
info

Jam’in Jette is terug! Jam’in Jette, dat is het grootste gratis festival van Brussel, met een gevarieerd muzikaal programma, verdeeld
over twee podia. Jaarlijks ontvangt het festival tot 15.000 festivalgangers in het Jeugdpark en een hondertal artiesten van over
de hele wereld.
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V
orige maand sprak ik u over de grote politieke en strategische hoofd-

lijnen van deze ambtsperiode en de algemene politieke nota. Nu kan

ik echter niet anders dan aandacht te besteden aan de hinderlijke

vluchten boven Jette tijdens de Paasvakantie, die het leven van de Jet-

tenaren verzuurden, maar ook van de bewoners van Sint-Agatha-Berchem, Gans-

horen, Laken, Schaarbeek of Evere. De landingen van de vliegtuigen op piste 07L

hebben een enorme geluidsoverlast tot gevolg voor deze gemeenten.

Vele Jettenaren vragen zich af wat de oorzaken zijn van deze vluchten boven

onze gemeente. Sommigen contacteerden de gemeente, anderen schreven me

persoonlijk aan. We gaven deze personen de informatie waarover wij beschikken,

met name deze van de bemiddelingsdienst van de Luchthaven. Deze onafhanke-

lijke cel is belast met de controle op de trajecten van de vliegtuigen, met de in-

formatie aan de bevolking en het beheer van hun klachten. 

De vliegtuigen moeten wegens veiligheidsredenen opstijgen en landen met te-

genwind, waardoor de keuze voor de piste 07 tijdens deze lange periode gerecht-

vaardigd was door de oosten/zuid-oostenwind – die vaak samengaat met mooi

weer – van 7 knopen. Op dit eigenste moment dat ik dit neerpen, draait de wind

en stoppen de vluchten boven onze hoofden.

Blijdschap? Jammer genoeg is dat in dit dossier niet aan de orde. Wij kunnen

opgelucht ademhalen, maar andere bewoners worden opnieuw getroffen door

deze overlast. Ik weet dat dit niet zo lijkt, maar de landingen op de piste 07L

vormen slechts 4 à 5% op jaarbasis. Tijdens die dagen heeft de overlast een grote

impact, maar het aantal vliegtuigen dat via de andere trajecten landt blijft veel

omvangrijker.

Hieruit kunnen we het volgende concluderen: de vluchten boven een dichtbe-

volkt gebied als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een dwaasheid, op het

vlak van leefmilieu, geluidsoverlast, volksgezondheid en veiligheid. De gemeente

Jette verdedigt dit standpunt sinds lang via petities, moties, de installatie van ge-

luidsmeters, gerechtelijke acties en, recentelijk nog, een brief naar de Federale

Minister van Mobiliteit.

Als besluit wil ik nog even verduidelijken dat de luchtvaartmobiliteit geen ge-

meentelijke bevoegdheid is. De gemeenten beschikken niet over een specifieke

expertise in deze strijd tegen de vluchten, niet over specifieke diensten of een

specifiek budget, aangezien deze luchtvaartmaterie het geografisch belang overs-

tijgt. Deze bevoegdheid is strikt federaal en de overheid zou voor een evenwich-

tige aanpak moeten kiezen, waarbij allereerst rekening gehouden wordt met de

veiligheid en de bevolkingsdichtheid. Dit is ook meteen de invalshoek van onze

klachten aan de Federale Minister van Mobiliteit. We vragen u hetzelfde te doen.

� Uw burgemeester

Een luchthaven vlakbij een 
dichtbevolkte stad: een dwaasheid
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Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

� Demografie 
� Burgerlijke stand 
� FiBeBo (Financiële dienst)
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30 tot 14u.
Donderdag: van 13u tot 19u.

� Andere diensten:
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 14u. 
Donderdag: van 13u tot 16u.

Theodor 108
Léon Theodorstraat 108 
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

� Stadsaanleg
� Grondgebiedbeheer 

(Stedenbouw)  
� Gemeentelijk patrimonium 
� Stadsmobiliteit 
� Duurzame ontwikkeling
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 14u.
Donderdag: van 13u tot 16u.

Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

Het Gemeentebestuur zal 
gesloten zijn op 30 mei 
(Hemelvaart).

Info: www.jette.be 
Facebook: @jette1090

Op de website vindt u 
eveneens de digitale 
versie van Jette Info

Praktische
info
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T ijdens de zitting van

maart keurde de gemeen-

teraad de declassering van

diverse computerapparatuur

(pc’s, schermen, muizen, klavie-

ren, printers, faxen,…) goed.

Deze apparaten behoren tot het

gemeentebestuur maar zijn on-

dertussen verouderd. Ondanks

de ouderdom kan dit materiaal

nog dienst doen en daarom

wordt het geschonken aan een

sociaal-economiebedrijf dat ac-

tief is in de recyclage van elek-

trische en elektronische

apparaten. Dankzij erkende inza-

melaars van elektrisch en elek-

tronisch materiaal, worden de

bruikbare apparaten hersteld en

hergebruikt, voornamelijk in de

socio-educatieve sector. De niet-

herbruikbare apparaten worden

ontmanteld om de grondstoffen

te recupereren en te recycleren.

De volgende gemeenteraad is op

woensdag 29 mei 2019 om 20u

� U vindt de dagorde en de in-

houd van elke gemeente-

raad op

https://publi.irisnet.be

Van op de banken van de Gemeenteraad 27 maart 2019

• Wijkcontract en 
Grootstedenbeleid

• Communicatie, Participatie en
Informatie

• Kwaliteit 

• Veiligheid 

• Slachtofferhulp, bemiddeling
en alternatieve maatregelen

• Financiën en begroting

• OCMW-toezicht 

• Biculturele infrastructuren

• Erediensten

HERVÉ
DOYEN

BURGEMEESTER

• Patrimonium, Energie en
Klimaat (gebonden aan
patrimonium) 

• Voertuigenpark

• Stadsaanleg

• Beplantingen, serres en
gemeentelijke parken

• Waterbeleid (rioleringen,
blauw netwerk) 

BERNARD
VAN NUFFEL
1STE SCHEPEN

• Franstalige cultuur

• Franstalige jeugd 
en senioren

• Bicommunautaire 
aangelegenheden

• Openbare reinheidMOUNIR
LAARISSI
5DE SCHEPEN

• Personeel

• Sociaal leven en 
burgerschap

• Gezondheid

• Jobhuis

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN

• Stadsmobiliteit en Lucht-
kwaliteit (gelinkt aan de
mobiliteit)

• Vlaamse Gemeenschap en
Nederlandstalig onderwijs

• Nederlandstalige jeugd
en senioren

• Internationale solidariteit
(Noord-Zuid)

NATHALIE
DE SWAEF
7DE SCHEPEN

• Stedenbouw en 
verwaarloosde gebouwen
en gronden 

• Bescherming van het 
Erfgoed

• Gezin en Jonge kind SHIRLEY
DOYEN
8STE SCHEPEN

• Franstalig onderwijs en
buitenschoolse opvang 

• Huisvesting 

OLIVIER
CORHAY
2DE SCHEPEN

• Stadspreventie

• Sport en Kids' Holidays 

• Handel, Economie 
en Animatie 

BENOÎT
GOSSELIN
4DE SCHEPEN

• Burgerlijke Stand 
en Demografie

• Duurzame ontwikkeling en
Leefmilieu

• Eerlijke handel

• Coördinatie Klimaatplan en
Luchtkwaliteit

• Personen met een handicap,
Gelijke kansen en Integratie

CLAIRE
VANDEVIVERE
3DE SCHEPEN

College van
burgemeester
en schepenen
2018-2024

Info en contact
www.jette.be

• Voorzitster 
van OCMW van Jette

BRIGITTE
DE PAUW

Permanenties: 
De leden van het College van Burgemeester en

Schepenen hebben geen vaste permanenties. Als

u hen wil ontmoeten, kan u contact opnemen

met hun kabinet voor een afspraak. Alle info

vindt u op www.jette.be. 
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Gewestelijke, federale en
Europese verkiezingen

Op zondag 26 mei moeten we opnieuw naar de stembus. Daar waar we in oktober
vorig jaar nog de gemeenteraad verkozen, kiezen we nu voor de vertegenwoordigers
op gewestelijk, federaal en Europees niveau. Verkiezingen vormen een fundamen-
teel onderdeel binnen een democratie en bieden je de kans om te kiezen hoe het
gewest, land of Europa bestuurd moeten worden. Vergeet trouwens niet dat er in
België stemplicht geldt.

Wat is de inzet van deze verkiezingen? Op 26 mei brengen we onze stem uit op
gewestelijk, federaal en Europees niveau.

� Gewestelijke verkiezingen: 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – om de 5 jaar

� Federale verkiezingen: 
Kamer van Volksvertegenwoordigers – om de 5 jaar

� Europese verkiezingen: 
Europees Parlement – om de 5 jaar

26
mei
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Hoe moet ik stemmen?

N
adat je jouw identiteitskaart en

oproepingsbrief afgegeven hebt

ontvang je van de voorzitter van

het stembureau of van een bijzit-

ter een chipkaart. Vervolgens ga je naar een

stemhokje. Om jouw stem uit te brengen,

steek je de chipkaart in de stemcomputer. 

Nadat je jouw taal gekozen hebt, verschijnen

alle kandidatenlijsten op het scherm. Je duidt

op het scherm de lijst van jouw keuze aan of

het vak ‘blanco stem’ en bevestigt jouw keuze.

Nadat je de lijst hebt aangeduid, verschijnen

voor die lijst de namen van de kandidaten.

Je brengt jouw stem uit door te klikken:
1. op het stemvak bovenaan de lijst;

2. op het stemvak met de naam van een kan-

didaat;

3. met een combinatie van:
� meerdere kandidaten van dezelfde lijst;
� het stemvak bovenaan de lijst en een of

meerdere kandidaten binnen dezelfde lijst.

Opgelet: je kan onmogelijk op twee (kan-

didaten van) verschillende lijsten stemmen.

Nadat je jouw stem hebt uitgebracht, word je

verzocht die te bevestigen. Zolang de stem

niet is bevestigd, kan je terugkeren naar het

scherm waar de keuze wordt gemaakt tussen

de lijsten of de blanco stem.

Als Nederlandstalige Brusselaar moet u 4

keer stemmen: voor het Europese niveau, het

federale niveau, het gewestelijke niveau en

voor de Brusselse vertegenwoordigers in het

Vlaams Parlement.

Wanneer je jouw stemmen bevestigd hebt,

drukt de stemcomputer een papieren stembiljet

af waarop jouw uitgebrachte stem is afgedrukt.

Je kan de barcode op het stembiljet controleren

in een stemhokje met een scanner. Met het (in

twee geplooid) stembiljet en de chipkaart ver-

laat je vervolgens het stemhokje. Overhandig

de chipkaart aan de voorzitter van het stembu-

reau of aan de bijzitter, scan de barcode van

het stembiljet en steek het, na bevestiging dat

het goed gescand is, in de stembus.

Vervolgens krijg je jouw identiteitskaart

terug en jouw afgestempelde oproepingsbrief

en kan je het stembureau verlaten. 

Nog niet helemaal duidelijk? Check de video

op www.jette.be of kom het elektronisch stem-

men testen in Het Gemeentehuis, dienst Be-

volking, van 13 tot en met 17 mei.

Stemmen bij volmacht

Hoewel er in België een stemplicht

geldt, kunnen kiezers die zich niet

persoonlijk naar de stembus kunnen

begeven, onder bepaalde voorwaarden niet

(zelf ) stemmen.

Dit kan vanwege:
�  beroeps- of dienstredenen;
�  studieredenen;
�  medische redenen;
�  wegens vrijheidsbeneming ten gevolge

van een rechterlijke maatregel;
�  omwille van uw geloofsovertuiging;
�  wegens tijdelijk verblijf in het buitenland

om privéredenen (attest nodig).

Aan de hand van een attest (van de over-

heid, van de werkgever of van de genees-

heer) of op erewoord kan je vervolgens

kiezen om niet te stemmen of om bij vol-

macht te stemmen. Bij volmacht stemmen

komt erop neer dat je een derde persoon in

jouw plaats kan laten stemmen. De formulie-

ren voor de volmacht en de verklaring op

erewoord zijn verkrijgbaar op het gemeente-

huis van Jette of kunnen gedownload worden

op de gemeentelijke website www.jette.be

(Mijn Gemeente / Verkiezingen 2019). 

Ze zullen beschikbaar zijn tot 25 mei 2019,

de vooravond van de verkiezingen.

Opgelet! In België geldt er kiesplicht. Dit betekent dat alle Belgen ouder dan
18 jaar die aan de kiesvoorwaarden voldoen en ook alle Europeanen die zich als
kiezer op de kieslijsten inschreven, op 14 oktober moeten deelnemen aan de
stemgang.

HULP VOOR MINDERVALIDE KIEZERS

Weet dat kiezers bijstand kunnen krijgen in

de stembureaus. In elk stembureau is er ook

een speciaal stemhokje voor mindervalide

kiezers. Als je door jouw handicap niet alleen

in het stemhokje kan gaan of niet alleen

jouw stem kan uitbrengen, kan je de voor-

zitter de toestemming vragen om je te laten

vergezellen door een begeleider. De dienst

Bevolking (Wemmelsesteenweg 100) zal voor

verkiezingszaken open zijn op zaterdag 25

mei van 9u tot 12u.)

STEMMEN ALS BUITENLANDER

Ook onderdanen van een lidstaat van de Eu-

ropese Unie kunnen op 26 mei stemmen,

met dat verschil dat zij over kiesrecht be-

schikken en niet over kiesplicht. Als ze willen

deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezin-

gen, moesten ze zich inschrijven op de kie-

zerslijst (afgesloten sinds 28 februari 2019).

Opgelet: heb je je voor de vorige Europese

verkiezingen (2014) ingeschreven op de kies-

lijst, dan blijft dit geldig. Dit zorgt ervoor dat

je je niet opnieuw moet inschrijven, maar

ook dat je voortaan onderworpen bent aan

de kiesplicht.

In Jette wordt er opnieuw gestemd met een elektronisch stemsysteem. Vergeet
zeker jouw identiteitskaart en oproepingsbrief niet, anders kan je niet stemmen.
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Juni/juli

Van graan tot brood
Activiteitencyclus wijk Dupré & Co

De participatieve duurzame wijk Ecol-
lecto heeft zich iets meer dan een jaar
geleden een collectieve broodoven aan-
geschaft. In het kader van dit project or-
ganiseert het wijkcomité Dupré & Co,
samen met Nature & Progrès Bruxelles,
een activiteitencyclus rond brood.

Maandag 3 juni om 20u 

Vertoning-nawoord  
‘Quand le vent est au blé’
Seizoen na seizoen, overal ter wereld, groeit

het aantal graanvariëteiten die zich vervol-

gens verspreiden en transformeren… ‘Quand

le vent est au blé’ vertelt het verhaal van het

leven van een landbouwer, een landbouw-

kundige, een boer annex bakker en twee mo-

lenaars, vier kenners van kwaliteitsvol graan

en lekker brood. In aanwezigheid van Axel

Colin, artisanaal bakker, en Lucas Van de

Abeele, agro-ecologist.    
� Zaal ‘Cartoesj’

Dupréstraat 94 

Vanaf 19.45u – Nawoord: 21.15u

Zaterdag 15 juni, 9u > 16u
Infodag ‘Aan de slag gaan’
Kwaliteit van graan tot brood: wat betekent

dit? Wat moeten we anders doen om die te

bekomen? Hoe zit dat met oude variëteiten?

Vormen gluten echt een probleem voor de

gezondheid? Wat is de impact van industriële

technieken op de kwaliteit van het zaaigoed,

het meel en het brood? Axel Colin, artisanaal

bakker gepassioneerd door granen, zal onder

meer ingaan op deze vragen. Deeg maken,

bakken in de oven en degusteren, het staat

allemaal op het programma!  
� Zaal ‘Cartoesj’

Dupréstraat 94 

Zaterdag 6 juli, 10u > 12u & 14u > 16.30u

Discussie en brainstorming
‘s Morgens: Wat is de impact van de indus-

trialisering op de kwaliteit van het meel en

het brood? In de molen van de Hof ter Mus-

schen kan je erover in discussie gaan met

Axel Colin, artisanaal bakker gepassioneerd

door granen, en molenaar Jean-Claude

Jacques. ‘s Namiddags: discussie rond de

vraag ‘Wat is de plaats van de consument in

de verschillende stadia van het proces?’, in

aanwezigheid van Axel Colin, Jean-Claude

Jacques en vertegenwoordigers van de coö-

peratieve bakkerij Les Coopains.
� 10u > 12u: Molen Hof ter Musschen

Mounierlaan 8 - 1200 Brussel

14u > 16.30u : Zaal ‘Cartoesj’

Dupréstraat 94 

� Info en inschrijvingen:

www.natpro.be (agenda Bruxelles)

natprolocbru@gmail.com

valerie.vanlaere@natpro.be

081.32.30.67

Inschrijven verplicht voor de hele cyclus

Prijs: 40 ¤ voor de hele cyclus

Parking station Jette 
Vergeet uw ticket niet

Zoals u wellicht weet is de toegang tot
de parking van het station van Jette
sinds maart betalend. Maar ’s nachts
en tijdens het weekend blijft parkeren
er gratis. Voor pendelaars zijn dan
weer abonnementen en voorkeurtarie-
ven in het leven geroepen. Hou dus uw
transportbewijs bij de hand als u de
parking verlaat.

O
m de pendelaars te verzekeren van

een parkeerplaats, heeft de NMBS

voor deze gebruikers een voorkeur-

tarief vastgelegd. Zo zijn er maan-

delijkse (20 ¤) en jaarlijkse (208,80 ¤)

abonnementsformules die de houders ervan

een (niet vaste) parkeerplaats garanderen. 

Occasionele pendelaars kunnen genieten van

een voorkeurtarief (1,08 ¤/u i.p.v. 1,70 ¤ en

6,48 ¤/dag i.p.v. 16,97 ¤) door hun vervoer-

bewijs te scannen. Alle andere gebruikers

ontvangen een ticket aan de ingang, in func-

tie van de beschikbare plaatsen, en betalen

bij het verlaten van de parking. Op vraag van

de gemeente blijft de parking ’s nachts (19u-

7u), tijdens het weekend en op feestdagen,

gratis toegankelijk voor de buurtbewoners.

Om het beheer van de beschikbare plaatsen

mogelijk te maken, moeten ze zich wel tel-

kens een gratis ticket aanschaffen.

Meer info: www.belgiantrain.be 
(Kies ‘Parkeren aan het station’ in het menu)

Gratis tijdens het weekend en op feestdagen

Gratis ‘s nachts (19u – 7u)

                                        Reizigers          Andere 
                                           NMBS         gebruikers

�  Per uur                       1,08 ¤           1,70 ¤

�  Per dag               6,48 ¤         16,97 ¤

�  Abonnement       20 ¤             53 ¤

1 maand
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Van 27 mei tot 25 juni 2019

Hulp belastingsaangifte?
Ga langs bij de FOD Financiën in Jette

Zoals elk jaar rond dezelfde periode,
is het binnenkort weer tijd om uw be-
lastingsaangifte in te vullen. Maar
voor wie dat niet meteen ziet zitten, is
er goed nieuws! Van 27 mei tot 25 juni
kan u op maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag weer terecht bij het ge-
meentebestuur om uw aangifte via
tax-on-web te laten invullen.

H
et invullen van de belastingsaangifte

is voor sommigen een onoverkome-

lijke klus. Daarom roept het ge-

meentebestuur van Jette hiervoor al

enkele jaren de hulp in van de FOD Financiën.

Tax-on-web
Van 27 mei tot 25 juni kan u terecht op

de permanenties van het gemeentebestuur

en de belastingsdienst om uw belastingsaan-

gifte te laten invullen. Dit gebeurt via tax-on-

web, de onlinetool die zorgt voor een snelle

en gemakkelijke afhandeling van de proce-

dure. Zo bent u meteen zeker dat de aangifte

correct gebeurt.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
De permanenties vinden plaats op werk-

dagen, van 9u tot 14u, behalve op woensdag

en op feestdagen (30 mei, 31 mei en 10 juni).

De medewerkers van de FOD Financiën wach-

ten u op in de Léon Theodorstraat 108. Via

een ticketsysteem wordt de eerste die zich

aanbiedt, als eerste geholpen. Per dag is er

plaats voor maximum 180 personen. Een af-

spraak maken is dus niet nodig. Vergeet wel

niet om de nodige documenten mee te bren-

gen.

� Hulp belastingsaangifte

Van 27 mei tot 25 juni 2019

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag,

van 9u tot 14u 

Theodor 108

(Polyvalente zaal – 1ste verdieping)

Léon Theodorstraat 108

#AllForOne 
Jette in de kleuren van de regenboog 

Ter gelegenheid van de Internationale
Dag tegen Homofobie en Transfobie
en de Belgian Pride, die respectieve-
lijk plaatsvinden op 17 en 18 mei,
haalt het Gemeentehuis opnieuw zijn
regenboogvlag boven als symbool van
diversiteit, tolerantie en vrede.

B
elgië is een democratie waar de

mensenrechten verzekerd zijn. Toch

komen intimidaties, pesterijen en

geweld van homofobe/transfobe

aard nog frequent voor. De campagne #All-

ForOne van Equal.brussels focust op het

recht om anders te zijn, ongeacht genderi-

dentiteit of seksuele voorkeur, zonder discri-

minatie.

Oproep voor getuigenissen 
Om de omvang van het probleem rond ho-

mofoob en transfoob geweld in kaart te bren-

gen en meer rekening te houden met de

slachtoffers lanceert het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest, via het Observatorium Brussel

Preventie & Veiligheid en de organisatie

Equal.brussels, een oproep voor getuigenis-

sen. Het is de bedoeling op een gestructu-

reerde en anonieme manier gegevens te

verzamelen over gewelddadige feiten en in-

timidaties op basis van seksuele geaardheid

of genderidentiteit. Gegevens hieromtrent

zijn namelijk beperkt om verschillende rede-

nen: niet aangeven bij de politie van de fei-

ten door de slachtoffers, geen rekening hou-

den met het homofobe of transfobe karakter

van de feiten, enz. Met de hulp van diverse

verenigingen en het Brusselse Rainbow

House wil het Gewest tot hiertoe onbekende

getuigenissen van slachtoffers verzamelen.

Voelt u zich aangesproken? Neem dan con-

tact op met de dienst Slachtofferhulp van de

gemeente of download het document ‘Mel-

ding van een incident van LGBTQI+-fobie’ op

de website van de verenigingen of op de

website van de gemeente.  

Laten we samen de strijd aanbinden tegen

discriminatie en vooroordelen zodat iedereen

vrij en open zijn/haar eigen leven kan leiden.

Meer info: 
www.bps-bpv.brussels - rainbowhouse.be
equal.brussels - www.jette.be 

� Dienst Slachtofferhulp, Bemiddeling en

Alternatieve maatregelen (SHBAM) 

Wemmelsesteenweg 100 - 02. 423.14.50
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11
mei

Feest van de Buren
Gezelligheid en solidariteit in de wijk

Het Feest van de Buren wordt gevierd
in straten, tuinen, inkomhallen van
flatgebouwen. Wereldwijd vieren mil-
joenen mensen feest met hun buren,
om elkaar beter te leren kennen en ge-
zelligheid en solidariteit terug naar de
buurten te brengen. Ook in Jette
nemen verschillende wijken deel aan
dit fantastisch initiatief.

D
e officiële datum van Feest van de

Buren is 24 mei. Elke wijk viert dit

feest echter op een datum naar

keuze. Dit jaar is het thema biodi-

versiteit. Een overzicht van de Feesten van

de Buren in Jette:

�  Comité Magritte - 17 mei 16-20u

Esseghemstraat
�  Comité Tuinen van Jette - 17 mei 18-22.30u

JL Thyssquare
�  Comité Woeste - 18 mei 15-19u

OLV van Lourdesvoorplein
�  Comité Dopéré/Legrelle - 19 mei 14-19u

Brunardstraat

�  Comité De Merten/Lecharlier - 24 mei 
�  Comité Dupré - 26 mei 10-21u

Ecollecto
�  Comité ‘Living-it’ - 31 mei 19-22u

pleintje voor school Aurore 
�  Comité Vanderborgt - 1 juni 10-21u

Vanderborghtstraat
�  Comité Vandenschrieck – 1 juni 11u-17u

Parking Vandenschrieckstraat 75
�  Comité OLV van Lourdes – 7 juni 18-22.30u

Grotplein 
�  Comité Brel – 7 juni 14-23u

J. Loossensstraat
�  Comité Lahaye – 16 juni 11-17u

J. Lahayestraat

Maak er een leuk feestje van.

Vrijdag 10 mei 2019

Infovergadering 
buitenlandse reis  

Op vrijdag 10 mei om 10 uur kunnen de Jetse

senioren terecht in de Jan Verdoodtzaal van

de Nederlandstalige bibliotheek (Kardinaal

Mercierplein 6 – 2de verdieping) voor de in-

formatievergadering rond de seniorenreis.

De bestemming van de reis wordt op die-

zelfde voormiddag onthuld, net als de prijs

en de praktische regelingen.

V-Day
75 jaar bevrijding van Brussel

In 2019 is het 75 jaar geleden Brussel
bevrijd werd tijdens Wereldoorlog II.
Dit wordt in Jette herdacht met de
nieuwe editie van V-Day, een optocht
waarbij er hulde gebracht wordt aan
de slachtoffers van de beide werel-
doorlogen.

V
-Day start op het Koningin Astrid-

plein, waar voor de gelegenheid le-

gerjeeps te bewonderen zullen zijn.

De optocht start om 15.10u om te

eindigen aan het oorlogsmonument op de

Secrétinlaan waar hulde wordt gebracht aan

de oorlogsslachtoffers. Het vormt eveneens

een bezinningsmoment waarbij de hoop op

vrede uitgesproken wordt. De optocht gaat

van het Koningin Astridplein langs de Léon

Theodorstraat, de Ferdinand Lenoirstraat, de

Van Bortonnestraat, de Gustave Van Huyne-

gemstraat, de Léon Theodorstraat tot aan de

Secrétinlaan.

� V-Day – Herdenking einde WOII

Zaterdag 11 mei om 15u

Start op het Koningin Astridplein
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Verbreding ring
Weinig overtuigende infosessie

De Vlaamse regering vroeg de Werk-
vennootschap om na te denken en te
overleggen over de plannen voor de
verbreding van het noordelijke deel
van de ring rond Brussel. In het kader
van een tournee langs de betrokken
gemeenten hield de organisatie eind
maart halt in Jette om het project aan
de bevolking voor te stellen.

S
inds de aankondiging van de plan-

nen voor de verbreding van de ring

heeft de gemeente Jette al meer dan

eens haar ongenoegen over het pro-

ject geuit via optochten, petities en ontmoe-

tingen met de Vlaamse regering. Bezorgd

over de evolutie van het dossier konden ge-

meentediensten en politici dus niet ontbre-

ken op de infovergadering van 26 maart.

Nefaste scenario’s voor Jette
De scenario’s voorgesteld door de Werk-

vennootschap beperken zich niet langer tot

het initiële idee om 6 rijstroken toe te voegen

aan de bestaande infrastructuur, hoewel deze

piste niet opgegeven is. Toch houden de ver-

schillende voorgestelde alternatieven bijna al-

lemaal een verhoging van de verkeerscapaci-

teit – lees: meer voertuigen – in. Ook de

definitieve afschaffing van afrit 8 (Wemmel)

staat op het programma, met als gevolg een

verschuiving van het verkeer richting afrit 9

(Tentoonstellingslaan). Allemaal maatregelen

die ongetwijfeld zullen resulteren in meer files

en meer vervuiling in de Tuinen van Jette en

het noorden van de gemeente.

Duurzame mobiliteit?
De aanwezige leden van het schepencol-

lege herhaalden op de vergadering het stand-

punt van de gemeente Jette: de verdediging

van een duurzame mobiliteit, de zorg voor

de gezondheid van de bewoners en het be-

houd van de groene ruimten. Volgens de ge-

meente bestaan er andere oplossingen voor

een betere mobiliteit. Zo zou een snelheids-

beperking tot 80 km/u het fileleed al dras-

tisch kunnen beperken en de luchtkwaliteit

verbeteren.

Via verschillende communicatiekanalen

stelt de Vlaamse regering de heraanleg van

de ring voor als en duurzaam project dat het

moet mogelijk maken om de impact van de

auto op het milieu te verminderen en het ge-

bruik van alternatieve verplaatsingsmogelijk-

heden stimuleert. Nieuwe fiets- en

openbaarvervoersinfrastructuur zijn voorzien,

maar Jette vreest dat de voordelen ervan in

het niets zullen verdwijnen bij de verhoging

van de capaciteit van de weginfrastructuur.

De gemeente vraagt dus voorrang te verle-

nen aan de implementatie van deze maatre-

gelen en de evaluatie ervan.

Of het nu gaat om de bescherming van het

milieu, de gezondheid van de bewoners of de

transitie naar zachte mobiliteit, Jette blijft de

plannen voor de verbreding van de ring met

argusogen volgen en zal zich, samen met an-

dere Jettenaren, in het debat blijven roeren.

J. LAHAYESTRAAT
Bekabeling
Sibelga begint binnenkort met bekabelings-
werken in de J. Lahayestraat, tussen de
grens met Laken en de de Smet de Naeyer-
laan. In functie van de planning van de wer-
ken zal op bepaalde plaatsen zal een
parkeerverbod gelden.  

CLOS ‘T HOF TEN BERG
Water, elektriciteit en openbare ver-
lichting
In april gaan Sibelga en Vivaqua verder met
de vernieuwing van hun infrastructuur in
Clos ‘t Hof ten Berg. Deze werken zullen nog
1 maand in beslag nemen. In functie van de
planning van de werken zal het autoverkeer

en parkeren er verboden zijn en zal de toe-
gang tot de garages niet mogelijk zijn. Voor
voetgangers blijft de straat bereikbaar.

TIMMERMANSSTRAAT
Werken Vivaqua en heraanleg
In april start Vivaqua met de vernieuwing van
de privéaansluitingen op het waterdistribu-
tienet in de Timmermansstraat. Na deze wer-
ken volgt een volledige heraanleg van de
straat. Het einde van de werken is voorzien
voor eind dit jaar. In functie van de planning
van de werken zal het autoverkeer in de
straat verboden zijn.

J.J. CROCQLAAN
Werken nutsbedrijven en heraanleg

In de J.J. Crocqlaan starten Sibelga en Viva-
qua met de vernieuwing van hun installa-
ties. Na deze werken zal de gemeente de
fiets- en voetpaden tussen de twee ro-
tondes heraanleggen. Tijdens de werken
blijft de straat bereikbaar voor auto’s, fiet-
sers en voetgangers.

TRAM 9
Dikke Beuklaan  
In februari 2019 gingen de werken voor de
verlenging van tramlijn 9 tussen Dikke Beuk
en de toekomstige halte Koning Boudewijn
van start. Meer info over deze werken op
pagina 11 van deze Jette Info, op
www.tram9.brussels en www.mivb.be of via
0800.94.001 (van 9u tot 12u).

INFO
werken

Mei 2019
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Uur van de waarheid nadert 
voor Tic-Time
Jetse mini-onderneming haalt finale!

Via het project ‘Mini-ondernemingen’
stelt vzw Les Jeunes Entreprises (LJE)
leerlingen van het secundair onder-
wijs elk jaar voor om gedurende en-
kele maanden een kleinschalige
onderneming op te richten en te behe-
ren. Dit jaar zitten de jongeren van het
Sacré-Cœur de Jette in de finale!

B
enieuwd naar hoe het er in de on-

dernemerswereld aan toe gaat,

stortten tien laatstejaars van het

Jetse Sacré-Cœur zich in september

2018 in het avontuur van het mini-onderne-

mersschap en brachten ze met Tic-Time arti-

sanale, ecologisch verantwoorde en lokaal

geproduceerde horloges op de markt. 

Hout, vinyl en kurk 
Met recuperatiematerialen zoals houtafval,

oude vinylplaten en kurkstoppen, trekken de

jonge ondernemers van Tic-time volop de ar-

tisanale en lokale kaart door samen te wer-

ken met een meubelmaker, een privépersoon

en een restaurateur. De uurwerkmechanismen

worden geleverd door een Belgisch bedrijf. De

tien jongeren komen verschillende keren per

maand samen in hun atelier in Jette om de

stock te beheren, horloges te maken en be-

stellingen af te handelen. Momenteel hebben

ze drie modellen ontwikkeld, waaronder een

personaliseerbaar model. De horloges zijn te

koop via de website van Tic-Time en op be-

paalde evenementen. Dankzij hun knappe

werk en tomeloze inzet werden de jonge on-

dernemers geselecteerd voor de finale van de

wedstrijd ‘Mini-ondernemingen’, die plaats-

vindt op 22 mei. We wensen hen veel geluk!

� Meer info en bestellingen: 

0478.05.49.47 – info@tic-time.be

www.tic-time.be

Facebook : @horlogebyTicTime 

Tic-Time is te vinden op deze
plaatsen:

�  Zaterdag 11 mei, van 12u tot 18u
Fancy Fair school Aurore 
(M. Van Rolleghemstraat 4)

�  Zondag 12 mei, van 10u tot 18u
Opendeurdag Kinderboerderij 
(Kleine Sint-Annastraat 172) 

Brusselse week van de natuur 
Begeleide wandelingen en filmvertoningen

De Brusselse week van de natuur is
een organisatie van Brussel natuur,
Flagey en het Festival Nature Namur, in
samenwerking met Leefmilieu Brussel.
Het vormt de ideale gelegenheid om
via films en begeleide wandelingen de
groene plekjes van de hoofdstad te
ontdekken. 

D
e natuur en het milieu baren veel

mensen tegenwoordig zorgen. En

toch is de natuur vlakbij… Brussel

is namelijk de op een na meest

groene stad van de wereld en staat centraal

in de derde Brusselse week van de natuur,

die plaatsvindt van 1 tot 12 mei, met onder

meer een wandeling in Jette op het pro-

gramma. 

Poelbos en het moeras van Jette
Op zaterdag 4 mei kunnen natuurliefheb-

bers deelnemen aan een begeleide wande-

ling in de gewestelijke natuurreservaten van

het Poelbos en het moeras van Jette. Deze

twee natuurreservaten zijn gelegen in het

hart van de Molenbeekvallei, een Speciale

Beschermingszone van Natura 2000. Gedu-

rende twee uur zal CEBO-gids Jean Rommes

u meenemen op ontdekkingstocht door deze

groene parels. Afspraak om 14u aan de in-

gang van het Poelbosreservaat, Laarbeeklaan

110. Vergeet uw waterdichte laarzen of schoe-

nen niet!.

Meer info:
rommes.jean@gmail.com – 02.427.77.57

Het volledige programma van de Brusselse

week van de natuur vindt u op de site

www.semainenature.brussels

1>12
mei
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Een vraag over sorteren?
Een klein gebaar, een grote impact!

Sorteren is pas sinds 2010 verplicht in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
maar ondertussen denken we er niet
meer bij na. Toch twijfelen we nog elke
dag over kleinigheden…

V
andaag vinden we het normaal om

een blikje in de blauwe zak te

gooien, zijn we bedreven in het sa-

menbinden van kleine takken voor

het groenafval en kunnen we niet meer zon-

der de oranje zak voor onze schillen en

etensresten. Maar weet u waar naartoe met

uw theezakjes, gebruikte papieren zak-

doekjes, plastic doppen of oude medicamen-

ten? Om van u een sorteerkampioen te

maken, behandelt Jette Info elke maand een

vraag over sorteren…

Hebt u een vraag over het sorteren van

afval? Raadpleeg dan de website van Net

Brussel (www.arp-gan.be) of neem contact op

met het agentschap via het gratis nummer

0800.98.181. 

Nuttige tips i.v.m. sorteren kan u mailen

naar communicatie@jette.irisnet.be.

« Moeten we de plastic ven-
sters van enveloppen verwij-
deren voor deze in de gele
zak te deponeren? »

Het is aangeraden om de nietjes en plastic

vensters te verwijderen, maar geen paniek

als u het niet systematisch doet! Bij het

recyclageproces wordt het papier geweekt

in baden zodat de nietjes gemakkelijke

gesorteerd en het plastic gesmolten kan

worden. Verwijder wel de plastic verpak-

king rond tijdschriften en reclamefolders.

PROXY CHIMIK IN JETTE 
Mei 2019

� Kardinaal Mercierplein
13 mei 2019 – van 17u tot 17.45u

� H. Liebrechtlaan 
(kant J.B. Moyensstraat), 
11 mei 2019 – van 14u tot 14.45u

� Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
27 mei 2019 – van 16u tot 16.45u

� Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99)
enkel voor Jettenaren – elke dinsdag,
donderdag en zaterdag, van 9u tot 12u 
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‘Jette in de bloemetjes 2019’ 
zet in op biodiversiteit 
Gratis zaadjes voor honingbloemen 

Al tien jaar lang ziet Jette er mede
dankzij de deelnemers aan ‘Jette in de
bloemetjes’ in de zomer uit als een
plaatje. Dat zal in 2019 niet anders
zijn, al primeert dit jaar bij deze jaar-
lijkse traditie biodiversiteit boven
competitiviteit. 

O
m het gebeuren ‘Jette in de bloeme-

tjes’ een nieuwe dynamiek te geven,

werd de formule enigszins aange-

past. Zo moeten de deelnemers aan

de slag met dezelfde reeks bloemvariëteiten

waarmee ze hun fantasie en creativiteit de

vrije loop kunnen laten gaan.

Bestuivers
Een en ander betekent concreet dat de ge-

meente dit jaar gratis zakjes met bloemzaden

uitdeelt. Elk zakje bevat een mengeling van

wilde bloemen: korenbloem, bernagie , mus-

kuskaasjeskruid, gele ganzenbloem, bolderik,

blaassilene en grote klaproos. Als deze bloe-

men al een kenmerk gemeen hebben, is dat

ze stuk voor stuk bestuivers, zoals bijen en

vlinders, aantrekken. Deze insecten zorgen

op hun beurt voor de bestuiving van onze

bloemen, wat dan weer de biodiversiteit ten

goede komt.

Expo + fotoreportage
De zadenmengeling in het zakje bevat

bloemen die zowel gedijen in bloembakken

aan de gevel, in een voortuintje of aan de

voet van de bomen. In dat laatste geval moet

je de dan wel het document ‘Handvest van

de vergroening’ (zie www.jette.be) onderteke-

nen. Dit garandeert onder meer dat je de aan-

plantingen onderhoudt en dat ze geen gevaar

vormen voor de (zwakke) weggebruikers.

Op het einde van de zomer organiseert de

gemeente een expo met foto’s van de mooi-

ste bloemstukken. Ook Jette Info komt later

dit jaar met een fotoreportage terug op het

resultaat van deze ‘Jette in de bloemetjes’

nieuwe stijl. 

Zin om deel te nemen? Op www.jette.be vind

je de coupon ‘Jette in de bloemetjes 2019’ die

je kan inruilen voor een gratis zakje bloem-

zaadjes, af te halen op de gemeentelijke

dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu

(Léon Theodorstraat 108, 3de verdieping).

Jette Met 
verwent de smaakpapillen! 

22
mei

In mei bestaat Jette Met 4 jaar en dat
wordt gevierd. De producenten zijn er
alvast klaar voor en hebben op woens-
dag 22 mei het één en ander in petto.

E
lke woensdagnamiddag zijn de produ-

centen van Jette Met trouw op post

met hun gezonde en duurzame kwali-

teitsproducten. En telkens zijn ze ver-

heugd om zoveel Jettenaren trouw te zien

terugkomen. Daarom willen ze samen met hen

de vierde verjaardag van de markt vieren!

Sfeervol
Jette Met zal voor de gelegenheid in een

feestelijk kleedje gestoken worden en in de

tent in het midden van de markt kan je rustig

aan tafel genieten van de lekkere verjaardags-

proevertjes. Kom zeker af tussen 15 en 18

uur, er zal plaats genoeg zijn om een stoel

bij te schuiven en te genieten van de proe-

vertjes, de drankjes en de goede sfeer. 

Stempels verzamelen
Trouwe klanten van Jette Met kunnen al-

vast rekenen op een cadeautje in de vorm

van een verjaardagsspaarkaart. Deze kaart

wordt verdeeld vanaf woensdag 8 mei. Elke

aankoop op de markt geeft recht op een

stempel en een volle kaart kan je op het ver-

jaardagsfeest op 22 mei bij elke producent

inruilen voor een zoete of zoute lekkernij, én

een drankje. Tot 22 mei!

� Jette Met 

Elke woensdag op het Kardinaal Mercier-

plein 

Op woensdag 1 mei, Dag van de Arbeid, is

er geen Jette Met. Omdat de paaskermis tot

12 mei op het Kardinaal Mercierplein opge-

steld staat, zal de markt van woensdag 8

mei voor een keer plaatsvinden voor het po-

litiebureau.

d
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Telen in de stad ‘Erwten, tomaten en
bonen’ (FR)

Dit zijn de favoriete groenten! Deze workshop geeft je

de kans om van alles te weten te komen over de teelt

van groenten die je gemakkelijk zelf kan kweken: to-

maten, erwten, bonen, aardappelen, courgetten,… Voor

elke groente ontdek je op een interactieve manier een

schat aan informatie over de teelt, de gewenste

grond/volume, de verschillende variëteiten, de vijanden

of meest gevreesde ziektes en de verwachte oogsten. 

Een initiatief van Leefmilieu Brussel
� Workshop ‘Erwten, tomaten en bonen’ (FR)

Gemeentelijke dienst Beplantingen

Laarbeeklaan 120

Gratis, inschrijven verplicht 

(ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.01)

Workshop ‘Sla doorheen het jaar’

Verse en gezonde slaatjes, zelfs in de winter? Het kan!

In deze workshop passeren enkel soorten en variëteiten

de revue waarmee je het hele jaar door lekkere slaatjes

kan klaarmaken. Je komt te weten wanneer je ze kan

zaaien, planten en oogsten – op je balkon, terras of in

de tuin – alsook enkele trucs om de teeltperiode ervan

te vervroegen of te verlengen. 

Een initiatief van Leefmilieu Brussel
� Workshop ‘Sla doorheen het jaar’

Nederlandstalige bibliotheek – Jan Verdoodtzaal

Kardinaal Mercierplein 6

Gratis, inschrijven verplicht 

(ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.01)
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‘Op ontdekkingstocht naar bloemen en
planten op de Heymboschsite’ (FR)

Ontdek hoe je een wasje kan doen met klimop en origi-

nele gerechten kan bereiden met seizoensbloemen (paar-

denbloem, meidoorn, vlier,…). Samen met een animatrice

komen we tijdens een plukwandeling meer te weten over

de schatten van de Heymboschsite, geklasseerd als zone

met hoge biologische waarde. Iedere deelnemer gaat

naar huis met een flacon wasmiddel en een recepten-

boekje. De activiteit wordt afgesloten met een degustatie

en een vieruurtje, aangeboden door de gemeente.

Breng een voorschoot, snijplank en mes en een bokaal

(confituurpot) mee.
� Wandeling Heymboschsite

Afspraak aan het Wouterspaviljoen – Woutersstraat 12

Gratis, inschrijven verplicht (ddo@jette.irisnet.be –

02.422.31.12)

Insectenhotel bouwen 

Vind je biodiversiteit in je tuin of op je terras belang-

rijk? Sluit je dan aan bij het tuiniersgroepje van het

project ‘Demain het is nu’ en leer een insectenhotel

bouwen. Deze diertjes zijn onmisbaar voor de bestui-

ving en zullen maar wat graag bijdragen aan de pro-

ductie van bloemen, fruit en groenten in jouw buurt.

Deze workshop wordt georganiseerd door het Collec-

tief ipé, die in opdracht van Leefmilieu Brussel de

Good Food-burgerprojecten in Brussel beheert. 

� Workshop insectenhotel bouwen

Afspraak aan de collectieve moestuin ‘Demain het

is nu’ – Guillaume Degreeflaan, Florairwijk 1 

(de percelen bevinden zich tussen de 2 gebouwen

en op 50m van de basisschool Florair) 

Gratis, inschrijven verplicht

(demain.het.is.nu@gmail.com)

Opruimactie Schapenweg

Tussen het Laarbeekbos en het UZ Brussel bevindt zich

langs de Schapenweg een klein stukje groen, verdeeld

over groentetuintjes en een boomgaard. Het is een

plekje dat te waardevol is om te laten verloederen. Elk

jaar vindt er een opruimactie plaats samen met de tui-

niers, met de bedoeling om deze groene ruimte vrij te

maken van het vele zwerfvuil. Zin om mee te doen? Het

zal er gegarandeerd gezellig aan toe gaan!
� Opruimactie Schapenweg

Zaterdag 18 mei, van 9.30u tot 15.30u

Drink aangeboden door Clos des Moutons om 15.30u

Afspraak aan de vriendschapschalet (Schapenweg)

Onnodig in te schrijven
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Hoe zit dat nu met plastic? (FR)

In het kader van de campagne No Impact Jette orga-

niseert de gemeente een lezing over het thema ‘plas-

tic’. Plastic is alomtegenwoordig in ons leven. Hoewel

het onmiskenbare voordelen biedt, is er ook een keer-

zijde aan de medaille. Wat is de impact ervan op de

gezondheid een het leefmilieu? Hoe beperken we de

risico’s verbonden aan plastic? Welke voorzorgen moe-

ten we nemen? Wat zijn de alternatieven?

� Lezing ‘Hoe zit dat nu met plastic?’ (FR)

Nederlandstalige bibliotheek – Jan Verdoodtzaal

Kardinaal Mercierplein 6

Gratis, inschrijven verplicht 

(ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.01)

A
C
T
I
O
N

L
E
Z
I
N
G

22.05
19.00 
BIB NL

Agenda Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu
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Bike Repair Day 
op het Astridplein

Het Koningin Astridplein is een van de
drie locaties in het Brussels gewest die
op zaterdag 11 mei het decor vormen
voor de Bike Repair Day. Voor wie zijn
fietsbel het niet meer doet of de banden
nodig opgepompt moeten worden en
ondertussen een leuke tijd wil beleven.

N
aast Brussel-Stad (Brouckèreplein)

en Ukkel (Sint-Jobplein) koos Brus-

sel Mobiliteit het Jetse Spiegelplein

als locatie voor zijn Bike Repair

Day. Doorgewinterde of occasionele fietsers

kunnen er gratis hun fiets laten nakijken, af-

regelen of herstellen. 

Ticketsysteem
Bezoekers die een fietsmonteur willen

raadplegen krijgen bij aankomst een genum-

merd ticket waarmee ze hun beurt kunnen af-

wachten. Gelukkig is er op het plein genoeg

te doen zodat verveling geen optie wordt. Di-

verse verenigingen zullen er een standje heb-

ben, er zijn allerhande activiteiten voorzien

en kinderen kunnen zich uitleven op een

springkasteel terwijl de ouders rustig liggen

te chillen in de loungeruimte. En de lokale

handelaars zullen de passanten met plezier

voorzien van een natje en een droogje…

Informatie en recreatie
Tal van organisaties zullen op de Bike Re-

pair Day aanwezig zijn met een stand en ui-

teraard is er ook aandacht voor animatie en

ontspanning. Een overzicht:

- Infostand van Brussel Mobiliteit over het

nieuwe mybike.brussels-platform (zie p. 15)

- Interactieve stand van GRACQ met ludieke

fotoshoot waarbij bezoekers politici kunnen

wijzen op de prioriteiten inzake fietsbeleid,

in aanloop naar de verkiezingen

- Fotokiosk voor wie zich wil laten fotografe-

ren, gezeten op een tandem

- Diverse infostands over fietsen in het Brus-

sels Hoofdstedelijk Gewest

- …

Afspraak dus op zaterdag 11 mei op het

Koningin Astridplein voor wie zijn fietsverlich-

ting wil laten nakijken, de ketting wil laten

smeren of zich gewoon wil amuseren!

� Bike Repair Day

Zaterdag 11 mei 2019, van 10u tot 18u 

Koningin Astridplein

Velokanik uit de startblokken 
Vrijwilligers zetten fietsherstelatelier op poten

Wie zelf kleine herstellingen aan zijn
fiets wil uitvoeren, maar niet beschikt
over het nodige materiaal of de ver-
eiste knowhow, moet zeker eens
langsgaan bij GC Essegem. Vanaf 
9 mei slaat doe-het-zelffietsatelier 
Velokanik er namelijk elke donder-
dagavond zijn tenten op.

E
en paar maanden geleden berichtte

Jette Info al over het initiatief van vijf

enthousiastelingen om een aantal fiet-

sen van de schroothoop te redden en

een tweede leven te geven. Dat initiatief is nu

uitgegroeid tot een volwaardig fietsatelier en

de oorspronkelijke trekkers van het project

hebben zich ondertussen weten te omringen

door heel wat extra vrijwilligers. 

‘Spreekuur‘
De vrijwilligers van buurtatelier Velokanik

kregen de kneepjes van het fietsherstelvak

aangeleerd voor vzw CyCLO die mee aan de

wieg stond van het project. Daarnaast kan Ve-

lokanik ook rekenen op logistieke steun van

GC Essegem en helpt het Duurzaam Wijkcon-

tract Magritte om het financiële plaatje rond

te krijgen. Dat alles maakt het hen mogelijk

om vanaf 9 mei elke donderdag, van 18u tot

21u, in GC Essegem ‘spreekuur’ te houden. 

Knowhow, materiaal en onderdelen
Voor de goede orde: bij Velokanik kan je

niet zomaar je fiets achterlaten om een her-

stelling te laten uitvoeren. Het is de bedoe-

ling dat je op donderdagavond langsgaat en

zélf sleutelt aan je tweewieler, onder bege-

leiding van de ‘Velocaniciens’ en met behulp

van het aanwezige

materiaal. Enige

kennis van fiets-

mechaniek is dus

niet nodig, de vrij-

willigers helpen je

met plezier verder.

Kleine onderdelen

(remkabels, ver-

snellingskabels, remblokjes, binnenbanden,

bandenpleisters,…) zijn ter plaatse te koop.

Zo heb je alles om je fiets weer op en top te

krijgen onder één dak!

Meer info: info@velokanik.be – 0489.25.77.41

� Velokanik

Elke donderdag, van 18u tot 21u

GC Essegem – Leopold I-straat 329

11
mei
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Registreer je fiets op mybike.brussels
Identificatie via speciale sticker

Om diefstal te vermijden kan je sinds
kort je fiets gratis laten registreren op
het platform mybike.brussels. Deze re-
gistratie is gelinkt aan een onverwijder-
bare sticker, te bevestigen op je
fietskader. Dit systeem moet op termijn
het vroeger graveersysteem vervangen.

F
ietsdiefstal is een van de belangrijkste

obstakels bij de keuze voor de fiets als

vervoersmiddel. Het systeem waarbij

het rijksregisternummer in het kader

werd gegraveerd – in combinatie met een goed

slot uiteraard – is niet feilloos. Mybike.brussels

is alvast een meer dynamische beveiliging.

Registreren en identificeren
Om je fiets te registreren surf je gewoon

naar www.mybike.brussels waar je in enkele

tellen een fiche kan aanmaken met daarop

alle gegevens van je fiets. Enkele dagen later

ontvang je per een post een sticker met

daarop een uniek identificatienummer en een

QR-code. Deze sticker kleef je op je fietska-

der volgens de richtlijnen beschreven in de

begeleidende brief. Door de QR-code te scan-

nen of het identificatienummer in te voeren

op mybike.brussels kan iedereen (eigenaar,

wijkagent, potentiële koper,…) nagaan of de

fiets niet als gestolen is opgegeven. 

Preventie
Het mag duidelijk zijn dat een registratie

op mybike.brussels meer voordelen biedt

dan een gegraveerd rijksregisternummer in je

fietskader. Bovendien is het praktischer bij

verkoop van de fiets en vergemakkelijkt het

de aangifte van diefstal. Maar diefstalpreven-

tie begint natuurlijk bij een degelijk fietsslot.

Meer over fietssloten en mybike.brussels

kom je trouwens te weten op de stand van

de gemeentelijke dienst Stadspreventie op

Vollenbike, dat plaatsvindt op 15, 22 en 29

mei op het Kardinaal Mercierplein (zie artikel

hieronder). Want hoewel graveren niet langer

tot hun takenpakket behoort, blijft informe-

ren hun hoofdprioriteit.

Meer info: www.mybike.brussels

15, 22 en 25 mei

Vollenbike palmt het Mercierplein in!
Drie woensdagnamiddagen is het weer
verzamelen geblazen op het Kardinaal
Mercierplein voor tal van leuke activi-
teiten rond de fiets. De laatste woens-
dag moet de kers op de taart worden,
met een spetterende BMX-show en een
dj die het plein zal doen daveren!

M
et Vollenbike willen de gemeente

Jette en vzw CyCLO, in samenwer-

king met tal van verenigingen en

buurtinitiatieven, de fiets op een

ludieke manier in de kijker zetten. Het eve-

nement, dat vorig jaar aan zijn eerste editie

toe was, wil zich onderscheiden van klas-

sieke sensibiliserings- en preventieacties

door te focussen op het fungehalte. 

Vaste activiteiten
Op de drie woensdagen staan, telkens van

14u tot 18u, een aantal vaste ingrediënten op

het programma. Zo is CyCLO niet alleen van de

partij met een reparatiestand, maar ook met

een infopunt rond allerlei fietsinitiatieven in

Jette. Voor de allerkleinsten heeft de VGC Sport-

dienst fietsinitiaties in petto en de iets oudere

kinderen kunnen op fietscursus bij Pro Velo. En

wie zich waagt aan een ritje met een Crazy Bike,

ziet zijn durf beloond met een lekker sapje,

maar dan wel zelf getrapt op de smoothie bike!

Workshops en (muzikale) animatie
Naast de reguliere activiteiten heeft elke

woensdag ook een aantal specifieke work-

shops en/of animaties:

15 mei: ‘Pedal Power Music’ (muziek gepro-

duceerd door fietstrappers), knutselwork-

shop fietsversiering, creatieve workshop  

22 mei: workshop deco-objecten bouwen met

fietsonderdelen, Canaroskoop (vissen van

eendjes die zwemmen dankzij pedaalaandrij-

ving door 2 tovenaars), creatieve workshop  

29 mei: Bike Tattoo (fietstattoos met bio-

verf ), Bike Art (schilderen met behulp van

centrifuge aangedreven door fietsen), crea-

tieve workshop

Vollenbike krijgt op 29 mei een memora-

bele finale met een adembenemende BMX-

show, gebracht door de straffe gasten van

Cluut, en feestelijke muzikale omlijsting. Voor

alle fietsspektakel- en feestfanaten: afspraak

op het Mercierplein om 18u, na de namiddag-

activiteiten! 

� Vollenbike

Woensdag 15, 22 en 29 mei 2019

Telkens van 14u tot 18u, op 29 mei tot 21 u

Kardinaal Mercierplein

Gratis toegang
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Nereus: voordeeltarieven 
verlengd voor 5 jaar
Nereus opende reeds 5 jaar jaar gele-
den z’n deuren, tot grote vreugde van
de kleine en grote zwemliefhebbers
uit Ganshoren, maar ook uit Jette en
Koekelberg die kunnen genieten van
voordeeltarieven. Dit samenwerking-
sakkoord werd verlengd voor 5 jaar!

D
e nieuwe overeenkomst tussen

Ganshoren, Jette en Koekelberg zal

5 jaar lopen en voorziet gereser-

veerde banen voor de scholen van

de twee gemeenten en een voordeeltarief

(3¤) voor de bewoners en de leden van het

gemeentebestuur.

Scholen en bewoners
Opdat de leerlingen van de Jetse scholen

regelmatig zouden kunnen zwemmen, huurt

de gemeente Jette twee banen in het zwem-

bad. Deze huur kost 138.000¤ voor het

eerste jaar en 4.000¤ voor de daaropvol-

gende jaren. De bewoners en leden van ge-

meentepersoneel genieten dan weer van een

voordeeltarief van 3¤, buiten de schooluren.

Bij aankoop van 20 toegangen, betalen ze

zelfs slechts 50¤ ipv 80¤, of 2,50¤ per zwem-

beurt. Goed nieuws dus voor de waterratten.

� Zwembad Nereus

Koningin Fabiolaplein 10 - 1083 Ganshoren

Tel : 02.427.19.36

Tarieven en openingsuren 

www.ganshorensport.be 

Een bijzondere sportprestatie geleverd?
Dan verdien je de Jetse sportverdienste

Jette telt heel wat sporters en heel wat
sportmogelijkheden: het omnisport-
centrum, het gemeentestadion, de
tennisvelden, de boulodroom,… Maar
ook de scholencross, de reeks ‘Ik loop
voor mijn conditie’ of de sportcheques
tonen dat sport deel uitmaakt van de
Jetse prioriteiten. Tijdens de Jetse
Sportverdiensten worden de beste
Jetse sporters bovendien jaarlijks in
de bloemetjes gezet.

H
eb je het afgelopen jaar een opmer-

kelijke sportprestatie geleverd? Laat

het ons dan weten, zodat de ge-

meentelijke sportdienst deze kan

opnemen in de lijst van verdienstelijke spor-

ters. Jaarlijks leveren Jettenaren opmerkelijke

sportprestaties, van een gouden medaille op

een juniorenkampioenschap judo tot een titel

in het zaalvoetbal. Op maandag 24 juni krij-

gen de kampioenen, promovendi, recordhou-

ders, maar ook ploegen die zich onderschei-

den door hun fair playgedrag of vrijwilligers

die zich reeds vele jaren inzetten voor hun

favoriete sportclub, de Jetse sportverdiensten

uitgereikt. Kom je in aanmerking met jouw

prestaties als sportieveling of als sportclub?

Geef dan voor 14 juni een seintje aan de ge-

meentelijke sportdienst via het formulier dat

je op de gemeentelijke website vindt.

Meer info: 02.423.12.50 - www.jette.be

� Uitreiking Jetse sportverdiensten

24 juni 2019 om 20u

Gemeentelijke Feestzaal

Kardinaal Mercierplein

Inschrijvingen tot 14 juni via www.jette.be
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Op woensdag 22 mei rekenen de leer-
lingen van de Jetse scholen op u om hen
te komen aanmoedigen tijdens de 34ste

scholencross. Rondom het Jeugdpark
bestrijden ze elkaar per leeftijdscatego-
rie en gaan ze voor de overwinning,
maar proberen ze vooral te genieten
van het sportieve gebeuren.

D
e Jetse scholencross is een traditie

die lang teruggaat. In het Jeugdpark

gaan de leerlingen met elkaar de

strijd aan om de beste tijd neer te

zetten. Maar naast een competitie is dit eve-

nement in de eerste plaats een stimulans om

meer te sporten. In een groen kader, aange-

moedigd door honderden medeleerlingen,

vrienden en familie, raken ze hopelijk besmet

door het sportvirus. 

Kom hen een duwtje in de rug geven door

hen aan te moedigen en voor hen te applau-

disseren.

� 34ste Scholencross

Woensdag 22 mei 2019 vanaf 14u

Jeugdpark – Graafschap Jettelaan

Initiatie hockey
Twee sportdagen met een wereldkampioen voor jonge Jettenaren

Eind maart namen de leerlingen van
het tweede leerjaar van de Jetse ge-
meentescholen deel aan een initiatie
hockey tijdens twee sportdagen, ge-
organiseerd door Royal Daring Hockey
Club Molenbeek. En als kers op de
taart kregen ze de kans om Red Lion
Victor Wegnez te ontmoeten!

H
ockey mag dan al minder populair

zijn dan voetbal, toch kent de sport

al enkele jaren een groeiend succes

bij de jongeren, vooral dankzij de

puike resultaten van de Belgische nationale

ploegen. Ze houdt waarden als respect en

teamspirit hoog in het vaandel en spreekt

daarom zowel meisjes als jongens aan. Ook

op school verdient hockey dus de nodige

aandacht!

Geloof in jezelf!
Omringd door professionele animatoren

werden de Jetse leerlingen op 28 en 29 maart

ontvangen door de directeur van de Molen-

beekse hockeyclub. Ze konden er deelnemen

aan diverse initiatiemodules om zich het hoc-

key eigen te maken, de stick vast te houden,

een bal te slaan, een schot te stoppen,… Ze

kregen ook de kans om ex-clublid en Red

Lion Victor Wegnez te ontmoeten. Die had

zijn gouden medaille meegebracht en nam de

tijd om de kinderen nuttige tips te geven en

hen het geheim van zijn succes toe te ver-

trouwen: ‘blijf in jezelf geloven!’. Een mooie

boodschap voor de potentiële opvolgers! Tij-

dens de pauze kregen de leerlingen water en

een appel, hen aangeboden door de ge-

meente Jette, in het kader van het Viasano-

programma. 

Op het einde van de dag konden de jonge

hockeyspelers huiswaarts keren met een di-

ploma en mooie herinneringen. 

Jetse scholencross
Kom de atleten aanmoedigen

22
mei
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Multidisciplinair
Speelweken - GC Essegem
Leopold I-straat 329

� De speciale ster van kleine

raket (Phanta Rei) 

Kleine Raket houdt heel veel

van haar papa, Grote Raket.

Ze wil hem een speciaal ca-

deautje geven voor zijn ver-

jaardag. Ze vliegt de ruimte in

om een mooie ster te zoeken.

1-5 juli (9u-16u - opvang: 8u-

17u) Voor: kleuters (3-6 jaar)
� Stadsguerilla (Kadanja) 

We gaan de straat op! Daar

ligt veel avontuur en speel-

plezier op ons te wachten.

Want voorbijgangers, die kan

je voor de gek houden.

1-5 juli  (9u-16u - opvang: 8u-

17u) - Voor: kleuters (9-12 jaar)
� Pim Piloot (Phanta Rei) 

Pim Piloot houdt heel veel

van vliegtuigen. Hij heeft er

veel. Een busvliegtuig, een

vrachtvliegtuig, een dubbel-

dekker, een helikopter,... Pim

staat altijd klaar om zijn vrien-

den te helpen.

26-30 augustus 

(9u-16u - opvang: 8u-17u) 

Voor: kleuters (3-6 jaar)
� Natuurweek (7-11 jaar) 

We trekken een week lang het

Brussels groen in om kriebel-

beestjes te zoeken, plantjes te

observeren, stil te staan bij

het milieu en gewoon knots-

gekke dingen doen.

26-30 augustus 

(9u-16u - opvang: 8u-17u) 

Voor: kleuters (3-6 jaar)
� Natuurweek (7-11 jaar) 

We trekken een week lang het

Brussels groen in om kriebel-

beestjes te zoeken, plantjes te

observeren, stil te staan bij

het milieu en gewoon knots-

gekke dingen doen.

26-30 augustus 

(9u-16u - opvang: 8u-17u) 

Voor: kinderen (7-11 jaar)

� Natuurweek (12-15 jaar) 

Voor je weer de schoolbanken

op moet en hele dagen binnen

moet zitten, kan je in de laatste

week van de zomervakantie ge-

nieten van het Brusselse groen.

26-30 augustus 

(9u-16u - opvang: 8u-17u) 

Voor: tieners (12-15 jaar)

Prijs per stage:

70 ¤ - 60 ¤ (tweede kind)

15 ¤ (Paspartoe-kansentarief )
Meer info: www.essegem.be

Open lucht 
De Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172 

De verzorging van de dieren en

de ontdekking van het boerderij-

leven vormen de rode draad in

de stages van de kinderboerderij. 
� Van 5 tot 9 augustus (7 tot 9

jaar)

Van 15 tot 19 juli (wachtlijst) 

(7 tot 9 jaar)

Van 9 tot 16u (opvang ’s mor-

gens vanaf 8u en ’s avonds tot

17.30u

Prijs inbegrepen in prijs van

stage – opvang na 17.30u: 5 ¤)

Prijs: 90 ¤ (5 dagen) + 7 ¤ lid-

geld (1 maal per jaar en per

gezin) 

Inschrijvingen: 

www.kinderboerderijjette.be 

Meer info: 02.479.80.53

deploeg@kinderboerderij-

jette.be

Creatief 
IBO De Puzzel

IBO De Puzzel Magritte en Leo-

pold maken zich klaar om een

leuke vakantie te beleven met

uw kinderen! Het wordt een

weekje vol speelplezier en coole

activiteiten
� Van 1 juli tot 30 augustus

2019 

Prijs: 10 ¤ per dag en per kind,

15 ¤ voor 2 kinderen

Prijs per halve dag: 7 ¤ 

Ouders van kinderen die nog

niet ingeschreven zijn in De

Puzzel, moeten een afspraak

maken om de inschrijvingsfi-

ches in orde te brengen. Dit

kan enkel op afspraak via

0492.22.63.09. 

De inschrijvingen sluiten op

donderdag 27/06.
� Magritte
Wemmelsesteenweg 229 B2

Van 7u tot 18.15u

Enkel voor kinderen uit het

kleuteronderwijs en het 1ste

leerjaar

Reservering voor reeds inge-

schreven kinderen: depuzzelma-

gritte@sint-goedele.be
� Leopold
Leopold I-straat 307

Van 7u tot 18.15u

Voor kinderen uit het lager on-

derwijs en hun kleine broer of

zus

Reservering voor reeds inge-

schreven kinderen: depuzzelleo-

pold@sint-goedele.be 

Meer info:

IBO De Puzzel

02.427.09.44 

Artistiek
Labolobo
Firmin Lecharlierlaan 4

Labolobo verwelkomt kinderen

vanaf 5 jaar voor een ‘kunst en

natuur’-stage met een gevari-

eerd en verrassend weekpro-

gramma. Fysieke opwarming ’s

morgens en plastische creatie in

de namiddag. Het wordt een

zomer vol ontdekkingen en cre-

ativiteit!
� Van 1 tot 5 juli  

Van 9u tot 16u, receptie vanaf

8.30u, opvang tot 18u (10 ¤

per week en per kind)

Info en inschrijvingen:

info@labolobo.eu (met ver-

melding van naam + leeftijd

kind + contactpersoon + tele-

foonnr. + eventuele opvang)

Prijs: 150 ¤ (1ste kind)

kortingen voor gezinnen

Multidisciplinair
Kids’ Holidays Jette
Poelbosdomein - Laarbeeklaan 110

Tijdens de zomervakantie organi-

seert de gemeentelijke dienst

Sport en Kids’ Holidays jaarlijks

een vakantiespeelplein voor kinde-

ren van 3 tot 12 jaar, met op het

programma: creatieve workshops,

sport, zwemmen, minigolf, cultu-

rele uitstapjes,...
� Van 1 juli tot 14 augustus

Van 7 tot 17.30u 

Prijs: 9,5 ¤/dag (19 ¤/dag voor

niet-Jettenaren) (soep en

broodje inbegrepen – picknick

meebrengen)

Info en inschrijvingen:

Gemeentelijke dienst Kids’ Ho-

lidays (Wemmelsesteenweg

100) 02.423.12.47 –

www.jette.be (Vrije tijd –

Jeugd – Kid’s Holidays)

kidsholidays@jette.irisnet.be 

Artistiek
Atelier 34zero Muzeum
Rivierendreef 340

Tijdens de zomervakantie organi-

seert Atelier 34zero Muzeum

beeldhouwstages voor kinderen

van 6 tot 12 jaar. Twee professio-

nele kunstenaars begeleiden de

kinderen en brengen hen in con-

tact met materialen als pleister,

klei, hout, plantaardige materia-

len... Op het einde van elke stage

volgt een mini-tentoonstelling in

het museum.
� Van 1 tot 5 en van 8 tot 12 juli

Van 19 tot 23 en van 26 tot 30

augustus

Van 9u tot 16u (opvang na

16u: 2 ¤/uur)

Prijs: 100 ¤ (materialen en

verzekering inbegrepen –

picknick zelf mee te brengen)

Info en inschrijvingen:  

kinderen@atelier34zero.be  
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Nog op zoek naar een stage voor uw zoontje of dochtertje tijdens de zomervakantie? Jette telt alvast
enkele organisaties die uw oogappels zeker een actieve en/of creatieve vakantietijd kunnen bezorgen.
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Paaseierenjacht
Tennisballen en fairtradechocolade

Op paaszaterdag vond in het Jetse
Garcetpark de traditionele jacht op
chocolade paaseieren plaats. Zowat
600 kinderen en hun ouders tekenden
present voor dit evenement dat elk
jaar weer garant staat voor een gezel-
lige, leuke en lekkere bedoening. 

O
p zaterdag 20 april was in het Gar-

cetpark niets aan het toeval over-

gelaten om het de Jetse jagertjes

naar de zin te maken. Al dan niet

uitgerust met een rieten of stoffen mandje of

een tas doorkruisten ze het zonovergoten

park op zoek naar minstens twee tennisbal-

len die ze konden omwisselen tegen heerlijke

chocolade paashazen of eieren. En om de

sfeer nog wat op te vrolijken, konden de al-

lerkleinsten zich ook vermaken op de spring-

kastelen en andere animaties of op de foto

gaan met de paashaas. Niks nieuws onder de

zon op deze editie, behalve dan dat de paas-

eieren dit jaar van fairtradechocolade waren.

Daar was voor de gelegenheid een wedstrijd

aan verbonden waarmee een heerlijke fairtra-

deverrassing te winnen viel! 

Afspraak volgend jaar voor een nieuwe

editie?

T
ijd om de vakantiesfeer op te roepen

en begin mei naar de paaskermis op

het Kardinaal Mercierplein te trekken.

Tien dagen puur amusement voor het

hele gezin! 

Of het nu gaat om eendjes vissen, schie-

ten, trampolinespringen of zich tegoed doen

aan lekkernijen, op de kermis herbeleeft ie-

dereen zijn kindertijd en amuseren jong en

oud zich te pletter. De paaskermis op het Kar-

dinaal Mercierplein vindt dit jaar plaats van

1 tot 12 mei. Tussen het Garcetpark en het

station zullen een twintigtal stands en attrac-

ties zorgen voor het nodige vertier. 

Kom je met het hele gezin of onder vrien-

den amuseren of genieten van een pakje friet

of een suikerspin! 

� Paaskermis 

Van 1 tot 12 mei 2019

Kardinaal Mercierplein

Plezier, spel en lekkers

Kermis op het Mercierplein
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Wedstrijd Shopping Jette
Hoofdprijs van 1.000 ¤

Tijdens de eindejaarsperiode organi-
seerde de handelaarsvereniging
‘Shopping Jette’ opnieuw haar grote
stempelwedstrijd. Onder de winnaars
werden maar liefst 10.000 ¤ aan aan-
koopcheques verdeeld. De hoofdwin-
naar ging lopen met aankoopbons ter
waarde van 1.000 ¤, te besteden bij de
Jetse leden van Shopping Jette.

D
e eindejaarsperiode vormt traditio-

neel gezien een drukke periode voor

de Jetse handelaars. Om ze nog een

extra duwtje in de rug te geven, or-

ganiseerde de handelaarsvereniging ‘Shop-

ping Jette’ opnieuw een stempelwedstrijd. Bij

elke aankoop bij de deelnemende handelaars

kregen de klanten een stempel. Wie 10 stem-

pels bijeenspaarde, had meteen een volle

spaarkaart en maakte kans op een van de

vele mooie prijzen. Deze gingen van een aan-

koopcheque ter waarde van 10 ¤ tot de hoofd-

prijs van maar liefst 1.000 ¤. In totaal zat er

10.000 ¤ in de prijzenpot. En aangezien al die

cheques enkel kunnen besteed worden in de

deelnemende Jetse handelszaken, betekent dit

een belangrijke steun voor de lokale handel.

Dit jaar ging de hoofdprijs naar Mr. Lombet,

uit… Sint-Agatha-Berchem. Het beste bewijs

dat de Jetse handelszaken ook heel wat klan-

ten van buiten Jette lokken.
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Jacques Brel
Zaterdag 4 mei 2019

Augustijnernonnenstraat, de Loossens-

straat, Delathouwer- en Esseghemstraat.

Inschrijvingen en info:

0472.97.44.48 – 0478.58.09.97

Esseghem 
Zaterdag 4 mei 2019

Esseghemwijk.

Inschrijvingen: 

0495.69.96.23 ou 0485.25.53.40

Info: 0471.43.02.39 - ceco@scarlet.be 

Vergeten Hoek
Zaterdag 18 mei 2019

Wijk Vergeten Hoek.

Inschrijvingen:

amisdecorneille@gmail.com

0470.235.574 (na 16u)

Sint-Clara
Zondag 23 juni 2019

De Heynlaan (tussen het Tircherplein en

de Tonnetgaarde) en de Van Rolleg-

hemstraat (tussen de De Heynlaan en de

Ottengaarde).

Inschrijvingen:

0496.37.83.40

guy.opdebeeck@gmail.com

Rommelmarkt Jaarmarkt
Maandag 26 augustus 2019

Van Bortonne-, Thomaes- en 

Gillebertustraat en Wemmelsesteenweg.

Inschrijvingen via:

www.brocantejette.be 

Vanaf 1 mei voor de omwonenden

Vanaf 1 juni voor de niet-omwonenden

Hulp bij de inschrijving:

Op 16.05 van 13u tot 18u voor de 

omwonenden

Op 13.06 van 13u tot 18u voor de niet-

omwonenden

in de dienst Economisch Leven en 

Animatie – Wemmelsesteenweg 100

Het rommelmarktseizoen draait op volle toeren
Vind je het ook zo aangenaam om op een rommelmarkt te snuisteren en op zoek te gaan naar dat ene
leuke koopje? In Jette kom je zeker aan je trekken. De komende weken staan er 4 rommelmarkten op
het programma.
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Zondagsmarkt op gerenoveerd Spiegelplein
Positieve balans

M
et het voorjaar worden ook de

mooie dagen weer talrijker en als

die op zondag vallen, dan kan de

wekelijkse markt op het Spiegel-

plein en omgeving daar alleen maar wel bij

varen. Daarnaast geniet de zondagsmarkt

sinds de facelift van het plein en de Jettelaan

over een paar extra troeven.

Ruimte
Wie de laatste maanden een bezoekje

bracht aan de Jetse zondagsmarkt, zal onge-

twijfeld ook gemerkt hebben dat de inplan-

ting van de kramen op het plein zelf zorgt

voor een aangenaam gevoel van ruimte. Dit

kan de indruk geven dat het aanbod er ge-

slonken is vergeleken met de situatie voor de

werken, maar niets is een minder waar. Daar

waar de kramen zich vroeger concentreerden

aan de buitenkant van het plein, staan ze nu

meer verspreid over de hele oppervlakte

ervan en vormen ze samen met de terrassen

van de handelszaken – althans als het weer

wat meezit – voor een gezellige drukte.

Bereikbaarheid
De aanleg van tram 9 en de ondergrondse

parking Spiegel mogen dan wel heel wat

kopzorgen met zich gebracht hebben, voor

de zondagsmarkt zijn beide mobiliteitsvoor-

zieningen een zegen. De tram brengt het pu-

bliek tot vlakbij (halte Spiegel) of zelfs

middenin de markt (halte Brusselaars). Het

Spiegelplein ligt trouwens zowat geprangd

tussen de nieuwe tram 9 en tram 19, voor

velen al jaren een vertrouwde lijn voor hun

wekelijkse marktbezoek. 

En wie toch zweert bij koning auto kan onder

het plein de auto parkeren om bovengronds te

genieten van het ruime aanbod en de unieke

sfeer, twee andere troeven van de Jetse zon-

dagsmarkt die gelukkig overeind gebleven zijn… 

Op een paar maanden na is het een jaar geleden dat de Jetse zon-
dagsmarkt haar vertrouwde stek op het Koningin Astridplein en
omgeving terugvond. De eerste maanden was het nog wat wen-
nen voor marktkramers en bezoekers, maar ondertussen loopt
alles op wieltjes. 

JETSE ZONDAGSMARKT IN CIJFERS
� 2 pleinen: Koningin Astridplein en 

Brusselaarsplein

� 3 straten: P. Timmermansstraat, Jetselaan

(kant Jette, tussen Lakenselaan en Léon

Dopéréstraat) en Leopold I-straat

� 155 vaste marktkramers

� +/- 30 losse marktkramers 

� 6.30u: begin zondagsmarkt

� 13.30u: einde zondagsmarkt

� 1.250 lopende meter marktkramen 

� 4 juli 1920: allereerste zondagsmarkt 

Foodtrucks in de 
Tuinen van Jette

Ook de Tuinen van Jette hebben sinds kort weer

hun eigen – zij het bescheiden – markt. Op het

centraal gelegen Jean-Louis Thysplein staat na-

melijk elke vrijdag, van 16u tot 20u, afwisselend

een foodtruck met producten van de zee (La

Mer Du Sud) en een hamburgerkraam (Farmily

Food). Voortaan zijn de Tuinen van Jette aan de

vooravond van het weekend niet ‘vlees noch

vis’, maar ‘vlees OF vis’…   
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I
n maart 2001 ontvluchtte Bahram op 29-

jarige leeftijd samen met zijn moeder en

2 zussen Iran. Geen economische vluch-

telingen, ze waren in hun thuisland be-

duidend rijker dan hier, maar wel vanwege

de onhoudbare repressie in het fanatiek isla-

mitisch land. Ze lieten alles achter, hebben

en houden, vrienden en familie, op weg naar

Europa. Het land van bestemming: onbe-

kend. Uiteindelijk kwamen ze in België te-

recht. Met enkel een basiskennis Engels

verliep het eerste contact bijzonder moeilijk.

Ze werden opgevangen in het asielcentrum

van het Rode Kruis in Yvoir, nabij Namen. Een

harde periode van zes maanden, in oncom-

fortabele omstandigheden, afgesloten van de

buitenwereld, zonder netwerkbereik, waarbij

verschillende nationaliteiten zo goed moge-

lijk probeerden samen te leven.

De eerste naakte vrouw
Na zes maanden ontving de Shamssarya-

familie hun verblijfsvergunning en na een tus-

senstop in Binche kwamen ze in Jette terecht.

Hoe moet ik mijn zussen inschrijven op

school? Waar kan ik terecht voor de elektrici-

teitsaansluiting? Waar kunnen we taallessen

volgen? Bahram had zowat 1 jaar nodig om

met zijn familie volledig georganiseerd te ge-

raken. Maar de inspanningen loonden. Zo

beëindigde zijn zus haar jaar als eerste van

de klas in de Heilig-Hartschool. 

Bahram zelf had in Iran een diploma geo-

logie behaald. Hij werkte er echter ook als

kunstenaar met een passie voor hout. Hij

wou zich dan ook verder specialiseren in de

kunsten. Na 1 jaar Nederlandse les was hij

genoeg gewapend voor zijn ingangsexamen

Vrije Kunsten aan Sint-Lucas. Niet zozeer de

theoretische proef vormde een struikelsteen,

maar wel de praktische tekenproef, naar

model. Voor het eerst in zijn leven zag hij een

naakte vrouw, ondenkbaar in een fanatiek

moslimland. De cultuurschok kon nauwelijks

groter zijn. Bahram vermande zich echter en

slaagde met verve. In het kunstonderwijs

gaat er een nieuwe wereld voor hem open en

de behulpzame docenten zorgen er mee voor

dat Bahram zich steeds beter voelt in België.

Na 3 succesvolle jaren moet hij zijn studies

echter stopzetten van het OCMW. Pas jaren

later, in 2016, keert hij terug naar Sint-Lucas

om zijn Bachelor Vrije Kunsten af te werken.

Op de foto poseert hij trouwens trots naast

zijn eindwerk, een houtsculptuur waar hij 6

maanden bezeten aan werkte.

In de wereld van de kinderen
Nadat hij noodgedwongen een punt zette

achter zijn studies, volgde Bahram een werk-

opleiding kinderopvang en –begeleiding. In

2008 gaat hij aan de slag in het Sint-Pieters-

college, waar hij meer dan 10 jaar later nog

steeds instaat voor de voor- en naschoolse

activiteiten. Hij vindt het fantastisch om zich

dagelijks onder te dompelen in de wereld

van de kinderen. Intussen zag hij reeds vele

tientallen kinderen opgroeien en telkens

weer leeft hij op als hij op straat enthousiast

begroet wordt door een ex-leerling. Intussen

integreert hij zijn kunststudies in zijn dag-

taak. Zo realiseerde hij een voorstelling,

waarbij de kinderen gebiologeerd luisteren

naar zijn sprookjes/verhalen in het Neder-

lands en naar zijn Perzische liedjes.

Ook op privé-vlak evolueerde het leven

van Bahram fel. Intussen telt hij een ruime

vriendenkring, met een amalgaam aan natio-

naliteiten. Op zijn 47ste droomt hij ervan om

een gezin te stichten, maar de cultuurver-

schillen uit zijn opvoeding vergemakkelijken

dit niet. Tenslotte is het niet zomaar een na-

tionaliteit die hij meedraagt, maar een rijke

Perzische cultuur met bijhorende tradities. Dit

past in het rijtje met verschillen tussen Iran

en België. In Iran wordt alles gedeeld en ont-

staan er gemakkelijk vriendschappen. In Bel-

gië verloopt alles rustig en georganiseerd en

groeien vriendschappen moeizamer. Maar

eens de vriendschapsband er is, gaat deze

wel dieper. Maar ondanks het feit dat hij Te-

heran mist, met de Kaspische zee en het El-

boers-gebergte, voelt Bahram zich toch meer

en meer thuis in Jette, 5.000 km verderop.

Als Iranees draag je niet 
zomaar een nationaliteit mee,
maar ook een rijke Perzische

cultuur met bijhorende 
tradities

“
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Jette telt heel wat nationaliteiten. Elk van deze Jettenaren brengt
een eigen, rijke cultuur met zich mee. Zo ook Bahram Shamssarya,
afkomstig uit Iran, net als 52 andere Jettenaren. Het eerste land uit
West-Azië in onze reeks ‘Jettenaren van de wereld’.



D
e kleinste kinderen komen elke

woensdagmiddag samen om te

knutselen met woorden. Daar

komt geen lijm of verf aan te pas,

maar wel lippen, tongen en vele rare hersen-

kronkels. Ze verkennen ieder hoekje van hun

fantasie en maken daar toneel mee. Ook de

grotere kinderen komen één keer per week

samen in het woordatelier. Waarom ze dat zo

leuk vinden?

‘Omdat op toneel van alles mag wat in het

echt niet mag.’

‘Omdat we gek mogen doen: we mogen

ons verkleden, we verzinnen rare dingen,…’

‘Het is fijn om iemand anders te spelen

dan je zelf bent.’

Voor dit toneelweekend verzonnen ze zelf

theaterstukken, zoals ‘Het fantastische maar

grillige leven van topmodel Ciska Van Tasia

en ook haar dood’. Sommigen kozen voor

een bestaand verhaal, zoals ‘Roel met ge-

voel’. Benieuwd? Kom zeker kijken!

Jongeren en drama 
‘Wij willen iets doen met skateboards,

steps en Griekse helden’. De jongeren kiezen

zelf wat ze willen doen. Ze improviseren over

thema’s die hen bezig houden. Ze kiezen

theaterteksten die ze tof vinden. Twee uur in

de week vergeten ze even alle huiswerk en

examens, en veranderen ze in boze moeders,

verlegen superhelden, koelbloedige terroris-

ten, domme criminelen of bloedmooie diva’s.

Zij spelen op zaterdagvond 11 mei ‘Frustra-

tion island’, een theaterstuk met, jawel, ska-

teboards, steps en onverschrokken Grieken. 

Theater spreken, spelen en maken 
Iedere volwassene wil zijn zegje kunnen

doen. Voor sommigen betekent dit overtui-

gender leren spreken voor publiek in de

Woordstudio, anderen spelen liever toneel of

maken zelf hun eigen voorstellingen. In GC

Nekkersdal brengen de volwassenen spel-

theater het stuk ‘De winter onder de tafel’

van Roland Topor. In december maakte deze

groep nog een poppenvoorstelling voor kleu-

ters, maar nu kruipen ze zelf in alle rollen en

tonen ze dat vluchtelingen van alle tijden en

landen zijn. Benieuwd wat er gebeurt als een

vrouw besluit haar keukentafel onder te ver-

huren? Kom dan op vrijdagavond kijken. 

FESTIVAL THEATER EN WOORD
� Kinderen Woordatelier

Donderdag 9 mei om 17u en om 18u
� Volwassenen Speltheater

Vrijdag 10 mei om 19.30u 
� Kinderen Knutselen met Woorden 

Zaterdag 11 mei om 13.30u 
� Kinderen Woordatelier De Zeyp 

Zaterdag 11 mei om 15.30u 
� Tieners Speltheater en JazzPopRock 

Zaterdag 11 mei om 19u 

GC Nekkersdal

Emile Bockstaellaan 107

1020 Laken

Gratis inkom

I 23
Jette info 
Cultuur

JA te gast in GC Nekkersdal  
3 dagen toneel van de bovenste plank 

De jongsten zijn zes jaar, de oudsten hebben een leeftijd waarbij
het onbeleefd is te vragen hoe oud ze zijn. Kinderen, jongeren
en volwassenen kruipen allemaal het podium op, van 8 mei tot
11 mei. Ze volgen woordles in de Jetse Academie.
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E
ditie 2019 van het Artiestenparcours

d’Artistes was de grootste ooit qua

aantal deelnemende kunstenaars. Tij-

dens het weekend bleek het ook een

van de beste edities te zijn qua aantal be-

zoekers. De kunstenaarsateliers, de expo-

plaatsen waar verschillende artiesten

verzamelden, de culturele centra,… Ze trok-

ken allemaal heel wat enthousiaste kijklusti-

gen. Een topeditie!

Het hele weekend lang was het typisch Bel-

gisch lenteweer: zonnige periodes afgewisseld

met fikse buien. Toch liep het storm. Tijdens

de regenbuien schuilde het publiek binnen ter-

wijl ze genoten van het enorme aanbod aan

kunstenaars. De keuze was dan ook erg moei-

lijk. Kiezen voor een leuk adresje waar 1 kun-

stenaar zijn werk toont en de nodige uitleg

verschaft? Of toch maar voor een exporuimte

waar we uiteenlopende artiesten kunnen ont-

dekken? Of halt houden aan unieke plekken,

zoals de O.L.V. van Lourdesgrot of de Sint-Pie-

terskerk, waar de kunstenaars hun werk spe-

cifiek afstemden op de omgeving?

Wie zelf de handen uit de mouwen wou

steken, vond zijn gading op een van de vele

workshops, zoals de graffitiworkshop op het

Kardinaal Mercierplein of de mozaïekwork-

shop bij Art Mosaico. En voor de muzieklief-

hebbers waren er dan weer 16 concerten.

Kortom, de traditionele cocktail van kunst,

muziek, animatie en workshops bleek weer

op heel wat bijval te kunnen rekenen. Het Ar-

tiestenparcours d’Artistes kan terugkijken op

een geslaagde editie.

Artiestenparcours d’Artistes
Uitgeregend maar toch een van de beste edities ooit

De weergoden lieten het
APA dit jaar in de steek.

Toch liep het storm!

“
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2
juni

Dubbel concert Viva!opera
Tenor, sopraan en contralto brengen Verdi en Mozart

P
ubliekstrekker Viva!opera zet tel-

kens weer de kroon op het Abdij-

werk! De traditionele afsluiter van

het seizoen is deze keer in handen

van tenor Denzil Delaere, sopraan Ellen Van-

herck en contralto Sarah Laulan. Deze aan-

stormende talenten hebben al heel wat

bewezen, en dat niet enkel in de Munt, de

Vlaamse Opera of in l’Opéra Royal de Wallo-

nie-Liège, maar ook al in verschillende bui-

tenlandse operahuizen.

Podiumparels
De solisten brengen alle harten op hol met

een meeslepende selectie van meezingers en

podiumparels, van de hand van Verdi en Mo-

zart. De pianosnaren worden gewoontege-

trouw met ferme hand en een warme

glimlach geroerd door Veronika Iltchenko.

Speciaal voor deze topprogrammatie staat

het concert twee keer geprogrammeerd: een

eerste optreden om 11 uur, een tweede om

15 uur.

Viva!opera, met Denzil Delaere (tenor), Ellen

Vanherck (sopraan), Sarah Laulan (contralto)

& Veronika Iltchenko (piano).
Info en tickets: 
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65

� Viva!opera

Klassiek in de Abdij

Zondag 2 juni 2019

Om 11u en om 15u (extra concert)

Dielegemabdij

Tiebackxstraat 14

Met kinderopvang en receptie

Tickets: 10 ¤ / 5 ¤ (-12, +65 

& leden academies Jette)

Als je een vaste bezoeker bent van Klassiek in de Abdij, weet je dat
Viva!opera jaarlijks deel uitmaakt van het programma en dat dit telkens
voor vocaal vuurwerk zorgt. Ook dit jaar staat het concert dubbel ge-
programmeerd, maar wees er toch maar snel bij, want de tickets vliegen
de deur uit!
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Jam'in Jette 2019
Muzikale ontdekkingen in een feestelijke sfeer

D
it jaar vindt het wereldmuziekfes-

tival plaats op vrijdag 17 en zater-

dag 18 mei 2019. Op vrijdag wordt

het klein podium reeds ingepalmd

voor liveconcerten. Vanaf 18u kan je in het

park terecht voor zes concerten en twee dj-

sessies in de Festi’Van.

Zo verwelkomen we ondermeer Anthony Joseph,

de Brits-Trinidadiaanse dichter met zijn explo-

sieve voodoofunk, surrealistische soul en free

jazz. Daarna volgt nog de Belgische beatmaker

Ozferti die afro en electro machtig vermengt.

Concerten en dorpen
Zaterdag blijft de hoofddag van het festival.

Geen excuus om deze muzikale hoogdag te

missen. Tijdens de namiddag starten er reeds

allerhande animaties, in het bijzonder voor ge-

zinnen, met ondermeer een kinderdorp en een

tent met circus- en straattheatervoorstellingen.

Jong en oud komt aan z’n trekken en er zijn ook

nieuwe ontspanningsruimtes voorzien.

Het solidair dorp zet zich in voor een eerlijkere,

duurzame wereld, waarbij de aanwezige vereni-

gingen de hele dag lang duurzame en concrete

alternatieven voorstellen.

Op muzikaal vlak respecteert Jam’in Jette haar

traditie met een eclectisch en kwalitatief pro-

gramma, met reggae, dub, afro, balkan, toua-

reg, groove, blues, hip hop, traditional, latino,

jazz,… Elke muzieksmaak komt aan bod, met

Kongo Blue, Mokoomba, Bernard Orchestar,…

Niets dan muzikale ontdekkingen!

Het hele festival is bovendien gratis! En gedu-

rende twee dagen kan u in de bars en restau-

rants terecht voor kwaliteitsproducten tegen de-

mocratische prijzen. Alles is lokaal, artisanaal

en met liefde bereid.

Jam’in Jette vormt ook de gedroomde plek voor

authentieke ontmoetingen. Een plaats waar ie-

dereen welkom is… Afspraak op 17 en 18 mei

in het Jeugdpark. 

Info: jaminjette.be

� Jam’in Jette

17 & 18 mei 2019

18u>00.45u (vrijdag)

13.30u>1.30u (zaterdag)

Jeugdpark

Jam’in Jette is terug! Jam’in Jette, dat is het grootste gratis festival
in Brussel, met een gevarieerd muzikaal programma, verdeeld over
twee podia. Jaarlijks verwelkomt dit festival tussen de 10 en 15.000
festivalgangers in het Jeugdpark en een honderdtal artiesten van
over de hele wereld.

Jam’in Jette, dat is…

�   2 dagen muzikaal feest
�   16 concerten wereldmuziek
�   15.000 festivalgangers
�   1 kinderdorp
�   1 solidair dorp
�   Bars en restaurants met lokale

producten
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Wheelcharity
Muziekfestival op wieltjes 

Orgelfestival Jette
Bijzondere muzikale belevenis in de Sint-Pieterskerk

1
juni

Op enkele jaren tijd heeft Wheelchai-
rity een mooie plek weten te verove-
ren binnen het Brusselse
muzieklandschap. Dit muziekfestival
is 100% toegankelijk voor iedereen.
Letterlijk want de aandacht gaat uit
naar personen met een fysieke beper-
king, maar ook figuurlijk want het fes-
tival is volledig gratis.

O
ok dit jaar biedt Wheelchairity

weer een mooie line-up. Het fes-

tival richt zich specifiek op opko-

mend, lokaal talent op de rand

van de doorbraak. Je ontdekt er dus de ab-

solute sterren van morgen en dit alles in een

fantastische sfeer.

Spicy mix
Headliner dit jaar is Woodie Smalls. Deze Bel-

gische rapper is tot ver buiten de landsgrenzen

bekend met zijn frisse old school hiphop. Daar-

naast staan er nog mooie namen op de affiche

zoals Mvnsi, de Gentse rapper met Congolese

roots, die zowel geïnspireerd is door Damso als

Bach. Ook Bel-Air passeert de revue. Deze drie

jongelingen hebben een voorliefde voor Joy Di-

vision, The Smiths en Oasis, hetgeen duidelijk

hoorbaar is in hun muziek. Masala zal ook van

de partij zijn. Deze dj eet, drinkt en leeft muziek

en brengt een spicy mix, die je ook regelmatig

op Bruzz kan horen. Daarnaast spelen onder

meer ook nog de Brusselse blues/soulcover-

band De Bleuseleirs op Wheelchairity. Kortom,

Wheelchairity is een festival met het hart op de

juiste plaats en een neus voor talent.

Meer info: www.wheelchairity.be - Facebook

� Wheelchairity

Zaterdag 1 juni 2019 vanaf 13u

Laarbeeklaan 100 - Gratis toegang

Midden mei gaat de 15de editie van het
Jetse Orgelfestival van start. Gedu-
rende vijf opeenvolgende zondagen to-
veren toporganisten de mooiste tonen
uit het waardevolle Van Bever-orgel.

O
rgelmuziek staat garant voor een

bijzondere muzikale belevenis.

Zeker als dit gebeurt op een bij-

zonder orgel zoals het Van Bever-

orgel uit 1898 of in een prachtige omgeving

als de Sint-Pieterskerk.

Op 19 mei bijt Stijn Hanssens, de vaste or-

ganist van de Sint-Pieterskerk, de spits af met

een programma samengesteld uit meesterwer-

ken uit de Franse en Duitse orgelmuziek. Een

week later speelt Jan Vermeire, organist van de

O.L.Vrouw-ter-duinenkerk in Koksijde. Op 2 juni

is Peter Ledaine te gast. Hij brengt een verras-

sende muziekmengeling waarbij ook een reper-

toire uit de 17de en 18de eeuw aan bod komt.

De Brusselse organist Willem Ceuleers vervolgt

op 9 juni met een concert volledig gewijd aan

eigen composities. Het festival wordt op 16 juni

besloten door Katrien Mannaert uit Sint-Niklaas. 

Een toegangskaart voor één concert kost

5 ¤, een abonnement voor de vijf concerten

samen kost 15 ¤. Na elk concert wordt ook

een glaasje aangeboden zodat er wat nage-

praat kan worden of men kan kennismaken

met de uitvoerders. 

� 15de Orgelfestival Jette 

Elke zondag van 19 mei tot 16 juni 2019,

telkens om 16u 

Sint-Pieterskerk

Kardinaal Mercierplein

Toegang: 5 ¤ - 

Abonnement (5 concerten): 15 ¤
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Straatkunstenfestival Voenk
Straattheater, circus en animatie voor het hele gezin

26
mei

H
et startschot wordt gegeven met

‘Oyun’ van Cia El Fedito, een bij-

zondere voorstelling vol ritme,

humor en originaliteit. Maar het

is vooral El Fedito’s jongleerwerk dat je zal

omverblazen. In een universum vol keuken-

materiaal tart de Spaanse jongleur de zwaar-

tekracht. Verwacht je aan vliegende

kookpotten, lepels, touwen en ballen.

Onmiddellijk daarna verhuist het circus-

spektakel naar het Garcetpark. Zoek een

plekje onder de bomen en zet je schrap voor

‘Silk & Pan’ van Gerard Spencer en Juliana Jo-

seph. Een poëtische voorstelling vol kronke-

lende doeken en springende luchtacrobaten. 

‘No Way Back’ is de eerste voorstelling van

het kersverse circusgezelschap Duo Berlingo.

Zonder woorden, maar wel met een stevige

scheut humor, zoeken deze mannen naar een

evenwicht tussen vriendschap en onenigheid.

Eén ding is alvast duidelijk: deze twee kamera-

den hebben een fascinatie voor plastic bakken.

‘Shit Happens’. En dat zal Rudi geweten

hebben in zijn wc-hokje. In het begin lijkt

alles goed te gaan, maar al snel merkt hij dat

er rare dingen aan de hand zijn met zowat

alles in het hokje. Het wc-papier rolt naar

buiten, het slot zit vast, de klink valt eraf…

Halsoverkop probeert Rudi te ontsnappen.

Hij kronkelt zijn lichaam in de gekste richtin-

gen, puft en zucht! Lukt het hem of blijft hij

eeuwig op zijn toilet zitten?

De wetten van de zwaartekracht
Het gezelschap Cirque Rouages presen-

teert ‘Boate’. We zien twee mannen slapen

in een ruwe, houten doos. Plots maken sire-

nes hen wakker. Razendsnel komt het duo in

beweging, zoekt het een evenwicht, valt het…

en trekt het verder. ‘Boate’ is een voorstelling

over vluchten, over zwaarte en over lichtheid,

over jongelui vol kracht en hoop. Een eigen-

tijdse ‘migratie-odyssee’ die de wetten van

de zwaartekracht op de proef stelt.

‘Sobre Rodes’ van Yldor Llach is puur circus.

Kan je rijden met een fiets zonder op het zadel

te zitten,  zonder de pedalen te gebruiken en

zonder handen op het stuur? Kan je een hele

fiets dragen op je kin? Yldor bewijst dat het

kan. Met een combinatie van verfijnde techniek

en humor tovert Yldor Llach de poëzie tevoor-

schijn uit een banaal voorwerp als de fiets. 

Afsluiten doen we met ‘Hircus’ van Cie

Chaussons Rouges. Drie wegen, drie routes en

drie eigenwijze vrouwen… Drie evenwichtskun-

stenaressen, die - soms synchroon, soms op

hun eigen ritme - spelen met ruimte en ge-

wichtloosheid. Samen verkennen ze de gren-

zen van tijd en (on)evenwicht. ‘Hircus’ is een

rustgevende en harmonieuze voorstelling die

je bewust even laat stilstaan bij het hier en nu.

Tussen alle voorstellingen in vind je op

Voenk ook allerlei leuke animatie voor jong

en oud. 

Info: www.jette.be 

� Straatkunstenfestival Voenk

26 mei 2019 van 13u tot 19u

Kardinaal Mercierplein en Garcetpark 

Gratis

Zin in een namiddag vol humoristisch straattheater, spec-
taculaire circusacts en originele animatie? Dan moet je op
zondag 26 mei, nadat je je stemplicht vervuld hebt, zeker
afzakken naar het Kardinaal Mercierplein, voor de zesde
editie van het straatkunstenfestival Voenk.

PROGRAMMA

13u          Animatie (doorlopend)

13.15u    Cia El Fedito - Oyun 

14.05u    Gerard Spencer en Juliana Joseph

- Silk & Pan 

14.35u    Duo Berlingo - No way back 

14.55u    Rudi - Shit Happens 

15.45u    Cirque Rouages - Boate 

16.35u    Yldor Llach - Sobre Rodes   

17.15u     Cia El Fedito - Oyun 

18.05u    Cie Chaussons rouges – Hircus
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C
ross over houdt zich niet aan de

traditionele artistieke voorschrif-

ten: fotografie vertaalt zich in ob-

jecten, performance verbindt

muziek en plastische kunst, sculpturen zijn

ecologisch design en de tekeningen leggen

de vinger op een zwarte actualiteit.

Permanent blauw en donkere bladzijden
Tijdens het Artiestenparcours werkte Laura

ten Zeldam bij de ingang van de kerk aan ‘Bleu

Permanent’ (permanent blauw). De stoep-

krijttekening evolueert naarmate de passage

en de weersomstandigheden. Foto’s tonen de

evolutie van het werk en markeren vervol-

gens de weg naar de exporuimte in de kerk,

om het bezoek te vergemakkelijken.

Aan de linkerkant van het dwarsschip staat

de urne uit gerecycleerde bijbels van Han De-

corte. De urne wordt niet toevallig parallel

met de doopvond geplaatst. Beide sacramen-

ten aan het begin en het einde van het leven

worden op deze manier gerepresenteerd.

De muren van het transept dragen de in-

drukwekkende maar donkere tekeningen van

Joan Cursach. Een aanklacht tegen een maat-

schappij die geen lessen trekt uit de donkere

bladzijden uit haar  verleden.

Met oude postkaarten van het Kardinaal

Mercierplein maakt Maureen Magerman foto-

grafische afbeeldingen op hout, glas en zelfs

in de bijbel. De postkaarten worden gerecon-

strueerd in een vorm die afwijkt van fotogra-

fie maar door het complexe procedé in de

donkere kamer net terugkeert naar de oor-

sprong van het medium.

De video geeft de performance van zater-

dag 27 april weer waar Nick Defour 100 klei-

tabletten ‘offert’. ‘Hekatombe’ stamt uit een

onderzoek naar archaïsche tot hedendaagse

vormen van rituelen en offers.

Op zaterdag 4 mei 2019 nodigt cellist Stijn

Kuppens je uit om in de Sint-Pieterskerk de

concertperformance ‘Inner Cello’ bij te

wonen. Luister naar de variëteit aan klanken

en laat je meevoeren doorheen tijden en cul-

turen. Een niet te missen ervaring.

� Cross over

Van 1 tot 12 mei van 15.30u tot 18u

4 mei om 16u - Concert Stijn Kuppens

Sint-Pieterskerk - Kardinaal Mercierplein

Gratis toegang

Cross over
Expo in dialoog met de Sint-Pieterskerk

5 uiteenlopende kunstenaars
brengen een niet te missen
tentoonstelling die netjes
buiten de lijntjes kleurt

“

1>12
mei

Tijdens het Artiestenparcours kon je reeds de unieke ten-
toonstelling Cross over ontdekken in de Sint-Pieterskerk.
5 kunstenaars treden in dialoog met de Sint-Pieterskerk
voor een expo die netjes buiten de lijnen kleurt.
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GC ESSEGEM JETTE
GEMEENSCHAPCENTRUM ESSEGEM, LEOPOLD I-STRAAT 329 - Facebook @Essegem - www.essegem.be 

WORKSHOP
KIDS LEKKER KOKEN
WOENSDAG 8 MEI, VAN 14U

TOT 16.30U

Koken dat is lekker en gezond!

Samen koken we een grappige let-

tersoep, een spannend dessert en

veel meer! Voor kinderen van 6 tot

10 jaar.

SPORT
GEOCACHING
WOENSDAG 15 MEI, 
VAN 19.30U TOT 21U

Wil je mee doen aan de alom be-

kende schattenzoektocht waar digi-

taal en realiteit elkaar kruisen? Kom

naar het Boudewijnpark en het Laar-

beekbos! Geocaching is een zoek-

tocht op basis van GPS-coördinaten.

Met deze referentiepunten en je

smartphone gaan we aan de slag.

Wat we zoeken blijft tijdens het geo-

cachen steeds een raadsel, maar dat

is juist het leuke van deze mooie

buitensport. Wie een smartphone

heeft, kan deze best meenemen

(één per groep). Afspraak parking

achterkant station Jette

WORKSHOP
KOKEN MET DE BUREN!
MAANDAG 20 MEI, VAN 10.30U TOT

13.30U

Samen koken we lekkere familie-

gerechten. Elke workshop gebrui-

ken we een recept van iemand

anders om te starten. Daarna eten

we gezellig samen. Alle recepten

vind je later ook terug op de me-

nukaart van Taverne Ter Linden. 

ETENTJE
RESTATABLE!
ZATERDAG 25 MEI, VAN 19U TOT 21U

Restatable! brengt mensen bij el-

kaar rond een lekkere maaltijd, ge-

maakt met voedseloverschotten.

Iedereen is welkom aan tafel in

ruil voor een vrije bijdrage. Het

geld van de vrije bijdrages schen-

ken we aan een sociaal project.

FESTIVAL
VOENK STRAATKUNSTENFES-
TIVAL
ZONDAG 26 MEI, VAN 13U TOT 19U

In 2019 is het straatkunstenfestival

'Voenk' aan zijn zesde editie toe.

Zak op zondag 26 mei af naar het

Kardinaal Mercierplein voor een

nieuwe topeditie. Ook dit jaar zet

Voenk één en al spektakel op

touw. Denk aan straattheater, cir-

cus, humoristische sketches en

verrassende animaties. Bekijk het

hele programma op p. 31 en op

www.essegem.be.  

VARIA
CAFÉ SOUVENIR@LABOLOBO
WOENSDAG 5 JUNI, VAN 19.30U TOT

21.30U

Heb jij oude foto’s en affiches? Zin

om verhalen van vroeger te vertel-

len? Kom naar het Café Souvenir

in Labolobo en neem je oude

foto’s en verhalen mee. Zo ontdek-

ken we samen het Jette van vroe-

ger en nu.

Neem alvast een kijkje op

www.erfgoedbankbrussel.be/jette.  

� 1 ¤
Inschrijven verplicht:
walenka.raeyen@vgc.be
0490.40.73.32

� 5 ¤ (KWB-leden: gratis)

Inschrijven: www.essegem.be

� 1 ¤
Inschrijven verplicht:
walenka.raeyen@vgc.be
0490.40.73.32

INFO EN RESERVERINGEN:
GC ESSEGEM

02.427.80.39
ESSEGEM@VGC.BE

WWW.ESSEGEM.BE

INFO

� Gratis 

� Gratis 
Labolobo
Firmin Lecharlierlaan 4

� Gratis 

jette info cultuur
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CASA VERONICA
CAPARTSTRAAT, 13B - Facebook @casaveronica.jette - www.casaveronica.net

CONCERT
JOHAN FOSTIER
VRIJDAG 3 MEI 2019 OM 20U

Johan Fostier volgde klassieke gi-

taar en kamermuziek aan het Ko-

ninklijk Conservatorium van

Brussel. Hij speelde onder meer

met het Nationaal Orkest van Bel-

gië, maar geeft ook soloconcerten,

master classes en zomerstages. 

CONCERT
IL DIAVOLO A QUATTRO
ZATERDAG 11 MEI 2019 OM 19U

Magali Rischette, Enrique Castillo,

Kamal Abdul-Malak en Patrizio Pe-

rucchi zijn vier gitaarvirtuozen die

hun repertoire gestadig opbouwen

en een melomaan publiek willen

laten genieten van rijke, kleurrijke

en contrastvolle muziek.

TABLAO FLAMENCO
IRENE ALVAREZ
ZATERDAG 18 MEI OM 19U

De tablao flamenco zijn er om de

artiesten binnen deze discipline

in de schijnwerpers te zetten.

Deze maand zijn de gasten Irene

Alvarez (dans), Maria Marin

(zang) en Alexander Gavilan (gi-

taar).

CONCERT
WYNAND MAWET
LUDOVIC MONNIER
ZATERDAG 1 JUNI 2019 OM 19U

Wynand Mawet is gepassioneerd

door wereldmuziek en jazz, ter-

wijl de invloeden van Ludovic

Monnier talrijk en divers zijn,

gaande van Steve Reich tot Andy

McKee. Beiden zullen in Casa Ve-

ronica een klassiek solostuk op

gitaar brengen.

� 12 ¤ � 12 ¤ / 15 ¤� 12 ¤ � 12 ¤

CENTRE ARMILLAIRE
DE SMET DE NAEYERLAAN 145 - Facebook @CentreCulturelDeJette - www.ccjette.be 

ZONDAG MET AURÉLIE
LE RÊVE DE VIRGIL (FR)

ZONDAG 5 MEI OM 15

Muzikaal sprookje over de 10-ja-

rige Virgil die over de ongeloof-

lijke gave beschikt om rond te

dwalen in de hoofden van sla-

pende mensen en zo hun dro-

men helpt verwezenlijken. Na

verloop van tijd wordt hij zich

meer en meer bewust van het

belang van zijn krachten.

CINÉ SOUKIRAÏ
LES NEIGES DU KILIMANDJARO
WOENSDAG 8 MEI OM 20U

Hoewel hij zijn werk verloren is,

leeft Michel gelukkig samen met

Marie-Claire. Dit geluk wordt ech-

ter verstoord wanneer twee gewa-

pende en gemaskerde mannen

hen overvallen en wegvluchten

met hun kredietkaarten.

WORKSHOP
INITIATIE SERIEGRAFIE
ZATERDAG, VAN 10U TOT 13U

Ontdek – op minikaders – de

techniek van seriegrafie. Papier,

karton, masker, boekje,…, iedere

deelnemer gaat naar huis met zijn

eigen creaties! Workshop toegan-

kelijk voor 14-jarigen en ouder.  

EXPO
WORKSHOPS TEKENEN VOOR
KINDEREN & ADOLESCENTEN
VAN 20 TOT 24 MEI, VAN 14U TOT 18U

DÉVERNISSAGE OP 25 MEI, VAN

11.30U TOT 13U

Op deze workshops ontdekken

kinderen en adolescenten nieuwe

creaties en artistieke technieken,

zowel op het vlak van tekenen en

schilderen als qua materialen, inkt,

pastel, gouache, aquarel, collage,…

�  Gratis �  7 ¤
Voor kinderen van 4 tot 9 jaar 
Reserveringen: ccjette.be 

�  3,50 ¤
�  20 ¤ (materiaal inbegrepen)

Meer info:
communication@ccjette.be
02.423.20.32 
Inschrijvingen: ccjette.be



LE RAYON VERT 
G. VAN HUYNEGHEMSTRAAT 32 - Facebook @lerayonvert1090 - www.lerayonvert.be 
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PLOEF! PLUS ON EST DE FOUS
BONAVENTURESTRAAT 100 - Facebook @ploef - www.ploef.eu

CONCERT
D’OUEST EN OUEST
DONDERDAG 2 MEI OM 20U

Dit Brussels trio (balafoon, so-

praansaxofoon, contrabas) haalt

zijn inspiratie voornamelijk uit

West-Afrikaanse traditionele mu-

ziek, maar deinst tegelijkertijd

niet terug voor wat improvisatie

op tijd en stond… 

WORKSHOP
‘KOKEN MET WILDE PLANTEN
ZONDAG 5 MEI OM 11U

Met vooraf een plukwandeling

en als afsluiter een gezellige de-

gustatie.

VERNISSAGE EXPO
MAGALI VAN DE WIELE
‘LES NUITS DU SILENCE’
DONDERDAG 23 MEI OM 20U

Het collectief ‘Pèse-moi’ is een

allegaartje van vrouwen van 24

tot 69 jaar die zowel tedere als

bijtende teksten brengen over

een wereld die lak heeft aan

conventies.

VOORSTELLING
COLLECTIEF ‘PÈSE-MOI’ : 
MET SLAMSPEKTAKEL + FREE PODIUM

DONDERDAG 23 MEI OM 20U

Het collectief ‘Pèse-moi’ is een

allegaartje van vrouwen van 24

tot 69 jaar die zowel tedere als

bijtende teksten brengen over

een wereld die lak heeft aan

conventies. 

JAZZ
YANNIS CONSTANS SICILIAN
QUARTET
DONDERDAG 16 MEI OM 20U

Accordeon, klarinet, gitaar en

contrabas zorgen voor duivels

swingende ritmes waar je nooit

genoeg van krijgt!

CONCERT
BACK TO THE GROOVE
QU4RTET’
ZONDAG 26 MEI OM 16U

Kwartet dat het plezier dat ze be-

leven aan muziek wil delen met

het publiek.

CREATIEVE WORKSHOP
FLEURS DE CRUDITÉ
ZATERDAG 11 MEI OM 14.30U

‘Met voedsel mag je niet spelen!’

Oranne neemt deze waarheid

voor een keer niet al te letterlijk

en nodigt je uit om te experimen-

teren met rauwkost. Verras je ge-

nodigden met een fleurige creatie

voor bij het aperitief.

CONCERT
BEAU PARLEUR
ZATERDAG 18 MEI OM 20U

Zonder zichzelf teveel au sérieux te

nemen, bezingt Beau Parleur zijn

emoties, observaties, voorkeur en

misprijzen, als een echt chanson-

nier, gitaar in de hand. Op het po-

dium krijgt hij het gezelschap van

arrangeur en Multi-intrumentalist

Thierry Jaillet.

WORKSHOP
INITIATIE MARIONET SPELEN
ZONDAG 19 MEI, VAN 17U TOT 20U

Marionetten ter grootte van mensen

hebben als karakteristiek dat hun li-

chaam één wordt met dat van de

speler. Tijdens een 3-uur durende

initiatie leert professioneel actrice

en animatrice Elodie Vriamont je de

knepen van het vak. Opgelet: de

plaatsen zijn beperkt.

AVOND
19DE QUIZZ MUSICAL
ZATERDAG 25 MEI OM 19.30U

De onnavolgbare muziekkwis van

Le Rayon Vert is al aan zijn 19de

editie toe. De formule is eenvoudig:

de ploegen dagen mekaar op een

vriendschappelijke manier uit bij

het zoeken naar muzikale titels en

uitvoerders. Met dj Papy in top-

vorm, hapjes, drankjes,… Ambiance

verzekerd! Wacht niet te lang om je

in te schrijven en vergeet niet dat

er extra punten zijn voor wie ver-

kleed is en kan playbacken.

� Gratis
Inschrijven verplicht 

� 15 ¤/10 ¤ 
(studenten, werkzoekenden,
gepensioneerden)
Inschrijven verplicht

� 30 ¤/équipe

Inschrijven verplicht: 
lerayonvert@skynet.be 
Betaling geldt als bevestiging

�  5 ¤
Inschrijven verplicht 
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1 > 12.05 – 15h30-18h

Expo Cross over

Sint-Pieterskerk

Eglise Saint-Pierre

Place Mercierplein

2.05 – 20h

Concert 

Concert D’Ouest en Ouest

Ploef!

Rue Bonaventurestraat 100

3.05 – 18u-20h

Concert

Johan Fostier

Casa Veronica

Avenue Capartlaan 13

4.05

Rommelmarkt Brelwijk

Brocante Quartier Brel

4.05 – 15h30

Baby-Boum

Atelier 34zero

Drève de Rivierendreef 334

4.05 – 16h

Concert 

‘Inner Cello’

Sint-Pieterskerk

Eglise Saint-Pierre

Place Mercierplein

5.05 – 15h

Dimanche d’Aurélie

Le rêve de Virgil

Centre Armillaire

Bd de Smet de Naeyerlaan 145

8.05 – 15h

Ciné Kids

Les nouveaux héros

Centre Armillaire

Bd de Smet de Naeyerlaan 145

8.05 – 20h

Ciné Soukiraï

Les neiges du Kilimandjaro

Centre Armillaire

Bd de Smet de Naeyerlaan 145

9.05 – 20h

Nord de rire #8

Centre Armillaire

Bd de Smet de Naeyerlaan 145

10.05 – 14h

Atelier Falafel

CabaJette

Rue Léopold I-straat 483

Inscriptions : 02.311.40.04

11.05 – 10h-18h

Bike Repair Day

Place Astridplein

11.05 – 15h

V-Day

Place Astridplein

11.05 – 19h

Bar Philo

Les attentats du

11 septembre 2001

Centre Armillaire

Bd de Smet de Naeyerlaan 145

11.05 – 19h

Concert 

Il Diavolo A Quattro

Casa Veronica

Avenue Capartlaan 13

15.05 – 14h-18h

Vollenbike

Place Mercierplein

15.05 – 19h30

Geochoaching

Koning Boudewijnpark

Afspraak Parking achterkant

station

Parc Roi Baudouin

RDV Parking à l’arrière de la

gare

16.05 – 20h

Concert 

Yannis Constans Sicilian

Quartet

Ploef!

Rue Bonaventurestraat 100

17.05 – 16h

Tournoi Kubbtoernooi

Place Mercierplein

17&18.05

Jam’in Jette

Jeugdpark

Parc de la Jeunesse

18.05

Opening Guinguette Fabiola

Ouverture Guinguette Fabiola

Koning Boudewijnpark

Parc Roi Baudouin

18.05

Rommelmarkt wijk 

Vergeten Hoek

Brocante quartier 

Coin oublié

18.05 – 19h

Tablao flamenco 

Irene Alvarez

Casa Veronica

Avenue Capartlaan 13

18.05 – 20h

Concert 

Beau parleur

Le Rayon Vert

Rue Van Huynegemstraat 32

19.05 – 16h

Start Orgelfestival

Début Festival d’orgue

Sint-Pieterskerk

Eglise Saint-Pierre

22.05 – 14h

Scholencross

Cross des écoles jettoises

Jeugdpark

Parc de la Jeunesse

22.05 – 14h-18h

Vollenbike

Place Mercierplein

22.05 – 14h30-18h30

Feestje Jette Met

Fête Jette Met

Place Mercierplein

23.05

Rommelmarkt Sint-Clara

Brocante Sainte-Claire

23.05 – 20h

Collectif ‘Pès-moi’ & slam

Ploef!

Rue Bonaventurestraat 100

23&24.05

Expo Brussel zoemt!

Expo Bruxelles bourdonne !

Het Gemeentehuis

La Maison communale

Chaussée de Wemmelse-

steenweg 100

25.05 – 19h

Restatable!

GC Essegem

Rue Leopold I-straat 329

25.05 – 19h30

Quiz musical

Excelsior

Sint-Pieterskerkstraat

Rue Eglise Saint-Pierre

26.05 – 13h-19h

Voenk

Place Mercierplein

26.05 – 16h

Concert 

Back to the Groove qu4artet

Ploef!

Rue Bonaventurestraat 100

29.05 – 14h-21h

Vollenbike

Place Mercierplein
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