12.26

Sociaal Woningbureau
Jette

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

Voorzitter :
Laurent Vanden Broeck
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
> Tel: 02.421.70.90

Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00
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Van op de banken van de Gemeenteraad…
Gemeenteraad van 20 december 2017
Automatische nummerplaatherkenning

de politie, bij het opsporen of volgen van een
voertuig. De nieuwe installaties zullen ook
helpen voor statistische toepassingen (verkeersdrukte, gemiddelde snelheid, reistijd,…)
en voor de controle op de lage emissiezone.
In Jette komen de camera’s op de grote
verkeersaders: Woestelaan, de Smet de Naeyerlaan, Tentoonstellingslaan, Dikke Beuklaan.
Jette zal 7 camera’s tellen, die in juni 2018
geïnstalleerd worden.

T

ijdens de gemeenteraad van 20 december 2017, gaf Jette haar goedkeuring voor de uitrol van ANPR-camera’s
voor automatische nummerplaatherkenning.
Men ziet ze meer en meer op de openbare
ruimte: veiligheidscamera’s. In juni 2018 zal
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de installatie voltooien van de ANPR-camera’s, bestemd
voor
automatische
nummerplaatherkenning. Deze camera’s zullen een
bijkomende ondersteuning vormen voor het
werk van de politiediensten, voor een vlottere
mobiliteit en een betere luchtkwaliteit.
Deze technologie gebruikt optische herken-

ning om de nummerplaten te lezen. Deze specifieke technologie vraagt specifieke – intelligente
– camera’s, uitgerust met infrarood om ook ’s
nachts te kunnen filmen en een context camera
om foto’s te kunnen maken van de voertuigen.
Een dergelijke ANPR-camera is dus geen veiligheidscamera die gezichtsherkenning toelaat.
De ANPR-camera’s zullen dienst doen voor

De volgende gemeenteraad vindt plaats op
woensdag 28 februari 2018 om 20u.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke
gemeenteraadszitting op
https://publi.irisnet.be

Klinken op 2018
(en al een beetje op tram 9…)
Geen Nieuwjaar zonder nieuw
jaarsrecepties, zo ook in Jette waar
13 januari als datum geprikt werd
voor deze jaarlijkse traditie. De pu
blieke opkomst was groot en in ex
tremis moest de door ziekte
gevelde burgervader vervangen
worden.

H

et was schepen Benoît Gosselin die
de honneurs waarnam nadat bleek
dat de burgemeester noodgedwongen verstek moest laten gaan. Gelukkig was
zijn speech wel tot in de Gemeentelijke feestzaal geraakt, wat het voor de schepen iets
makkelijker maakte. Daarin werd uiteraard
vooruitgeblikt op het langverwachte einde
van de werf rond tram 9, die nog enkele
maanden voor de nodige ongemakken zal
zorgen. Maar tegen de zomer moet het Spiegelplein werfvrij zijn, net op tijd om de Rode
Duivels toe te juichen bij hun aantreden op
het WK voetbal dat op groot scherm zal te

volgen zijn op het nieuw aangelegde plein. En
uiteraard zette de waarnemende burgemeester in zijn speech ook even zijn petje van politicus op om stil te staan bij dat andere
evenement dat er eind 2018 zit aan te komen,
met name de gemeenteraadsverkiezingen.

Na afloop werden de aanwezige mandatarissen voorgesteld, net als de organisaties en
gemeentediensten die vertegenwoordigd
waren met een infostand, waarna in een amicale sfeer het glas geheven werd op een voorspoedig nieuw jaar.

Samenleving

Kids’ Holidays Jette
zoekt animatoren voor
speelpleinwerking
Ben je ouder dan 17 jaar, heb je er
varing als monitor of heb je een
monitorbrevet en ben je op zoek
naar een leuke bijverdienste tij
dens de vakantie? Dan ben jij mis
schien wel de geknipte persoon
om aan de slag te gaan als anima
tor tijdens het vakantiespeelplein
Kids’ Holidays Jette.

H

et vakantiespeelplein Kids’ Holidays
biedt jaarlijks honderden kinderen
van 3 tot 12 jaar een onvergetelijke
vakantie. In het groene Poelbosdomein kunnen ze ravotten, knutselen, pret maken,… Natuurlijk moet er voor een dergelijke
omvangrijke groep kinderen ook de nodige
begeleiding voorzien zijn. Daarom schakelt de
gemeente Jette jaarlijks tientallen animatoren en animatrices in, om het vakantieplein
mee in goede banen te leiden. Als je ouder
bent dan 17 jaar, ervaring hebt als monitor of
een monitorbrevet hebt, aarzel dan niet om
je kandidaat te stellen. De ideale gelegenheid
voor een interessante vakantiejob met een
goede verdienste.
De organisatie is op zoek naar animatoren
voor de Paasvakantie (van 3 tot 13 april) en

voor de zomervakantie, van 2 juli tot 24 augustus, opgedeeld in periodes van 8 tot 14
dagen.

Interessante vergoeding en prachtig kader
De gemeente biedt een interessante vergoeding, een dagelijkse maaltijd (soep en
sandwich)
en
een
vieruurtje.
De
animatoren(trices) kunnen bovendien terecht
in een prachtig groen kader, op wandelafstand van het Koning Boudewijnpark.
Geïnteresseerd?
Inschrijven kan via de gemeentelijke website
www.jette.be.

22 februari 2018

Workshop
‘Gezonde aperitiefhapjes’
De solidaire kruidenier Cabajette nodigt u
uit om heerlijke tartinades en gezonde
frietjes te komen maken en proeven. Eenvoudig klaar te maken, goedkoop en overheerlijk. En bovendien gezonder dan de
industriële aperitiefhapjes. Kinderen zijn
ook meer dan welkom om deel te nemen
aan deze workshop ‘Gezonde aperitiefhapjes’.
Deze workshop past binnen de missie van
Cabajette om een groot publiek te laten
kennismaken met evenwichtige en eenvoudige voeding.
Daarnaast verkoopt de solidaire kruidenier
kwalitatieve voeding tegen een scherpe
prijs (-50% marktprijs) voor minderbedeelden maar vormt het bovendien een plek
voor sociale banden en socio-professionele
herintegratie.
Inschrijven verplicht (max. 12 pers.) : via
mail info@cabajette.be of telefoon
02.311.40.04
Workshop ‘Gezonde aperitiefhapjes’ (FR)
Donderdag 22 februari
2018 om 18u
Cabajette
Leopold I-straat 483
Prijs: 3 ¤ (1 ¤ solidaire
bijdrage voor de klanten van Caba)

Viva Jette
lanceert een hulpnetwerk

V

iva Jette, het nieuw multifunctioneel
project in hartje Jette, is op zoek
naar deelnemers om haar hulpnetwerk uit te werken, in samenwerking met Het
BuurtPensioen.
Het hulpnetwerk zal bestaan uit vrijwilligers die wederkerige diensten uitwisselen.
Geïnteresseerd ? Kom dan naar de infovergadering op vrijdag 9 februari om 15u in het
centrum Viva Jette. Er zal nog een tweede infosessie plaatsvinden op vrijdag 23 februari
om 15u voor wie op de eerste infovergadering

niet aanwezig kon zijn. Het concept van het
hulpnetwerk zal er uitgebreid voorgesteld
worden.
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Meer info:
centreviva@vivajette.be
02.201.89.41
Infosessie hulpnetwerk
9 februari en 23 februari om 15u
Centrum Viva Jette
Léon Theodorstraat 197
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Samenleving
24 & 25 februari 2018

Opendeurweekend Labolobo
met workshops voor alle leeftijden
De Jetse vzw Labolobo vormt een
lokaal, sociaal en duurzaam project
met het oog op solidariteit tussen
de verschillende generaties. Hier
mee dragen ze bij tot de sociale co
hesie in onze gemeente. Eind
februari kan u tijdens hun open
deurweekend hun werking met
eigen ogen ontdekken.

Tijdens het weekend van 24 en 25 februari
kan u hun uitgebreide aanbod ontdekken tijdens het opendeurweekend met een goedgevuld programma. Binnenkort starten ze
trouwens met een ticketboekje dat u – alleen
of met het gezin – toegang geeft tot 12 lessen.
De ideale manier om creatieve en ludieke
workshops te leren kennen.

W

Opendeurweekend Labolobo
24 en 25 februari 2018 van 10 tot 18u
F. Lecharlierlaan 4
www.labolobo.eu
info@labolobo.eu
02.427.77.10

orkshops voor volwassenen, vakantiestages voor de kinderen, yogalessen, urban dance, koorzang,…
Labolobo biedt het allemaal. De vzw doet
hiervoor beroep op artistieke animatoren uit
allerhande sectoren: schilderkunst, plastische

kunsten, zang, dans, fotografie, video,
vreemde talen, naaien,… Bovendien kan u de
lokalen ook huren voor een verjaardagsfeestje of een familiebijeenkomst.

Feest van het Gezin

Duurzaam wijkcontract
Magritte

Poelbosdomein omgetoverd
tot kinderparadijs

Ontdek de programma
projecten op 27 februari

Noteer alvast 24 maart 2018 in uw
agenda. Die dag kan u in het Poel
bosdomein terecht voor het grote
Feest van het Gezin, boordevol kin
deranimatie.

H

et Feest van het Gezin vormt een fantastisch evenement voor de jongste
Jettenaren. De groene omgeving van
het Poelbosdomein wordt een namiddag lang
omgetoverd tot een waar kinderparadijs. Genieten van goochelshows, zich uitleven in de
springkastelen, met de gocart het verkeerspark ontdekken, de hondenbrigade aan de
slag zien, zich laten schminken in de grimeerstand, luisteren naar sprookjes,… En ook voor
de allerkleinsten is er een speciale speelruimte voorzien. Kortom, alle ingrediënten
zijn aanwezig voor een prachtige dag met het
hele gezin.

Feest van het Gezin
Zaterdag 24 maart 2018
Van 13.30u tot 17.30u
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110
Gratis toegang

In tegenstelling tot wat vorige maand aangekondigd werd in Jette Info, vindt de
derde Algemene wijkvergadering van het
Duurzaam wijkcontract Magritte niet
plaats op 8, maar wel op 27 februari 2018.
Op de Algemene wijkvergadering van 27 februari krijgt u een voorstelling van de programmaprojecten van het DW Magritte. Na
het openbaar onderzoek, tot 23 maart,
wordt het volledige dossier ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad en neergelegd bij het Gewest.
Meer info: www.cqd-magritte-dw.be
cqd-dw@jette.irisnet.be
Facebook: @cqdmagrittedw
Derde Algemene wijkvergadering
Voorstelling programmaprojecten
DW Magritte
Dinsdag 27 februari 2018, van 15.30u tot 20u
Zaal vzw Syrisch-orthodoxe gemeenschap
Jacobs Fontainestraat 122

Jeugd

STAGES
Creatief
GC Essegem
Speelweek ‘Abracazebra’ (Phanta Rei)
In het dorp Gaapvaak gaat het leven zijn gewone, saaie gangetje. Plotseling rijdt er een
vreemde zebra het dorp binnen! Haar naam
is Abracazebra. Ze zet het plein op zijn kop
met een goochelshow en vertelt verhalen
over plaatsen ver van Gaapvaak. De dieren
vinden het heel leuk. Maar Geit niet. Hij ziet
dat gekke gestreepte dier liever verdwijnen.
Naar een boek van Helen Docherty & Thomas
Docherty

Van 9 tot 13 april 2018, van 9u tot 16u (opvang
van 8u tot 17u)
Voor kinderen van 3 tot 6 jaar uit het Nederlandstalig onderwijs
Prijs: 70 ¤ / 60 ¤ (voor 2de kind) - 14 ¤ (Paspartoe kansentarief)
Meer info: GC Essegem
Leopold I-straat 329 - www.essegem.be

Creatief
IBO De Puzzel
IBO De Puzzel Magritte en Leopold maken
zich klaar om een leuke vakantie te beleven
met uw kinderen! Het worden twee weken vol
speelplezier en coole activiteiten.

Magritte - Wemmelsesteenweg 229 B2
Van 3 tot 13 april 2018, van 7u tot 18.30u
Enkel voor kinderen tot 6 jaar
Inschrijvingen: vanaf 27 februari 2018, enkel
via depuzzelmagritte@sint-goedele.be

Leopold - Leopold I-straat 307
Van 7u tot 18.30u
Voor kinderen uit het lager onderwijs en hun
broers en zussen
Van 3 tot 13 april 2018
Inschrijvingen: vanaf 27 februari 2018, enkel
via depuzzelleopold@sint-goedele.be
Prijs: 10 ¤ per dag (5 ¤ sociaal tarief) en per
kind, 15 ¤ voor 2 kinderen
Prijs per halve dag: 7 ¤ (max. 6 uur)
In de prijs zijn mogelijke uitstappen, 10-uurtje
en 4-uurtje inbegrepen.
Meer info: IBO De Puzzel - 02.427.09.44
(vragen naar Anne Dautzenberg)
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Stages paasvakantie
Nog op zoek naar een stage voor uw zoontje of dochtertje tijdens de
paasvakantie? Jette telt alvast enkele organisaties die uw oogappels
zeker een actieve en/of creatieve vakantietijd kunnen bezorgen.
Open lucht
De Kinderboerderij van Jette
Begin april organiseert de Kinderboerderij 2
stages, een voor kinderen van 4 tot 6 jaar en
een voor kinderen van 7 tot 9 jaar. De verzorging van de dieren en de ontdekking van het
boerderijleven vormen er de rode draad. Inschrijven voor deze stages kan vanaf maandag
5 maart om 20u via de website van de Kinderboerderij.

Van 3 tot 6 april 2017
Van 9 tot 16u (opvang ’s morgens vanaf 8u en
’s avonds tot 17.30u: prijs inbegrepen in prijs van
stage – opvang na 17.30u: 5 ¤)
Info en inschrijvingen:
www.kinderboerderijjette.be
Prijs: 72 ¤ + 7 ¤ lidgeld (1 maal per jaar en per
gezin)
Meer info: De Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172

Sportief
RSD Jette
Voetbalstage voor jongeren van 7 tot 15 jaar.

Van 2 tot 6 april 2018, van 9u tot 16u
(opvang vanaf 7.45u en tot 17.30u)
Prijs: 115 ¤ (1 maaltijd en 2 tussendoortjes
inbegrepen)
Info en inschrijvingen:
Luc Cannoot – 0485.86.67.12
RSD Jette Tentoonstellingslaan 257
(gemeentestadion)

Multidisciplinair
Kids’ Holidays Jette
Tijdens de paasvakantie organiseert de gemeentelijke dienst Jeugd en Sport jaarlijks
het vakantiespeelplein Kids’ Holidays voor
kinderen van 3 tot 12 jaar.
In het groene kader van het Poelbosdomein
worden de kinderen opgevangen door gebrevetteerde of ervaren animatoren en nemen ze
deel aan activiteiten die aangepast zijn aan
hun leeftijd en met volgende ingrediënten:
sport, dieren, gocarts, keuken, creativiteit,
theater, grote spelen,…

Van 3 tot 13 april 2018, van 7 tot 17.30u
Prijs: 94 ¤ (47 ¤ voor Jettenaren) (soep en

broodje inbegrepen – picknick meebrengen)
Poelbosdomein - Laarbeeklaan 110
Info en inschrijvingen:
Gemeentelijke dienst Kids’ Holidays
(Wemmelsesteenweg 100) – 02.423.12.47
www.jette.be (Vrije tijd – Jeugd – Kid’s Holidays) – kidsholidays@jette.irisnet.be

Artistiek
Atelier 34zero Muzeum
Atelier 34zero Muzeum organiseert een beeldhouwstage voor kinderen van 6 tot 12 jaar
tijdens de paasvakantie. Twee professionele
kunstenaars begeleiden de kinderen en brengen hen in contact met materialen als pleister, klei, hout, plantaardige materialen... Op
het einde van de stage volgt een mini-tentoonstelling in het museum.

Van 9 tot 13 april 2018, van 9u tot 16u
(opvang tot 17.30u: 2 ¤/uur)
Prijs: 100 ¤ (materialen en verzekering inbegrepen – picknick zelf mee te brengen)
Inschrijvingen: kinderen@atelier34zero.be
Atelier 34zero Muzeum - Rivierendreef 340

Artistiek
Labolobo
De ploeg artiesten en animatoren van de
Jetse ontspanningsruimte Labolobo verwelkomt kinderen van 5 tot 12 jaar voor twee ludieke en poëtische verkenningsweken rond
het thema van de heropleving, dat alles met
een meertalige (Nl, Fr, Eng, Sp) en stimulerende omkadering, met gevarieerde activiteiten: beeldende kunsten, lichaamsexpressie en
hedendaagse dans, koken, tuinieren,…

Van 1 tot 6 april en van 9 tot 13 april 2018,
telkens van 8.30u tot 16u, opvang tot 18u
(3 ¤ per dag en per kind)
Info en inschrijvingen: info@labolobo.eu
(met vermelding van naam + leeftijd kind +
contactpersoon + telefoonnr. + eventuele
opvang)
Prijs: 150 ¤ (1ste kind)/135 ¤ (2de kind)/120 ¤
(3de kind)
Betaling per overschrijving voor 19/03 op rekeningnr. BE93 3631 3329 0467 (naam +
paasstage 1 of 2)
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Tram 9 en heraanleg Spiegelplein
Eindfase werken gestart
2018 mag dan al het jaar zijn waarin het einde van de werken rond tram 9 zich aankondigt, voorlopig gaan die onverminderd voort. En sinds vorige maand komt daar nog
eens de heraanleg van het Spiegelplein bovenop. Een stand van zaken dringt zich op...

D

e werkzaamheden rond tramlijn 9 begonnen zo’n twee en een half jaar geleden ter hoogte van de Dikke
Beuklaan, logisch dus dat precies daar het
einde van deze omvangrijke werf zich stilaan
aankondigt. De laatste fase bestaat uit de
bouw van een onderstation – een cabine die
de tram van elektriciteit moet voorzien – aan
de school Arbre Ballon op de Laarbeeklaan.
De bovengrondse werkzaamheden worden in
maart 2018 afgerond.

Oude Afspanning en Tentoonstellingslaan
Als we het gloednieuwe tramspoor volgen
richting centrum komen we eerst uit op het
Oude Afspanningsplein dat ook stilaan werfvrij wordt. De kroon op het werk daar wordt
de plaatsing van een fontein in de eerstko-

mende maanden. Verderop moet het verkeer
op de Tentoonstellingslaan sinds kort over de
rijstroken aan de kant van de oneven nummers. Per rijrichting is één rijstrook voorzien.

Spiegelplein
In de marge van de aanleg van de sporen
voor tram 9 – maar zeker niet minder zichtbaar – is er de complete heraanleg van het
Koningin Astridplein. Sinds 8 januari is het
plein verboden terrein voor auto’s en hebben
graafmachines deze handelswijk ingepalmd.
De handelszaken blijven wel de hele tijd toegankelijk, zij het met de nodige omwegen en
ongemakken. Het is dan ook de bedoeling dat
de buitenkant van het plein – zeg maar de
vroegere voetpaden – het eerst aangepakt
worden zodat de vele winkels zo vlug mogelijk
op een comfortabele manier bereikbaar zijn.

WK als deadline
Oorspronkelijk zou het verdwijnen van de
parkeerplaatsen op het plein moeten gecompenseerd worden door de opening van de ondergrondse parking, maar die is uitgesteld tot
april. Pas dan zullen autobestuurders gebruik
kunnen maken van de 200 plaatsen die de
gloednieuwe parking zal tellen. En bovengronds moeten de werken in de loop van de
maand juni grotendeels achter de rug zijn,
want op 18 juni verwacht het heraangelegde
plein een massale opkomst van voetbalfans
voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels
op het WK voetbal…
Meer info over deze werken
www.tram9.brussels
ombudsmantram9@gmail.com
0497.58.22.57
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Reorganisatie van de zondagsmarkt
Parkeerverbod en alternatieven
Om de bewoners de kans te geven hun
wagen toch te parkeren, krijgt de Gemeente
de parkings van de warenhuizen Carrefour en
Colruyt, in de Leopold I-straat, ter beschikking.

Colruytparking (gratis)

S

inds zondag 14 januari 2018 vindt de
Jetse zondagsmarkt plaats op een
nieuwe plek. Hierdoor geldt er een
parkeerverbod in de marktzone. De situatie
evolueert van week tot week om de organisatie te optimaliseren en om de overlast voor
de omwonenden zoveel mogelijk te beperken.
De Gemeente heeft parkeeralternatieven bekomen en zoekt bovendien nog bijkomende
alternatieven.

Parkeerverbod op zondag tussen
00u en 15u
• op de Leopold I-straat
• op verschillende plaatsen aan beide
kanten van de de Smet de Naeyerlaan
en op de middenberm
• op de Lakenselaan (met inbegrip van de
middenbermen)
Let op de verkeersborden, data en uren voor
parkeerverbod die u op de wegen aantreft.

• Zaterdag tussen 20u en 22u: opening
van de poorten om uw voertuig te kunnen afzetten.
• Van zaterdag 22u tot zondag 16u: poorten gesloten, parking onbereikbaar
(geen toe- of uitgang).
• Zondag tussen 16u en 18u: opening van
de poorten, u kan uw voertuig terug
komen ophalen.

Carrefourparking (opgelet! Abonnementsformule (nieuw))
• Bereikbaar tot de Leopold I-straat afgesloten wordt voor het verkeer (+/- zondag 4u).
• Abonnement weeknachten + weekend:
30¤/maand. Info en aankoop: www.bepark.eu.
• Abonnement weekend: 15¤/maand. Info
en aankoop: 02.880.05.50.
• Opgelet: indien u de Carrefourparking
tijdens weekavonden/nachten wil gebruiken kan dit, op voorwaarde dat u
zich een abonnement aanschaft.

Proxy Chimik in Jette:
Februari 2018
• Kardinaal Mercierplein, 12 februari 2018,
van 17u tot 17.45u
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk),
10 februari 2018, van 16u tot 16.45u
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens),
niet in februari
• Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99)
enkel voor Jettenaren – elke dinsdag,
donderdag en zaterdag, van 9u tot 12u

OPENBARE RUIMTE
Jetselaan
Bekabeling
De MIVB, Elia, Proximus, Hydrobru en Sibelga
zijn in november gestart met bekabelings- en
graafwerken op de Jetselaan (tussen de Lakenselaan en metrostation Simonis). De duur
van de werken wordt geschat op 125 dagen.
Voor het autoverkeer is er is een omleiding
voorzien en, in functie van de vordering van de
werken, geldt er een gefaseerd parkeerverbod.
Het voetgangersverkeer blijft wel verzekerd.

Fernand Pirestraat en de Keersmaekerstraat
Bekabeling
In de Fernand Pirestraat en de de Keersmaekerstraat starten Sibelga, Telenet en Proximus
in februari met werken aan de bekabeling, de
waterleiding en de vernieuwing van de aansluitingen. De duur van deze werken wordt geschat
op 80 werkdagen. Tijdens deze periode geldt
een gefaseerd parkeerverbod, in functie van de
vordering van de werken. Voetgangers zullen
geen hinder ondervinden van de werken.

Dupréstraat
Aanleg verhoogd zebrapad
In februari start de gemeente werken voor de
aanleg van een verhoogd zebrapad in de Dupréstraat, ter hoogte van de toegang tot de
parking van het station en het huisnummer
83, gevolgd door de asfaltering van het stuk
weg gelegen tussen dit plateau en de J. Lorgesquare. Deze werken zullen 2 weken duren.
Naargelang de vordering ervan zal een tijdelijk parkeerverbod gelden, maar voetgangers
zullen geen hinder ondervinden.
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Lenteschoonmaak?
Kies voor gezonde schoonmaakproducten

E

lke woning heeft een regelmatige
poetsbeurt nodig. Maar wist je dat er
heel wat schoonmaakproducten schadelijk zijn voor uw gezondheid en/of voor het
milieu? Vandaag is er voor ieder schoonmaakmiddel dat schadelijke stoffen bevat,
een goed alternatief op de markt dat minder
schadelijk is. Enkele tips.

doekjes droog gebruiken. Door het wrijven
laden ze statische elektriciteit op en trekken
zo de stofdeeltjes naar zich toe. Kiest u voor
nat gebruik, maak de doekjes dan klamvochtig door ze in koud water te brengen en goed
uit te wringen.

Minder schoonmaakproducten
is beter
• Gebruik minder (verschillende) producten.
Dan bent u al een eind op de goede weg. In
veel gevallen volstaat een borstel en een vuilblik of een vochtige doek om de klus te klaren.
• Kies enkele producten die u echt nodig
hebt, en laat u niet verleiden om een heel
schoonmaakarsenaal in te slaan.
• Kies liever voor één allesreiniger dan voor
allerlei verschillende schoonmaakmiddelen. Voor elk schoonmaakkarweitje wordt
een speciaal product aangeprezen. Er zijn
aparte schoonmaakmiddelen voor de wc, de
badkamer, het terras, de ruiten... Veel van
deze producten zijn niet nodig en kunnen
zelfs schadelijk zijn voor gezondheid en milieu.
• Gebruik niet te veel schoonmaakproduct.
Vaak lukt hetzelfde poetswerkje even goed
met minder product. Het teveel aan schoonmaakmiddel zorgt bovendien voor streepvorming en plakkerigheid. Kijk naar de
dosering op de verpakking, of gebruik minder. Let bij geconcentreerde producten
vooral goed op de aanbevelingen omdat de
kans op overdosering hier vrij groot is. Kies
daarom ook een schoonmaakmiddel met
een goed doseersysteem, zodat overdosering voorkomen wordt.

Gebruik microvezeldoekjes
Met een microvezeldoekje bekom je hetzelfde
reinigingsresultaat. Het doekje kan bovendien
gewassen worden en opnieuw gebruikt worden. Een microvezeldoek is vooral bedoeld
voor gladde oppervlakten zoals deuren, tafels, kasten, glas en beeldschermen. U kunt de

Gebruik niet-schadelijke producten
In de meeste gevallen kan een allesreiniger
vervangen worden door een minder schadelijk product zoals bruine zeep, zeep op basis
van lijnzaadolie, sodakristallen, Bicar of een
schoonmaakproduct zonder geur- en kleurstoffen. Kleur- en geurstoffen worden aan
schoonmaakmiddelen toegevoegd om bijvoorbeeld een frissegeur-effect te krijgen bij
het schoonmaken. Ze dragen echter niet bij
tot de werking van de schoonmaakmiddelen.
• Bruine zeep is het meest milieuvriendelijke
onderhoudsproduct. Het is een eenvoudige
chemische verbinding die gemakkelijk kan
afgebroken worden. Voor het schoonmaken
van vrijwel alle gladde oppervlakken (tegels,
kunststofoppervlakken, badkamer, wastafels, wc-pot) is bruine zeep geschikt. Bruine
zeep is echter niet geschikt voor glanzend
geverfde oppervlakken. Het maakt verf dof.
Gebruik voor zulke oppervlakken een sopje
met afwasmiddel of allesreiniger. Spoel na
met schoon water waaraan eventueel een
scheutje huis- houdazijn is toegevoegd. Dit
voorkomt doffe plekken. In combinatie met
hard (kalkrijk) water wordt bruine zeep voor
een groot deel inactief, waardoor extra veel
zeep nodig is. U kunt in dit geval een geconcentreerde allesreiniger gebruiken.
• Gebruik vloerglansmiddelen alleen indien
nodig. Een vloerglansmiddel op parket, vinyl
of vloertegels kan voorkomen dat er krasjes

ontstaan. Het gebruik van zulke speciale
vloerverzorgingsproducten is echter niet
nodig indien er op de vloer al een beschermende waslaag is aangebracht. Voor het regelmatig schoonhouden van de vloer is
alleen water (voor vaste verontreinigingen)
of een oplossing van bruine zeep, zeep op
basis van lijnzaadolie of allesreiniger (bij
vettige verontreinigingen) voldoende. Hout-,
kurk-, parketvloeren en linoleum reinigt u
met lauw water en wat bruine zeep of allesreiniger.
• Soda is een mild schoonmaakmiddel. Het is
milieuvriendelijk als we het met mate gebruiken. Er zijn twee sodavormen in de winkel te
vinden: sodakristallen (natriumcarbonaat,
Na2CO3) en Bicar of baking soda (natriumbicarbonaat, NaHCO3). Beide producten verschillen niet erg veel in hun toepassingen,
maar Bicar kent een mildere werking. Ze kunnen gebruikt worden om vlekken (olie, wax en
dergelijke) te verwijderen, te ontvetten, te desinfecteren, water te verzachten, te ontgeuren,
aangebrande potten schoon te krijgen... Dit
schoonmaakmiddel kan huidirritatie veroorzaken, dus u draagt best rubberen handschoenen bij gebruik.
• Glasreinigers bestaan voornamelijk uit
water (tot 95%). Sommige bevatten een
klein percentage ammoniak om vettige verontreinigingen sneller te kunnen verwijderen. Ammoniak is een agressieve stof die
irritatie van de ogen en luchtwegen kan veroorzaken. In plaats van een glasreiniger
kunt een afwasmiddel of een sopje van
bruine zeep gebruiken. Spoel ze eventueel
met azijnwater of zout water na.
• Vermijd javel (bleekwater). Dit bevat chloor en
is erg slecht voor het milieu. Zowel bleekmiddelen met chloor als zonder chloor kunnen
ademhalingsklachten en huid- en oogirritatie
veroorzaken. Vermeng het zeker niet met een
ander schoonmaakmiddel of urine. Hierdoor
wordt schadelijk chloorgas gevormd en krijgt
u direct ademhalingsklachten wanneer u dit
inademt. Ventileer zeer goed wanneer u toch
dergelijke producten gebruikt. Voor de
schoonmaak van het sanitair geeft bruine

Leefmilieu
zeep heel goede resultaten. Bruine aanslag en
kalk krijgt u met bruine zeep niet weg. Speciale wc-reinigers bevatten hiervoor zuren,
maar met gewone huishoudazijn gaat het net
zo goed. Giet een scheut azijn in de pot en laat
het een nachtje staan. In plaats van met huishoudazijn kunt u eventueel ook werken met
schoonmaakazijn. Hij is geconcentreerder dan
huishoudazijn (een 8%-oplossing van azijnzuur) en goedkoper. Sommige kalkachtige materialen zoals marmer worden dof van azijn. Is
ook de werking van schoonmaakazijn niet voldoende, stap dan over naar een toilet- of badkamerreiniger die het milieu spaart.

• Gebruik eventueel professionele ecologische middelen. Deze zijn beter voor uw gezondheid en het milieu. Gebruikt u de juiste
dosis, dan is het niet duurder dan ‘gewone’
schoonmaakmiddelen, of zelfs goedkoper.
Deze middelen zijn ook goed verkrijgbaar
via internet. Op Milieuwijzer.be van de Bond
beter Leefmilieu vindt u een overzicht van
dergelijke producten.
Met het onderstaand schoonmaakpakket
kunt u vrijwel alle schoonmaakklusjes in huis
doen zonder het milieu of uw gezondheid
onnodig te belasten:

Schoonmaakklus

Product

Keuken (aanrecht, tegels, vloer),
interieur, sanitair schoonmaken

>

Water en bruine zeep of bicar/sodakristallen

Vuil en vetplekken verwijderen

>

Bruine zeep in combinatie met zacht water
Sodakristallen/Bicar
Afwasmiddel
Allesreiniger in combinatie met hard water

Kalkaanslag verwijderen

>

Ruiten

>

Azijn
Water met bruine zeep of afwasproduct,
nazemen met water met een beetje zout of
azijn

2018
‘Nul afval’ in Brussel
2018 zal voor Leefmilieu Brussel in
het teken staan van ‘nul afval’.
Wist u dat, door uw dagelijkse ge
woonten lichtjes aan te passen, u
uw afvalproductie tot 40% per jaar
kan verminderen? Aan de hand van
eenvoudige en soms ludieke tips
kan u een groot verschil maken.

V

orig jaar gingen in Jette 70 gezinnen
de uitdaging aan van No Impact
Jette. Goed nieuws als u zich wil aansluiten bij dit gezamenlijk initiatief dat afvalvermindering nastreeft: No Impact maakt een
doorstart in 2018. De nieuwe lancering is gepland voor de herfst. Intussen kan u de huidige editie volgen via de website
www.noimpactjette.be of via Facebook.
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1 maart 2018

Workshop
‘Sla het hele jaar door’
Op donderdag 1 maart kan je leren hoe je
het hele jaar door sla kan kweken. Deze
workshop kadert in de gewestelijke Good
Food-strategie van Leefmilieu Brussel.
In 2018 vinden opnieuw verschillende workshops ‘Telen in de stad’ plaats. Het thema
van de eerste workshop is ‘Sla het hele jaar
door’. Heb je zin om verse en gezonde sla te
eten, ook in de winter? Dat kan! Op deze
workshop ontdek je een aantal soorten sla
die je zelf kan kweken om zo het hele jaar
door van lekkere sla te kunnen genieten. Je
leert er hoe je moet zaaien, planten en oogsten. Je leert er ook hoe je de kweekperiodes
kan vervroegen of verlengen en hoe je het
seizoen kan overbruggen door binnen zaailingen te kweken.
Inhoud van de workshop:
• Kalender zaailingen en planten
• Soorten en variëteiten
• Praktische workshop: sla binnen kweken
(in flessen) en zaden om te kiemen
• Technieken om het kweekseizoen te verlengen (koude lagen, afdekzeilen, tunnel, enz.)
• Speciale teelt: witloof, jonge scheuten
Deze workshop wordt in het Frans gegeven maar het cursusmateriaal is ook verkrijgbaar in het Nederlands.

‘Nul afval’-kalender
Leefmilieu Brussel heeft een kalender ontworpen rond nul afval. Aan de hand van verschillende acties, foto’s en ideeën wordt u
maandelijks gestimuleerd om uw afval te beperken. U kan deze kalender bekomen op de
display voor het bureau van de gemeentelijke
dienst Duurzame ontwikkeling en Leefmilieu
(Léon Theodorstraat 108, 3de verdieping). En
om uw voornemens ‘nul afval’
goed te beginnen, kan u de kalender
enkel
meenemen als u
echt van plan
bent om hem te
gebruiken.

Workshop ‘Sla het hele jaar door’ (FR)
Donderdag 1 maart, van 18u tot 21u
Nederlandstalige bibliotheek
J. Verdoodtzaal – Kardinaal Mercierplein 6
Gratis, inschrijven verplicht (max. 25
deelnemers): cmeeus@jette.irisnet.be of
02.422.31.03
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Sport

Vanaf 8 maart 2018

Nieuwe reeks ‘Ik loop voor mijn conditie’
Zin om na de feestdagen aan uw
conditie te werken? Op 8 maart
start Jette met een nieuwe reeks
‘Ik loop voor mijn conditie’. Tijdens
deze reeks van 12 loopsessies jogt
u in groep en onder professionele
begeleiding in het Boudewijnpark.

Op donderdag 8 maart 2018 gaan de
nieuwe reeksen van start in Jette, met sessies
niveau 1 en 2. Vanaf dan zal er een trimester
lang wekelijks samen gelopen worden op donderdag. De sessies duren telkens 3 maanden,
onder leiding van een professionele begeleider. Na 12 weken zal u uw vooropgesteld doel
uit kunnen lopen.
Info: Gemeentelijke sportdienst
jhasselmans@jette.irisnet.be - 02.423.12.97
Inschrijvingen:
www.jecourspourmaforme.com

J

ette hecht veel belang aan gezondheid
en aan sport en beweging in het bijzonder. Denk maar aan de vele investeringen in de sportinfrastructuur. Maar om te
sporten heeft men niet altijd specifieke infrastructuur nodig, een paar goede loopschoenen kunnen volstaan. Indien u ook graag
loopt of hier mee zou willen starten, kan u
vanaf begin maart deelnemen aan de nieuwe
reeks van ‘Ik loop voor mijn conditie’.

Het programma stimuleert de Jettenaren om
samen te joggen en zo aan hun conditie te
werken.

Elke woensdag

Tai Chi aan de VUBcampus
Kent u Tai Chi? Deze van oorsprong
Chinese krijgskunst kenmerkt zich
door de vloeiende, zachte manier
van bewegen en brengt u lichame
lijk en geestelijk tot rust. Als u deze
bewegingsleer zelf wil beoefenen,
kan u in het noorden van Jette te
recht, vlakbij de VUBcampus Jette.

B

ij Tai Chi gaat de aandacht uit naar lichaam en geest. De geest wordt tot
rust gebracht en het lichaam voert de
bewegingen ontspannen uit. Een wekelijks Tai
Chi-sessie haalt u even weg van alle drukte en
stress, laat u weer op adem komen en laat alle
spanningen uit uw lichaam wegstromen.
Op het eerste gezicht lijkt het op langzame
gymnastiek, maar Tai Chi betekent veel meer.
De oefeningen maken het lichaam los, werken
ontspannend, stressverlagend, versterken de
spieren en gewrichten, verbeteren de ademhaling, spijsvertering en vergroten het welzijn.

Elke beweging heeft een achterliggend doel,
overeenkomend met de Chinese gezondheidsleer, waarin lichaam en geest als één geheel
worden gezien. Door de zachte bewegingen is
Tai Chi bovendien geschikt voor iedereen, ongeacht uw leeftijd of conditie.
Tai Chi
Elke woensdag van 12.30u tot 13.30u
VUB-campus Jette – Basic Fit
Laarbeeklaan 125
80¤ per semester

Nieuwe reeks ‘Ik loop voor mijn conditie’
Vanaf donderdag 8 maart 2018
Elke donderdag om 18u (niveau 1) en om
19u (niveau 2)
Afspraak: Boudewijnpark – J. Lorgesquare

4 februari 2018

Workshop
Afrikaanse dans
De vzw Kwa maakt van Jette een ware wereldgemeente, met het jaarlijks wereldmuziekfestival Jam’in Jette, haar Afrikaanse
percussie op culturele evenementen, maar
ook met haar lessen Afrikaanse dans.
Als u zelf ook een voorliefde heeft voor
Afrikaanse ritmes en Afrikaanse dans
onder de knie wil krijgen, kan u op zondag
4 februari terecht op hun (Franstalige)
workshop in de danszaal van het Omnisportcentrum. Tijdens een twee uur durende dansstage leert u de kneepjes van
de Afrikaanse dans.
Reserveren is verplicht:
jaminjette@gmail.com – 0474.734.677
Workshop Afrikaanse dans
Zondag 4 februari 2018
Van 15u tot 17u
Omnisportcentrum
Graafschap Jettelaan
20¤

Jette, een bruisende gemeente
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16 en 17 februari 2018

24u van Picorchamps - miniatuurautorace
De jacht op het record is geopend!
Geen spannender manier om de
krokusvakantie af te sluiten dan op
16 en 17 februari getuige te zijn van
de race naar het record op de 24u
van Picorchamps. In het SintPie
terscollege gaan ronkende bolides
met elkaar de strijd aan, aangemoe
digd door zo’n 1.500 toeschouwers.

H

et was in 1981 dat een groep scouts
het lumineuze idee opvatte om in de
kelders van het Sint- Pieterscollege
een race te organiseren op een Scalextrix-circuit van 2 pistes. Jaar na jaar steeg de publieke
belangstelling en kon de race dankzij een groep
gepassioneerde vrijwilligers – waaronder anno
2018 nog altijd een delegatie scouts – uitgroeien tot een jaarlijks topevenement.

4 maart, van 17u tot 17u, bijna 120 piloten mekaar aflossen om 8 racewagens type McLaren
in recordtempo langs het 60 meter lange circuit te loodsen en zo een gooi te doen naar het

record dat sinds 2011 op 245 kilometer staat.
Mecaniciens, koersdirecteur, technische ploeg,
iedereen zal er op toezien dat de race tot de
laatste seconde zo spannend mogelijk wordt
en dat alles volgens het boekje verloopt.

Animatie
Spanning verzekerd
De omvang van de 24u van Picorchamps
valt makkelijk te duiden aan de hand van enkele cijfers. Zo zullen op vrijdag 3 en zaterdag

Naast snelle miniatuurautootjes heeft Picorchamp ook steevast heel wat randanimatie
in petto. De scouts zetten traditiegetrouw
weer een heus kinderdorp op poten, vol ani-

matie en spektakel voor de kinderen: springkasteel, houten spelen, schilderstand, cuistaxracen, speleobox, clown/goochelaar, grime,
enz. En om in de sfeer van carnaval te blijven,
wordt er ook een verkleedwedstrijd georganiseerd voor de kinderen, met defilé en prijsuitreiking op zaterdagnamiddag.
Het circuit van Picorchamps is op woensdag 14 februari van 14u tot 18u trouwens open
voor iedereen die eens in de huid van een piloot wil kruipen. Dezelfde dag vindt er ook
een ‘Open race’ plaats tussen 19 en 23u.
Meer info en reglement:
www.picorchamps.be – Facebook

24u van Picorchamps
16 en 17 februari 2018 – van 17u tot 17u
Sint-Pieterscollege Jette
de Smet de Naeyerlaan 229
Toegang: 5 ¤
(gratis voor kinderen tot 8 jaar)
Openbaar vervoer:
Tram 19-51 – Bus 49-88 – Trein Station Jette

17 maart 2018

31ste Nacht van de Jetse Sporters
Na 6 jaar knoopt Jette opnieuw
aan met een traditie die gedurende
enkele jaren noodgedwongen on
hold werd gezet: de Nacht van de
Jetse Sporters. En voor de gele
genheid werden twee kleppers
van formaat aangezocht om de af
fiche te vullen: Sttellla en Lio.

D

e 30ste editie van de Nacht van de
Jetse Sporters dateert van maart
2012. Enkele maanden later werd de
Omnisportzaal – de locatie waar dit evenement om de twee jaar een onderkomen vond
– volledig verwoest door een brand. Op dezelfde plaats werd eind 2016 een gloednieuw

complex ingehuldigd, het Omnisportcentrum,
zodat op 17 maart 2018 de draad van het Jetse
Sportbal opnieuw kan opgenomen worden.
De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar de deelnemende sportverenigingen.

Grote namen
Voor de muzikale omkadering hebben de organisatoren voor deze editie een beroep gedaan op twee klinkende namen die vooral in de
jaren ’80 de successen aan elkaar regen: Sttellla
en Lio. Sttellla is een Brusselse groep rond zanger/frontman/enfant terrible Jean-Luc Fonck.
Met hits als ‘Torremolinos’ vormen ze het ideale
voorprogramma voor Lio, de hoofdact van de
avond. Deze Belgisch-Portugese zangeres verkocht begin jaren ’80 miljoenen platen en staat

met megahits als ‘Banana Split’ en ‘Amoureux
Solitaires’ in het collectieve geheugen gegrift.
Op de Nacht van de Jetse Sporters geniet
je niet alleen van een bruisende sfeer, maar
maak je ook kans op een van de mooie tombolaprijzen.
31ste Nacht van de Jetse Sporters
Met Lio en Sttellla
Zaterdag 17 maart 2018 om 20u
Omnisportcentrum – Grote zaal
Graafschap Jettelaan
Toegang: 20 ¤ (kaarten enkel te verkrijgen bij de deelnemende sportclubs, vanaf
begin februari)
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Geslaagde eerste editie Wintervoenk

N

et voor de eindejaarsfeesten vond op
het Kardinaal Mercierplein Wintervoenk plaats. Deze wintereditie van
het Jetse straatkunstenfestival lokte heel wat
enthousiaste toeschouwers met een gesmaakte combinatie van vuurspektakels, muziek en circus.
In de vooravond van vrijdag 22 december
stroomde het Kardinaal Mercierplein vol met
ongeduldig, nieuwsgierig publiek. Jong en
oud verzamelde zich rond de zandpiste die
speciaal voor Wintervoenk aangelegd was
voor het station. De percussionisten van de
vzw Kwa! zweepten de aanwezigen op met
hun Afrikaanse muziek. Van zodra de nacht
viel, was het de beurt aan ‘Pixel Reflex’ en
‘Compagnie Takapa’ met hun spectaculaire
vuurshows. Tussendoor zorgde de Verhalenbakkerij voor gekke interventies, bracht Borokov Balkanklassiekers en Mononk’s band
een resem bekende hits.
Deze eerste editie van Wintervoenk
slaagde in haar opzet: een publiek samenbrengen, over leeftijds-, taal- en culturele
grenzen heen. De aanwezigen waren bijzonder enthousiast over het winterse evenement. Alvast afspraak eind 2018?

Binnenkort in Jette: het Huis van het Beeld
Vrijwilligers gezocht om cultureel project
te helpen realiseren
Binnenkort zal Jette een nieuwe
unieke culturele plek rijker zijn :
LaMI, het huis van het beeld. In dit
centrum staat de fotografie cen
traal. Om het project tot een goed
einde te brengen, zijn de initiatief
nemers nog op zoek naar vrijwilli
gers.

L

aMI, het huis van het beeld, zal haar intrek nemen in de oude spijkerfabriek
‘La Clouterie’. Dit industrieel gebouw
tussen de Wemmelsesteenweg en de Sint-Pieterskerkstraat vormt een gedroomde locatie

voor een multifunctionele ruimte rond fotografie. (Amateur)-fotografen kunnen er terecht voor ondersteuning, er zullen
tentoonstellingen en workshops georganiseerd worden, tips uitgewisseld worden,… En
dit alles over de culturele en taalbarrières
heen.
De lokalen van deze oude fabriek omtoveren tot tentoonstellingsruimtes en ateliers
vraagt echter heel wat inspanningen en mankracht. Daarom is laMi nog op zoek naar vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen
steken. Heb je zin om bij te dragen tot een fantastisch cultureel project en ben je niet bang
om je handen vuil te maken? Contacteer dan

als de bliksem Marc Barbay, Jets fotograaf en
de initiatiefnemer van dit project:
info@imagedemarc.be – 0475.42.27.28.
Vooral elektriciens en loodgieters zijn meer
dan welkom, net zoals elektriciteitskabels, buizen en ander technisch materiaal.
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15 maart 2018: 55+ Festival
Inschrijven op 21/02 of 22/02

N

a enkele jaren van afwezigheid is het
55+ Festival opnieuw van de partij!
Dit festival vindt plaats op donderdag 15 maart, vanaf 14u, in het Omnisportcentrum. Het volledige programma vindt u in
Jette Info van volgende maand. Verwacht alvast een spetterende show van één of meerdere rasartiesten. En daarna nodigt een dj
alle aanwezigen uit om de beentjes te strekken op de dansvloer. Senioren die deze gezellige, muzikale topnamiddag niet willen
missen, moeten zich inschrijven op woensdag
21 februari, van 9u tot 12u, of op donderdag
22 februari, van 13.30u tot 16u, bij de dienst
Senioren op de 2de verdieping van het bijgebouw van het Gemeentehuis van Jette, Wemmelsesteenweg 100.
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Februariactiviteiten
Jetse Academie
Deze maand kan u leerlingen van de
Jetse Academie op volgende gelegenheden aan het werk zien:
• Klasconcert blokfluit
Dinsdag 6 februari om 19u
Abdij van Dielegem – J. Tiebackxstraat 14
• Klasconcert gitaar
Leerlingen van Johanna Vanattenhoven
Donderdag 8 februari om 18.30u
Abdij van Dielegem – J. Tiebackxstraat 14

Inschrijving 55+ Festival
• Woensdag 21 februari, van 9u tot 12u, en
donderdag 22 februari, van 13.30u tot 16u
Wemmelsesteenweg 100
Bijgebouw Gemeentehuis (2de verdieping)

Jam’in Jette
zoekt vrijwilligers

• Leerlingenconcert Muziek
piano, viool en ensembles
Maandag 26 februari om 19u
Abdij van Dielegem
J. Tiebackxstraat 14

Gratis HIVtest
Binnenkort is het Sint-Valentijn! Op dinsdag 13 februari 2018 organiseert Planning
familial de Jette een gratis HIV-test, zonder afspraak, van 15u tot 18u. Deze test
gebeurt anoniem, met een direct resultaat!
Er worden die dag ook verrassingszakjes
verdeeld, voor Sint-Valentijn. Praat erover
met vrienden en kom zeker langs.
Gratis HIV-test
Dinsdag 13 februari 2018 van 15u tot 18u
Planning familial de Jette
Léon Theodorstraat 108

E

lke Jettenaar kent ongetwijfeld het
festival Jam’in Jette, dat reeds 10 jaar
lang georganiseerd wordt door de vzw
Kwa!? Dit jaar viert het festival haar 8ste outdooreditie, verspreid over twee dagen op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei 2018. Om deze 8ste
editie in goede banen te leiden zijn er 220
vrijwilligers nodig!
Vrijwilliger bij Jam’in Jette, dat is bijdragen
aan het grote festival en aan de positieve
boodschap ervan. Op deze manier krijgt u ook
een blik achter de schermen van dit groot
evenement.

Als u zin heeft om deel te nemen aan het
Jam’in Jette-avontuur – door achter de bar te
staan met de ploeg van Barm’in Jette, door
eten op te dienen in de restaurants van Miam’in Jette, een handje te helpen in het Kinderdorp, door backstage de artiesten en
vrijwilligers te bedienen – kan u de organisatie
contacteren. Ze zullen u met open armen ontvangen!
U kan hen contacteren via
mail jaminjettecrew@gmail.com
of via hun website www.jaminjette.be,
in het luik engagement/vrijwilligers.
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Le Rayon Vert
Lezing, workshop, quiz: de sleutelwoorden voor februari
Lezingencyclus

Kookworkshop

‘Voeding en gezondheid’

Feestelijk tussendoortje

6 en 20 februari

Zondag 25 februari om 14u

Dinsdag 6 februari om 19u: ‘Antioxidanten:
verdedigers van onze gezondheid?
Welke voedingsmiddelen bevatten antioxidanten? De ene zijn goed voor de ogen, de andere om allergieën te bestrijden. Ze spelen
een grote rol bij vroegtijdige veroudering en
degeneratieve aandoeningen als Alzheimer,
de ziekte van Parkinson,…

De eerste workshop is ‘Assortimenten thee en
infusies’. Munt, gember, zoethout, kardemon,
kruidnagel, eucalyptus,… Ontdek de geuren
en creëer je eigen mix van smaken en kruiden
en maak je eigen gepersonaliseerde theebuiltjes.
Prijs: 5 ¤

17de editie

Muzikale quiz
Zaterdag 17 februari om 19u

Dinsdag 20 februari om 19u: ‘Levensnoodzakelijke en te mijden vetzuren’
Is cholesterol als onderdeel van onze celmembranen gevaarlijk of levensnoodzakelijk? Ontdek de weldaden van vetzuren: ze vertragen
de aftakeling van cognitieve functies, ze beschermen de slagaders, ze verbeteren de
slaapkwaliteit, ze helpen bij het verlies van gewicht,… Maar in welke voedingsmiddelen vinden we ze terug?
Prijs: 12 ¤/lezing
Inschrijven verplicht:
Karin Schepen
0476.30.30.81 – reset@icone.be

Creatieve workshop

Assortimenten thee en infusies
Zaterdag 10 februari om 14.30u
De volgende maanden kan je verschillende
workshops volgen van Oranne. Het zijn momenten waar informele ontmoetingen tot
stond komen via artistieke, ludieke en intergenerationele creaties.

Dit jaar organiseert Le Rayon Vert stages
duurzaam koken voor kinderen (vanaf 7 jaar),
volwassenen en senioren. Elke laatste zondag
van de maand maken en proeven we een feestelijk en intergenerationeel tussendoortje. Het
is de bedoeling om gezellig samen lekkere gerechtjes te bereiden. Bovendien doen we in
deze kookworkshops verschillende landen
aan. Zo proeven we deze maand van Italië!
Prijs: 10 ¤ per deelnemer (max. 10 deelnemers per workshop)

Voorstelling

Kunst in familieverband
Zaterdag 3 maart om 18u

Nog nooit deelgenomen aan een muzikale
quiz in Le Rayon Vert? Dan wordt het hoog
tijd! Gezellig samen elkaar uitdagen bij het
zoeken naar titels en uitvoerders. Plaats van
gebeuren is de Gemeentelijke feestzaal op
het Kardinaal Mercierplein. Hapjes en drankjes zijn voorradig.
Een goede raad: stel je ploeg samen met mensen van verschillende generaties en wacht
niet te lang om je in te schrijven, want de
plaatsen zijn zeer gegeerd!
> Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping)
Prijs: 30 ¤/ploeg (max. 6 personen per ploeg)

Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft
het Centre culturel de sympathieke en veelzijdige artiesten van ‘Kunst in familieverband’ te
gast. Of je nu houdt van muziek, beeldende
kunst of fotografie, kom je artistieke talenten
etaleren. Je kan er ook een hapje en een
drankje krijgen. Jong en oud gaan er uit de bol
en iedereen beleeft er de tijd van zijn leven.
Het podium staat voor je klaar! En wie dat
wenst, kan altijd een maaltijd te reserveren.
Prijs: gratis voor artiesten, 4 ¤ voor toeschouwers

Le Rayon Vert
G. Van Huynegemstraat 32
Info en reserveringen :
02.420.21.26 – www.lerayonvert.be
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Van 9 tot 18 februari 2018

Cinema Fonkel voor de kleintjes

H

eeft u kinderen tussen 3 en 8 en
zoekt u een leuke activiteit tijdens de
krokusvakantie? Noteer dan zeker de
data van Cinema Fonkel in uw agenda, met
filmvoorstellingen voor de kleinsten. Afspraak
in GC Essegem, de bib en Ploef!
De aftrap van Cinema Fonkel wordt gegeven op vrijdag 9 februari, met een dubbele
voorstelling, voor 3- & 6-jarigen. Vanaf 15.30u
is het trouwens openingsfeest. Kom dus verkleed als je favoriete filmpersonage. Vervolgens kan u dagelijks met uw oogappels
terecht in een van de drie deelnemende plekken, voor in totaal 12 filmvoorstellingen.
Op zondag 18 februari vindt in Ploef! het
slotfeest plaats met pannenkoeken en chocomelk, gecombineerd met de laatste twee
voorstellingen.

13.02 – Haas en hert (+3j) - bib - 14.30u
14.02 – Willie en het wilde konijn (+3j)
GCE - 14.30u
15.02 – Piepkuikens (+6j) - bib - 14.30u
16.02 – Mijn naam is Courgette (+8j)
GCE - 19.30u
17.02 – Reis naar het noorden (+6j)
bib - 19.30u
18.20 – Kiwi & Strit (+3j) - Ploef! - 14u
18.02 – De GVR (+6j) - Ploef! - 15.30u
9.02 – Capelto (+3j) - GCE - 16.30u
9.02 – Kerity: het geheim van Eleonore
(+6j) - GCE - 17.30u
10.02 – De Kleine Prins (+4j) - bib - 14.30u
11.02 – Stip en Vlek (+3j) - Ploef! - 14.30u
12.02 – De rode schildpad (+8j)
GCE - 19.30u

Cinema Fonkel
Van 9 tot 18 februari 2018
GC Essegem – Leopold I-straat 329
Bib Jette – Kardinaal Mercierplein
Ploef! – Bonaventurestraat 100

Opbrenst Brusselse mis naar
vzw Een hart voor elkaar
Verdelen ‘overlevingsrugzakken’ voor Brusselse daklozen
Op zondag 7 januari vond in Jette de
traditionele mis in ’t Brussels plaats.
De collecte van de mis ging naar de
vzw Een hart voor elkaar, die zich
inzet voor de Brusselse daklozen.

D

e vrijwilligers achter de vzw Een hart
voor elkaar zetten zich reeds enkele
jaren in voor de daklozen in Brussel.
Via zogenaamde ‘overlevingsrugzakken’ willen ze het harde leven op straat wat verzachten tijdens de koude wintermaanden. De
daklozen vinden in het pakket een slaapmatje
en een deken, een regenjas, een trui, muts,
sjaal en sokken.
Tegelijkertijd is de verdeling van deze rugzakken het ideaal moment om een praatje te
slaan met de daklozen. Het menselijk contact
blijft voor hen erg belangrijk, temeer ze vaak
in isolement leven.

De Jetse parochie en pastoor Dirk in het bijzonder steunen de vereniging Een hart voor
elkaar vanaf het begin. De financiële steun
helpt hen om hun goede werk verder te zetten.

U kan deze vzw zelf ook steunen, als vrijwilliger of via een gift: bruxellaire@hotmail.com rekening BE 55 0689 0264 4944 van vzw
L'appel du coeur - Een hart voor elkaar.
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GC Essegem Jette
Theater

Speelweek krokusvakantie

Uit de Veren: Wawara
(Julie de Clercq)

Max en de toverstenen

Zaterdag 4 februari om 10.30u

Voor kleuters van 3 tot 6 jaar uit het Nederlandstalig onderwijs.
Max is een rotsmuis. Hij woont op een rotseiland midden in de zee, samen met zijn vrienden. Op een dag vindt Max een prachtige
fonkelende steen die licht en warmte geeft.
De steen verandert het leven van de rotsmuizen op het eiland. Wat verandert er allemaal?
Dat kom je te weten in deze speelweek!
Van 12 tot 16 februari, van 9u tot 16u (opvang
van 8u tot 17u)
Prijs: 70 ¤ - 60 ¤ tweede kind - 10 ¤ Paspartoe-kansentarief

Voor kinderen vanaf 4 jaar
Ana landt op de planeet Wawara. Op de planeet wonen vreemde maar lieve wezens. Maar
Ana verstoort de wereld van de Wawaras. Kan
ze samen met hen een nieuwe wereld creëren?
Wawara is een poëtische dansvoorstelling
met live muziek.
Prijs: 6 ¤ volwassenen - 4 ¤ kinderen
2 ¤ Paspartoe-kansentarief

Filmfestival

Cinema Fonkel*
Van vrijdag 9 tot zondag 18 februari
Cinema Fonkel* is een gratis kinderfilmfestival met voorstellingen in GC Essegem, de Nederlandstalige bibliotheek en Ploef!. Ontdek
het volledige programma op p. 17 van deze
Jette Info. Dit zijn alvast de films die in GC Essegem op het programma staan:
Capelito (3+)
Vrij 9/2 om 16.30u
Kerity & het geheim van Eleonore (6+)
Vrij 9/2 om 17.30u

Van maandag 12 tot vrijdag 16 februari

Programma
Maak zelf een audiodocumentaire over iets of
iemand die volgens jou meer aandacht verdient. Je leert geluid opnemen en presenteren in een radiodocumentaire. Brusselse
geluidskunstenaar Willem Sannen helpt en
begeleidt.
Heb je een eigen opnametoestel of ander audiomateriaal? Je mag het meenemen maar
dit is niet verplicht.
Vrijdag 23 maart is er een luisteravond in Essegem. We beluisteren de zelfgemaakte documentaires en ander GeRuis.
Prijs: 30 euro - Paspartoe-kansentarief 6 euro

Film

FilmLOKAAL: Cargo
Donderdag 1 maart om 20u

Docu & degustatie

Fermenteren
(met Fermenthings)
Woensdag 7 februari om 20u
Wat is fermenteren? Leer samen met Fermenthings alles over fermenteren. We kijken naar
de film ‘The Art Of Fermentation’ van Sandor
Katz. Hierna proeven we gefermenteerde producten van de nieuwe Jetse winkel Fermenthings: cider, Kombucha, Miso, Kefir, Kimchi,…
Prijs: 5 ¤ - 2 ¤ Paspartoe-kansentarief

Workshop

Fermenteren
(met Fermenthings)
Woensdag 21 februari om 20u
Op deze workshop leer je groenten van de lokale boer fermenteren. Zo bewaren ze langer
en krijgen ze meer smaak. Ondertussen kan
je proeven van enkele lacto-fermentaties. Na
de workshop gaat iedereen naar huis met een
pot fermenterende groenten.
Prijs: 15 ¤ - Paspartoe-kansentarief 2 ¤

De rode schildpad (8+)
Maa 11/2 om 19.30u

Audio

Willie & het wilde konijn (3+)
Woe 14/2 om 14.30u

Geruis: maak een audiodocumentaire

Mijn naam is Courgette (8+)
Vrij 16/2 om 19.30u

Dinsdag 20 februari, 27 februari,
13 maart en vrijdag 23 maart, telkens
om 20u
Hou je van radio en audiodocumentaires?

Een boot op volle zee. Vader Leon en zijn
zoon Jean zijn op de boot. Het regent, de zee
is wild. Plots valt Leon in het ijskoude water,
recht voor de ogen van zijn zoon Jean. Zijn
drie zonen moeten het vissersbedrijf redden
na de dood van hun vader. Onuitgesproken
conflicten tussen Jean en zijn twee broers
komen aan de oppervlakte.
Prijs: 5 ¤ - Paspartoe-kansentarief & studenten: 2 ¤

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

Cultuur
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4 maart 2018: Klassiek in de Abdij

Koortsachtige en aangrijpende sonates
door strijkkwartet Quatuor Amôn

De succesformule van Klassiek in
de Abdij blijft aanslaan. Zo is het
concert van Philippe Thuriot begin
februari opnieuw uitverkocht. Niet
getreurd, op 4 maart staat met
Quatuor Amôn opnieuw een hoog
staand ensemble op het pro
gramma.

H

et strijkkwartet Quatuor Amôn legt
zich begeesterd toe op de realisatie
van transversale projecten, waarbij
ze muziek met andere kunstvormen verbinden, zoals theater en dans. In Jette beperken
ze zich echter tot de muziek in haar prachtige
eenvoud. Gewapend met twee violen, een altviool en een cello valt het viertal klassiekers
aan van Janácek, Lekeu en Debussy.
Janácek is een van de grootste muzikale
vernieuwers van de Europese twintigste
eeuwse muziek, in het bijzonder van de expressie en het muzikale realisme. De Kreut-

zer-sonate van Tolstoi, zelf geïnspireerd op
het gelijknamig werk van Beethoven, over de
teleurstellingen in de liefde van een ongelukkige vrouw binnen en buiten het huwelijk en
de moord van haar jaloerse echtgenoot, inspireerde op zijn beurt Janácek tot het componeren van zijn eerste strijkkwartet. Geniet van
de bijzondere lyrische en dramatische inventiviteit uit deze muziek.
Het tweede stuk van het concert is van de
hand van de Belgische componist Guillaume
Lekeu, die in 1894 op 24-jarige leeftijd overleed. Zijn Molto Adagio blijft ook meer dan
100 jaar later bijzonder aangrijpend.
Het concert wordt afgesloten met het schitterende strijkkwartet van Claude Debussy. Dit

koortsachtige stuk verbergt een grote structurele rijkdom. Het is een uitdaging voor Quatuor Amôn om deze bloot te leggen.

Info en tickets:
culture@jette.irisnet.be - 02.423.12.65
Concert Quatuor Amôn
Klassiek in de Abdij
Zondag 4 maart 2018 om 11u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Tickets : 10 ¤ / 5 ¤
(-12, +65 & Jetse Academie)
Met receptie en kinderopvang

Het optreden van Philippe Thuriot op 4 februari is uitverkocht. U kan zich de dag zelf ter
plaatse inschrijven op een wachtlijst. Indien er personen niet komen opdagen, kan u het
concert dan toch nog bijwonen.
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Ploef Plus On est de Fous
Cinema, jazz en fotografie palmen februarimaand in
Tentoonstelling

Fototentoonstelling
Luc Renders
Vernissage: vrijdag 9 februari om 18u

sonages met elkaar in dialoog gaan, de verborgen kant van de schijn… Beperk je niet tot
het zintuiglijke en grijp wat voorwerpen, vormen, personages en kleuren prijsgeven. Laat
je inspireren door de momentopnamen als
waren het zaadjes die grond zoeken om te
kiemen.
De zoektocht van de kunstenaar ligt in het in
vraag stellen van de wereld en het achterhalen van haar geheimen. Hoe een beeld aan
het woord laten?

Concert

Concerten in het kader van
Jazz@Ploef (zie hiernaast):
15 februari om 20u:
Magic tales from obscure places
(ft. Luiz Márquez)
25 februari om 16u:
C’era una volta (ft. Eddy K)

Cinema
Opening tentoonstelling in aanwezigheid
van de artiest: zondag 11/02, zaterdag 17/02,
zondag 18/02, zaterdag 24/02, zondag
25/02
Naast schrijven en acteren, kijkt Luc Renders
ook naar de wereld door zijn fototoestel. Ontdek een universum waar voorwerpen en per-

Filmvoorstellingen in het
kader van Cinema Fonkel
(zie p. 17):
11 februari om 14.30u: Stip & Vlek (+3j)
18 februari om 14u: Kiwi & Strit (+3j)
18 februari om 15.30u: De GVR (+6j)

Ploef !
Plus On Est de Fous
Bonaventurestraat 100
ploefplus@gmail.com
www.ploef.eu

Jetse muziekgroep Leán uitgenodigd in Kenia
Te gast op het Safaricom International
Jazz Festival in Nairobi
Het muzikaal collectief Leán, waar
onder twee Jettenaren, werd uit
genodigd om eind februari op te
treden op het Safaricom Interna
tional Jazz Festival in Nairobi 
Kenia. De reis belooft een unieke
ervaring te worden voor het trio.

L

eán, bestaande uit klassieke gitaar, contrabas en handpercussie, brengt een
mengeling van instrumentale klassieke
en wereldmuziek met jazzy invloeden. Eind september 2016 bracht het trio zijn eerste album
uit en intussen speelden ze reeds tientallen concerten verspreid over heel België.
De reis naar Kenia vormt de eerste internationale ervaring van deze drie jonge muzikanten. Bij vorige edities programmeerde het
festival reeds enkele Belgische artiesten als
Jef Neve en TaxiWars en daarnaast ook en-

kele grote internationale namen zoals Richard Bona, Jonathan Butler, Branford Marsalis en David Sanborn. Eind februari is het
dus de beurt aan Leán om af te reizen naar
Nairobi.
De opbrengsten van het festival gaan elk

jaar naar een gemeenschapsprogramma ten
voordele van muziekonderwijs voor kansarme
jongeren.
U kan de avonturen van Silke, Otto en Gielis
van Leán volgen via www.lean-music.com of
www.facebook.com/triolean
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Vanaf februari

Nieuwe concertreeks jazz@ploef!
Jette is een echte muziekge
meente. Denk maar aan Jam’in
Jette, Jette Stream, Jazz Jette
June,… De jazzliefhebbers kunnen
alvast hun hart ophalen want in fe
bruari start de gloednieuwe
concertreeks jazz@ploef! Plaats
van afspraak is, nogal wiedes, de
culturele ontmoetingsplaats Ploef!
in de Bonaventurestraat. Op het
programma staan fantastische
namen uit de jazzwereld.

H

et nieuwe muzikale initiatief
jazz@ploef! organiseert tussen februari en juni 8 jazzconcerten op
zondagnamiddag of donderdagavond. Van etnojazz over zigeunerjazz tot Braziliaanse
jazz,… Tijdens de concertreeks ontdekt u het
rijke universum van de jazz.

Donderdag 15 februari
Magic tales from obscure places
Op donderdagavond 15 februari geeft Luiz
Márquez met zijn ‘Magic tales from obscure
places’ de aftrap voor jazz@ploef. Luiz Márquez is een Mexicaan met Indiaans bloed, die

padschelpen,… Vandaar de naam die hij hier
zelf aan gaf: etnojazz. Hij wordt bijgestaan
door Eric Neels op gitaar, Luc Michiels op bas
en Carlos Acosta op percussie.

Zondag 25 februari
C’era una volta
Zondagnamiddag 25 februari palmt C’era una
volta het ploefpodium in. Het viertal – drie gitaristen en een contrabassist – brengen een
meeslepende mix van swing, Django-achtige
jazz manouche, bossa die garant staat voor
een muzikaal feestje.
C’era una volta bestaat uit Fred Loizeau,
Eddy K, Gianni Bertin en Robertino Mihai.

Meer info:
culture@jette.irisnet.be
02.423.12.65

Jazz@Ploef!
15.02 – Magic tales from obscure places (ft. Luiz Márquez) 20u
25.02 – C’era una volta (ft. Eddy K) 16u
25.03 – New5 (ft. Alexandre Furnelle & Peter Hertmans) 16u
19.04 – (The mystery of) Kem (ft. Stéphane Galland) 20u
29.04 – Kali Sara (ft. Marolito) 16u
27.05 – Safar Republique (ft. Sebastien Paz Ceroni) 16u
14.06 – Brazilian Jazz Project (ft. Flávio Maciel de Souza) 20u
24.06 – Mazzle (ft. Koen Nys, Bram Weijters & Lionel Beuvens) 16u
door de liefde in België belandde. Hij verdiende zijn sporen als solist en begeleider op
saxofoons, mondharmonica’s, allerhande fluiten, ocarina’s, regenbuis, zeeschelpen, schild-

Ploef!
Bonaventurestraat
10¤ voor de donderdagconcerten / vrije bijdrage voor de zondagconcerten
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De Jettenaren aan het woord
Sommige bewoners dragen actief bij tot de dynamiek in onze gemeente. Daarom laten we in deze rubriek elke maand een bijzondere
Jettenaar aan het woord, over Jette.

Ghalib Iqbal
De viertalige kruidenier om de hoek
In enkele woorden
Deze maand is het de beurt aan Ghalib Iqbal
die reeds sinds 1994 de kruidenierszaak uitbaat op de hoek van de Timmermansstraat en
het Brusselaarsplein. Een bijzonder man –
kent u veel viertalige universitairen die als
kruidenier werken? – met een hart voor Jette.
Ghalib Iqbal kwam in 1978 met zijn ouders
naar België, toen zijn vader op de Pakistaanse
ambassade in Brussel aan de slag ging. Ghalib
behaalde zijn universitair diploma aan de VUB
en ging aan de slag in de bankwereld. Voor
deze job werkte hij verschillende jaren in
Gabon en Ivoorkust. Zijn jongere broer werkte
voor de World Custums Organization in Brussel en overtuigde hem om zich terug in België
te vestigen. Nadat hij een tijdje een import- en
exportbedrijf had, nam hij in 1994 de kruidenierszaak over die hij 24 jaar later nog steeds
uitbaat. Deze hoek moet trouwens een van de
oudste zaken van Jette zijn. Reeds meer dan
60 jaar vindt men er een kruidenier!
Als het werk het toelaat bezoekt hij zijn ouders, allebei meer dan 90 ondertussen, zijn
zoon en zijn broer in Londen. De familie in Pakistan, waar hij nog twee zussen heeft, ziet hij
terug op huwelijken van de neven en nichten.
In zijn winkel vind je zowat alle producten, van
sigaretten tot drankjes, van verse groenten
tot wasproducten. Van elk product kent Ghalib de prijs uit het hoofd, net zoals hij nooit
het gezicht van een klant vergeet. Meer dan
een kruidenierszaak is het ook een ontmoetingsplaats, waar de klanten graag een
praatje slaan met de sympathieke uitbater. En
hoewel ook hij erg te lijden heeft onder de
werken voor Tram 9, verliest hij de moed niet
en bezingt hij zijn liefde voor zijn gemeente.

vraag en aantwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
Ik vestigde me samen met mijn echtgenote in
1994 in Jette, toen we ook met deze winkel
startten. Voorheen woonde ik in de Toussaintstraat, maar nu reeds 14 jaar in de Lakenselaan,
hier op een steenworp vandaan.

- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
Het viel me vooral op dat Jette heel groen is.
Een kwarteeuw geleden zag Jette er echter
heel anders uit dan vandaag. Intussen is de bevolking enorm toegenomen en is alles veel
dichter bebouwd.
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
Ik vind dat de reinheidsdiensten een pluim verdienen. Ze zetten zich dagelijks in om ervoor
te zorgen dat de gemeente er proper bijligt.
Ook op het vlak van veiligheid scoort Jette
beter dan veel andere Brusselse gemeente. We
hebben altijd graag in Jette gewoond en willen
hier ook blijven wonen na ons pensioen.
- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
Ongetwijfeld het Spiegelplein, hier vlakbij.
Door de jaren heen ken ik daar heel wat volk
en hebben we goede contacten met de overige
handelaars. Ook zij beleven moeilijke maanden
door de werken. Hopelijk zwengelt de handel
na de werken opnieuw aan en brengt de
nieuwe tramlijn nieuwe klanten met zich mee.
- Wat kan er nog beter in onze gemeente?
In het algemeen zou er meer aandacht mogen
zijn voor de lokale handel. We bepalen mee het
leven en het karakter van de gemeente. Initiatieven om de lokale dynamiek te verbeteren
zijn dus zeker welkom. Bij mijn klanten hoor ik
vooral dat de zoektocht naar betaalbare woningen een lijdensweg kan zijn. Meer sociale
woningen kan hier een oplossing bieden.
- Op welke manier zet u zich in voor het
Jetse leven?
Als lokale handelaar sta ik dicht bij de mensen. Ik maak steeds tijd vrij voor een praatje
met de klanten. Sommigen komen hier dan
ook al jarenlang dagelijks over de vloer. Dat
creëert een band.
- Met wie moeten we deze reeks verderzetten?
Graag met Laurence, de kapster van Coiffure
Passion. Een sympathieke dame die hier haar
boodschappen doet en die ook een duwtje in
de rug kan gebruiken door de werken.

Wat zou uw slogan zijn voor Jette?
Jette, een florerende gemeente

Agenda /02

3.02– 9>18H
FESTIVAL 0>6
Centre Armillaire
boulevard de Smet de Naeyer 145

4.02 – 15>17H
ATELIER
DE DANSE AFRICAINE
WORKSHOP
AFRIKAANSE DANS
Centre omnisportcentrum
avenue du Comté de Jette
Graafschap Jettelaan

4.02 – 10H30
UIT DE VEREN: WAWARA
GC Essegem
Leopold I-straat 329

8.02 – 14H30
CONFÉRENCE ‘POLLUTIONCLIMAT. QU’APPORTENT LES
DONNÉES SATELLITES ?’
Salle Communale des Fêtes
place Cardinal Mercier 10

9>25.02
FOTOTENTOONSTELLING
LUC RENDERS
Ploef!
rue Bonaventurestraat 100

9 & 23.02 – 15H
SESSION D’INFORMATION
RÉSEAU D’ENTRAIDE
INFOSESSIE HULPNETWERK
Centre Vivacentrum
rue Léon Theodorstraat 197

10.02 – 11H
CONFÉRENCE ‘DE
BRUXELLES À LAEKEN :
HISTOIRES DE 2 PALAIS’
Centre Armillaire
boulevard de Smet de Naeyer 145

9>18.02
CINEMA FONKEL
Programma: zie pagina 17

Abbaye de Dieleghem
Abdij van Dielegem
rue Tiebackxstraat 14
gesloten op maandag

25.02 – 16H
JAZZ@PLOEF!
C’ERA UNA VOLTA
rue Bonaventurestraat 100

21.02 – 20U
WORKSHOP FERMENTEREN
(MET FERMENTHINGS)
GC Essegem
Leopold I-straat 329

25.02 – 15H
‘LA PRINCESSE AU PETIT
POIS’
Salle des Fêtes
Place Cardinal Mercier 10

22.02 – 18H
13.02 – 15>18H
DÉPISTAGE VIH GRATUIT
GRATIS HIV-TEST
Planning familial de Jette
rue Léon Theodorstraat 108

ATELIER
‘APÉRITIF SAIN ET SYMPA’
WORKSHOP
‘GEZONDE APERITIEFHAPJES’
CabaJette
rue Léopold I-straat 483

15.02 – 20H
JAZZ@PLOEF!
MAGIC TALES FROM
OBSCURE PLACES
rue Bonaventurestraat 100

16&17.02 - 17>17H
PICORCHAMPS
Collège Saint-Pierre de Jette
boulevard de Smet de Naeyerlaan 229

23.02 - 20H
JAZZ JETTE CLUB
Centre Vivacentrum
rue Léon Theodorstraat 197

23&24.02– 20H
THÉÂTRE ‘ARRÊTE’
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer 145

24.02 – 14>16H
17.02 – 19H
QUIZ MUSICALE RAYON
VERT
Salle communale des fêtes
place Cardinal Mercier 10

REPAIR CAFÉ
ATELIER RÉPARATION DE
VÉLOS
FIETSHERSTELATELIER
bd de Smet de Naeyerlaan 147

17>25.02 - 14>18H

24&25.02 – 10>18H

40 ANS CERCLE D’ART
DIELEGHEM
40 JAAR KUNSTKRING
DIELEGHEM

WEEK-END PORTES OUVERTES LABOLOBO
OPENDEURWEEKEND
LABOLOBO
avenue F. Lecharlierlaan 4

27.02 – 15.30>20H
EXPOSITION DES PROJETS
DU PROGRAMME DU
CONTRAT DE QUARTIER
DURABLE MAGRITTE
VOORSTELLING PROGRAMMAPROJECTEN DUURZAAM
WIJKCONTRACT MAGRITTE
rue J. Fontainestraat 122

28.02 – 15H
CINÉ KIDS ‘PETER ET ELLIOT
LE DRAGON’ (FR)
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer 145

28.02 – 20H
CINÉ SOUKIRAÏ
I DANIEL BLAKE ’ (FR)
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer 145

