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dan ook niet mis, en dat is dit jaar
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Echo van de administratie

Van op de banken van de gemeenteraad…
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de gemeentegebouwen of over de aanstelling van een leerkracht in de gemeenteschool,… Dit zijn
maar enkele voorbeelden van de bevoegdheden van de gemeenteraad. Hieronder
vindt u de belangrijkste punten van de gemeenteraad van 30 maart 2011.

VRAGEN

OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

Naamsverandering voor Nederlandstalige gemeentelijke muziekacademie
De Nederlandstalige muziekacademie M. Van de Moortel heet vanaf volgend schooljaar “Jetse Academie Muziek –
Woord – Dans”. Tijd dus voor een nieuw imago en een trendy logo. Websites en logo’s moeten tegenwoordig makkelijk
herkenbaar en toegankelijk zijn. Dat geldt zowel voor de privésector en meer en meer voor de openbare sector. De
gemeenteraad gaf de goedkeuring aan de naamsverandering van de academie die zich een modernere uitstraling en profilering wil aanmeten tegenover potentiële leerlingen. Vanaf volgend schooljaar zal het splinternieuwe logo, dat ontworpen is door de Academie voor Beeldende Kunsten van Anderlecht, de gemeentelijke academie een moderner imago
bezorgen. In september wordt ook de nieuwe website www.jetseacademie.be gelanceerd.

Lage-energiegebouw op kerkhof van Jette
In het kader van de lokale Agenda 21 heeft de gemeente Jette zich voorgenomen om bij de bouw van openbare gebouwen zogenaamde passieve criteria te respecteren. Daarom besloot de gemeenteraad dat het nieuwe gebouw op het
gemeentelijk kerkhof dat bedoeld is om families in optimale omstandigheden bijeen te kunnen laten komen, hierop geen
uitzondering mag vormen. De bouw had vorig jaar al moeten gestart zijn, maar de procedure werd opgeschort. De
gemeente hoopt dat de werken, na de aanstelling van een aannemer, binnenkort kunnen starten.

Jette maakt middelen vrij voor sociale cohesie
Zoals u weet steekt Jette veel energie in het promoten van een samenleving
waar iedereen zich thuis voelt. Daarom heeft de gemeenteraad haar fiat gegeven
aan de ondertekening van verschillende conventies tussen de gemeente en diverse verenigingen die actief banden smeden tussen burgers en werken aan sociale
cohesie.

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

Uurrooster
gemeentediensten

Zo krijgen 3 Jetse vzw’s (L’Abordage, le Centre culturel de Jette en le Centre
d’Entraide) een gemeentelijke subsidie die varieert van 3.200 tot 25.000 €. Deze
gemeentelijke subsidies worden integraal gefinancierd door de Franse
Gemeenschapscommissie in het kader van het Jetse programma van sociale
cohesie 2011-2015.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 4 mei om 20u
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.
U vindt de dagorde voor elke gemeenteraad op de website www.irisbox.irisnet.be. De volledige inhoud van de gemeenteraadzitting wordt de dag nadien gepubliceerd op deze website.

van de BGM

Van duurzaam tot fairtrade:
één en dezelfde logica

Woord

Sinds enkele jaren engageert de gemeente Jette zich voor duurzame ontwikkeling, hoofdzakelijk via Agenda 21. Dit programma omvat talloze initiatieven die
van onze gemeente een vrijwillige voorvechter voor een duurzame planeet willen
maken.
Maar zoals u verder in deze krant kan lezen, is duurzame ontwikkeling meer
dan milieubewust handelen. Om de levensomstandigheden van de toekomstige
generaties veilig stellen, moet die ontwikkeling ook sociaal evenwichtig zijn.
Daarom is het belangrijk om even stil te staan bij het probleem van fair trade.
Na de bouw van passiefwoningen, waarvan u in deze krant een prachtige realisatie terugvindt, na de
steun voor de duurzame aanpak van haar aankoopcentrale en na de organisatie van talloze sensibiliseringscampagnes, stort de gemeente Jette zich in de strijd voor het behalen van het label “FairTradeGemeente”.
Maar de gemeente is niets zonder haar inwoners. Daarom vragen we uw hulp om dit felbegeerde label
binnen te halen (zie pagina 12). Samen zorgen we voor een wereld waar het aangenaam leven is, voor ons
en voor de generaties na ons.
Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en FIBEBO (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
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer:
gesloten op dinsdag
Opgelet: Naar aanleiding van
Hemelvaart is het
Gemeentebestuur gesloten op 2
juni. Op 3 juni zijn enkel de diensten Burgerlijkse Stand en
Bevolking en de financiële dienst
FIBEBO open voor het publiek.

Raadshuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02.412.68.06

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Léon Theodorstraat 204 - 1090 Jette
Tel. 02.421.65.00

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02.422.46.11
• Sociale dienst: 02.422.46.75

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288 - 1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90

Echo van de administratie
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Het OCMW van Jette wil zijn rangen versterken met…
Een hoofdverpleegkundige voor het Rust- en Verzorgingstehuis
De kandidaturen die niet weerhouden worden en die
geslaagd zijn voor de selectieproeven, komen automatisch
in een wervingsreserve terecht. Gedurende één jaar
komen zij – na een nieuwe selectie – in aanmerking voor
gelijkaardige vacatures.

Verantwoordelijkheden en activiteiten:

mentair vlak;


Beheren van de administratie;



…

Profiel:


In het bezit zijn van een diploma van bachelor (graduaat) in de verpleegkunde;



Organiseren van activiteiten;



Problemen oplossen en rapporteren;



Minimum 2 jaar ervaring hebben als verpleegkundige;



Samenwerken met andere diensten en interne/externe
partijen;



Over ervaring beschikken of een vorming genoten hebben in teambeheer;



Interdisciplinaire vergaderingen organiseren;





Toezien op de correcte naleving van procedures;

Bij voorkeur in het bezit zijn van een Selor-taalcertificaat (artikel 8 en 9 § 1);



Communiceren van de evoluties op wettelijk en regle-



Slagen in een schriftelijk en een mondeling bekwaamheidsexamen.

Een administratief assistent(e) voor het Departement Personeel
Functieomschrijving:

Te vervullen voorwaarden:



Behandelen van vragen en courante zaken en daarbij
de procedures en reglementen respecteren;



In het bezit zijn van een diploma hoger secundair
onderwijs (vereiste);



Opmaken van nota’s, brieven en beraadslagingen
(FR/NL);



Ervaring hebben binnen een personeels- of HRMdienst ;



Administratief opvolging verzekeren van de aanwervings- en bevorderingsprocedures;



Over een goede informaticakennis beschikken (Word,
Excel, enz.);



Dagelijks bijhouden van statistische gegevens en
tabellen;





Documenten ontvangen, klasseren en archiveren;



…

Schriftelijk en mondeling communiceren in het
Nederlands en in het Frans en bij voorkeur in het
bezit zijn van een Selor-taalcertificaat (artikel 8 en
9§1).

Voor beide functies biedt het OCMW Jette een
voltijds contract voor onbeperkte duur vanaf 1 juni
2011).

Solliciteren kan tot 15 mei 2011 (poststempel
geldt als bewijs) door uw kandidatuur, vergezeld
van een kopie van uw diploma, aangetekend op te

sturen naar het OCMW Jette, t.a.v. de Voorzitster,
Sint-Pieterskerkstraat 47-49 in 1090 Jette, of door
alles te mailen naar hrm.jette@publilink.be.

Het OCMW van Jette is op zoek naar…
Maatschappelijk assistenten (m/v)
Ze krijgen een voltijds contract en zullen tewerkgesteld
worden op het Departement Sociale Zaken.

Jobomschrijving:
De Sociale begeleiding van de gebruikers verzekeren
met het oog op het oplossen van hun problemen (financieel, administratief, enz.) om hen de mogelijkheid te geven
een menswaardig bestaan te leiden.


Ontvangen en analyseren van de vraag tot maatschappelijke dienstverlening;



Leiden van het sociaal onderzoek, de gepaste hulp bieden en het dossier opvolgen;



Opstellen van de sociale verslagen;



Beheren van de administratieve aspecten van de functie;



Deelnemen aan de teamvergaderingen en samenwerken/bemiddelen met verschillende interne/externe partijen;



…

Profiel:


In het bezit zijn van een diploma van maatschappelijk
assistent of maatschappelijk helper;



Bij voorkeur in het bezit zijn van een Selor-taalcertificaat (artikel 8 en 9 § 1);



Slagen in een schriftelijk en een mondeling bekwaamheidsexamen.

Let wel dat het OCMW twee verschillende selectieprocedures organiseert: één voor onmiddellijke indiensttreding
met een voltijds contract voor onbepaalde duur (subsidie
Maribel) en één met het oog op het aanleggen van een
wervingsreserve. Voor meer informatie kan u terecht bij
het OCMW van Jette (hrm.jette@publilink.be) of op de
link “Tewerkstelling” van de gemeentelijke website
www.jette.be.
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Grote fotowedstrijd

“Het mooiste gemeentehuis
van Brussel en Wallonië”
Trek er van 1 juni tot 21 september op een mooie lentedag of een zwoele zomeravond eens op uit met uw fototoestel en vereeuwig uw gemeentehuis met de nodige
creativiteit, inventiviteit en originaliteit.

Als deelnemer aan de wedstrijd
“Het mooiste gemeentehuis van
Brussel en Wallonië” hebt u met zo’n
statig gemeentehuis als dat van Jette
al een streepje voor.
Eén winnaar per arrondissement,
één per provincie en één voor
Wallonië en Brussel samen worden
allemaal beloond met cadeaucheques
van FNAC.
Grijp uw fototoestel en waag uw
kans, misschien behoort u wel tot de
top!
Iedereen, professioneel of amateurfotograaf, mag aan deze wedstrijd
deelnemen. Het was nog nooit zo een-

voudig om uw gemeente in de kijker
te plaatsen.
Schrijf u in op www.mamaisoncommunale.be en selecteer uw
gemeente.
Veel geluk!

Grote fotowedstrijd
“Het mooiste gemeentehuis van
Brussel en Wallonië”
Van 1 juni tot 21 september 2011
Meer info:
www.mamaisoncommunale.be

Als deelnemer aan de wedstrijd “Het mooiste gemeentehuis van
Brussel en Wallonië” hebt u met zo’n statig gemeentehuis als
dat van Jette al een streepje voor.

Het gemeentebestuur en de dienst belastingen
helpen u met uw belastingaangifte
Het belastingformulier is niet altijd even eenvoudig om in te vullen. U kan dit document op papier invullen,
maar dit kan ook digitaal via Tax-on-web. De federale overheidsdienst van de belastingen en het Jetse gemeentebestuur staan klaar om u te helpen bij het invullen van de belastingaangiften, via het systeem Tax-on-web.
Dit project biedt verschillende voordelen voor de Jettenaren. Ze vermijden de verplaatsingen naar de
Finance Tower in centrum Brussel waar de dienst Belastingen gevestigd is, er ontstaan geen ellenlange files
in één gecentraliseerd gebouw en men verzekert zich van een correcte invulling van de aangifte.
U kan hulp krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte via Tax-on-web, van 16 mei tot en met 30
juni 2011, in het bijgebouw (in de openbare computerruimte) van het Gemeentehuis, op de
Wemmelsesteenweg 100, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 13u en op donderdag van
13u tot 18.30u.
U moet geen afspraak maken maar kan gewoon langskomen tijdens de voorziene openingsuren. Breng alle
nuttige documenten mee.

Hulp belastingaangifte
Van 16 mei tot en met 30 juni 2011
van 9u tot 13u en op donderdag van 13u tot 18.30u
Bijgebouw Gemeentehuis (openbare computerruimte)
Wemmelsesteenweg 102 - 1090 Jette

Samenleving
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Voorzichtigheid geboden
voor motorrijders
Tips voor de voorzichtige
motorrijders
• Anticipeer, kijk vooruit
• Wees zo zichtbaar mogelijk
• Respecteer de wegcode
• Leer doeltreffend te remmen

Op 4 april gaf het BIVV de aftrap van een nieuwe sensibiliseringscampagne
gericht aan de motorrijder. “Met de motor? Laat je niet verrassen.” roept motorrijders op om aandachtig te zijn in het verkeer. Zo is het voor automobilisten niet
altijd eenvoudig om de motorrijder correct in te schatten, wat tot dramatische
gevolgen kan leiden. Als motorrijders kan je hier echter op anticiperen door defensief te rijden.

• Vertrouw jezelf niet teveel...

• het uitrijden van een garage, parking of oprit

De campagneaffiche toont een monster in de vorm van een
auto, dat plots voor de motorrijder opduikt. De slogan ‘Met de
motor? Laat je niet verrassen’ spreekt dan ook voor zich.
15.000 posters met dezelfde boodschap worden verspreid via
het BIVV-netwerk, en daarnaast verschijnen er advertenties in
de motorbladen. Dankzij de steun van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is het campagnebeeld ook te zien op de
achterkant van MIVB-bussen. Via de website goforzero.be
kan je vanaf midden april een online motorspel spelen en
mooie prijzen winnen zoals rijvaardigheidsstages en een gratis
motorverzekering. Naar aanleiding van de campagne zal het
BIVV ook met sensibiliseringsacties aanwezig zijn op motorevents.

• het kruisen van een weg

Verkeersdoden

• het rechts of links inslaan van een
weg

De motorrijders zijn oververtegenwoordigd onder de verkeersdoden. De mortaliteit bij motorrijders is twee keer zo
hoog als die voor passagiers in een wagen. Vooral tijdens de
lente en de zomer, als er veel meer motorrijders op de baan
zijn, moeten de weggebruikers extra attent te zijn. Tijdens de
lente halen veel motorrijders hun tweewieler opnieuw van stal
na een periode van inactiviteit. Zowel voor motorrijders als
voor automobilisten is dat even wennen.

• Voeg je heel voorzichtig in de file
• Pas op voor de ‘addertjes’
• Op de motor, ok, maar niet overal!
• Gun jezelf een vervolmakingscursus
• Verwaarloos je uitrusting niet

Tips voor de autobestuurders
Wees extra voorzichtig bij:

• het parkeren
• het openen van een portier
• het veranderen van rijstrook of
voorbijsteken
• gebruik (tijdig) uw richtingaanwijzers

Meer info: www.goforzero.be

31 mei: Werelddag zonder Tabak
Gemeentebestuur stimuleert werknemers en bezoekers om te stoppen met roken
Elk jaar op 31 mei is het "Werelddag zonder Tabak". Dit jaar neemt het gemeentebestuur, in het kader van
Viasano, opnieuw deel aan deze dag, waarbij de werknemers en bezoekers van het Gemeentehuis gestimuleerd
worden om te stoppen met roken. Op initiatief van Schepen van Gezondheid zal er aan het onthaal opnieuw
een infostand opgesteld worden rond deze problematiek.
Verschillende methodes

het is een wederzijdse stimulans.

Een ijzersterke motivatie blijkt nog
steeds de grootste troef om te stoppen
met deze schadelijke gewoonte: studies tonen aan dat 80% van de exrokers gestopt is zonder
hulp van buitenaf. Verder
blijkt dat radicaal stoppen, van de ene dag op de
andere, weliswaar verschrikkelijk moeilijk maar bijzonder
doeltreffend is.

Wanneer de nevenwerkingen van het
stoppen met roken onverdraaglijk zijn,
kan een substitutietherapie uitkomst
bieden. Hierbij worden geneesmiddelen gebruikt die nicotine bevatten,
waardoor het lichaam geleidelijk en
gecontroleerd kan ontwennen. Tijdens
deze behandeling is roken uiteraard
uit den boze. Er bestaan een aantal
nicotinevervangende middelen. Ze
zorgen ervoor dat het nicotinegehalte
in het bloed wordt aangevuld. Zo ga je
de ontwenningsverschijnselen tegen. Je
leert hierdoor eerst de rookgewoonte of
je psychologische verslaving af. Hierna
bouw je de nicotineverslaving af. Deze

Als u wil stoppen met roken,
zoekt u best steun in uw omgeving of bij een ex-roker. Of
spreek met iemand af om
samen te stoppen:

nicotinevervangende middelen bestaan
in verschillende vormen:
Nicotinepleister: via een pleister wordt
de nicotine door de huid in het bloed
opgenomen.
Nicotinezuigtabletten: door het zuigen
geven de tabletten nicotine vrij. Via het
mondslijmvlies komt de nicotine in de
bloedbaan.
Nicotinekauwgom: de kauwgom heeft
dezelfde werking als de zuigtabletten.
Nicotine-inhaler: je plaatst de inhaler
voor je mond en ademt zo de nicotine in.
Hiernaast bestaan er ook nog een aantal alternatieve therapieën zoals acupunctuur, homeopathie, lasertherapie,
hypnose en massage.
Veel succes!
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Levenslijn in het teken
van verkeersveiligheid
Als u tussen 9 en 27 mei langskomt op het gemeentehuis van Jette, laat u dan van uw meest gulle kant zien en koop
één (of meerdere natuurlijk) van de Levenslijngadgets die er te koop zullen aangeboden worden. Net als de vorige
jaren staat Levenslijn ook dit jaar weer in het teken van verkeersveiligheid van kinderen.
U herinnert zich vast Zeppe en Zikki, de twee olijke poppen van de
Levenslijncampagne van een paar jaar geleden. De sympathieke zebra en schildpad kwamen toen op voor een “veilig verkeer voor kinderen”. Helaas heeft dit
thema in 2011 nog altijd niet aan belang ingeboet. Daarom blijft het essentieel om
zoveel mogelijk fondsen te verzamelen om te kunnen streven naar een verkeersveiliger toekomst voor onze kinderen. Daarom staat de gemeente Jette helemaal
achter Levenslijn en biedt ze van 9 tot 27 mei gadgets van deze actie te koop aan,
zoals fluohangers, lintsterren, slapwraps, pins, zakjes snoep en pennen.

Steun net als de gemeente Jette de Levenslijn-actie en
koop een gadget op het gemeentehuis.
Jonge verkeersgebruikers beschermen

De verklaringen zijn zeer divers: de soms gebrekkige of onaangepaste verkeersinfrastructuur, de staat van de voertuigen (te beginnen bij de fietsen), het
onaangepaste en gevaarlijke gedrag van zowel volwassen als jonge verkeersgebruikers,...
De gevaren zijn talrijk en dikwijls moorddadig. Het probleem is niet nieuw
maar blijft erg actueel en relevant. Ondanks de vele inspanningen vallen er nog
steeds te veel jonge verkeersslachtoffers. Levenslijn wil met haar actie levens redden en de gemeente Jette wil hiertoe graag haar steentje bijdragen.
Verkoop gadgets Levenslijn
Van 9 tot 27 mei 2011
Aan het onthaal van het
Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100

Jonge mensen maken vaak gebruik van de openbare ruimte. Ze spelen op
straat, fietsen naar school en maken gretig gebruik van het openbaar vervoer. Als
adolescent toeren ze rond met een bromfiets en een paar jaar later misschien met
een auto. Ze verruimen dus hun actieradius naarmate ze ouder worden. Ze verkennen hun buurt, stad en streek, en dat vooral tijdens vakanties en in het weekend.
Maar de confrontatie tussen jonge mensen en het verkeer blijkt onthutsend
pijnlijk. Het verkeer is nog altijd veruit doodsoorzaak nummer 1 bij jonge mensen. De vele verkeersongevallen zorgen voor een onpeilbaar leed, zowel lichamelijk als geestelijk, zowel bij de slachtoffers zelf als bij hun omgeving en zeker ook
bij de veroorzakers.

Kus voor een Klus 2011
Handicap International lanceert oproep voor nieuwe projecten
Kus voor een Klus is de jaarlijkse wedstrijd waarbij Handicap International op zoek gaat naar originele vondsten die het dagelijkse leven van mensen met een handicap net dat ietsje makkelijker maken. Doe-het-zelvers met
ideeën voor een baanbrekende uitvinding of een simpel handigheidje kunnen nog tot 20 juni 2011 deelnemen
aan deze 7de editie van Kus voor een Klus.
Mensen met een fysieke of mentale beperking zijn soms al een heel stuk
geholpen met even eenvoudige als geniale vondsten. Neem nu het oprijvaliesje,
een draagbaar hellend vlak met variabele hoogte waarmee de vrouw van de uitvinder met haar rolstoel trappen tot wel 20 cm hoog kan overbruggen.
Bovendien kostte deze ingenieuze ingeving de man slechts 25 €. U vindt deze
en andere pientere ideeën allemaal u terug op www.handicap-international.be.
Het zijn allemaal bekroonde inzendingen van vorige edities van Kus voor een
Klus, de wedstrijd waarbij uitvinders het resultaat van hun denkwerk kunnen
delen met andere mensen die bij hun dagelijkse activiteiten geconfronteerd worden met ziekte, ouderdom of een handicap.

3 prijscategorieën
Elk jaar kiest een gespecialiseerde jury van kinesisten, ergotherapeuten, specialisten op het vlak van handicaps en vakredacteurs een laureaat in volgende
drie categorieën: ergonomie, design en gebruiksvriendelijkheid. Scholen vormen een aparte categorie. Elke deelnemer maakt kans op meer dan 500 € aan
prijzen.

Hoe deelnemen?
Bent u zelf een uitvinder met een groot hart? Stuur dan uw ontwerp in voor
20 juni 2011. Bezorg Handicap International een werkplan van de uitvinding op
A4-formaat, enkele (digitale) foto’s van het prototype ter illustratie en een lijst
van de gebruikte materialen met de kostprijs. U kan uw dossier online opsturen
of anders per post, respectievelijk naar nicole.luyckx@handicap.be of Handicap
International, "Kus voor een Klus 2011", Spastraat 67, 1000 Brussel.

Meer info: www.handicapinternational.be

Leefomgeving

■

juni 2011 ■ Jette Info nr 186

7

Mobiliteit

“Zoenzone” aan het Sint-Pieterscollege
Van 16 tot 27 mei 2011, tussen 7.30u en 9u, wordt in de Verbeyststraat een kiss & ride-zone getest. Deze
maatregel voorziet 6 parkeerplaatsen voor ouders van leerlingen van het Sint-Pieterscollege die hun kroost veilig
aan school afzetten om daarna snel opnieuw te vertrekken en plaats te ruimen voor andere gebruikers van de
zone.
Geraakt uw geduld nooit op als het verkeer weer eens komt stil te vallen?
Verkeersproblemen zijn stilaan dagelijkse kost geworden voor de Brusselse
automobilist en iedereen weet dat sommige plaatsen op bepaalde tijdstippen
best te mijden zijn, denk maar aan de omgeving van scholen. Nogal wat ouders
brengen hun kind(eren) met de auto naar school en spijtig genoeg loopt dat al
eens in het honderd: dubbel parkeren, parkeren op de plaats die voorzien is
voor de schoolbus of, erger nog, op het zebrapad of het fietspad. Dergelijk
gedrag is niet alleen ergerlijk maar ook gevaarlijk, zowel voor de kinderen als
voor de andere (zwakke) weggebruikers.
Om dit probleem op een structurele manier aan te pakken zijn er bijvoorbeeld de schoolvervoerplannen die sommige Jetse scholen organiseren in
samenwerking met verenigingen als Green.

Kiss & ride-zone: eerst testen, dan invoeren
Op initiatief van Schepen van Mobiliteit Christine Gallez, denkt de gemeente Jette er aan om kiss & ride-zones te creëren in schoolomgevingen. Met het
oog hierop worden 6 parkeerplaatsen voorzien in de Verbeyststraat, vlak voor
het Jetse Sint-Pieterscollege. Deze eerste zogenaamde “zoenzone” zal getest
worden van 16 tot 27 mei, tussen 7.30u en 9u. Op die manier zullen de gemeente, de directie en de politiediensten kunnen uitmaken in welke mate zo’n maatregel invloed heeft op de veiligheid en de vlotte doorstroming van het verkeer.
De veiligheid van de kinderen was zonder twijfel de doorslaggevende factor bij
de beslissing om een kiss & ride-zone uit te proberen. De gemeente heeft erop
aangedrongen dat ook de schooldirectie bij dit project haar deel van de verantwoordelijkheid op zich neemt, namelijk de kinderen fysiek begeleiden van bij de
auto tot aan de schoolpoort. Een bevoegde begeleider – een leraar of ouder –
zal erop toezien dat de verkeersregels toegepast worden, het autoverkeer regelen, de deur van de auto openen en de kinderen helpen uitstappen.

Na de testfase zal de gemeente het
project evalueren en beoordelen of het
al dan niet aangewezen is om systematisch dergelijke zones in te voeren in
schoolomgevingen.

Wat is een kiss & ride- of “zoenzone”?
Het is een zone in de omgeving van een school waar u uw kind(eren) snel kan
afzetten. Opgelet: een kiss & ride-zone mag niet verward worden met een zone
voor kortparkeren.
Een kiss & ride-zone werkt pas efficiënt als de chauffeur net lang genoeg stilstaat om een passagier te laten in- of uitstappen. De chauffeur blijft liefst aan
het stuur zitten. Dit zijn enkele tips om een optimale doorstroming te garanderen op een kiss & ride-zone:
• Zorg ervoor dat de kinderen hun boekentas bij de hand hebben om te vermijden dat u moet uitstappen om ze uit de koffer te halen;
• Terwijl de kinderen uitstappen moet u als chauffeur aan het stuur blijven zitten met de motor aan. Een bevoegde begeleider – een leraar of ouder – zal
hen helpen om uit te stappen en de oudere leerlingen zullen hen begeleiden
van de auto naar de schoolpoort;
• Verlaat de kiss & ride-zone van zodra de kinderen veilig uitgestapt zijn.

Openbare werken in de gemeente
Esseghemstraat - Heraanleg van de weg

Kardinaal Mercierplein - Volledige renovatie

In september 2010 begon een grondige heraanleg van de Esseghemstraat. Die
omvat de aanleg van een nieuwe weg in het gedeelte tussen de Jules
Lahayestraat en de de Smet de Naeyerlaan. De werken lopen volgens plan en
veroorzaken geen verkeershinder. Ze zouden eind juni moeten afgelopen zijn.

De grote werken voor de heraanleg van het Kardinaal Mercierplein en de stationsomgeving zijn momenteel aan de gang. De funderingswerken op de parking
van het station (in de Dupréstraat) verlopen normaal. Ondanks de ontdekking
van menselijke resten (zie pagina 18) onder het plein, gaan de werken verder zoals
voorzien en zonder al te veel achterstand op te lopen, in het gedeelte tussen de
Léon Theodorstraat en de Sint-Pieterskerkstraat. Na de heraanleg van de centrale weg wordt het gedeelte langs het Garcetpark opgebroken. De parking voor het
station blijft toegankelijk.

Odon Warlandlaan - Renovatie van de weg
De Odon Warlandlaan ondergaat momenteel een grondige facelift. Deze
werken hebben betrekking op het stuk tussen de Woestelaan en het Amnesty
Internationalplein. Zowel de middenberm, de voetpaden als het wegdek zelf
zullen volledig vernieuwd worden. Omdat dit een project is van grote omvang is
het in twee fasen opgesplitst om de verkeershinder op deze drukke verkeersader tot een minimum te beperken. Als de weersomstandigheden het toelaten,
zou de eerste fase van de werken – van het kruispunt met de Woestelaan tot het
huisnummer 63 van de Odon Warlandlaan – in de loop van de maand juni moeten afgelopen zijn (voor het bouwverlof).

Vlamingenstraat - Heraanleg van de weg
Op 4 april 2011 begon de heraanleg van de Vlamingenstraat. Deze straat krijgt
gedurende drie maanden een grondige facelift. De veiligheid van de zwakke weggebruiker zal verhogen en het wordt een gezellige straat met veel groen en met
respect voor criteria van duurzame ontwikkeling. De werken aan de eerste helft
van de Vlamingenstraat zullen midden mei afgelopen zijn. Daarna zullen ze zich
verplaatsen naar het tweede deel van de straat (tot aan de Jetselaan). Tijdens de
werkuren zal alle verkeer geweerd worden op de werf en is het verboden er te
parkeren. In tegenstelling tot wat eerder aangekondigd werd, was het niet mogelijk om de rijrichting in de Walenstraat om te keren om het verkeer richting
Jetselaan te vergemakkelijken. Het verkeer wordt nu dus omgeleid naar het
Koningin Astridplein waar het opnieuw de Jetselaan op kan (eventueel via de
Timmermansstraat). De nodige signalisatieborden zijn voorzien.

Herasfalteringscampagne
Vanaf midden mei begint de gemeente Jette in verschillende straten met de
herasfaltering. Zo zullen de verschillende toegangswegen tot het Brugmann-ziekenhuis langs de Crocqlaan afgewerkt worden, krijgen de Dapperheidstraat en de
Amélie Gomandstraat een nieuwe asfaltlaag en nieuwe wegmarkering en wordt
een deel van het wegdek van de Soetensstraat vervangen na schade door de bussen van de MIVB. Het lokale verkeer zal gedurende deze werken verstoord zijn
en de toegang tot de garages zal op sommige ogenblikken onmogelijk zijn. Ook
andere nog nader te bepalen wegen krijgen in het kader van deze campagne een
nieuwe asfaltlaag.

Boghemansstraat en Brunardstraat - Voetpaden
Gedurende de tweede helft van de maand augustus worden de voetpaden van
de Boghemansstraat en de Brunardstraat gerenoveerd. De werken zouden telkens
niet langer dan 3 weken mogen duren. Er wordt geen grote hinder verwacht.

Wemmelsesteenweg - Vervanging van de openbare verlichting
Van begin mei tot eind juni zal Sibelga de verlichting in de Wemmelsesteenweg
vervangen. Tijdens de werkuren zal er niet geparkeerd mogen worden.
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Reinheid

Lustrumeditie Gouden Bezem mobiliseert
heel wat enthousiastelingen
In het weekend van 2 en 3 april 2011 stond Jette niet uitsluitend in het teken van de kunst. Voor de verschillende locaties van het artiestenparcours op zaterdagmorgen hun deuren openden, hadden zo’n 160 enthousiastelingen verzamelen geblazen om in tien Jetse wijken de jaarlijkse lenteschoonmaak “Gouden Bezem” te houden. Dit
jaar was deze grote reinheidsactie aan haar vijfde editie toe en aan de opkomst te meten, is er zeker geen reden
om te twijfelen aan de relevantie van dit evenement.
De weerberichten waren het al een paar dagen
unaniem eens: op zaterdag 2 april zou de thermometer voor het eerst vlotjes voorbij de twintig graden
klimmen. En inderdaad: slecht weer was zowat het
belachelijkste excuus om de handen niet uit de mouwen te steken op de jaarlijkse Gouden Bezemactie.
Dit initiatief van Schepen van Reinheid Claire
Vandevivere is een uitnodiging voor de Jettenaren
om zelf actief mee te werken aan een propere
gemeente. Ook dit jaar werd massaal gehoor gegeven aan deze nobele oproep. Van jong tot oud – met
een duidelijke oververtegenwoordiging van de jonge generatie – stonden ze die morgen klaar om
samen met de gemeentelijke straatvegers hun wijk
een grondige beurt te geven.
Gewapend met bezems, schoppen, afvaltangen,…, en onder deskundige begeleiding van arbeiders van de gemeentelijke dienst Openbare
Reinheid, werd alles wat van ver of van dichtbij op
afval leek, te lijf gegaan: papiertjes, blikjes, plastic
bekertjes, sigarettenpeuken,… Op een paar uur tijd
lagen de straten en pleinen van de deelnemende wijken er onberispelijk bij en was Jette klaar om de
bezoekers van het Artiestenparcours te ontvangen.
En voor de noeste werkers van dienst had de
gemeente nog een drankje en een verrassingspakket
in petto. In de zonovergoten tuin van het gemeente-

huis werden ze getrakteerd op een aperitiefje, een
deelnemingscertificaat en affiches en folders rond
het thema “openbare reinheid”. Voor de wijken die
het meeste volk hadden kunnen mobiliseren
(Dielegem, Kardinaal Mercierplein en Florair hadden elk zo’n 35 deelnemers), kwam daar bovenop
nog een gouden certificaat en een herbruikbare
boodschappentas met het niet mis te verstane
opschrift “Ik kuis mijn voetpad, en u?”.

Met een duidelijke oververtegenwoordiging
van de jonge generatie, stonden die morgen
160 gemotiveerde vrijwilligers klaar om
hun wijk een grondige beurt te geven.
Dat dergelijke sensibiliseringsacties hun vruchten
afwerpen, staat buiten kijf: enerzijds worden de
bewoners betrokken bij het proper houden van hun
wijk en anderzijds kunnen de mensen van de reinheidsploeg op hun beurt op meer respect rekenen
bij diezelfde buurtbewoners. Alleen jammer dat Net
Brussel net die week had uitgekozen om te staken
en er bijgevolg nogal wat vuilniszakken rondslingerden…
Op www.jette.be vindt u de foto’s van de Gouden
Bezemactie.

Frituurolie of -vet inzamelen: een groene reflex
Steeds meer gezinnen weten ondertussen waar ze met hun gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet heen
moeten. Voor Jettenaren kan dat bij de dienst Beplantingen, in de gewestelijke containerparken of bij PROXY
CHIMIK. Deze vrachtwagens komen regelmatig bij u in de buurt langs op een vast tijdstip. De adressen van de
gewestelijke containerparken en de PROXY CHIMIK-ophaalkalender vindt u onderaan dit artikel. De openingsuren van de dienst Beplantingen vindt u in het kader «Afval» hiernaast op pagina 9.
Voor de inzameling van de gebruikte frituurolie, -vet en fondueolie werkt
de gemeente samen met Valorfrit. Valorfrit vzw is het organisme dat sinds 1
januari 2005 de aanvaardingsplicht voor gebruikte frituuroliën en -vetten
beheert. Een aanvaardingsplicht houdt in dat de producenten, invoerders en
verdelers van dierlijke en plantaardige oliën en vetten verantwoordelijk zijn
voor de volledige levensloop van hun producten, van verkoop tot recyclage.
Deze verplichting is vergelijkbaar met bestaande systemen zoals Fost Plus voor
de huishoudelijke verpakkingen, Bebat voor de batterijen of Recupel voor de
afgedankte elektronische toestellen.
Valorfrit vzw beheert de aanvaardingsplicht zowel voor de gebruikte frituuroliën en -vetten afkomstig van de huishoudens als deze afkomstig van de professionele gebruikers (frituren, snackbars, hotels, restaurants,…).
Tips voor het opvangen van gebruikte frituurolie of -vet en fondueolie:
• Neem een geschikte fles, bij voorkeur de oorspronkelijke of een ander type
plastic fles.
• Laat de gebruikte frituurolie of fondueolie volledig afkoelen alvorens ze
met behulp van een trechter in de fles te gieten.
• Gebruikt frituurvet laat u afkoelen tot minder dan 40° en giet u vervolgens
met behulp van een trechter in de fles of in een metalen doos (deze inzamelmethode is beter voor de verwerking van de gebruikte frituurvetten).

GROTE INZAMELMAAND
Tombola van 1 tot 31 mei!
Breng in mei uw frituurolie of -vet naar het containerpark, ontvang per liter
een tombolaticket en maak kans op prachtige prijzen!
Gewestelijk containerpark Noord:
Rupelstraat (onder de Van Praetbrug), 1000 Brussel
Gewestelijk containerpark Zuid:
Britse Tweedelegerlaan 676, 1190 Brussel
Openingsuren: dinsdag tot vrijdag van 9 tot
16u (toegang tot 15u45)
De kalender van PROXY CHIMIK
voor de maanden mei en juni 2011:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de
maand, behalve in juni 2011)
op 9 mei van 17u tot 17.45u
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(4de maandag van de maand)
op 23 mei en 27 juni van 18u tot 18.45u.

Reinheid
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Ophaling tuinafval op zondag

Groot succes
De lente vormt het ideale moment om hagen
te snoeien, nieuwe bloemen te planten en het
gras maaien. Het tuinafval wordt op zondag
opgehaald door Net Brussel. De eerste ophaling,
op 3 april 2011, kende een dermate succes dat de
volledige ophaling niet kon afgewerkt worden op
zondag. De rest van de route werd afgewerkt tijdens de dagen die erop volgden. In totaal werd er
op deze eerste zondag meer dan 500 ton groenafval opgehaald.
In sommige wijken zijn er ophaalproblemen,
maar de gemeente blijft het agentschap Net
Brussel aansporen om haar wekelijkse ophalingen
correct te laten verlopen.

Niet in de witte zak
Het tuinafval hoort niet in de witte zak. Deze
witte zak is uitsluitend bestemd voor ongesorteerd afval dat door de verbrandingsinstallatie
verwerkt wordt. Het tuinafval daarentegen kan
worden gerecupereerd en gecomposteerd. Wie
niet thuis kan composteren, kan genieten van de
seizoensgebonden ophaling van tuinafval door
het Gewest. Uw tuinafval wordt elke zondag
opgehaald door Net Brussel. U plaatst eenvoudigweg uw groene zak op zondag vóór 14u op de
stoep. Deze groene zakken worden verkocht in
de supermarkten en in bepaalde doe-hetzelfzaken die deelnemen aan de tuinafvalactie.

Plaats op zondag vóór 14u uw groene zak
met tuinafval op de stoep

Afval

D

e gemeente en het
gewest slaan de
handen in mekaar
om het afval zoveel mogelijk te beperken. Naast de
traditionele ophaling van
het huisvuil, zijn er nog
verschillende voorzieningen om uw afval kwijt te
geraken. Zowel voor het
groenafval, voor klein chemisch afval, voor hinderlijke voorwerpen als voor
lege inktpatronen zijn er
verschillende mogelijkheden gecreëerd waar u met
dit afval terecht kan.
Indien iedereen zijn
steentje bijdraagt voor een
selectieve afvalophaling,
zijn we op weg naar een
gezond(er)
leefmilieu.

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST.
Het
Gewest haalt op zondag uw groenafval op vanaf 14u. Zie artikel hierboven.

GEWESTELIJKE CONTAINERPARKEN. U kan met uw grofvuil
(elektrische huishoudtoestellen, meubelen,...) terecht in twee gewestelijke
containerparken. Het Containerpark
Noord bevindt zich in de Rupelstraat
in Brussel. Het Containerpark Zuid
vindt u in de Brits Tweede Legerlaan
(vlakbij Humaniteitslaan) in Vorst.
Open van dinsdag tot zaterdag van 9u
tot 16u (toegang tot 15.45u). Voor de
huishoudens is dit gedeeltelijk gratis.
Particulieren, handelaars, ambachtslui
en kleine ondernemingen kunnen,
tegen betaling, eveneens met hun
bouw- of afbraakafval (chassis, gootstenen, rolluiken, marmer, balken,...)
terecht in de containerparken van het
Gewest.

PROXY CHIMIK. Het chemisch
afval bevat vaak stoffen die het leefmilieu schade kunnen toebrengen en
vraagt dus om een specifieke behandeling. Breng uw huishoudelijk chemisch afval naar de gemeentelijke
Groene Plekjes (Dienst Beplantingen)
of naar Proxy Chimik (de voormalige
mobiele Groene Plekjes), de voertuigen van Net Brussel. Ook met inktpatronen kan u terecht bij Proxy
Chimik. Opgelet! Geen medicatie.
Hiermee kan u bij uw apotheker
terecht.

BEPLANTINGSDIENST.
Met
takken (met een maximumdiameter
van 7cm), ander groen afval en klein
chemisch afval kan u het hele jaar
terecht bij de dienst Beplantingen
(gemeentelijke serres - Laarbeeklaan
120) elke dinsdag en donderdag van 9
tot 12u en op zaterdag van 9 tot 14u.
Het groenafval wordt beheerd via een
kaartsysteem met barcode. Deze kaart
identificeert de gebruiker. Het volume
van het afval wordt bepaald door de
beambte en desgevallend wordt de
rekening opgestuurd naar de gebruiker.
Tarief voor Jetse particulieren:
2 m3 gratis per jaar, 7 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief niet-Jetse particulieren:
12 €/m3. Opgelet: enkel particulieren
kunnen met hun groenafval terecht bij
de Beplantingsdienst.

De kalender van Proxy Chimik in Jette voor de
maanden mei en juni 2011:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de maand)
op 9 mei van 17u tot 17.45u (niet in juni).
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de maand)
op 23 mei en 27 juni van 18u tot 18.45u.

OPHALING
DOOR
NET
BRUSSEL. Net Brussel komt op
afspraak uw grofvuil aan huis ophalen. Het volstaat om te bellen naar het
gratis nummer 0800/981.81. U maakt
een afspraak en zorgt ervoor dat er
iemand thuis is op de vastgestelde
datum en het overeengekomen uur.
Tijdens de wintermaanden, en dit vanaf 12 december 2010, kan u ook een
afspraak maken voor een ophaling op
zondag. Elke 6 maanden heeft u recht
op een gratis ophaling van 2m3 grofvuil. Voor elke bijkomende m3 betaalt
u vervolgens 19 €.

Eco-ambassadeurs
U wenst eco-ambassadeur te worden en
zo bij te dragen tot de reinheid
en de bescherming van het leefmilieu
in uw wijk? Neem dan contact op
met Ilse Desmet - 02.423.13.62 of
idesmet@jette.irisnet.be

Graffiti
De gemeentelijke graffiti-ploeg
komt op aanvraag gratis de graffiti
weghalen van uw woning, garagepoort
of muur. Deze ploeg beschikt over het
nodige materiaal om de graffiti op een
professionele manier weg te halen
zonder sporen na te laten. De graffiti
kan echter niet weggehaald worden
van op een geschilderde oppervlakte
of van op een ondergrond die geen reiniging onder hoge druk of met een bijtend middel verdraagt.
De eigenaars die een beroep willen
doen op de graffiti-ploeg sluiten een
akkoord met de gemeente. De eigenaars die géén beroep doen op deze
gratis dienst om hun graffiti weg te
laten halen riskeren dan weer een
gemeentetaks van 60 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck 02.478.09.62.
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Huisvesting

Eerste sociale passiefwoningen met nulemissie
in Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Jetse Haard
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was nog maar eens gul met lofbetuigingen voor het
dynamisme van de openbare huisvestingsmaatschappij De Jetse Haard. Op 5 april 2001
vond namelijk de officiële inhuldiging plaats van 2 duplexen met elk 4 kamers, in een
gebouw gelegen aan de Loossensstraat 42. Niet onbelangrijk detail hierbij: het bedrag van
de energiefactuur van de huurders zal om en bij de 0 euro liggen want het gaat
om passiefwoningen. Een primeur voor het Brussels Gewest!
De Jetse Haard is de laatste weken
niet uit het nieuws weg te slaan. Zo
was er op 16 februari de inhuldiging
van een gebouw met 80 sociale woningen in de Stiénonlaan en op 5 april die
van de eerste sociale passiefwoningen
in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Met een oppervlakte van 110
m² telt elke duplex vier kamers en een
aparte toegang. Maar waar De Jetse
Haard wel het verschil maakt met
andere huisvestingsmaatschappijen, is
in de keuze om een passiefwoning met
nulemissie te bouwen. Hoewel het een
mooi gebouw is, verschilt het op het
eerste zicht niet van andere gebouwen
en zijn de gebruikte materialen heel
traditioneel. Het architectenbureau
heeft zich namelijk vooral gefocust op
energiezuinige
aspecten
(zoals
extreem dikke muren, driedubbel glas
en gecontroleerde mechanische airconditioning) om zo de financiële last
voor de huurders drastisch naar beneden te halen (zo zijn 90% van de verwarmingsnoden al verzekerd). De
twee duplexen voorzien elk in hun
eigen elektriciteit dankzij de installatie van thermische en fotovoltaïsche
zonnepanelen (voor de productie van
warm water).

Een voorbeeldgebouw in
elke zin van het woord
Deze primeur is vooral belangrijk
voor Staatssecretaris voor Huisvesting
Christos Doulkeridis. Het is op de eerste plaats een geslaagde poging om de
strijd aan te gaan tegen de sociale
kloof op het vlak van energieverbruik.
Zo herhaalde de Staatssecretaris dat
“zonder duurzame investeringen in
sociale huisvesting de laagste inkomens steeds meer zullen betalen om
zich te verwarmen en de lasten qua
huisvestingskost voor de meest kwetsbare gezinnen zullen blijven stijgen”.
Volgens Brussels minister van
Leefmilieu en Energie Evelyne
Huytebroeck moeten passiefwoningen, die de bewoners een aanzienlijke
besparing kunnen opleveren, niet
alleen toegankelijk zijn voor mensen
die over voldoende financiële middelen beschikken om passief te bouwen
of te renoveren volgens lage-energienormen. Ook minderbedeelde gezinnen hebben recht om comfortabel te
leven, in woningen die in de toekomst
de norm zullen uitmaken (zie artikel
hieronder), en milieubewust te handelen zonder daar budgettair aan onder

door te gaan. De voorzitter van De
Jetse Haard, Geoffrey Lepers, benadrukte nogmaals dat deze visie aan de
basis lag van de recente projecten van
de Jetse huisvestingsmaatschappij.
Omdat het gebouw in de
Loossensstraat brandhout maakt van
een aantal clichés (“passief wonen is
voor rijken”, “sociale woningen zijn
lelijk”,…) en omdat het nieuwe normen hanteert, werd het al in de ontwerpfase
geselecteerd
als
“Voorbeeldgebouw”. Vier jaar en
650.000 € later is dit eco-gebouw klaar
om in de loop van de maand mei 2011
zijn eerste bewoners te ontvangen.
Deze bewoners hebben trouwens
recht op een vorming en specifieke
begeleiding om het maximum te halen
uit hun nieuwe passiefwoning.
Het is essentieel dat de
overheid en de privé-sector
het voorbeeld volgen van De
Jetse Haard en de gemeente
Jette en blijven investeren in
passief bouwen.

Wat is het verschil tussen een passiefwoning en een lage-energiewoning?
We weten allemaal heel goed dat het energieverbruik van een gebouw met
het label passief of lage energie veel lager ligt dan dat van een “traditioneel”
gebouw. Toch is het niet eenvoudig om te begrijpen wat die termen precies
inhouden. Daarom een woordje uitleg.
Het verschil tussen een passiefwoning en een lage-energiewoning zit in
het jaarlijkse verbruik ervan. Daar waar
de energienoden van een 100% passiefwoning jaarlijks niet hoger liggen dan 30 kWh/m², situeren
die van een lage-energiegebouw zich eerder tussen
50 en 60 kWh/m² per jaar (een
standaardwoning verbruikt tussen 100 en 130 kWh/m² per
jaar…).

Een passieve woning
vraagt een zwaardere
investering
Bij een lage-energiewoning
is alles in het werk gesteld om het

energieverbruik zo laag mogelijk te houden: een dikke isolatielaag en energiezuinige verwarming, warmwaterketel en ventilatie,…
Een passieve woning daarentegen is zodanig geïsoleerd dat een klassieke verwarming overbodig is. Het is een zware investering om mee te starten. In grote
lijnen is het concept van een passiefwoning het resultaat van de strikte toepassing van twee fundamentele principes: het gebruik van extreem samengeperste
isolatie (gekoppeld aan een mechanische ventilatie met warmterecuperatie) en
de hoogste luchtdichtheid om warmteverlies te vermijden. Zo zijn passiefwoningen gebouwen waar altijd een aangename binnentemperatuur heerst (20°) –
zowel in de zomer als in de winter – zonder een conventioneel verwarming- of
airconditioningsysteem, en waar het energieverbruik vier keer lager ligt dan bij
een standaardwoning. Een passiefwoning zou ongeveer 80 % minder verwarming verbruiken dan een nieuwe woning gebouwd volgens de traditionele normen.
Aangezien bij nieuwbouw van bij het ontwerp van de woning moet rekening
gehouden worden met tal van parameters, is passief bouwen hier dus ideaal.
Bestaande gebouwen kunnen bij de renovatie dan weer beantwoorden aan de
normen van lage energie, op voorhand dat de gouden regel van de energieprestatie gerespecteerd wordt: een goede isolatie en een efficiënte verluchting.

Meer info: BIM – Leefmilieu Brussel – www.ibgebim.be

Huisvesting
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Verhuur uw woning via
het Sociaal Woningbureau van Jette
Het Sociaal Woningbureau van Jette is niet zomaar een bureau. Als u een contract
tekent met het Sociaal Woningbureau, dan neemt die alles wat bij een huurovereenkomst komt kijken kosteloos voor haar rekening: leegstand, onbetaalde huurgelden, eventuele schade aan het gehuurde goed,…, kortom: zowat alle problemen
waar u als eigenaar mee te kampen kan krijgen.
De vzw Sociaal Woningbureau van
Jette werd in 2001 opgericht op initiatief van de gemeente Jette, het
OCMW en De Jetse Haard. Het is
een gezonde organisatie, erkend door
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
die op een duurzame manier de toegang tot de huurmarkt wil vergemakkelijken voor kandidaat-huurders.

Wat zijn de voordelen van
verhuren via het Sociaal
Woningbureau?
• Het Sociaal Woningbureau van
Jette is uw huurder, het huurgeld
wordt dus altijd betaald, zelfs als de
woning onbewoond is.
• De huur wordt elk jaar geïndexeerd.
• De huurwaarborg wordt automatisch vastgezet.

• De plaatsbeschrijving bij het
betrekken of bij het verlaten van
een woning is verplicht.
• Het Sociaal Woningbureau stelt zelf
het huurcontract op en laat het
registreren.
• Als eigenaar geniet u van een korting op de onroerende voorheffing.
• Het Sociaal Woningbureau zorgt
ervoor dat de woning als een goede
huisvader beheerd wordt.
• U kan voordeliger renovatiepremies bekomen.
Meer info:
Sociaal Woningbureau van Jette –
Residentie Esseghem 2 – Jules
Lahayestraat 288 – Tel.: 02.421.70.90
– E-mail: ais-jette@skynet.be

De energieprestatie van een gebouw
Vanaf 1 mei 2011 is een certificaat verplicht
Gebouwen (woningen en kantoren) slorpen ongeveer 70 % van het globale energieverbruik in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op. Om de consument de mogelijkheid te geven de energiekosten bij het kopen of huren
van een onroerend goed beter in te schatten en te vergelijken, komt er vanaf 1 mei een verplicht, door een
erkend certificateur opgesteld energieprestatiecertificaat.
Op dit ogenblik is het in het Brussels Gewest voor
een niet-ingewijde moeilijk om zich een idee te geven
van de precieze kost van de woning of het kantoor
waarop hij zijn oog heeft laten vallen. Toch is dat
belangrijk want naast de aankoop- of de huurprijs,
vormt het energieverbruik van een onroerend goed
een niet te verwaarlozen uitgavenpost. En zelfs als u
denkt het gebouw van uw dromen te hebben gevonden, als het niet voldoende geïsoleerd is, zal uw
enthousiasme snel wegebben bij de aanblik van de

Het energieprestatiecertificaat (EPCcertificaat) verschaft de koper of huurder
objectieve en gestandaardiseerde informatie
over het energieverbruik van het pand
eerste gepeperde factuur. Met de introductie van een
energieprestatiecertificaat (EPC-certificaat) voor
gebouwen, krijgt de koper of huurder objectieve en
gestandaardiseerde informatie over het energieverbruik van het pand. Zo wordt het mogelijk om verschillende locaties qua energieverbruik te gaan vergelijken. Het certificaat geeft het energieverbruik
per vierkante meter bewoonbare oppervlakte weer.

Net als bij huishoudapparaten
Het energieprestatiecertificaat is gebaseerd op
het principe van de energetische klassen (van A tot
G) die we terugvinden bij de huishoudapparaten.
Het gaat om een energetische identiteitskaart, een
beschrijving van de energetische kwaliteit van het
gekochte of gehuurde gebouw. Gebouwen die op dat
vlak goed presteren en die bijvoorbeeld over dubbel
glas, dakisolatie, een nieuwe verwarmingsketel, enz.,
beschikken, zullen dus aanspraak maken op een
hoge score, terwijl de panden die op thermisch vlak
zo lek zijn als een zeef, slechte punten zullen krijgen.

Progressieve evolutie
Vanaf 1 mei 2011 zullen alle eigenaars die een
gebouw of kantoor groter dan 500m² willen verkopen bij de transactie een energieprestatiecertificaat van het verkochte goed moeten voorleggen.
Vanaf 1 november 2011 geldt deze maatregel ook
voor het verhuren van gebouwen of kantoren groter
dan 500 m². Vanaf 1 januari 2013 ten slotte moet
iedereen zich aan de regel houden.
Gelet op de impact die een zo’n maatregel kan
hebben op de gewoonten van de vastgoedmarkt, zal
bij het begin van de invoering ervan enige soepel-

heid gehanteerd worden. Concreet loopt de tolerantie- en aanpassingsperiode van 1 mei tot 1 september
2011. Tijdens deze periode zal geen enkele sanctie
opgelegd worden. Er zullen enkel raadgevingen en
waarschuwingen gegeven worden.

Meer info:
Het Brussels Energie Agentschap – ABEA –
02.512.86.19
Leefmilieu Brussel – 02.775.75.75
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Duurzame ontwikkeling

De fairtradeambities van Jette
België telt op dit ogenblik 103 FairTradeGemeenten terwijl 228 gemeenten actief bezig zijn met een campagne
om tot die selecte groep toe te treden. Jette zit vooralsnog bij de tweede categorie van gemeenten. Toch zijn we
goed op weg om die felbegeerde titel van FairTradeGemeente binnen te halen, op initiatief van Schepen van
Noord-Zuidsolidariteit Christine Gallez. Voor het zover is moeten we nog twee tot drie van de zes vereiste doelstellingen behalen. Want één ding mag duidelijk zijn, FairTradeGemeente wordt je niet zomaar. Tijd om een stand
van zaken op te maken.
De brug tussen Noord en Zuid
FairTradeGemeente is een campagne
van Max Havelaar, Oxfam-Wereldwinkels,
Vredeseilanden en 11.11.11. die op een
heel concrete manier wil bijdragen aan een
waardig bestaan voor de kleine boer in het
Zuiden en de duurzame producent in het
Noorden. Door middel van 6 criteria
speelt de campagne in op de vraag naar en
het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten. Als lokale producten op
een duurzame manier geproduceerd worden, kunnen ze een prachtige aanvulling
vormen op de reeds meer dan 1.000
beschikbare fairtradeproducten. FairTrade
Gemeente vindt het belangrijk om beide
een plaats te geven en op die manier de
brug te slaan tussen Noord en Zuid.

Om te voldoen aan één van de zes criteria
doet de gemeente een beroep op de Jettenaren
om de voorlopige min om te buigen in een plus.
Jette en de 6 criteria
Om de titel van FairTradeGemeente in de wacht te slepen, moet een gemeente voldoen aan 6 criteria. We zetten ze alle 6 op een rijtje en geven meteen aan
hoe de gemeente Jette voorlopig scoort bij elk van de criteria.
• Criterium 1: Het lokale bestuur moet Fair Trade steunen en beslissen om koffie en nog minstens één ander fairtradeproduct aan te kopen.
Op de zitting van 22 december 2010 keurde de Jetse gemeenteraad een collegebeslissing goed om deel te nemen aan de campagne “FairTradeGemeente”. Wat
betreft het gebruik van fairtradeproducten doet Jette zelfs beter dan het vooropgestelde criterium. Naast koffie komen bij de gemeente ook thee, suiker,
fruitsap en koekjes met een fairtradestempel op tafel.
Score: +
• Criterium 2: Minstens twee fairtradeproducten zijn duidelijk beschikbaar in
de plaatselijke winkels en horecazaken.
Naast de Oxfam-Wereldwinkel bieden de meeste Jetse grootwarenhuizen een
ruim assortiment fairtradeproducten. De lokale stuurgroep (zie criterium 5) zal
onderzoeken hoe de horeca kan geïnformeerd en gesensibiliseerd worden om
zich te engageren om fairtradeproducten te introduceren in hun zaak.

• Criterium 3: Een aantal scholen, bedrijven en organisaties gebruikt fairtradeproducten en communiceert daarover. Scholen zetten ook educatieve campagnes
op om de kennis over en de betrokkenheid met Fair Trade te vergroten.
De gemeente Jette zal een lokale stuurgroep oprichten die zal belast worden met
de inventarisering van de scholen, bedrijven en organisaties die fairtradeproducten gebruiken (koffie en suiker bv.) en met de sensibilisering van zij die het nog
niet doen.
Score Jette: • Criterium 4: De campagne tracht te zorgen voor zoveel mogelijk media-aandacht op lokaal en regionaal niveau.
Initiatieven rond duurzame ontwikkeling komen ondermeer ruim aan bod in
Jette Info. Ook via affiches en flyers, die bijvoorbeeld uitgedeeld worden in de
gemeentescholen, wordt het publiek op de hoogte gebracht van deze initiatieven.
Score Jette: +
• Criterium 5: Er is een lokale stuurgroep actief die de nodige initiatieven neemt
om de titel te behalen.
Om aan dit criterium te voldoen heeft de gemeente uw hulp nodig. Daarom verwijzen we hier graag naar onze warme oproep onderaan deze pagina en hopen
we op massaal veel reacties. Samen kunnen we van dat minpuntje een vette plus
maken!
Score Jette: • Criterium 6: Om FairTradeGemeente te worden, moet de gemeente een nieuw
initiatief lanceren dat lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten aanmoedigt.
Ook hier scoort de gemeente Jette zeer goed met o.m. de verschillende stands in
het gemeentehuis rond thema’s uit het Viasano-programma, het jaarlijkse feest
van de duurzame ontwikkeling , de aandacht voor duurzame ontwikkeling in
Jette Info,…
Score Jette: +

Werk aan de fairtradewinkel
Als we de scores bij elk van de 6 vernoemde criteria naast elkaar zetten,
dan zien we twee plussen, twee minnen
en één gemiddelde score. Er is dus nog
werk aan de winkel, maar met vereende krachten en de nodige vastberadenheid halen we binnen afzienbare tijd
die ultieme eindmeet: de titel van
FairTradeGemeente.

Score Jette: +/-



Zoals u op deze pagina al kon lezen, is de gemeente Jette op
zoek naar Jettenaren die zich willen engageren in de stuurgroep die de
Oproep om mee te aan de
initiatieven neemt en coördineert om de titel van FairTradeGemeente
binnen te rijven. Deze stuurgroep zou een mix moeten zijn van alle
lokale actoren: scholen, bedrijven, administratie, jongeren,… De eerste vergadering zal in principe in juni plaatsvinden.

fairtradekar te trekken

Meer info: Inge Bongaerts – Raadgeefster Duurzame Ontwikkeling – 02.422.31.12 – ibongaerts@jette.irisnet.be
Wil u meewerken aan de promotie van eerlijke handel in Jette? Vul dan hier uw gegevens in om deel uit te maken van de stuurgroep.
Naam & voornaam: .............................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (in hoofdletters): .....................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
o

Wil uitgenodigd worden om deel uit te maken van de stuurgroep FairTradeGemeente.

o

Is eventueel bereid een werkgroep te starten rond één van volgende criteria: deelname van de gemeentelijke administratie; handels- en horecazaken,
bedrijven en verenigingen betrekken in het project; communicatie en media-aandacht creëren; duurzame productie en consumptie op lokaal niveau promoten en een lokale stuurgroep samenstellen.

Stuur deze strook terug naar Inge Bongaerts, Wemmelsesteenweg 100, 1090 Jette of mail uw gegevens naar ibongaerts@jette.irisnet.be.

Duurzame ontwikkeling
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Jette zet Duurzame Ontwikkeling om in de praktijk
In deze rubriek “Duurzame Ontwikkeling” evalueren we elke maand de acties rond
duurzame ontwikkeling die door een welbepaalde gemeentelijke dienst werden gerealiseerd. Deze maand is de gemeentelijke Aankoopcentrale aan de beurt.

Ook de gemeentelijk Aankoopcentrale
is duurzaam bezig
De Aankoopcentrale van de gemeente Jette had in het kader van de duurzame
ontwikkeling een aantal concrete doelstellingen voor ogen: transparantie nastreven
in het aankoopbeleid, zelf recycleren en gerecycleerde of fairtradeproducten aankopen en het gemeentepersoneel en de bezoekers van het gemeentehuis sensibiliseren door acties rond duurzame ontwikkeling te organiseren. We belichten elk van
deze doelstellingen even afzonderlijk.
Een transparante dienst
Alle gemeentediensten die over een wagenpark beschikken, rapporteren
op het einde van de maand hoeveel kilometer hun voertuigen op de teller hebben staan. Ook de Aankoopcentrale geeft dus maandelijks de kilometerstand
van haar bestelwagen door. Ze maakt ook op maandelijkse basis een overzicht
van het aantal kilogram glas en inktpatronen dat gerecycleerd werd. Het aantal aangekochte paletten papier (A4-formaat) wordt jaarlijks gerapporteerd.

Duurzaam recept

ZOETE SNIJBIETTAART MET ROZIJNEN EN
PIJNBOOMPITTEN

Snijbiet

Ingrediënten:

De snijbiet is een redelijk oude bladgroente die tot de
spinazieachtigen behoort. Typisch voor deze planten is dat
ze veel voedingsstoffen (natrium) opnemen en bijgevolg
rijk zijn aan mineralen. De snijbiet bevat veel ijzer en vitamine C, dat bekend staat voor haar oxydatieremmende
eigenschappen. Het is ook één van de meest vezelrijke
groenten, waardoor ze zeer efficiënt is in de strijd tegen
een moeilijke spijsvertering.

500g snijbietbladeren - 500g bladerdeeg
5cl jenever (of een andere fruitjenever)
100g rozijnen, sap van een halve citroen
2 droge vijgen - 100g pijnboompitten
2 appels - 50g parmezaan
125g bruine suiker
2 geklopte eieren + 1 om het deeg mee te bestrijken
poedersuiker - olijfolie
Bereiding:

Er bestaan verschillende variëteiten, naargelang de
kleur van de stengel: rood, wit, geel en groen. Dankzij
deze eigenschap is de groente niet alleen geschikt voor
consumptie, maar ook voor decoratie.
Snijbiet kan zowel rauw als gekookt gegeten worden.
Spoel de bladeren wel zorgvuldig af om al het zand te verwijderen. Daarna kan u ze op dezelfde manier klaarmaken
als spinazie, behalve dat snijbiet iets langer mag koken.
Het grootste voordeel van snijbiet is dat de bladeren veel
steviger zijn en dus minder gemakkelijk uiteenvallen dan
spinaziebladeren. Door het hoge nitraatgehalte is het niet
aangeraden om de groente opnieuw op te warmen.

- Laat de avond ervoor de rozijnen weken in de jenever.
- Verwarm de oven voor op 210°.
- Spoel de snijbietbladeren goed uit. Laat ze gedurende 3
min. koken in gezouten water. Laat de bladeren afkoelen
en wring ze goed uit. Veeg ze droog met keukenpapier
en hak ze in grove stukken.
- Meng de bruine suiker, de parmezaankaas, de pijnboompitten, de rozijnen, de olijfolie, het citroensap, de geklopte eieren, de grof gehakte vijgen en snijbietbladeren.
- Schil de appels en snij ze in vier.
- Spreid het deeg open in 2 ongelijke schijven. Bekleed de
bodem van een taartvorm met het grootste stuk, giet er
het mengsel over, leg de kwartjes appel er in een kroonvorm over heen en bedek het geheel met de tweede
schijf deeg. Knijp de randen samen om de twee stukken
deeg aan elkaar te bevestigen. Bestrijk de bovenkant
met eigeel en laat gedurende 40 min. bakken in de oven.
- Haal de taart uit de oven en bestrooi hem met de poedersuiker. Serveer lauw.
Smakelijk!

Kiezen voor gerecycleerde of fairtradeproducten
en zelf recycleren
Oxfam-Wereldwinkel is de
gemeentelijke leverancier van koffie, thee, suiker, fruitsap en koekjes
(zie artikel “De fairtradeambities
van Jette” op pagina 12). Maar naast
“Fair
Trade”
denkt
de
Aankoopcentrale ook “gerecycleerd”. Het papier dat in het magazijn van de gemeente wordt geleverd, is 100 % gerecycleerd en de
onderhoudsproducten zijn biologisch. In de mate van het mogelijke
worden ook 100 % gerecycleerde
inktpatronen aangekocht. Zelf recycleert de gemeente ondermeer glas
en inktpatronen.

Personeel en bezoekers
sensibiliseren
Met bepaalde aankopen en acties
wil de Aankoopcentrale het personeel en de bezoekers van het
gemeentehuis warm maken voor
rond duurzame ontwikkeling. Zo
zijn er in de gangen van het gemeentehuis op alle verdiepingen en in de
inkomhal de waterfonteinen waar
gemeenteambtenaren en de bezoekers terecht kunnen voor een glas
gezond en fris kraantjeswater,
uiteraard gratis. Ook de inzamelactie van fleskurken is een actie van de
Aankoopcentrale. In de inkomhal
van het gemeentehuis staat een urne
waar iedereen zijn kurken in kan
deponeren. Deze worden nadien
gerecycleerd en ondermeer in de
bouwindustrie gebruikt als warmteen geluidsisolerend materiaal. Laat
de kurken dus maar knallen en drink
er één op de gemeentelijke
Aankoopcentrale en duurzame ontwikkeling.
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Leefomgeving

Denk breed, ring smal!
Op een zonnige paasdag zakten een aantal jongeren tussen de 7 en de 15 jaar af naar het Laarbeekbos. Hun
doel? Het verdedigen van het bos tegen de uitbreiding van de ring, en dat in het kader van de Dag van de Aarde.
Onder een wapperende Jeugdbond voor Natuur en Milieu-vlag vleiden zij zich neer voor een halfuurtje goeie
oude poppenkast om daarna het beste van zichzelf te geven in een bosspel waar ze nog wat van opstaken ook.
Poppenkastpop Hanne legde hen
eerst uit waarom de Vlaamse regering
kiest voor deze optie, en waarom dat
niet alleen een valse oplossing is (meer
wegcapaciteit trekt meer auto's aan,
dus binnen 10 jaar staan we weer in de
file), maar ook een oplossing van het
verleden is. Ons klimaat warmt op,
België overschrijdt met de regelmaat
van de klok de Europese normen voor
fijn stof, en Vlaanderen dreigt een
regio te worden met meer betonstroken dan groene ruimte. Allemaal
tekens aan de wand dat het vijf voor
twaalf is voor een omschakeling naar
een meer duurzame levensstijl.

Overtuigd van de goede zaak stuurden de kinderen een Kris Peeters in
popvorm met een kluitje in het riet, en
boden ze Hanne aan haar te helpen in
haar verzet. Groepjes werden
gevormd, pionnen op het speelbord
gezet, en dobbelstenen gegooid. Op
het vakje waar je dobbelsteen uitkwam
stond een nummertje. Dat nummertje
correspondeerde met een plek in het
bos, waar je met je groepje zo snel
mogelijk heen moest om er een spelletje te spelen rond ruimtelijke ordening.
Er waren plekken in het bos waar je
kon bijleren over zonevreemde bossen, over de verschillende geplande
infrastructuurwerken in Vlaanderen,

over de volkstuintjes, over het evenwicht tussen spelen en natuurbehoud
in een bos, en nog veel meer. Tussen
elk spel renden de groepjes terug naar
het speelbord om opnieuw met de
dobbelsteen te gooien. Uit een spannende race kwamen 3 jongelingen uit
het Pajottenland als winnaars uit de
bus. Zij werden beloond met ballonnen en felicitaties alom.

tegen de verbreding van de ring mee
naar huis te nemen, en zeker niet zonder de belofte aan al hun vriendjes en
vriendinnetjes het belang van een
duurzaam plan voor onze ruimtelijke
ordening uit te leggen. Want deze
aarde is van ons allemaal!

Om af te sluiten kwam de paashaas
zowaar uit het struikgewas gesprongen! Chocoladen eitjes werden kwistig
rondgedeeld, nadien vertrok iedereen
moe maar voldaan weer huiswaarts.
Echter niet na eerst nog wat affiches

Van 15 juni tot 15 september 2011

Wedstrijd Jette in de bloemetjes

Versier jouw gevel en jouw woning
Jette nog mooier maken, door onze gemeente kleurrijke en fleurige tinten mee te geven. Dat is het doel van de
wedstrijd “Jette in de bloemetjes” waarbij de Jettenaren hun gevel met prachtige bloemen versieren. Bovendien
maakt u kans op een tuinaankoopbon van 100 €. Na het succes van de voorbije jaren wordt deze actie dit jaar
herhaald, van 15 juni tot 15 september.
Huurder of eigenaar, particulier of handelaar, elke Jettenaar kan deelnemen
aan de wedstrijd “Jette in de bloemetjes” en op deze manier onze leefomgeving
kleurrijk in de bloemetjes zetten. Of men nu op het gelijkvloers woont of op
een verdieping, bloemen in de voortuintjes, in de terrasbakken of aan het balkon zorgen telkens voor kleur in de straat.
Niet alleen maakt u op deze manier uw woning, straat, laan of wijk nog
mooier, maar maakt u ook kans op een aankoopbon van 100 € voor het tuincentrum van de beschutte werkplaats Nos Pilifs. De wedstrijd is ingedeeld in
verschillende categorieën (zie hieronder). Voor deze edtitie zijn twee nieuwe
categorieën toegevoegd: een categorie is specifiek bestemd voor de huurders



van de Jetse Haard en de Grote Prijs van de Jury, die het College van
Burgemeester en Schepenen toekent aan een uitzonderlijke compositie die de
aandacht van de jury trok.
Deze wedstrijd “Jette in de bloemetjes” is een organisatie van de adviesraad
voor leefmilieu, voorgezeten door Christian Materne, in samenwerking met
Schepen van leefmilieu Claire Vandevivere en met de steun van het College
van Burgemeester en Schepenen en de Jetse Haard, voorgezeten door
Geoffrey Lepers. Deze adviesraad organiseerder eerder al de succesvolle infoavond over een mini-groententuin op uw balkon, waar zowat 80 geïnteresseerden aan deelnamen.

Inschrijvingsstrookje - Wedstrijd “Jette in de bloemetjes 2011”

Terug te sturen naar Ilse Desmet - Gemeentebestuur Jette - Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Gekozen categorie:
o
gevel (ramen, muren, ophangsysteem)
o
voortuintje
o
gevel en voortuintje (één compositie)
o
raam, balkon en terras van een woning lager dan de 4de verdieping
o
raam, balkon en terras van een woning hoger dan of op de 4de verdieping
o
huurder van de Jetse Haard (alle categorieën - prijs van de Jetse Haard)
Plaats die met bloemen versierd werd:
Adres:
Verdieping:
Informatie om de plaats te identificeren:
Naam en voornaam van de deelnemer:
Tel:
E-mail:
Handtekening:
De deelnemers erkennen het wedstrijdreglement te hebben gelezen en dit te aanvaarden. Dit reglement is beschikbaar
bij de dienst Leefmilieu - Ilse Desmet - 02.423.13.62 - idesmet@jette.irisnet.be

Samenleving
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Partnerschap Jette – Sidi Bibi

Terugblik op een missie van menselijke ontwikkeling
Het partnerschap dat Jette heeft opgezet met de Marokkaanse gemeente Sidi Bibi
gaat onverminderd verder. Een Jetse delegatie ging van 25 maart tot 1 april naar
Marokko om een eerste evaluatie te maken van de lopende projecten.
Het samenwerkingsverband tussen Jette en de
Marokkaanse gemeente Sidi Bibi, dat volledig gefinancierd wordt door de Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), zet zich verder in om het lokale bestuur te helpen bij hun beleid
inzake menselijke ontwikkeling. In september vorig
jaar hadden Jetse ambtenaren de Marokkaanse
gemeenteautoriteiten al bijgestaan bij de keuze van
de laureaten van het initiatief “stap voor stap naar
een menselijke ontwikkeling”.
De balans is over het algemeen positief. Na bijna
zes maanden zijn meerdere projecten van start

Jette en Sidi Bibi werken samen om de
inwoners van de Marokkaanse gemeente
de gelegenheid te geven om een waardig
leven te leiden en persoonlijke en
doordachte keuzes te maken.
gegaan in verschillende dorpen: een kinderopvangcentrum, een bibliotheek, drie informaticalokalen en
een naai- en kookatelier voor de vrouwen. Er is ook
een cursus eerste hulp voorgesteld voor de monitrices van de kinderopvangcentra. Deze initiatieven
beogen een verbetering van de levenskwaliteit van
de bevolking van Sidi Bibi door concrete acties op te
zetten waardoor ze meer gaan nadenken (en bijgevolg persoonlijke en doordachte keuzes gaan
maken) en hun capaciteiten beter naar waarde gaan
schatten (met name in het geval van de ateliers voor
vrouwen). De overige acties kaderen in de strijd
tegen spijbelen.

Na overleg met lokale mandatarissen heeft de
gemeente Jette beloofd om hen bij te staan in het
selecteren van nieuwe initiatieven. De initiatiefnemers van projecten zullen tijdens hun project en bij
de evaluatie ervan, de gepaste vorming krijgen. Het
blijft de bedoeling om een uitgebreid netwerk te vormen van nieuwe actoren die de gemeente Sidi Bibi
willen helpen bij haar missies inzake menselijke ontwikkeling. Dit is mede te danken aan de ambtenaar
van lokale ontwikkeling die de lokale vrijwilligersverenigingen beheert, informeert en coördineert.
Met het oog op ontwikkeling is het essentieel dat
er samengewerkt wordt met de bevolking en de verenigingen. De beste projecten kunnen met de beste
wil van de wereld niet tot een goed einde gebracht
worden als de mensen waarvoor ze bedoeld zijn er
niet bij betrokken worden. Jette en Sidi Bibi staan
volledig achter dit vormingsproject. Op die manier
kan de lokale bevolking kiezen welke richting de
maatschappij waarvan ze deel uit maken, moet uitgaan.

8 mei 2011: Stadskriebels

Sportief feest
in het centrum van de Stad Brussel
Op zondag 8 mei 2011 worden pleinen en straten in
de buurt van de Oude en Nieuwe Graanmarkt autovrij
gemaakt, naar aanleiding van Stadskriebels. Koning
auto zal opnieuw plaats maken voor een hele dag
sportplezier. Het programma is zo gevarieerd dat
zowel jong als oud, sportievelingen en minder sportieve mensen aan hun trekken komen.
Vanaf 11 uur kan er non-stop tot 17 uur gesport worden, ieder op zijn/haar
ritme. Er is keuze uit een 40-tal sporten. Doorlopend is er eveneens animatie
voor jong en oud. Er zijn demonstraties, volksspelen, fanfares, springkastelen,
grimeerstanden... Om 16.30 kan je genieten van het gratis optreden van de
coverband Commerwell.

Jongens en meisjes tussen 10 en 16 jaar kunnen tijdens het
Powerplaysoccertornooi in ploegjes bestaande uit 2 spelers hun voetbalkunsten tonen in een ronde voetbalkooi. Er zijn drie categorieën: jongens van 10
tot 13 jaar, jongens van 14 tot 16 jaar en meisjes van 10 tot 16 jaar. Inschrijven
voor het voetbaltornooi kan via de website www.stadskriebels.be.

Ontdek nieuwe sportdisciplines

Ook personen met een handicap zijn welkom. Voor extra vragen over begeleiding, vervoer, parkeermogelijkheden... contacteer de consulente aangepast
sporten, Britt Walraven - 02.413.04.43.

De drukke straten en pleinen worden ingeruild voor verkeersvrije sportstraten en -pleinen. Iedereen vindt wel iets naar zijn gading uit de ruime keuze, met een 40-tal sportactiviteiten, van traditionele over avontuurlijke tot
nieuwe, originele sporten: Spinning - aikido - bakstapelen - dans - kajakken klimmen - taekwondo – rope-skipping - handboogschieten - Engelse boks - jiujitsu - basket - kleuterland - tafeltennis - volkssporten - wushu - fietstest - speleobox - voetbal (powerplaysoccer + levend tafelvoetbalspel) - bmx - circustechnieken - ponyrijden - schaken - rolstoelparcours - avonturenparcours katapultschieten – handbal - benjitrampoline – bengeerun - golf - kickfun - spidertower - skikken - breakdance - korfbal - kubbspel - Mexicaans worstelen pamperpaal - polegym - slingerbal - tchoukbal - tricking - Ubound - unihoc sepak takraw...

Stadskriebels
8 mei 2011
Oude en Nieuwe Graanmarkt - Centrum Brussel
www.stadskriebels.be
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Samenleving

Dag van de Buren
Vrijdag 27 mei 2011
De lancering van de Dag van de Buren dateert al van 2003. Het is een initiatief
dat kadert in de Europese dag van de buren (European Neighbours Day) en dat in
België een groeiend succes kent. Vorig jaar droegen niet minder dan 500.000 mensen maar wat graag hun steentje bij om op die dag alvast te beginnen met de versterking van de sociale banden tussen hen en hun buren.
Het idee is even geniaal als eenvoudig: elk jaar
op de laatste vrijdag van mei komt u samen met uw
buren op de binnenplaats, in de gang, op een
appartement, in de tuin, op de stoep, op straat,…
voor een gezellige en gastvrije avond. Het is niet de
bedoeling om op die paar uurtjes alle problemen
van de maatschappij op te lossen, maar gewoon om
het solidariteitsgevoel tussen de mensen in uw
buurt aan te wakkeren. In Jette zijn bijvoorbeeld
de inwoners van de Biernauxstraat en de
Wemmelsesteenweg fervente aanhangers van de
Dag van de Buren: zij plannen alvast dit jaar
opnieuw festiviteiten.

Vond u de Dag van de Buren vorig jaar ook zo
geslaagd of wil u alsnog op de kar springen van dit
sociaal initiatief? Klamp dan enkele buren aan en
organiseer samen een feestje of een informeel avondje met mensen uit uw nabije omgeving (appartementsgebouw, straat, wijk,…).
Promotiemateriaal voor de Dag van de Buren kan
u bestellen via www.dagvandeburen.be. De kleurrijke
affiche kan u zelfs gratis downloaden via diezelfde
website, net als de deurhangers om bij uw buren aan
de deur te hangen en hen eraan te herinneren dat ze
vrijdag 27 mei 2011 vrijhouden in hun agenda.
Meer info: www.dagvandeburen.be

De Dag van de Buren is het ideale moment om het solidariteitsgevoel in uw buurt aan te wakkeren, door samen met uw buren
een gezellig feestje te organiseren.

Interactieve tentoonstelling “Geluk kent geen grenzen”
Wat maakt de Jettenaar gelukkig?
Het platform “Beter samen leven” organiseert op zondag 26 juni een grote
interactieve tentoonstelling die de Jettenaar in staat moet stellen de notie “welzijn” beter te kunnen plaatsen. De tentoonstelling is ook opgezet om iedereen
die niet in de mogelijkheid is of niet de gewoonte heeft om deel te nemen aan
openbare debatten, de kans te geven om zich uit te drukken. Een aanrader!
Iedereen wordt uitgenodigd om iets te creëren en deel te nemen aan deze grote tentoonstelling die plaatsvindt op 26 juni in het gemeentehuis. Al wat u te doen staat is een moment van
intens geluk uit uw leven weergeven.

Alle inwoners, scholen, verenigingen, maar
ook rusthuizen worden uitgenodigd om hun
steentje bij te dragen aan deze tentoonstelling
die een weerspiegeling moet worden van de verschillende verzuchtingen van de Jetse bevolking.

Hoe deelnemen?
• Alle technieken zijn toegelaten : tekeningen,
schilderijen, maar ook collages, foto’s,…
• De werken moeten op A4-formaat of groter
uitgevoerd zijn.
• Collectieve werken zijn toegelaten.
• Op de achterkant van het werk moet de
naam en de leeftijd van de auteur vermeld
staan en eventueel de instelling die hij/zij vertegenwoordigt.
• Wie dat wil mag een korte tekst op de achterkant van het werk toevoegen.
• De werken moeten ten laatste op 17 juni afgegeven worden op het gemeentehuis van Jette
(Wemmelsesteenweg 100).

• De werken worden niet teruggegeven, behalve op schriftelijk verzoek en met vermelding
van het telefoonnummer of het e-mailadres
van de auteur.
• Het platform “Beter samen leven” behoudt
zich het recht voor om enkele werken te
gebruiken ter illustratie van documenten en
publicaties die naar aanleiding van deze actie
gerealiseerd zullen worden. De tekeningen
zullen ook gebruikt worden in het kader van
de lokale diagnose van het project “Beter
samen leven”.
• Tijdens het evenement van 26 juni en naar
aanleiding van het forum RECIPRO’CITY
zal in het gemeentehuis een workshop georganiseerd worden.
Meer info: Anne-Françoise Nicolay,
coördinatrice van het platform “Beter
samen
leven”
–
02.423.12.09
–
afnicolay@jette.irisnet.be
Het platform “Beter samen leven” wil de buurtsolidariteit verhogen en generaties en culturen met
elkaar in contact brengen via gemeenschappelijke
projecten. Het wordt gecoördineerd door de
gemeente Jette en omvat verschillende verenigingen: L’Abordage, le Centre d’Entraide, PLOEF!,
Sources d’harmonie, Medisch Huis Esseghem
en Antenne Tournesol, le projet Interquartier,
l’Arbre de vie, les ateliers du pot’âgé,…
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Rouf herstelt hergebruik in ere
Sociale economie, die recyclage en hergebruik hoog in het vaandel voert, vindt
meer en meer opgang in onze consumptiegewoonten. In Jette doet de sector het in
elk geval uitstekend. Zo mag de gemeente een nieuwkomer verwelkomen: Rouf,
geesteskind van het Centre d’Entraide, opent zijn deuren op 13 mei 2011 op het
nummer 37 van de Wemmelsesteenweg.
Nieuwkomer? Ja en neen. Echte Jettenaren zullen zich ongetwijfeld “Les
Fouffes du Centre” herinneren. Deze tweedehandswinkel in de Lenoirstraat heeft
een breed gamma aan artikelen tegen verminderde prijs in de aanbieding en
brengt zo geld in het laatje voor de sociale activiteiten van het Centre d’Entraide
(CEJ). Na meer dan 20 jaar ruimt Les Fouffes du Centre nu plaats voor Rouf, het
nieuwe project van het CEJ.
Naast de initiële aanpak, die sociaal en milieugericht was en het hergebruik stimuleerde van voorwerpen die niet noodzakelijk afgeschreven waren, wordt Rouf
ook een project van professionele herintegratie. Dat alles dankzij de steun van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Wijkcontract “Hart van
Jette” 2006-2010.

De opbrengst van de verkoop van Rouf zal dienen om de sociale
activiteiten van de vzw Le Centre d’Entraide mee te financieren
Sociaal aspect primeert
De kerntaken van Rouf zijn velerlei. Om te beginnen zal de opbrengst van de
verkoop dienen om de activiteiten van de vzw Le Centre d’Entraide mee te financieren (sociale hulp, voedselhulp,…). Maar daarbij komt ook nog een originele
professionele dimensie. Rouf wil namelijk ook uitpakken met zijn herintegratiecapaciteiten en kwetsbare personen terug op het juiste professionele spoor zetten.
Naast het vaste personeel en een tiental vrijwilligers die aan het project meewerken, zal ook een half dozijn aangetrokken worden voor een vorming in alle stadia
van het proces van herintegratie: ontvangst van giften, sorteren, reinigen, naaien,
verwerken, stockbeheer en verkoop.

Door zich op een steenworp
van de Spiegel te vestigen, zal de
tweedehandswinkel van het
Centre d’Entraide meer visibiliteit
krijgen. Van concurrentie zijn ze
bij Rouf niet bang. “Het wordt een
open strijd”, zo klinkt het bij hun
coördinatieteam.
Voor de nieuwsgierigen: Rouf
maakt van de gelegenheid gebruik
om tijdens het Weekend van het
Hergebruik, op 13 en 14 mei, de
deuren te openen en u nu al uit te
nodigen om deel te nemen aan een
reeks workshops rond de tuin en
hergebruik. Vanaf 13 mei 2011 kan
u in de winkel terecht voor hoofdzakelijk textiel, kinderboeken,
spelen en speelgoed. En als u spullen hebt die in goede staat zijn
maar die u niet meer gebruikt, aarzel dan niet om ze mee te brengen!
We vertellen u ook nog dat
Rouf en het Centre d’Entraide op
14 mei zullen aanwezig zijn op
Jam’in Jette in het Jeugdpark.

Geen schrik voor concurrentie
De intrek van Rouf in een volledig gerenoveerde opslagplaats op het nummer
37 van de Wemmelsesteenweg, is een goede zaak voor de wijk die er met de sociale economie een nieuwe sector bij krijgt. De gemeente Jette heeft daar trouwens
op ingespeeld door het Centre d’Entraide te steunen in het kader van het
Wijkcontract 2006-2010 dat de opwaardering van het hart van Jette voor ogen had.

Opening Rouf op 13 mei 2011 om 10u
Wemmelsesteenweg 37
02.426.29.36
info.rouf@gmail.com
www.larecup.be
Open van dinsdag tot zaterdag van 10u tot 18u

No stress!

Als jongeren hun eigen gezondheid ernstig nemen
“No stress”, het nieuwe project van
de dynamische animatoren van vzw
L’Abordage, heeft tot doel het welzijn van de jongeren op de
Esseghemsite op te krikken door ze
er van in het begin actief aan te laten
participeren.
Dit nieuwe project
heeft betrekking
op
de
gezondheid
van
de jongeren van 15
tot 25 jaar
die op
en rond
de
Esseghemsite

van huisvestingsmaatschappij De
Jetse Haard wonen. Net als bij het
project “Beter samen leven”, dat
gecoördineerd wordt door de
gemeente Jette, is de primaire doelstelling van “No stress” het wegwerken van sociale ongelijkheden inzake
gezondheidszorg bij Jetse jongeren
uit alle bevolkingslagen. Daarom is
het project opgesplitst in verschillende
multidisciplinaire principes die deze
jongeren aanzetten om verschillende
acties op touw te zetten. Aangezien de
jongeren aangemoedigd worden om
andere personen erop te wijzen een
gezondere levensstijl (voeding, beweging) aan te nemen, ontwikkelen ze
vaardigheden die later van pas kunnen
komen (netwerken, opbouwen van
zelfrespect,…).

“No stress” is een project met veel dimensies. Het is erop gericht
jongeren aan te moedigen om een gezondere levensstijl aan te
nemen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en mee de omstandigheden te creëren die nodig zijn om bij de maatschappij te
horen en er actief aan deel te nemen.
L’Abordage vertrekt van het principe
dat het welzijn van jongeren promoten zich niet beperkt tot raad geven
alleen. Het gaat ook gepaard met een
globale verbetering van de gezondheid, en dat gaat verder dan louter
fysieke of psychologische aspecten.
Het is dus noodzakelijk om binnen te
dringen in de leefwereld van deze
doelgroep en rekening te houden met
hun persoonlijke meningen en overtuigingen.

Adolescenten en jongvolwassenen
aanzetten om goede voedingsgewoonten aan te nemen of meer te
bewegen kan niet zonder ze eerst van
de noodzaak daarvan te overtuigen.
Het

project

“No

stress”

van

L’Abordage slaat de nagel op de kop.
Het is dus ergens logisch dat ze hiervoor de steun kregen van de Koning
Boudewijnstichting.
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Leefomgeving

Archeologische vondsten op het Kardinaal Mercierplein

Stoffelijke resten toenmalig kerkhof
Enkele weken geleden gingen de werkzaamheden in het kader van de herinrichting van het Kardinaal Mercierplein van start. Na het wegnemen van de straatklinkers en een betonlaag stootten de bouwvakkers op talrijke menselijke botten. Dit
zijn restanten van het kerkhof dat rond de oude kerk, die centraler op het plein
stond dan de huidige kerk. Zoals voorzien in de bouwvergunning kwam de cel
Archeologie van de afdeling Monumenten en Landschappen van het Ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.
We brengen hier een verslagje van de eerste, voorlopige resultaten.
Van kapel tot gotische kerk
De oudste vermelding van een kerk in Jette gaat terug tot
1095. In een akte uit 1112 vernemen we dat de kapel van
Ganshoren afhing van de kerk van Jette. De eenvoudige
kapel werd tijdens de oorlogstroebelen van het einde van
de 15de eeuw beschadigd. Het gebouw werd hersteld en
uitgebreid met een koor in gotische stijl. Tijdens de
Godsdienstoorlogen werd opnieuw schade aangericht aan
de kerk. In 1608 was men genoodzaakt enkele roerende
goederen te verkopen om de kerk te kunnen restaureren.
We kunnen ons een beeld vormen van het uitzicht van de
kerk door twee afbeeldingen uit de 17de en 18de eeuw en
door de nauwkeurige beschrijvingen van Frans vander
Meeren, koster van de Sint-Pieterskerk tussen 1721 en
1781. Zo weten we bijvoorbeeld dat de kerk ongeveer 22
bij 8,75 m groot was. In 1776 werd de kerk afgebroken en
vervangen door een nieuw gebouw. De ontwerper van de
nieuwbouwplannen was niemand minder dan Laurent
Benoït Dewez, hofarchitect van Karel van Lotharingen,
gouverneur-generaal van de Nederlanden, die eveneens
instond voor de bouw van het prelaathuis van Dielegem.
De 18de-eeuwse constructie verdween omstreeks 1880
toen de huidige Sint-Pieterskerk in gebruik werd genomen,
enkele tientallen meter verder langs de zijkant van het
plein.

Het is niet uitgesloten dat de restanten van
de oude kerk, of andere gebouwen, zullen
opgegraven worden.
Sporen uit de 14de of 15de eeuw
De oudste sporen die tot op vandaag werden
gevonden klimmen op tot de tweede helft van de
14de of de 15de eeuw. Het gaat om de stoffelijke
resten van minimaal een dertigtal personen. In
de vulling van de grafkuilen werden een reeks
potscherven aangetroffen die in deze periode
kunnen gedateerd worden. Opvallend is dat de
volwassenen toen een pak kleiner waren dan
vandaag de dag. De meeste skeletten zijn ongeveer 1,50 tot 1,60 m groot. Naast de volwassenen
werden ook de resten van enkele kinderen
onderzocht. De graven werden op plan gezet,
gefotografeerd en beschreven. De skeletten werden vervolgens weggenomen en getransporteerd
naar het archeologisch laboratorium van het
Gewest waar zij worden gereinigd. Vervolgens
zullen zij worden overgebracht naar het
Koninklijk
Belgisch
Instituut
voor
Natuurwetenschappen, waar zij zullen onderzocht worden door een fysisch antropoloog.
Deze studie zal gegevens opleveren m.b.t. de
leeftijd van de individuen, ziekten, breuken en
andere aandoeningen. Het is opmerkelijk dat tot

op heden enkel graven uit de late middeleeuwen werden
gevonden en dat deze net onder het wegdek zitten. Dit laat
vermoeden dat men bij de afbraak van de kerk en de ruiming van het omringende kerkhof een pakket van ongeveer een meter heeft afgegraven, mogelijk voor de egalisatie en de uitbreiding van het Kardinaal Mercierplein. De
enige structuur die uit een latere periode dateert, is een
polygonale kuil waarvan de rechte wanden en de vloer
bekleed zijn met een laag kalk. Mogelijk gaat het om een

kalkoven die in verband kan gebracht worden met de bouw
van de 18de-eeuwse kerk. De aardewerk- en glasscherven
die in de put werden ontdekt kunnen in de 17de en 18de
eeuw gedateerd worden.
De werken op het Kardinaal Mercierplein zullen door de
archeologische ploeg verder worden opgevolgd. Het is de
bedoeling om de uitgestrektheid van het kerkhof dat rond
de kerk was gelegen te achterhalen en de resten van de
oude kerken, die onder de parking tussen de bomen was
gelegen, meer in detail te onderzoeken. Het is niet uitgesloten dat ook andere gebouwen, die rond de kerk waren
opgetrokken, zullen opgegraven worden. Dit alles gebeurt
in samenspraak met de opdrachtgever en de aannemer om
een minimum aan vertraging van de werken te veroorzaken.
We houden u verder op de hoogte van de ontdekkingen op
het plein.
Met dank aan
archeoloog
Stephan Van
Bellingen van
Monumenten en
Landschappen.

Jeugd
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Jetse scholencross in het Jeugdpark
Op woensdagnamiddag 25 mei zullen de leerlingen van de Jetse scholen opnieuw hun beste beentje voorzetten
tijdens de Jetse scholencross. In het Jeugdpark verdedigen ze de kleuren van hun school en proberen ze op het
hoogste schavotje te mogen staan pronken met de winnaarsbeker.
Jette zet zich voluit in om haar bewoners te laten sporten. Hierbij gaat er bijzondere aandacht uit naar de jongeren, via
ondermeer de sportcheques, de kwalitatieve sportinfrastructuur, de sportvelden,... Ook de jaarlijkse scholencross voor de
leerlingen van de Jetse lagere scholen past in deze politiek.
Op woensdag 25 mei kan u tussen 14u en 17u in het Jeugdpark de 26ste Cross van de Jetse scholen bijwonen. Verdeeld
volgens geslacht en leeftijdscategorie, strijden de vele tientallen kinderen voor de eer van hun school. Hierbij luid aangemoedigd door hun klasgenootjes, vriendjes en familieleden. Iedereen is van harte welkom om deze jonge sportievelingen te
komen steunen. Schepen van Sport
Benoît Gosselin, de vzw Sport in Jette,
voorgezeten door Eric Schuermans, en
de preventieploeg leiden deze sportieve
wedstrijd in goede banen.

26ste Cross
van de Jetse scholen
25 mei 2011
van 14u tot 17u
in het Jeugdpark,
Graafschap Jettelaan

Zonovergoten paaseierenjacht was megasucces
Op zaterdag 22 april palmde een grote groep enthousiaste kinderen het Garcetpark in tijdens de traditionele
paaseierenjacht. Om u een idee te geven van de opkomst: het park ging open om 10.30u en drie kwartier later
stonden nog kinderen aan te schuiven om hun deel van het lekkers te bemachtigen.
Als dit initiatief van Schepen van Animaties Bernard Lacroix
en de vzw Promotie van Jette, voorgezeten door Steve Hendrick,
ons iets leerde, dan is het wel dat niets de kinderen tegenhoudt
als ze verleid worden met chocolade. Honderden kleine kinderen (1.30m was de limiet om deel te nemen aan deze actie) waren
aanwezig voor dit mooi initiatief. Het hele park was bezaaid met
tennisballen, die konden ingewisseld worden voor twee zakjes
met chocolade-eieren.
Ook de randanimatie kon op veel bijval rekenen. De jongleur
van dienst toverde bijvoorbeeld reuzengrote zeepbellen uit zijn
materiaalkoffertje, tot groot jolijt van het kleine volkje. Ook de
grimestand en het springkasteel konden de kinderen wel smaken. Maar niets gaat boven een lekker chocoladen ei natuurlijk,
want daar waren ze tenslotte voor gekomen…

Paaskermis 2011
van vrijdag 6 tot
en met 15 mei 2011
Opgelet! Nieuwe locatie

op de Secrétinlaan
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Een vakantie vol sport, spel en plezier
In juli en augustus kunnen de kleuters en lagere schoolkinderen genieten van een welverdiende vakantie. Ouders
kunnen hun kroost dan overlaten aan de goede zorgen van ondermeer Kids’ Holidays. Maar ook GC Essegem, IBO
De Puzzel en de Kinderboerderij bieden ontspannende en/of sportieve opvang tijdens de grote vakantie.

Kids’ Holidays - Speelplein
De speelpleinwerking “Kids’ Holidays Jette” is een initiatief van Schepen van
Jeugd Benoît Gosselin en wordt georganiseerd door de Dienst Jeugd en Sport
van de gemeente Jette. Tot 19 augustus kunnen kinderen van 2,5 tot 12 jaar
terecht in het groene kader van het Poelbosdomein. Ze brengen er de dag door
met talrijke activiteiten aangepast aan hun leeftijd, zoals creatieve workshops,
sporten, zwemmen, minigolf, culturele bezoeken,...

Speelplein Kids’ Holidays
Van 1 juli t.e.m. 19 augustus
2011
van 7.30u tot 17.30u (opvang van 8u tot
17u)
Prijs: 7 €/dag voor inwoners van Jette;
14 €/dag voor niet-inwoners;
3,5 €/dag – sociaal tarief (inwoners van Jette)
Info en inschrijvingen: Gemeente
Jette – Dienst Jeugd & Sport –
Wemmelsesteenweg 100, 1ste verdieping, bureau 139 – 02.423.12.47.
Het inschrijvingsformulier is ook beschikbaar op de gemeentelijke website
http://www.jette.be/nl/04_vrijetijd/
dagkuur/dagkuur.htm

GC Essegem - Kleuterweken en Sportweek
Kleuterweken
Tijdens de kleuterweken ontdekken kleutertjes een nieuwe wereld, experimenteren ze er op los en leren ze een hoop nieuwe spelletjes.

Sportweek
Sportieve kids kunnen zich van 4 tot 8 juli en van 22 tot 26 augustus weer
komen uitleven tijdens de sportweken die GC Essegem organiseert in samenwerking met VGC Sportdienst.
Telkens van 4/07/2011 tot 8/07/2011 en van 22/08/2011 tot 26/08/2011 (geboortejaren 2005 – 2008 voor de kleuterweken, geboortejaren 1999 – 2005 voor de
sportweken), van 9u tot 16u (opvang van 8u tot 17u)
Prijs: 53 € (47 € voor 2de kind uit hetzelfde gezin)

Kleuterweken en sportweek GC Essegem
Van 4 tot 8 juli en van 22 tot 26 augustus 2011
(geboortejaren 2005 – 2008 voor de kleuterweken, geboortejaren 1999 – 2005
voor de sportweken), van 9u tot 16u (opvang van 8u tot 17u)
Prijs: 53 € (47 € voor 2de kind uit hetzelfde gezin)
Info en inschrijvingen: GC Essegem - Leopold I-straat 329
Tel: 02.427.80.39 - E-mail: essegem@vgc.be

IBO De Puzzel
IBO De Puzzel (Léon Theodorstraat 163 – 1090 Jette) is een door Kind en
Gezin erkende organisatie voor buitenschoolse kinderopvang voor Jetse kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Schrijf uw kind(eren) in voor de grote vakantie via het
reservatieformulier dat minstens een maand ervoor uitgedeeld wordt via de
opvang. U vindt het formulier ook op http://www.vdkomma.be/jette.html

IBO De Puzzel
Léon Theodorstraat 163, 1090 Jette - Tel: 02 427 09 44
E-mail: depuzzel.komma@vdko.be
Inschrijving vooraf is verplicht.

Animators(trices) gezocht voor Kids’ Holidays
In het kader van de activiteiten voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar op de
vakantiespeelpleinen in het Poelbosdomein, is de gemeente op zoek naar animators(trices) om de kinderen op te vangen gedurende de Paas- en zomervakantie. De gemeente biedt een interessante vergoeding, een dagelijkse koude
maaltijd of belegde broodjes en een vieruurtje aan vanaf de tweede werkdag
op aanvraag. De animators(trices) kunnen terecht in een prachtig groen kader, op
twee stappen van het Koning Boudewijnpark. Als je ouder bent dan 17 jaar, ervaring hebt als of een brevet van monitor, aarzel dan niet om je kandidatuur te stellen. De ideale gelegenheid voor een interessante vakantiejob met een goede verdienste.

De uurlonen:
• Hoofdcoördinator(trice)-leerkracht:
• secretaris(esse)/adjunct coördinator(trice)/leerkracht:
• secretaris(esse)/adjunct coördinator(trice):
• pleinleider(ster))/leerkracht:
• Pleinleider(ster):
• animator(trice) – leerkracht:
• animator(trice) (gebrevetteerd) met 1 jaar ervaring
bij Kids’ Holidays:
• animator(trice) (gebrevetteerd):
• animator(trice) (niet-gebrevetteerd)
met één jaar ervaring bij Kids’ Holidays:
• animator(trice) (niet gebrevetteerd):

16 €/uur;
12 €/uur;
11 €/uur;
14 €/uur;
13 €/uur;
11 €/uur;
10 €/uur
9,50 €/uur;
7,50 €/uur
7 €/uur

Als je geïnteresseerd bent of bijkomende inlichtingen wil, neem dan
contact op met de gemeentelijke dienst Jeugd en Sport – 02.423.12.93.
De inschrijvingsformulieren, het inlichtingenblad en bijkomende informatie zijn beschikbaar op de gemeentelijke website www.jette.be, doorklikken op vrije tijd en Kids' Holidays.

Vakantiestages Kinderboerderij: nieuwe
inschrijvingsmodaliteiten
Ook dit jaar organiseert de Kinderboerderij vakantiestages in het groene
kader aan de rand van het Boudewijnpark. Deze zomer zullen de stages toegespitst zijn op “goede voeding” en zullen ze in deskundig begeleid worden door
animatoren met ervaring in milieuopvoeding. Het jaarlijkse feest van de
Kinderboerderij, dat plaatsvindt van 10 tot 12 september 2011, staat trouwens
ook in het teken van “goede voeding”.
Misschien nodigt uw zoon of dochter u na een week kokkerellen op de stage
wel uit voor een “bijna perfecte maaltijd”. Ouders die bang zijn dat hun kind zal
bijkomen tijdens de stage, kunnen trouwens op hun beide oren slapen: het leven
op de boerderij bestaat vooral uit buitenactiviteiten, het voederen van de dieren en zoveel meer…
In de periode van 4 juli tot 19 augustus biedt de Kinderboerderij ongeveer
270 stageplaatsen, waarvan 48 tweetalige stages. Gezien de grote vraag is dit
jammer genoeg onvoldoende, maar wel onvermijdelijk als ze het familiale
karakter en de pedagogische kwaliteit van de
animaties wil blijven verzekeren.
In afwachting van een eigen website, gebeuren
de inschrijvingen dit jaar nog telefonisch en
enkel op 6 en 9 mei van 9u tot 15u (voor
Jettenaren en kinderen die naar een Jetse
school gaan) en op 10 en 11 mei van 9u tot 15u
(voor iedereen). Dit zijn de telefoonnummers:
Inschrijvingen voor de Franstalige stages:
0484.304.818
Inschrijvingen voor de tweetalige
Nederlandstalige stages: 0473.268.424

en
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Verdienstelijke sportprestatie geleverd?



Gemeentebestuur en vzw Sport te Jette reiken onderscheidingen uit
Op maandag 27 juni om 19u vindt de jaarlijkse uitreiking van de Jetse sportverdiensten plaats. Deze onderscheidingen, uitgereikt door de Schepen van Sport Benoît Gosselin en de voorzitter van de vzw Sport te Jette Eric
Schuermans, belonen de sportclubs of sporters die zich gedurende dit seizoen hebben onderscheiden.
Denk je zelf in aanmerking te komen, met jouw prestaties als sportieveling
of als sportclub? Geef dan een seintje. Hieronder vind je de voorwaarden waaraan je moet voldoen.
1. Ploegen die kampioen of vicekampioen geworden zijn of stijgen naar een
hogere afdeling;
2. Verenigingen die in de loop van het jaar hun meerjarig bestaan vieren (10
jaar of meer en dit per schijf van 10 jaar, alsook 25 en 75 jaar);
3. De Jetse sporters en/of Jetse verenigingen die een erkende sportprestatie
hebben geleverd;
4. De ploegen die de “Fair play”-prijs in competitieverband hebben gekregen;
5. De Jetse sporters die lid zijn van een vereniging en die zich hebben laten
opmerken zowel door hun trouw als hun toewijding voor deze club en die
een lidmaatschap tellen van 20 jaar of meer en dit per schijf van 10 jaar alsook 25 en 75 jaar;

Jetse sportverdiensten 2011

6. De Jetse vrijwilligers wiens toewijding voor de sportieve zaak wordt erkend
en die de verjaardag van hun toewijding vieren van 20 jaar of meer en dit per
schijf van 10 jaar alsook 25 en 75 jaar.

Adres:

Voledoet u aan deze criteria? U kan dit melden via dit antwoordstrookje
aan de sportdienst (Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette) tot en met 15 juni.

Motivatie van de aanvraag:

Het tennisseizoen
opnieuw van start
De sportievelingen kunnen opnieuw terecht in het Jetse Jeugdpark waar het
tennisseizoen nog loopt tot 9 oktober 2011. Zin om een fabelachtige comeback
als Kim Clijsters te maken? Test jouw forehand, opslag of dropshot, samen met
jouw vrienden, in het Jeugdpark waar de tennisterreinen opnieuw geopend zijn,
op initiatief van Schepen van Sport Benoît Gosselin.

Gravel of poreus beton

Naam van de club:
Naam van de verantwoordelijke:
Voldoet aan punt: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Eventuele opmerkingen:

Tennis: de tarieven
GRAVEL

POREUS BETON

Abonnementen

Kaart 5u

Kaart 10u

Kaart 5u

Kaart 10u

Jetse jongeren

20 €

35 €

15 €

25 €

Jettenaren

40 €

70 €

30 €

50 €

Basisprijs

55 €

100 €

40 €

80 €

Tickets

Prijs per uur
14 €

Eenheidsprijs

De gravelterreinen zijn open van maandag tot donderdag van 12u tot 20u (tot
21u van 1 mei tot 31 augustus), van 12u tot 20u op vrijdag en van 9u tot 20u tijdens de weekends en feestdagen.

10 €

De synthetische terreinen of met poreus beton als ondergrond zijn open van
maandag tot zondag van 9u tot 20u (tot 21u van 1 mei tot 31 augustus) en van
16u tot 20u (tot 21u van 1 mei tot 31 augustus) tijdens de weekdagen van de
schoolvakanties (uitgezonderd feestdagen).
Om de kaarten te betalen, kan u zich rechtstreeks richten tot de gemeentelijke Sportdienst (Wemmelsesteenweg 100), op weekdagen van 8.30u en 14u, uitgezonderd donderdag van 13u tot 16u. U kan eveneens ter plaatse betalen, aan
het personeel van het Jeugdpark, tijdens het seizoen 2011, van 13u tot 19u.

Minigolf
Plezier gegarandeerd
Met het hele gezin of onder vrienden minigolf spelen zorgt altijd voor dolle
pret. In het Jeugdpark (Heilig-Hartlaan, ter hoogte van de spoorwegbrug) kan
u traditioneel genieten van het minigolfterrein.
Het minigolfparcours is trouwens volledig vernieuwd. Het minigolfseizoen
loopt tot 9 oktober 2011. Tijdens de schoolvakanties is de minigolf dagelijks
open van 13u tot 18u. Tijdens de andere periodes, kan u er terecht op woensdag
en tijdens het weekend, eveneens van 13u tot 18u. Opgelet: het minigolfterrein
is enkel toegankelijk bij goed weer.
Inlichtingen: Gemeentelijke Sportdienst - Tel : 02.423.12.50.

Minigolf: de tarieven
Jetse jongeren (-18),
senioren en Jetse scholen

Jettenaren

Basistarief

Parcours

3€

4€

5€

Boekje met
5 parcours

12 €

16 €

20 €

Boekje met
10 parcours

21 €

28 €

35 €
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Drukkerij De Boeck

Een stukje Jetse geschiedenis
Op het nummer 146 van de Léon Theodorstraat gonst het van de bedrijvigheid. Het is er een
komen en gaan van klanten. Ook in de coulissen van deze winkel gaat het er druk aan toe.
Verkopers, drukkers, grafici lopen elkaar net niet voor de voeten in deze drukkerij. Marc Degryse
en zijn vrouw Véronique vormen niet alleen de tandem aan het hoofd van Drukkerij De Boeck,
maar ook van de papierhandel op de hoek van het Koningin Astridplein en de Jetselaan.
Een flink uit de kluiten gewassen KMO

De zonen zijn nu al actief in de drukkerij en zullen binnen afzienbare tijd
met evenveel enthousiasme als hun
(voor)ouders de fakkel overnemen.

“Wie in Jette De Boeck niet kent, is hier waarschijnlijk nog maar pas aangekomen”. Dit citaat van
zaakvoerder Marc Degryse geeft treffend weer in
hoeverre Drukkerij De Boeck een begrip is in de
gemeente Jette, en dat al sinds 1903. Vijf generaties
lang al floreert de zaak die bestaat uit de drukkerij in
de Léon Theodorstraat en de papierhandel op het
Koningin Astridplein. Maar ook de toekomst ziet
Marc Degryse met veel vertrouwen tegemoet. Zijn
zonen zijn nu al actief in de drukkerij en zullen
binnen afzienbare tijd met evenveel enthousiasme
als hun (voor)ouders de fakkel overnemen. De
opvolging is verzekerd!

Van papier tot kantoormeubilair
De winkel in de Léon Theodorstraat kan gemakkelijkheidhalve onderverdeeld worden in vier departementen: papierhandel, drukkerij, digital printing
en eBusiness. Het linkergedeelte van de winkel is
voorbehouden voor de fotokopieermachines en alles
wat bij fotokopiëren komt kijken: nieten, plooien,…
De afdeling papierhandel is eigenlijk een verleng-

stuk van de winkel op het Koningin Astridplein,
maar is hier in volle uitbreiding. Iedereen – particulieren en professionele klanten – kan er terecht voor
zowat alles wat op kantoor onontbeerlijk is, tot kantoormeubilair en onderhoudsproducten toe. De
catalogus bevat om en bij de 15.000 artikelen.

Drukkerij De Boeck en de gelijknamige papierhandel zijn ondergebracht in een bvba die naast
Marc Degryse, zijn vrouw en zonen, niet minder
dan 25 personen tewerkstelt. Bij deze naar Jetse
normen flinke KMO zijn dan ook uiteenlopende
functies te bekleden: verkoper, graficus, drukker,
secretaresse, boekhouder, personeelsmedewerker,… Gekwalificeerd personeel vindt de drukkerij
in hoofdzaak in het Brusselse maar iemand uit pakweg Namen of Meise kan evengoed de rangen vervoegen van dit jong en dynamisch team. Zo zorgt
Drukkerij De Boeck er dus al vijf generaties lang
voor dat vooral lokaal talent in Jette aan de slag
kan.

Drukwerk voor alle gelegenheden
Drukkerij De Boeck telt zowel particulieren, vrije
beroepen als bedrijven uit alle mogelijke sectoren
onder haar klanten. Voor zowel heuglijke als minder
heuglijke gebeurtenissen kan u er een bestelling
plaatsen voor het kaartje, de aankondiging of de uitnodiging van uw keuze. Professionele klanten doen
dan weer een beroep op Drukkerij De Boeck voor
zowat alles wat bedrukt dient te worden: brieven,
enveloppen, overschrijvingsformulieren, visitekaartjes, facturen,… Via eCommerce kunnen ze zelfs
hun bestellingen online plaaten. En dankzij de ideale ligging van de drukkerij – vlakbij de ring en de
tunnels richting binnenstad – kan alles bovendien in
geen tijd geleverd worden.

NIEUWE HANDELSZAKEN IN JETTE
Maandelijks stellen we in Jette
Info de nieuwe handelszaken
voor die in Jette de deuren
openden. Deze maand zijn dat
AMC-CAR en Tour du
Monde. La Ferme du Wilg was
er al, maar heeft sinds kort een
nieuwe uitbater.

NIEUW IN JETTE

NIEUWE UITBATER

AMC-CAR

La Ferme du Wilg

Autorijschool – theoretische en
praktische autorijlessen

Restaurant – Belgische keuken
Wemmelsesteenweg 164

Philippe Werrieplein 15

Gsm: 0486.97.41.03

Tel.: 02.330.53.53
Gsm: 0487.62.63.23

Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette en u wil
dit kenbaar maken via Jette Info?

Tour du Monde

Laat het ons weten via communicatie.1090@jette.irisnet.be.

Restaurant
Léon Theodorstraat 260
Gsm: 0477.27.75.26

Animatie
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14 mei 2011

Gastronomische wandeling door Jette
De smulwandeling is een origineel idee dat liefhebbers van gastronomie en geschiedenis zullen weten te appreciëren. Atrium en de Gemeente Jette nodigt hen alvast uit om in kleine groepjes op gastronomische ontdekkingstocht
te gaan en lokale culinaire specialiteiten te proeven. Tussen de degustaties door ontdekt u allerlei historische en
culturele weetjes over Jette. Deze smulwandeling zal zowat 3 tot 4 uur duren om te eindigen in het Jeugdpark, naar
aanleiding van Jam’in Jette.
Op deze gastronomische wandeling zal halt gehouden worden bij volgende deelnemende handelszaken: Brasserie
Le Miroir, Wine In The City, Terre-Mer-Rivière, Entre nous, Il Cappuccino. Een deel van de groep gaat langs in het
Magritte Museum en de Magdalenakerk, terwijl het andere deel eveneens het Magritte Museum bezoekt en chocolatier Manon.
Opgelet: de plaatsen zijn beperkt. Reserveren kan bij Atrium Jette – 02.422.31.14 (15) of ascaillet@atrium.irisnet.be.

Smulwandeling
14 mei 2011
10 €(volwassenen) en
4 € (kinderen van 6 tot 12 jaar)
Afspraak om 11 uur
op het Koningin Astridplein voor
de frituur.

Het rommelmarktseizoen in Jette
Van zodra de zon haar intrede maakt, kan u in Jette terecht
op verschillende rommelmarkten. Gezellig rondslenteren en
op zoek gaan naar leuke snuisterijen of unieke koopjes doen
is de boodschap. We geven u alvast een overzicht van het
rommelmarktseizoen, nog tot september.
30 april 2011

4 juni 2011

Rommelmarkt“Van het Hart”

Rommelmarkt “RSD Jette”

Koer school Champ des tournesols,
Van Bortonnestraat en Garcetpark
Plaatsbesprekingen: 02.426.49.17
7 mei 2011

In het Gemeentestadion - Tentoonstellingslaan 257
Info en inschrijvingen: 0486/932.850 (na 16u)
4 juni 2011

Rommelmarkt “Esseghem”
In de Esseghem-, Dapperheids- en
Verzetsstraat
21 mei 2011

Rommelmarkt “Vergeten hoek”
In de Faes-, Declercq- en Longtinstraat,
Lecharlier-, de Levis Mirepoix- en de Odon
Warlandlaan (tussen de Woestelaan en de
Faesstraat). Plaatsbesprekingen op 5 en 12 mei
van 16u tot 18.30u op zaterdag 14 mei van
10.30u tot 12.30u "La Closerie des Vignes" ex-winkel Verelst (hoek van de Ch.Woestelaan
en de Leopold I-straat)

Rommelmarkt
“Wemmelsesteenweg”
In de Wemmelsesteenweg (tussen de
Vlamingenstraat en de Theodorstraat)
Plaatsbesprekingen: 15, 22 en 29 mei van 12u tot
14u, Café «Le Scherp», Wemmelsesteenweg 3
18 juni 2011

Rommelmarkt “Capart”
In de Capartlaan
Plaatsbesprekingen: begin juni - 0479.379.529
na 19u)
26 juni 2011

Rommelmarkt “Sint-Klara”
In de De Heynlaan, tussen de Tircherrotonde
en de Tonnetgaarde, Van Rolleghemstraat

(tussen de De Heynlaan en de Ottengaarde)
Plaatsbesprekingen: 3 mei (18u-19.30u), 5 mei
(18u-19.30u) en 7 mei (11u-12u) Résidence
«Les Mouettes» - Dikke Beuklaan 2
29 augustus 2011

Rommelmarkt “Jaarmarkt”
In de Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertusen Werriestraat en de Wemmelsesteenweg
Plaatsbesprekingen vanaf eind juni
4 september 2011

Rommelmarkt "Dieleghem"
Dieleghemsesteenweg en Decreestraat
Plaatsbesprekingen vanaf begin augustus 02.479.35.65 en 0475.60.78.63
17 september 2011

Rommelmarkt “Vanderborght”
In de Vanderborghtstraat
Plaatsbesprekingen vanaf midden augustus
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Senioren

Jetse senioren steken de grens over
Op 26 mei gaan we met onze senioren naar het buitenland, maar ver
hoeft dat niet te zijn. Op initiatief van Schepen van Vlaamse
Gemeenschap Brigitte De Pauw heeft de gemeentelijke dienst senioren
op die dag namelijk een daguitstap voorzien naar Maastricht. Net over
de grens tussen Belgisch en Nederlands Limburg ontdekken we er de
mooiste plekjes en maken we een pleziervaart op de Maas.

26 mei 2011 – Maastricht: even gluren bij de buren
We vertrekken op het Koningin Astridplein rond 7.30u. Bij aankomst starten we met een wandeling in het
historische centrum onder leiding van een deskundige gids. We ontdekken de oude stadswallen, het gerestaureerde Stokstraatkwartier, het Jekerkwartier, de diverse parken en het overbekende Vrijthof met eigen ogen.
Rond de middag is er een lunch voorzien in een Brasserie met een prachtig uitzicht over de Maas en de
voorbijvarende schepen.
Na de middag doen we een rondvaart op de Maas van ca. 50 minuten. Na de rondvaart is iedereen vrij tot
17.30 uur.
Wanneer? 26 mei 2011 – vertrek om 7.30u aan de Magdalenakerk (Koningin Astridplein)
Prijs: 46 €

RESERVATIE
Aandachtig te lezen a.u.b.
Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst “Senioren”, Gemeentehuis van Jette, Wemmelsesteenweg 100 (bureau 029 - Gelijkvloers) op
Dinsdag: van 9u tot 11.30u
Woensdag: van 9u tot 11.30u
Donderdag: van 13.30u tot 15.45u
Opgelet: op maandag en vrijdag geen inschrijvingen!!
Inlichtingen: Carmen Demeyer – tel.: 02 423 12 67 – e-mail: cademeyer@jette.irisnet.be

Gouden bruiloft of eeuweling?
Dat wordt gevierd!
U heeft de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of u viert binnenkort uw 50, 60, 65, 70 jaar (of
meer) huwelijk? Indien u dit wenst, kan het gemeentebestuur u helpen om van dit feest iets bijzonders
te maken, door u tijdens een viering in de bloemetjes te zetten.
Het volstaat om uw aanvraag zes weken voor de datum van uw verjaardag of huwelijksverjaardag
in te dienen bij Claire Vandevivere, Ambtenaar van de burgerlijke stand (02.423.12.05) of bij de
gemeentedienst burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - tel: 02.423.12.70).

Gouden bruiloft
Mr. & Mevr. Verhiest - Duysens

Jette, een bruisende gemeente
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Jam’in Jette
Zaterdag 14 mei 2011
Jam’in Jette is stilaan een begrip aan het worden in onze gemeente. De vzw Kwa! organiseert dit festival ondertussen al voor de vierde keer. Plaats van afspraak blijft het Jeugdpark en voor de ingrediënten zweren de organisatoren bij (nog meer!) muziek en animaties met een ecologische en duurzame insteek.
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9.000 festivalgangers kwamen vorig jaar af op Jam’in
Jette, een divers publiek qua taal en culturele achtergrond,
jong en oud, uit alle hoeken van de hoofdstad en daarbuiten. Het aanbod van dit festival is dan ook niet mis, en dat
is dit jaar niet anders:

• Solidariteitsdorp: via partnerships met verschillende
NGO’s worden thema’s aangebracht zoals de NoordZuidsolidariteit, de rechten van de mens, de bescherming
van het natuurlijk patrimonium, mobiliteit, natuur, discriminatie,…

• Kinderdorp: een delegatie dieren van de boerderij, een
schminkruimte, een kurkzwembad, circus- en acrobatie-initiaties,…

• Animaties allerhande: een fototentoonstelling van
Boite Noire, animatie rond polaroid, dansvoorstellingen,
standen met ambachtelijke producten, eten uit de wereldkeuken, een fairtradebar,…

FUNDÉ: De zes muzikanten van
deze reggaegroep delen hun leven
vol spirituele waarden met hun
publiek via een klank resoluut georiënteerd naar de roots reggae.

MENWAR: Bij het lezen van zijn
gedichten worden al de mooie en
minder fraaie kanten van (het leven
op) Mauritius geopenbaard. Menwar
is fier op zijn voorvaders, fier op zijn
Mauritiaanse roots.
DON FIASKO: Waar ze ook
komen, zorgen de 12 percussionisten
van DFK voor aanstekelijke ritmes,
aangevuld met oorlogskreten, exotische trompetten en elektronische
blieps.

ABDALLAH AG
OUMBADOUGOU: Hun muziek
is een combinatie van blues uit de
woestijn, gnawa-ritmes, rock en
Franse chanson

REY CABRERA Y SUS AMIGOS: Samen met zijn jonge landgenoten annex muzikanten presenteert Rey traditionele muziek uit zijn geliefde Santiago de Cuba.

NAMOGODINE: Gemengd kwartet
met unieke muziek. Soms zacht, soms
gekruid. Vertellers van het leven in
verschillende talen. Soms dromerig,
soms realistisch. Teksten die iets te
vertellen hebben, in slam of in liedjes…
MOUSTA LARGO: Met zijn
indringende
en
meeslepende
Hispanooriëntaalse
melodieën
grijpt deze Brusselaar iedereen naar
de keel.
MO AND GRAZZ BAND: Mo
(bijnaam van Monique Harcum) en
Grazz (DJ Grazzhoppa) toerden al
samen
met
intercontinentale
artiesten zoals Zap Mama. De twee
hebben zich nu verenigd en soul en
funk zitten hen als gegoten.
MALICK PATHÉ SOW: De
natuur, de problematiek van het taalkundig patrimonium en de roep naar
eenheid ongeacht de verschillen,…,
allemaal actuele thema’s die deze
muzikanten uit de Brusselse
Matongéwijk zowel terugvinden in
hun land van herkomst als in hun
tweede thuisland.

Jam’in Jette
14 mei 2011
Jeugdpark Jette
Meer info:
www.jam-in-jette.be

ANTWERP GIPSY SKA: Wanneer
ska en zigeunermuziek samenvloeien
in een Antwerpse melting pot, moeten de trommelvliezen zich maar
sterk houden en mogen de lichamen
zich vooral niet inhouden om te swingen.
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Artiestenparcours d'Artistes Jette
Prachtig weekend boordevol kunst en cultuur
Het eerste weekend van april vond de zesde editie van het Jetse Artiestenparcours d'Artistes plaats. Naar goede
gewoonte werd het een weekend boordevol kunst, muziek en aangename ontmoetingen. Ook de zon was van de
partij, zodat we ons in het warme zuiden waanden. Het kwam de sfeer en het aantal bezoekers alleen maar ten
goede
Zowat 250 kunstenaars stelden hun mooiste werken tentoon tijdens het Artiestenparcours d’Artistes. Elke kunstliefhebber vond iets naar z’n gading in het rijke
aanbod, dat liep van schilderijen tot fotografie, van juwelen tot sculpturen. Op sommige plaatsen, zoals op de Esseghemsite, betrokken ze de omwonenden bij het
kunstweekend, met de workshop “De wereld aan de waslijn”.

Verscheiden publiek
Het resultaat was een parcours met een verscheiden publiek, waaronder ook opvallend veel jongeren.
Op verschillende plaatsen was de kunstenaar aanwezig, zodat de geïnteresseerde bezoekers konden rekenen op een woordje uitleg of een verhelderende discussie.
Voor diegenen die zoveel mogelijke stopplaatsen wilden meepikken, en zich dus vlot van het ene punt
naar het andere moesten verplaatsen, waren er opnieuw drie fietsparcours uitgetekend.
Ook de muziekliefhebbers kwamen ruim aan hun trekken. Van de jonge leerlingen van de muziekacademie die hun eerste
viooloptreden gaven tot stomende Antilliaanse muziek.
Het weekend werd op
zondagavond feestelijk afgesloten, met vermoeide maar
tevreden organisatoren.
Het grote succes geeft de
Schepenen van bi-culturele
activiteiten Brigitte De
Pauw en Paul Leroy, het
Gemeenschapscentrum
Essegem, het Centre
Culturel de Jette en
alle betrokken medewerkers ongetwijfeld
de nodige energie om
volgend jaar te proberen nog straffer te
doen. Deze editie zal
in elk geval in ons
geheugen gegrift blijven als een voltreffer.

Het mooie weer en het rijke aanbod aan
kunstenaars maakten van deze zesde editie een groot succes
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8 mei 2011

Klassiek in de Abdij - Matthieu Idmtal
In het buitengewone kader van de Abdij van Dieleghem kan u op zondag 8 mei
2011 genieten van een prachtig pianoconcert van Matthieu Idmtal. Op het programma staan werken van Beethoven, Chopin, Scriabin en Prokofiev.
Matthieu Idmtal
Matthieu Idmtal werd geboren in Brussel op 8 oktober 1988. Deze talentrijke jonge muzikant is volop zijn weg aan het banen naar de nationale en
internationale podia. Zijn concerten in voorname concertzalen in binnen- en
buitenland gaf Matthieu Idmtal als solist of in kamermuziekverband.
Het repertoire van Matthieu Idmtal reikt van de barok tot de hedendaagse
muziek. De pianist bezit tevens een grote liefde voor de Russische cultuur en
muziek, met componisten als Rachmaninov, Scriabin en Prokofiev.

Klassiek in de Abdij - Matthieu Idmtal
8 mei 2011
Deuren: 10:30u - Concert: 11u Gevolgd door een receptie
Toegang: 10 € - 5 € (–12 jaar en + 65)
Reservatie tickets en info: 02.423.13.73 - cultuur@jette.irisnet.be
Meer info: www.matthieu-idmtal.com

Vier uitzonderlijke componisten
Tijdens het pianoconcert in de Abdij van Dieleghem zal deze internationaal erkende pianist werken brengen van vier uitzonderlijke componisten:
Beethoven, Chopin, Scriabin en Prokofiev. Beethoven geldt als één van de
belangrijkste en invloedrijkste componisten aller tijden, met zijn typische
monumentale en romantische stijl. Het oeuvre van Chopin bestaat bijna
geheel uit composities voor piano solo. Hoewel vele daarvan technisch zeer
veeleisend zijn, karakteriseert zijn stijl zich door het benadrukken van subtiele nuance en expressieve diepte. De Russische componist en pianovirtuoos Scriabin wordt gerekend tot de grote vernieuwers van de klassieke
muziek van de twintigste eeuw. Prokofiev ten slotte omschreef zijn muziekstijl zelf als klassiek, modernistisch, motorisch, lyrisch en grotesk.
Dit recital wordt georganiseerd met de steun van het College van
Burgmeester en Schepenen van Jette en Schepenen Brigitte De Pauw en
Paul Leroy

Van 22 mei tot 19 juni 2011

Zevende orgelfestival in Jetse Sint-Pieterskerk
Op 22 mei start het zevende orgelfestival in de Jetse Sint-Pieterskerk. Vijf
opeenvolgende zondagen zal de mooiste orgelmuziek weerklinken, al dan niet in
combinatie met een ander instrument of zang.

Grondige renovatie
Zoals bekend beschikt de Sint-Pieterskerk van Jette een uitermate waardevol
orgel. Het werd in 1898 gebouwd door de beroemde firma “Van Bever” en
beschikt over twee klavieren, een pedaal, 32 registers (klankkleuren die de organist kan mengen) en ongeveer 1800 pijpen. Zoals in die tijd gebruikelijk, is het
orgel volledig gebouwd in een Romantische stijl wat het uitermate geschikt
maakt voor de uitvoering van 19de en vroeg-20ste eeuwse orgelmuziek. Daarbij
komt dat de akoestiek en het instrument perfect op elkaar zijn afgestemd, kortom een parel om te koesteren.
De laatste grote onderhoudswerken dateren echter reeds van het jaar 1964 en
vonden plaats onder toezicht van de toenmalige organist Jozef Sluys, de huidige
22 mei 2011, 16u
Stijn Hanssens (Orgel)
en Laurens Wyns (Zang)
werken van C. Franck, A. Mailly,
Fl. Peeters
29 mei 2011, 16u
Cindy Castillo (Orgel)
en Frédéric d'Ursel (Viool)
werken van J.S. Bach, J. Reubke
05 juni 2011, 16u
Erwin Van Bogaert (Orgel)
en Mario Maes (Hoorn)
werken van o.a. M. Corrette,
O. Van Durme, J. Alain

12 juni 2011, 16u
Léon Kerremans (Orgel)
werken van o.a. F. Mendelssohn,
A. Guilmant, L. Boëlmann, e.a.
19 juni 2011, 16u
Peter Pieters (Orgel)
werken van o.a. C. Franck, E.
Gigout, Fl. Peeters, e.a.
Toegang:
1 concert: 5 € /
Abonnement (vijf concerten): 15 €
Meer info:
stijnhanssens@hotmail.com 0476.35.90.50 - www.kerkjette.be

titularis van de St. Michiels en St. Goedelekathedraal te Brussel. Na 40 jaar werd
duidelijk dat het opgestapelde stof en de normale technische slijtage het gebruik
van het orgel op termijn zouden gaan ondermijnen. Nieuwe werken drongen zich
op. In de winter van 2008-2009 werd de eerste fase uitgevoerd. Hierbij kwamen
de pijpen en de mechaniek van het bovenste klavier, het zogenaamde récit, aan
bod. Op 20 december 2010 startte de tweede en meest omvangrijke fase. Het
pijpwerk en de mechaniek van het onderste klavier (ook wel het “Grand Orgue”
genaamd) werd onder handen genomen. Ongeveer 1200 pijpen, waarvan de
kleinsten slechts enkele centimeter en de grootsten bijna drie meter lang zijn, zijn
de voorbije wintermaanden grondig gereinigd en hersteld. Het orgel is weer volledig bespeelbaar tegen Pasen 2011. In
de toekomst resten zeker nog enkele
grote fases te gaan, maar de klank is
reeds verbluffend. Zo wordt dit orgel
stilaan maar zeker in zijn oude glorie
hersteld, tot grote vreugde van hen die
het beluisteren en niet in het minst van
hen die het mogen bespelen...
Het resultaat van de voorbije werkzaamheden kan worden bewonderd op
de zevende editie van het orgelfestival
dat op 22 mei van start gaat. Diverse
organisten zullen hun talent tonen op
dit uniek orgel.
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Propvolle meimaand bij Ploef!
Ploef! PLus On Est de Fous... is een veelzijdige, culturele ontmoetingsplaats. Je kan er een praatje maken met vrienden en buren, van een film
genieten, een concert meepikken, een activiteit opzetten, je talenten tonen,
leren zingen of koken. Ploef! hoopt dat iedereen een reden vindt om eens
langs te komen en zich welkom voelt ten huize Bonaventure.
22.05.2011

PLOEF! Spring Vibes
Programma:
13u – Fototentoonstelling iMagine the Form & Design
Prachtige, intrigerende foto’s van de Brusselse fotografe Marie-France Detaille, die vanaf juni de
nieuwe workshop fotografie bij Ploef! zal begeleiden.
14u – Dj-set: Mr Dumont Feat. JP Estiévenart
Samen met trompettist Jean-Paul Estiévenart brengt de Brusselse dj Mister Dumont een uiteenlopende
mix van downtempo muziek tot Chill & Cocktail. Een jazzy perfomance die iedereen zal weten te
bekoren.
16u – Cinéventura: Pushpak – Singeetham Srinivasa Rao
Indische stille film.
19u – Concert met de bekende Pakistaanse sarodspeler Asad Qizilbash

29.05.2011

Concert
11u – Piknik
13.30u – 14.30u – 16u: Slotconcert atelier polyfonische zang met tussendoor Paul de goochelaar
17u – Concert: Dark Speeches
Drie vrouwen uit Cuba, Argentinië en Taiwan gaan aan de slag met de typische gedragingen van de hedendaagse (pop)muzikant en muzikale elementen uit klassieke en populaire muziek.

Ateliers
Afro- en andere kapsels
Zaterdag 7 & 21 mei vanaf 15u

Kinderfilm (-6 jaar)
elke laatste woensdag van de maand
om 15u
(25 mei, 29 juni, 27 juli)

Samen maken we verhalen
(atelier en Français)
zaterdag 30 april, 7, 14 en 21 mei van
10 tot 12.30u

Ploef! Plus on est de fous...
Bonaventurestraat 100 - www.ploef.eu ploefplus@gmail.com - 02.476.98.07

Jetse filharmonie brengt wereldmuziek
in basiliek van Koekelberg
De vzw Accompagner, die kansarmen steunt in hun sociale integratie,
viert op zondag 15 mei haar tiende
verjaardag met een concert in de basiliek van Koekelberg. Op het programma staat wereldmuziek gebracht
door VoKem, een gemengd koor uit
de kempen, en de Koninklijke
Filharmonie van Jette.

In het teken van de wereldmuziek
In 2008 vierde de Koninklijke
Filharmonie van Jette nog haar 175e
verjaardag en na al die jaren ontbreekt het de leden nog altijd niet aan
inzet, talent en liefde voor muziek.
Dat zullen ze op 15 mei bewijzen met
een concert in het teken van de
wereldmuziek. Het voorprogramma
wordt verzorgd door het Kempens
koor VoKem.

Concert VoKem en Koninklijke
Filharmonie van Jette
Zondag 15 mei 2011 om 15u
Basiliek van Koekelberg
Toegang: 12 € (10 € in
voorverkoop, te storten op
114-2609545-82 met vermelding
“Concert 15 mei”)
Meer info: 02.411.87.54 –
www.accompagner.be
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Atelier 340 Muzeum

Tentoonstelling van de collectie van
enkele vrienden-kunstenaars
Nog tot 15 juni 2011
Atelier 340 Muzeum besloot enkele werken uit zijn collectie van onder het stof te halen. Samen met vriendenkunstenaars nodigt het museum in de Rivierendreef u uit
om nog tot 15 juni deze werken te ontdekken.
U vindt er werken van Erwan Ballan, Pascal Bernier,
Jean-François Demeure, Maren Dubnick, Richard
Flament, Florence Fréson, Jean-Marie Gheerardijn, JeanLouis Godefroid, Katarzyna Górna, Tina Haase, Ado
Hamelryc, Władysław Hasior, Georg Hüter, Jem, Tadeusz
Kantor, Leszek Knaflewski, Jean-Philippe Lecharlier,
Yannick Léonard, Jacques Lizène, Dominique Marx,
Francis Matagne, Adrian Maryniak, Jaakko Pernu, JeanPol Rouard, Vladimir Skoda, Henryk Staewski,
Władysław Strzemiński, Anu Tuominen, Nils Udo, Camiel
Van Breedam, Gerard van Rooy, Bernar Venet, Bob
Verschueren, Bernard Villers, Julien Willem en Yves
Zurstrassen.

Tentoonstelling van de collectie van enkele vriendenkunstenaars van Atelier 340 Muzeum
In het Atelier 340 Muzeum (Rivierendreef 340)
Tot 15 mei
Van dinsdag tot zondag incl. feestdagen van 14u tot
19u.
Toegang: 4 €/ 2 € voor groepen van minstens 10 personen / 1 € voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Meer info: Atelier 340 Muzeum – 02.424.24.12 www.atelier340muzeum.be

Oud Papee

Nieuwe komedie
van het Brussels Volkstejoêter
Vorig jaar vierde het Brussels Volkstejoêter z’n
10de verjaardag. Op tien jaar tijd is het gezelschap
uitgegroeid tot een begrip in Brussel en ver buiten
de stadsgrenzen. De komedies in het sappige
Brusselse dialect lokken telkens weer volle zalen.
De nieuwste productie van het theatergezelschap is
“Oud Papee”, een komedie van Stany Crets in een
Brusselse bewerking en regie van Marc Bober.
“Oud Papee” vertelt het verhaal van een ouder
echtpaar, wiens samenleven blijkbaar aan elkaar
hangt met halve waarheden en hele leugens. Samen
met een huisvriend vormen man en vrouw een
rustig “ménage à trois”. Ze hangen samen als oud
papier. Maar bij het opruimen van een kamer komt

via een oud dagboek en een vergeelde doodsbrief
het verleden weer boven en ontploft het hele zaakje. Een toneelstuk dat voortdurend overspringt van
ernst naar humor.
Met Gertjie Bryssinck, Claude Lammens en
Robert Delathouwer.
De eerste vertoningen, van 7 tot 15 mei, in
Zinnema in Anderlecht. Nadien op toernee langs
verscheidene culturele centra in Brussel en de
rand.
Meer info: www.beeveetee.be - Tickets: BVTticketlijn 02.524.60.95 (Elke ma, woe en vr van
8u tot 11u)
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Irisfeest: gratis concerten, animatie en stadskunst
Met de eerste mooie voorjaarsdagen dient zich ook het seizoen van de openluchtevenementen opnieuw
aan. Het Irisfeest is traditioneel één van de grote afspraken met de lente, waarbij het Brussels cultuurbrouwsel zich in al zijn verscheidenheid laat gelden, met gratis concerten, animatie en stadskunst.

Concerten

Zijpodium
Aan het zijpodium, op de Keizerslaan, kan u op zondag tussen 12.30u en
18.30u eveneens terecht voor verscheidene stomende concerten van jonge
talenten. Met ondermeer Sinus Georges (van akoestische country-folk tot jazz,
rock en hip-hop), Teme Tan (soul met een beat), Kiss&Drive (tussen pop en
folk), Jammin Troopers (van ska tot dub) en Romano Nervoso (“Spaghetti
Rock”).

Op het Paleizenplein van 19u tot 23.30u

Zaterdag 7 mei
Eens te meer biedt het hoofdpodium van het Irisfeest een eclectisch
en kleurrijk programma. Welke
andere Belgische artiest dan Arno
kan beter symbool staan voor
Brussel met zijn Vlaams/Franse
mengcultuur. Zijn nieuwe plaat
“Brussld” straalt opnieuw zijn
gekende koortsachtige rock en originaliteit uit. Hij staat dan ook
bovenaan de affiche op zaterdagavond, voorafgegaan door Piano
Club, één van de pop/rockrevelaties
van het jaar 2010.

Feest op Straat

Zondag 8 mei
Op zondag zal er een nieuwe sfeer hangen op het Paleizenplein, met voornamelijk wereldmuziek. Op het programma staat ondermeer Magic System,
de groep uit Ivoorkust die met zijn hits en bezielende ritmes jong en oud aan
het dansen brengt. Voor het aperitief zorgt La Fanfare du Belgistan, gevolgd
door de Belgische artiest van Congolese oorsprong Freddy Massamba, die
lovende commentaar krijgt, tot ver buiten onze landgrenzen.

Op zondag 8 mei kan u tevens
genieten van de animaties van Feest op
Straat, her en der verspreid over de
stad. Feest op Straat heeft immers de
goede gewoonte om een zondag lang
het neusje van de zalm te brengen in
stedelijke kunsten en recreatieve en
feestelijke animatie. Van een typisch
Brusselse opera uitgevoerd door bewoners van de Marollen zelf tot de kinderworkshop knuffels maken.

Irisfeest
7 & 8 mei 2011
In centrum Brussel
Meer info: www.irisfeest.be

Fototentoonstelling Arnaud Ghys

Van de intimiteit van het portret
tot de passie in het professionele of sociale leven
Toen fotograaf Arnaud Ghys zich in Jette vestigde in de wijk rond het Laneauplein, geraakte hij al snel geïnspireerd door de brasserie “Le Central” en z’n bezoekers. Gestimuleerd door uitbater Sébastien Vandenheede
werkte hij een nieuw project uit, waarbij de vaste bezoekers geportretteerd werden in de brasserie en tijdens
de beoefening van hun werk of hobby. Het resultaat kan u ontdekken tijdens de tentoonstelling in het
Gemeentehuis, van 5 tot 12 mei.
De bezoekers van het Artiestenparcours konden het resultaat al ontdekken op de bovenverdieping van “Le Central”. De vaste en meest tot de verbeelding sprekende gasten van de brasserie werden vastgelegd in prachtige
portretten, die doen denken aan het werk van Stephan Vanfleteren en Steve
Mc Curry. Fotograaf Arnaud Ghys volgde de ‘modellen’ tevens tijdens hun
werk of passie en belandde zo in hun atelier, in het slachthuis, op het rugbyveld, gevangenis, dokterskabinet, concert- en bokszaal,... De mix van de portretten zorgt voor een mooie combinatie, waarbij de kijker de rest van het verhaal zelf kan invullen, van de intimiteit van het portret tot de passie in het professionele of sociale leven.

Fototentoonstelling Arnaud Ghys
Van 5 tot 12 mei in het Gemeentehuis
Vernissage op 4 mei om 18u
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het
gemeentebestuur
Meer info: www.arnaudghys.be
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STOEMP!

Brusselse caféconcerten
Nog tot 7 juni 2011 organiseert Stoemp in samenwerking met Poppunt een aantal
caféconcerten in Brusselse cafés. Op het programma staan enkele grote namen, zoals
Buurman en Guido Belcanto, maar ook nieuwe namen komen aan bod: Look & Trees,
The Man Up North, Title Ft. Delvis,… Het is de ideale gelegenheid om gevestigde
waarden en aanstormend talent in een intiemere setting aan het werk te zien.
2.05.2011: Sukilove – Roskam – 21u

26.05.2011: Title Ft. Delvis – Kafka – 21u

Sukilove mag de meest experimentele band van
België genoemd worden, met een intense en dynamische sound.

Title & Delvis zijn 2 beloftevolle artiesten. Delvis
zorg voor de vocals met zijn ongewone stem vol soul
& jazz. Title klinkt meer atmosferisch, experimenteler met hardere baslijnen.

4.05.2011: Look & Trees –
Goudblommeke in Papier – 21u

Het

Look & Trees brengt gelaagde, euforische meerstemmige en hier en daar experimentele indiesongs
in de Amerikaanse traditie van Wilco, My Morning
Jacket en Flaming Lips.

10.05.2011: Senne Guns – Merlo – 21u
Senne Guns brengt Nederlandstalige indie pop
met een verdraaid kantje en geloofwaardige teksten.
Een combinatie van Raymond van het Groenewoud
en Eels.

30.05.2011: JFJ – Roskam – 21u

Binnenkort in
GC Essegem…

Een concert van JFJ is een rollercoaster van rustige naar wilde ritmes, van singersong naar excentriek.
Bob Dylan meets Lightning Bolt.

31.05.2011: Familie Segers – Merlo – 21u
Iwein Segers houdt de comedy voor bekeken en
stort zich met Familie Segers in een nieuw muzikaal
avontuur, met Nederlandstalige kleinkunstliedjes.

7.06.2011: Stoemp! Deluxe: Nele Needs
A Holiday & Guido Belcanto – Walvis –
12.05.2011: Red Bugs – Het Warm 21u
Water – 21u
Nele, geflankeerd door twee zangeressen, brengt

Red Bugs is een zootje ongeregeld uit het
Antwerpse dat orde in de chaos brengt met opbeurende indierock.

16.05.2011: The Man Up North – Monk
– 21u

ontwapenende nummers. Voor Stoemp! wordt ze
geflankeerd door Guido Belcanto, de Vlaamse chansonnier die z’n levensliederen brengt op zijn
eigen(wijze) en unieke manier.

Theater
Nnniauw – 1/05/2011
Een piloot landt voor je neus. Hij vertelt de passagiers leuke vliegtuigverhalen en zingt en danst
met hen op luchtige liedjes. Maar waar is Plas? Een
luchtige voorstelling voor iedereen die meevliegt.

The Man Up North brengt een verrassende en
energieke set waarbij sfeervolle intro’s moeiteloos
worden afgewisseld met psychedelische ballads.

Nnniauw door Spoor 6, vanaf 4 jaar

18.05.2011: Head Full of Flames – Het
Goudblommeke in Papier – 21u

Zondag 1 mei 2011 – Ontbijt vanaf 8.30u –
Voorstelling om 10.30u

De lo-fi songs van Head Full of Flames ademen
soms donkere, scherpe melancholie, soms zachte,
kleurrijke weemoed uit.

Prijzen : Voorstelling: tot 12 jaar: 4 € – Vanaf 12
jaar: 6 €

24.05.2011: Buurman (duo) – Het Warm
STOEMP!
Water – 21u
Brusselse caféconcerten
Buurman brengt prachtige Nederlandstalige Nog tot 7 juni 2011
muziek en dompelt de luisteraar onder in hun In centrum Brussel
nostalgische wereld vol rake teksten en overweldi- Meer info: www.stoemplive.be
gende melodieën.

Ontbijt + voorstelling: tot 12 jaar: 6 € – Vanaf 12
jaar: 8,50 €
Meer info: GC Essegem – Leopold I-straat 329
– 1090 Jette – 02.427.80.39 – essegem@vgc.be
– www.essegem.be

Muziekacademie M. Van de Moortel
De laatste loodjes van het academiejaar 2010-2011
In afwachting van het slotconcert van dit muziekacademiejaar dat eind
juni plaatsvindt, staat in mei nog één leerlingenuitvoering op het programma. Plaats van gebeuren is zoals gewoonlijke de Abdij van Dieleghem waar
de leerlingen Muziek het best van zichzelf zullen geven.

Leerlingenuitvoering Muziek
12 mei 2011 om 19u
Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14 – 1090 Jette

Info: Gemeentelijke muziekacademie M. Van de Moortel – 02.426.72.94
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