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De senioren trekken de sportschoenen aan
We leven steeds langer. Bovendien wordt het
leven van de senioren de laatste jaren
opmerkelijk gevarieerder. Hun horizon beperkt
zich niet langer tot de dagelijkse routineuze taken
en de vier muren van hun woning waar de
maatschappij hen traditioneel aan hun lot
overliet. Vandaag de dag, beschikken de
gepensioneerden over een uitgebreide waaier aan
mogelijkheden. Ze leiden een actief leven, met
sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling.
Vele senioren kiezen voor een hobby of
vrijwilligerswerk
om
hun
leven
als
gepensioneerde zin te geven. Maar ook de
lichamelijke conditie speelt een belangrijke rol in
de activiteiten van de senioren. Nu de lente er
stilaan aankomt, wijden we ons dossier aan de
sportbeoefening voor senioren. Een overzicht van
de mogelijkheden, met de goede raad van de
dokter.
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Woord van de
Burgemeester

ß

Gemeenteraad in ‘t flits

De gemeenteraad van 26 februari begon met de eedaflegging van
een nieuw raadslid. Daarna gingen de debatten over de verschillende
punten op de dagorde van start.
INTEGRATIE EN SAMENLEVING (VERVOLG). In januari, gaf de

Er is leven na
het pensioen
Een
van
de
meest
opmerkelijke evoluties van onze
maatschappij is de vergrijzing.
Als we deze realiteit onder de
loep nemen, zien we de
verschillende, soms pijnlijke,
aspecten: gezondheidszorg,
zorgverzekering, rusthuizen,
eenzaamheid. Deze dossiers
verdienen zeker en vast onze
aandacht. We zijn echter niet
voldoende bewust van de
positieve zijde van deze
sociale evolutie: onze ouderen
nemen steeds meer een
erkende plaats in binnen onze
samenleving.
Vandaag de dag, gaat men
op 60 of 65 niet langer op
“welverdiende rust”. Men
start een nieuwe periode in
z’n leven. Een periode met
zorgen maar vooral ook met
ontspanning.
In deze krant, stellen we u
verschillende sportactiviteiten
voor die toegankelijk zijn voor
de ouderen in onze gemeente.
Het zijn geen activiteiten om
de tijd te doden. Het zijn vaak
echte
projecten,
die
persoonlijke investeringen
vragen. Maak je borst maar
nat!
Natuurlijk biedt Jette de
ouderen meer dan enkel
sportactiviteiten. De gemeente
stond steeds achter een
politiek waarbij de ouderen
vertegenwoordigd zijn in alle
domeinen van het lokale
leven, in de geest dat er nog
leven is na het pensioen.
Hervé Doyen,
uw burgemeester
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gemeenteraad de goedkeuring voor de toekenning van subsidies van de
Franstalige Gemeenschap voor het interwijkproject van de Foyer culturel jettois
voor de acties in de Belgicawijk. Het COCOF kent een som van 30.809 euro toe
in het kader van de strijd tegen de sociale of culturele uitsluiting. De raadsleden
keurden de toekenning goed van deze subsidies aan het Jetse Centre d’Entraide
en aan het OCMW van Jette voor hun projecten gericht op de omkadering van
kinderen in recreatieve ateliers en de organisatie van alfabetiserings- en Franse
lessen voor volwassenen. De gemeente Jette heeft bovendien stappen
ondernomen om bij het COCOF bijkomende subsidies te bekomen om diverse
projecten te steunen die bijdragen tot de relatie tussen en de intergenerationele
relaties. Drie Jetse verenigingen zouden in aanmerking komen voor deze
subsidies: I have a dream, l’Abordage en de Foyer culturel jettois.

VERLICHTING IN EEN NIEUW KLEEDJE.

De gemeenteraadsleden
keurden de vernieuwing goed van de openbare verlichting in verschillende Jetse
straten; de Théophile De Baisieux-, Gustave Gilson-, Léopold Peret-,
Herreweghe-, de Moranville-, Aloïs Verstraeten- en Pierre Verscheldenstraat. De
keuze van de straten berust op de ouderdom van de huidige verlichting en op
eventuele renovatieprojecten van de openbare ruimte. In de mate van het
mogelijke, heeft de vernieuwing van de verlichting betrekking op verschillende
straten binnen eenzelfde wijk om zo een eenheid te creëren. De keuze van de
verlichting wordt bepaald door het wegtype en door de inrichting van de
openbare ruimte.

SCHOOLMAALTIJDEN VOORTAAN GELEVERD DOOR HET OCMW.
De gemeenteraad besliste een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met
het OCMW van Jette voor de bereiding en levering van de schoolmaaltijden,
de maaltijden voor de opvang van het jonge kind, het vakantiespeelplein en het
gemeentepersoneel. Momenteel, worden deze maaltijden bereid in de keuken
van het gemeentebestuur. Deze keuken voldoet echter niet langer aan de
nieuwe Europese normen. Op 30 juni 2003 sluit ze haar deuren. De
aanpassing van de bestaande keuken of de inrichting van een nieuwe keuken
zou een zware investering betekenen voor de gemeentelijke begroting. Binnen
het kader van de vernieuwing van het rusthuis, beschikt het OCMW over een
nieuwe keuken en kan dus zodoende voor de maaltijden voor het0
gemeentebestuur zorgen. Het OCMW zal voor de bereiding en levering van de
maaltijden zorgen vanaf 1 juli 2003. De overeenkomst voorziet dat het OCMW
een lokaal moet ter beschikking stellen voor de 300 kinderen die momenteel in
de gemeentelijke eetzaal komen eten en dit vanaf de start van het schooljaar in
september 2004.

...........................................
Een nieuw
gemeenteraadslid legt
de eed af
Vanaf 26 februari, maakt Michel Luzolo, verkozen op
de lijst PS-SP.A, deel uit van de gemeenteraad. Hij legde
de eed af voor burgemeester Hervé Doyen. Michel Luzolo
vervangt Mireille Francq die ontslag nam als
gemeenteraadslid om zich voltijds aan haar taak te wijden
als voorzitster van het OCMW van Jette.

VERKIEZINGEN

Noteer alvast...
De volgende zitting
van de gemeenteraad is
voorzien op woensdag
26 maart 2003 om 19u
in het Gemeentehuis
(Kardinaal Mercierplein
1 - niveau 2/3 raadszaal).

MEMO
VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE?
Surf naar www.jette.be.

ADMINISTRATIEF CENTRUM
VAN JETTE

Henri Werriestraat 18-20
1090 Jette - Tel. 02/423.12.11
Openingstijden
• Alle diensten: van 8.30 tot 14 u.
• Behalve de dienst Burgerlijke Stand
van 8.30u tot 12.30u.
• De dienst Bevolking eveneens op
donderdag van 17u tot 19u.

DIENST
SOCIALE ZAKEN
Wemmelsesteenweg 102
1090 Jette - Tel. 02/421.42.01
Open van maandag tot vrijdag
tussen 8.30u en 14u, uitgezonderd
de werklozensteun: van 8.30u tot
12u en van 13.30u tot 15.30u

GEMEENTEHUIS

Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02/423.14.00
• Stempellokaal
Tel. 02/423.14.16

PLAATSELIJK
WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP

A. Vandenschrieckstraat 77
1090 Jette
Tel. 02/423.19.10

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02/422.46.11
• Sociale dienst: 02/422.46.40

Op 18 mei 2003 naar de stembus

Op zondag 18 mei 2003 vinden de parlementsverkiezingen plaats. De Belgen trekken dan naar de stembus om hun
vertegenwoordigers te kiezen in de kamer en de senaat. Als u niet kan gaan stemmen, geven we u reeds enkele raadgevingen mee.
Tot op de dag van de verkiezingen, kan u een aanvraag indienen om te stemmen via machtiging of om uw afwezigheid te wettigen,
indien u voldoet aan een van de voorwaarden (beroepsreden, ziekte of invaliditeit, geloofsovertuiging, studies, beroep van schipper,
marktkramer of kermisreiziger, gevangenisstraf). Indien u op de dag van de verkiezingen op vakantie bent in het buitenland, moet u deze
administratieve stappen twee weken vooraf afhandelen.
Als u wil stemmen via machtiging, kan u een machtigingsformulier bekomen bij de dienst Bevolking - Kieszaken (loket nr 3 Henri Werriestraat 18-20). Als gemachtigde kan elke andere kiezer aangewezen worden. Elke gemachtigde kan echter maar over één
machtiging beschikken. Het machtigingsformulier, ondertekend door u en door de mandataris, en de twee identiteitskaarten moeten
worden getoond in het stembureau op de dag van de verkiezingen. U moet er de vereiste bewijsstukken bijvoegen (attest van de
werkgever, medisch getuigschrift,...). In geval van vakantie in het buitenland, hebt u een certificaat nodig, geleverd door de burgemeester
na het voorleggen van bewijsstukken.
Indien u niet wil stemmen via machtiging, stuur dan uw kiesbrief, vergezeld van een bewijsstuk, terug naar de dienst Bevolking
- Kieszaken (loket nr 3 - Henri Werriestraat 18-20).

LEEFOMGEVING

Nieuws over
het rijbewijs C en D
Alle kandidaten voor een rijbewijs C
(vrachtwagens) of D (autobus) moeten een
medisch rijgeschikheidsattest voorleggen.
Wie een rijbewijs C of D heeft van voor 1
januari 1989, mag tot en met 30
september 2003 met een vrachtwagen of
autobus rijden zonder een medisch
onderzoek te hebben ondergaan, op
voorwaarde dat hij/zij geen personen
vervoert. Indien u zo’n rijbewijs hebt en uw
rijbewijs C en/of D wil bewaren, moet u
dus voor 30 september langsgaan bij de
dienst Bevolking van het gemeentebestuur
met een medisch attest. Wacht niet tot op
het laatste ogenblik, zodat uw rijbewijs op
tijd hernieuwd kan worden.
Dit geneeskundig attest moet
bekomen worden bij het Medisch Centrum
Brussel (Wetstraat 56 in 1040 Brussel - tel:
02.287.06.64),
bij
een
arbeidsgeneeskundige dienst (via uw
werkgever) of bij een arts van het leger of
de federale politie. Als u een afspraak

maakt met de geneeskundige dienst, moet
u ook naar een oogonderzoek vragen,
waarvan u ook een attest nodig hebt.
Voor een nieuw rijbewijs C of D, moet
u zich richten tot de dienst Bevolking van
het gemeentebestuur (loket 10 - Henri
Werriestraat 18-20) met het geneeskundig
rijgeschiktheidsattest groep 2, uw
identiteitskaart, uw huidig rijbewijs, twee
recente pasfoto’s en fiscale zegels t.w.v. 11
euro (te koop in het postkantoor).
Het rijgeschiktheidsattest voor de
groep 2 is altijd in duur beperkt. Voor wie
nog geen 48 jaar is, is het 5 jaar geldig.
Vanaf 48 jaar, is het gelimiteerd tot 53 jaar.
Vanaf 50 jaar moet het om de drie jaar
worden vernieuwd (of een door de
geneesheer bepaalde kortere duur).
Voor
verdere
inlichtingen:
gemeentedienst Bevolking - loket nr 10
- tel: 02.423.12.54.

Info WERVEN
DE MORANVILLESTRAAT
De BIWD (Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie) gaat in de De
Moranvillestraat de leiding in het wegdek vervangen door een leiding in het voetpad.
Sibelga is verantwoordelijke voor de technische controle van de werf. De werken zullen
midden maart van start gaan en zullen ongeveer 8 weken in beslag nemen. De
omwonenden zullen tijdig geïnformeerd worden bij eventuele onderbrekingen van de
watervoorziening. In het kader van deze werken, zullen ambtenaren van de Brusselse
intercommunale in elk huis de aansluiting moeten aanpassen. Een verantwoordelijke zal
contact opnemen met de bewoners om een afspraak vast te leggen. Na afloop, zal de
gemeente van start gaan met de vernieuwing van de voetpaden en de herasfaltering van
het wegdek. Voor verdere informatie over uw watervoorziening: tel: 02.558.31.00 - fax:
02.558.31.39.

HERREWEGHESTRAAT EN VANDENSCHRIECKSTRAAT
De BIWD en Sibelga zullen tijdens de maand maart hun installaties vernieuwen. De
gemeente zal nadien de voetpaden heraanleggen.

BELGICALAAN
De gewestelijke werf is nog steeds aan de gang en wordt tijdens de maand maart
verdergezet.

LONGTINSTRAAT

Zones 30
in het Brusselse
Door de steeds aanzwellende
verkeersstroom, worden twee belangrijke
aspecten van de openbare ruimte bedreigd:
het harmonieuze en dus veilige karakter. Hoe
kan men deze noodzakelijke eigenschappen
vrijwaren? Eerst en vooral door minder snel te
rijden. De algemene afname van de snelheid
resulteert automatisch in een afname van het
aantal ongelukken en leidt vooral tot een
afname van de ernst van de ongevallen. Een
botsing met een wagen tegen 30 km/u,
veroorzaakt hetzelfde effect als een val van de
eerste verdieping. Tegen 50 km/u, is de
botsing vergelijkbaar met een val van de
derde verdieping.
Bovendien wordt de openbare ruimte als
men trager rijdt evenwichtiger verdeeld tussen
de verschillende weggebruikers: de
autobestuurders,
de
voetgangers,
volwassenen en kinderen, fietsers, de skeelers
en alle anderen. Hierom heeft het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest beslist om subsidies
toe te kennen aan de gemeenten voor de
studie van zones waar het autoverkeer
gelimiteerd zal worden tot 30 km/u. Dit
initiatief draagt de naam ‘ZONE 30’.

Hoe zullen de ‘zones 30’
gerealiseerd worden?

De straten in een zone 30 zullen
dermate worden ingericht dat de gehaaste
autobestuurders de wegen niet langer met
een racecircuit verwarren. De weggebruikers
zullen meteen opmerken dat ze in zich in een
‘zone
30’
bevinden.
Er
zullen
snelheidsdrempels worden, verhoogde
voetpaden,
verkeersplateaus,
zigzagdoorgangen,... Het verticaal of in
visgraat parkeren zorgt er eveneens voor dat
de weg wordt versmald en dat de snelheid
wordt beperkt. Om tot een zone 30 te komen,
zal men dus eenvoudige en realistische
aanpassingen doen, in functie van de
subsidies en het gemeentelijk budget.

Wie zal deze ‘zones 30’ helpen
realiseren?
Jullie! Jullie ervaring is het belangrijkste,
jullie kennen de wijken, de problemen, de
kwaliteiten, de gevaren,... Daarom vragen wij
jullie om, als jullie willen bijdragen tot het
welzijn in uw wijk, de onderstaande vragenlijst
in te vullen en terug te sturen. Ook de
ploegen van Jet’Contact zullen bijdragen tot
onze veiligheid door op het terrein de nodige
informatie te verzamelen om het project te
kunnen realiseren.

Zone 30 in Jette: uw mening interesseert ons
Gelieve deze vragenlijst voor 22 maart terug te sturen naar Philippe Caudron,
Mobiliteitsadviseur van de gemeente Jette - Wemmelsesteenweg 102 in 1090 Jette fax: 02.421.70.92 - e-m
mail: phcaudron@jette.irisnet.be
Naam:
Adres:
Tel:
Fax:
E-mail:
Vindt u dat de huidige snelheid van de autobestuurders een gevaar vormt
voor de veiligheid in uw wijk?
JA - NEEN
Hebben recente aanpassingen of herinrichtingen in uw wijk
de veiligheidsproblemen verbeterd?
JA - NEEN
Verduidelijk aub

Midden maart zal de gemeente starten met het vernieuwen van de voetpaden en een
herasfaltering.

DE LEVIS MIREPOIXLAAN
De verbreding van de weg gaat ook tijdens de maand maart verder.

Horecazaken moeten
ruimte voorzien
voor de niet-roker
De meeste horecazaken moeten een deel van hun ruimte voorbehouden voor nietrokers. Dit geldt zowel voor restaurants, als voor tavernes, cafés, koffiehuizen,... Enkel de
zaken met een oppervlakte voor het publiek van minder dan 50 m2 ontsnappen aan de
regeling. In dergelijke kleine zaken zou de sigarettenrook zich sowieso verspreiden over
de hele ruimte, hetgeen de maatregel nutteloos maakt. Voor alle andere zaken die meer
dan 50 m2 oppervlakte tellen, geldt dat ze ruimte moeten voorzien voor de niet-rokers.
Deze oppervlakte moet groter zijn dan de helft van de totale oppervlakte en herkenbaar.
Dit kan via de bekende verboden-te-rokentekens of indien er een algemeen rookverbod
geldt, volstaat een aanduiding aan de ingang “Het is verboden te roken in deze zaak”.
Als er in de rokersruimte voeding of drank wordt geconsumeerd, moet er een
rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem voorzien zijn. Het minimale debiet van de
luchtverversing per uur moet minstens vijftien maal de totale oppervlakte zijn van de zaak,
uitgedrukt in vierkante meter.

Hebt u voorstellen om aanpassingen te doen in de wijk
waardoor de veiligheid verbetert?
Indien ja, welke?
Woont u reeds in een zone 30?
Vindt u het gepast om een zone 30 in te voeren in uw straat?
Welke voor- of nadelen voorziet u?

Vindt u het gepast om een zone 30 in te voeren
in andere nabijgelegen straten?
Indien ja, welke?

JA - NEEN

JA - NEEN
JA - NEEN

JA - NEEN

Welk gebied stelt u voor?
Voor welke reden(en)?
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Politie in de praktijk
Elke maand, zullen we in deze rubriek “Politie in de praktijk”, een thema aanboren rond de relatie tussen u en de
politiediensten. Er zullen raadgevingen worden verstrekt, informatie doorgegeven, om u het leven te vereenvoudigen en
u beter te beschermen. Zo zal u op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes op wettelijk niveau of rond de organisatie
van de diensten van de politiezone Brussel-West.

Foutparkeren
Op vrijdag 21 februari, voerde
de Verkeersdienst van de politiezone
een actie tegen het foutparkeren, een
gedrag waarbij voetgangers in
gevaar worden gebracht. In vier uur
tijd, werden 244 procesverbalen
opgesteld!
- 67 in Sint-Jans-Molenbeek
- 51 in Koekelberg
- 46 in Jette
- 45 in Ganshoren
- 35 in Sint-Agatha-Berchem
We maken van deze gelegenheid
gebruik om u te herinneren aan
enkele basisprincipes die de
autobestuurders moeten naleven. We
weten allemaal dat men NIET mag
parkeren:
- op een zebrapad of op minder
dan 5 meter van een oversteekplaats;
- op minder dan 5 meter van een

straathoek;
- op een bus- of tramhalte, noch
op minder dan 15 meter van deze
stopplaats;
- op elke plaats waar men het
voetgangers- of autoverkeer hindert.
Daarnaast
mogen
wagens
evenmin dubbel parkeren, op
voetpaden, voor garages, in
leveringszones,...
Deze principes lijken logisch,
maar worden spijtig genoeg niet altijd
nageleefd. Terwijl dergelijk gedrag
een reëel gevaar kan vormen voor de
andere weggebruikers. Zo kan
dubbel parkeren “enkel om een krant
te kopen” de oorzaak zijn van zware
ongelukken, net als het parkeren op
een voetgangersdoorgang om snel
iemand uit de wagen te laten.
De weg moet gedeeld worden en

dit belangt iedereen aan. Het nietrespecteren van de elementaire
veiligheidsregels wordt door de
wegcode bestraft en kan dus tot een
proces-verbaal leiden of gerechtelijke
gevolgen
hebben.
Onze
Verkeersdienst zal steeds meer
aandacht besteden aan dit storend en
gevaarlijk gedrag.
Er zullen dit jaar nog acties
volgen met het oog op de
verkeersveiligheid in het algemeen.
Als u echter van goede wil bent en de
verkeersregels
respecteert,
zal
iedereen er wel bij varen.
Voor
verdere
inlichtingen:
Politiecommissariaat - Divisie Jette Kardinaal
Mercierplein
1
02.423.14.00.

Wijkvergaderingen brengen
burger en politie in contact
Met het oog op een
betere communicatie met de
bevolking, organiseerde de
politiezone Brussel-West vijf
wijkvergaderingen in Jette.
Drie
van
deze
wijkvergaderingen vonden
reeds plaats tijdens de
maand februari, in maart
volgen de laatste twee. De
vergaderingen bieden de
burger de mogelijkheid om
de politiezone en haar
werking beter te leren
kennen, terwijl de politie
rechtstreeks kan voelen wat
er leeft bij de mensen en welke hun
bezorgdheden zijn.
Kan er niet wat meer blauw op
straat? Kunnen jullie dubbel parkeren
niet strenger aanpakken? Jongeren
hangen steeds rond in de buurt van
m’n handelszaak en vallen de mensen
lastig, wat kunnen jullie daar aan
doen? Zullen we binnenkort opnieuw
agenten op de fiets zien? Dit zijn maar
enkele van de vragen die de bewoners
stelden aan de burgemeester Hervé
Doyen of korpschef Johan De Becker,
nadat deze zijn uiteenzetting had
gedaan. Ze legden de bezorgdheden
van de bewoners bloot, die vooral
handelen over jeugdbendes, inbraken,
4
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onveiligheid,
verkeersveiligheid,
straatcriminaliteit,...
Allemaal
problemen met een directe impact op
de levenskwaliteit van de Jettenaren.
De verantwoordelijken beantwoordden
alle vragen en noteerden alle
opmerkingen of problemen. De
burgemeester duidde erop dat deze
politiezone
nog
in
haar
kinderschoenen staat en dat de
werking permanent verbeterd wordt.
De burgers, politie en politici moeten
samenwerken om de organisatie van
de politiezone te laten slagen. Bij het
falen van de politiezones zal namelijk
onherroepelijk het spook van de
eenheidspolitie opdoemen.
Op de drie wijkvergaderingen,

konden de meer dan 200
geïnteresseerden
kennis
maken met de korpschef
Johan De Becker, divisiechef
Luc
Dierick,
adjunctdivisiechef Yves Bourlet en
de twee verantwoordelijken
van hun sector. Ook
burgemeester Hervé Doyen
woont de vergaderingen
telkens bij, als lid van het
politiecollege
en
als
vertegenwoordiger van het
politieke bestuur. Korpschef
De Becker geeft met zijn
uiteenzetting een woordje
uitleg bij de werking van de
politiezone. Na de historiek van de
politiehervorming, verduidelijkt hij de
bevoegdheden van de lokale politie
met hun nieuwe taken zoals
ordehandhaving bij betogingen of
voetbalwedstrijden over het hele land.
Daarna gaat hij dieper in op de
zonewerking en -structuur, met de
besluitvorming, de verschillende
diensten en antennes. De korpschef
geeft op een overzichtelijke manier de
mensen een beter beeld van de nieuwe
organisatie en toont de oorzaken aan
van de moeilijkheden die de oprichting
en installatie van de nieuwe zone
kenmerken. Hij ziet de toekomst echter
hoopvol tegemoet, gesteund door een

Bij kleine
snelheidsovertredingen:
ter plaatse 25
euro betalen
Tot nu toe, konden enkel
buitenlanders hun snelheidsovertredingen
meteen ter plaatse betalen. Via deze
maatregel wou men deze personen laten
betalen voor zij opnieuw het land verlieten.
Vanaf 1 maart, is deze toepassing
uitgebreid. Alle automobilisten zullen
voortaan in staat zijn om het bedrag van
hun boete meteen ter plaatse te betalen.
Als de automobilist niet wordt
tegengehouden, wordt de boete
opgestuurd naar de eigenaar van de
nummerplaat, die met waardezegels zal
betalen. Dit levert echter extra
administratief werk op voor de agenten.
Anderzijds zijn er natuurlijk ook praktische
problemen. De autobestuurder heeft niet
altijd 25 euro bij zich. Er is een duizental
draagbare betaalautomaten besteld om
met de bankkaart te kunnen betalen, maar
deze zijn nog niet geleverd.

Welke snelheidsovertredingen?
De nieuwe wetgeving voorziet
verschillende
gevallen:
als
de
maximumsnelheid lager is dan 100 km/u,
dan zal de tolerantiegrens op 6 km/u
liggen en zal directe betaling mogelijk zijn
tot 10 km/u boven de tolerantiegrens.
In de praktijk betekent dit dat als u in
de bebouwde kom rijdt, waar de
toegelaten snelheid 50 km/u is, u uw boete
meteen zal kunnen betalen indien u geflitst
wordt tussen 56 en 66 km/u.
Als de maximumsnelheid 70 km/u
bedraagt, geldt deze regeling als u tussen
76 en 86 km/u rijdt.
Op een rijksweg is de snelheid
beperkt tot 90 km/u, zodat de directe
inning geldt bij snelheden tussen 96 km/u
en 106 km/u.
Op de autosnelweg mag men
maximum 120 km/u rijden en ligt de
tolerantiegrens op 6%. Hier zal de directe
inning toegepast worden tussen 127 en
137 km/u. Een gewaarschuwd man...
doelgerichte organisatie van het werk.
Als voorbeeld haalt hij nog kort het
zonaal veiligheidsplan 2003 aan met
de zeven prioriteiten die extra
aandacht verdienen: diefstal in
voertuigen,
jeugdbendes
en
straatcriminaliteit, interne en externe
communicatie, diefstal in woning,
lokaal verkeer, drugsoverlast en
criminaliteit en de strikte toepassing
van bijzondere wetten voor vb.
handelszaken en leefmilieu.
Via de wijkvergaderingen komen
de politiediensten tegemoet aan een
nood die duidelijk leeft onder de
mensen, nl. contact hebben met de
politie, het gevoel hebben dat ze op de
politie kunnen rekenen, dat er naar
hun problemen wordt geluisterd,... Een
belangrijke stap in de uitbouw van een
performante politiezone.
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Opmerkelijke bomen worden beschermd
Vandaag de dag kunnen we ons onze
straten en lanen nog maar moeilijk
voorstellen zonder bomen. Het Gewest
heeft dan ook het initiatief genomen om de
meest waardevolle bomen te beschermen
en te onderhouden, naar het voorbeeld
van een monument of onroerend goed.
Bomen hebben niet altijd deel
uitgemaakt van de stad. Vanaf de 18de
eeuw verwierven de bomen een plaats in
het straatbeeld bij de aanleg van de grote
lanen. Pas onder Leopold II echter zullen
bomen volledig worden geïntegreerd in de
openbare ruimte, waarbij ze het uitzicht van
de stad voorgoed veranderen. Terwijl de
industriële revolutie volop aan de gang is,
wordt de stads steeds groener. Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest bezit veel
verschillende boomsoorten, als getuige van
de geschiedenis van haar leefmilieu.
Hierom werd er een campagne opgezet om

iedereen te sensibiliseren voor het begrip
‘merkwaardige boom’ en om een inventaris
te maken van deze bomen voor de 19
Brusselse gemeenten. Hiervoor werd de
brochure uitgebracht ‘Heeft u een
opmerkelijke boom?’ en werden 16 bomen
en een tuin als groen patrimonium
beschermd. Voor de gemeente Jette werd
de Quercus frainetto (Hongaarse eik) aan
het uiteinde van de Secretinlaan
opgenomen in de lijst.
Een boom kan als ‘merkwaardig’
gedefinieerd worden nadat experts van de
Directie Monumenten en Landschappen
een diagnose hebben gesteld. Deze
diagnose is gebaseerd op het uiterlijke
aspect van de boom, zijn gezondheid, zijn
fysieke impact op de omgeving en op de
bevolking en uiteraard zijn esthetische
waarde.
Alle Brusselaars worden rechtstreeks

REINHEID

Nieuwe aanhuisophaling
hinderlijke voorwerpen vervangt
containers
Tot eind 2002 konden de Jettenaren om de twee maanden hun
hinderlijke voorwerpen kwijt in de containers die om de twee maanden op
het Kardinaal Mercierplein, in de Schuermansstraat en de Ongenastraat
werden geplaatst. Het gemeentebestuur besliste echter om deze containers
af te schaffen. Het Gewest heeft namelijk de aanhuisophaling van
hinderlijke voorwerpen aangepast, met een ophaling op zondag na
afspraak. Nieuw is de mogelijkheid om dit afval op zondagnamiddag te
laten komen ophalen, waardoor iedereen de mogelijkheid heeft om van
deze dienst gebruik te maken.
Voortaan kunnen de Brusselaars 2 m3 hinderlijke voorwerpen per zes
maanden gratis kwijt. Daarna betaalt u 16 euro per bijkomende m3. Als u
wenst dat Net Brussel uw hinderlijke voorwerpen aan huis komt ophalen,
volstaat het om te bellen naar het gratis nummer 0800/981.81.

Waarheen met uw afval?
Het is ook nog steeds mogelijk om uw hinderlijke voorwerpen aan huis
te laten ophalen via de ophaalacties van de gemeente. In samenwerking
met Net Brussel organiseert het gemeentebestuur vier maal per jaar
ophalingen aan huis van hinderlijke voorwerpen. Merk op dat de
hinderlijke voorwerpen niet op het voetpad mogen worden geplaatst voor
de aankomst van de vrachtwagen. Op de dag van de ophaling moet er
iemand thuis aanwezig zijn. Voor de campagne deze maand kon u zich
vorige maand inschrijven via het antwoordstrookje uit Jette Info. Er vinden
dit jaar vier ophalingen aan huis plaats, waarvoor u zich steeds vooraf moet
inschrijven, van 17 tot 21 maart, van 12 tot 16 mei, van 20 tot 24 oktober
en van 8 tot 12 december. Voor de ophalingsactie tijdens de maand mei,
kan u zich inschrijven via het antwoordstrookje dat u volgende maand in
Jette Info vindt.
Indien u uw grofvuil (elektrische huishoudtoestellen, meubelen,...)
wenst weg te doen, kan u ook terecht in het containerpark van het Brusselse
Gewest. Voor de huishoudens is dit gratis.
Daarnaast kunnen particulieren, handelaars, ambachtslui en kleine
ondernemingen met hun bouw- of afbraakafval (chassis, gootstenen,
rolluiken, marmer, balken,...) eveneens terecht in het containerpark van het
Gewest. Het Gewestelijk containerpark vindt u in de Rupelstraat in 1000
Brussel. Open van dinsdag tot zaterdag van 9u tot 16u.

Groen afval en klein chemisch afval
Takken (met een maximumdiameter van 7cm), ander groen afval en
klein chemisch afval mogen niet in de containers. Met dit afval kan u terecht
bij de dienst Beplantingen (gemeentelijke serres - Laarbeeklaan 120) elke
dinsdag en donderdag van 9 tot 12u en op zaterdag van 9 tot 14u.
Het groen afval wordt tijdens de winter niet langer van deur tot deur
opgehaald. Vanaf de lente zal deze dienst waarschijnlijk worden hernomen.

beïnvloed door de kwaliteit van hun
leefklimaat en de bomen die er groeien.
Dat geldt zowel op het culturele als op het
esthetische gebied. Als burger kunt u
meewerken aan de verfraaiing van het
Gewest in samenwerking met de overheid.
Als u een eigenaar bent of kent van een
boom in het Brusselse die volgens u een
onbetwistbare waarde heeft en die u wenst
te laten opnemen op de beschermingslijst
kan u contact opnemen met de Directie
Monumenten en Landschappen - CCN Vooruitgangsstraat 80 bus 1 - 1035
Brussel. U moet allerlei gegevens
doorgeven zoals stamomtrek en ouderdom
van de boom, via het formulier dat u in de
nieuwe brochure vindt. De brochure is te
verkrijgen bij Info-Patrimonium in de SintGorikshallen (02.512.86.19).

Kortingsbon
na moeizame start
witte zakken
Op 1 januari werd in het Brussels Gewest de witte vuilniszak voor ongesorteerd
afval officieel ingevoerd. Deze vuilniszakken waren in de warenhuizen echter snel
uitgeput, zodat er nog lange tijd ook grijze en zwarte zakken in het straatbeeld
verschenen. Momenteel produceren de verschillende fabrikanten in totaal 1.600.000
witte zakken per week, terwijl er in Brussel een gemiddelde vraag is van 900.000 zakken
per week. De rollen vuilniszakken gaan van 11 tot 24 vuilniszakken. Als alle Brusselse
alleenstaanden en gezinnen bij de invoering witte vuilniszakken aankochten, moesten er
dus meteen enkele miljoenen klaarliggen de eerste dagen. Misschien is het tijdelijke
tekort aan witte zakken tijdens de eerste weken hieraan te danken. Intussen zijn de
problemen echter van de baan en vinden alle Brusselaars hun witte zakken in de
warenhuizen.
Alle Brusselse gezinnen hebben trouwens in hun brievenbus een kortingsbon van 2
euro ontvangen, te gebruiken bij aankoop van een rol witte zakken. Oorspronkelijk was
deze kortingsbon slechts geldig tot 10 februari, maar de geldigheidstermijn van de
kortingsbon werd verlengd tot 20 maart. Vanaf april zullen de controlediensten van het
Brussels Gewest trouwens strenger optreden en mogen er nog enkel witte zakken
worden gebruikt.

Grote ‘Natuurdag’
in de Heymboswijk
Naar goede gewoonte vindt op zaterdag 15 maart
2003 vanaf 10u een grote schoonmaakactie plaats in de
Heymboswijk. De vrijwilligers steken er, op initiatief van het
Heymboscomité en Schepen van Leefmilieu Bernard Lacroix,
de handen uit de mouwen om de Heymboswijk een
opknapbeurt te geven. Tijdens de actie, die in samenwerking
met de vzw “Promotie van Jette” loopt, krijgen de
wandelpaden in en rond het beschermde Heymbos een opknapbeurt. Ook dit jaar
voorziet het gemeentebestuur van Jette voldoende houtsnippers om uit te strooien over
de wandelpaden van het natuurgebied. Verder staan er ook deze keer flink wat kleinere
klusjes op het programma, het onkruid maaien, het vuilnis bij mekaar schrapen,... De
noeste werkers kunnen hierbij gebruik maken van het door de gemeente ter beschikking
gesteld materiaal.
Om de vrijwilligers te bedanken én aan te moedigen krijgen ze gratis een lichte
maaltijd aangeboden door het Handelaarscomité van Galerij Mercure, met de steun van
Schepen van Animaties Bernard Lacroix en het College van Burgemeester en Schepenen

Afspraak op zaterdag 15 maart 2003
tussen 9 en 10u of tussen 13 en 14u in Galerij Mercure
Meer inlichtingen bij Willy Jochmans, Heymboschlaan 113, tel:
02/478.24.64
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Eco-raadgever
informeert,
sensibiliseert en
stelt alternatieven
voor

Binnen het kader van haar stage als
eco-raadgever, zal Barbara Kupisz de
komende maanden aan de hand van een
zestal artikels in Jette Info de Jettenaren
informeren en sensibiliseren over de
afvalproblematiek
en
alternatieven
voorstellen. De eco-raadgever beschikt
over theoretische en praktische kennis rond

leefmilieu en dit op verschillende niveaus,
zowel wetenschappelijk, juridisch, sociaal
als economisch. Maar vooral moet deze
groene raadgever beschikken over
communicatieve
capaciteiten,
gecombineerd met overleg, animatie,
diplomatie en groepsgevoel, om met de
hulp van de verschillende partners de
milieuboodschap zo goed mogelijk over te
brengen.

In de praktijk, zal de eco-raadgever de
inwoners informeren over het huishoudelijk
afval (afvalsortering en -recyclage) en het
niet-gesorteerde afval (witte zakken, klein
chemisch afval, grof huisvuil,...). Daarnaast
zal ze ook raadgevingen meegeven om
onze slechte gewoontes te verbeteren en
om het hergebruik en afvalpreventie te
promoten. In dit eerste artikel van de reeks,
biedt ze een overzicht van ons (gesorteerd)
huishoudelijk afval.

Toon me je vuilnisbak
en ik vertel je wie je bent...
7) Plastic flessen en flacons voor voeding,
shampoo of reinigingsproducten (nietgiftig) met het logo PET, PEHD en PVC
8) Potjes, schaaltjes, bekertjes of zakken
met het logo PP, PS, PSE, PELD/LDPE
9) Cellofaan
10) Plastic flesverpakking
11) Conservenblikken
12) Behangpapier
13) Aluminiumpapier
14) Kartonnen waspoederverpakking
15) Vet papier
16) Spuitbussen
17) Piepschuim

Wat gebeurt er met ons
gesorteerd afval?
Keukenafval
Tuinafval
Plastic
Glas
Papier
Karton
Tetra
Textiel
Metaal
Grofvuil
Chemisch Huishoudelijk Afval
Overige

Waarom het afval sorteren?
Het afval vormt een grote belasting
voor ons leefmilieu. Als we bewust omgaan
met ons afval, kunnen we de afvalberg
aanzienlijk doen afnemen. Een eerste
oplossing is het sorteren van het afval in
functie van het materiaal waaruit het
bestaat. Witte zakken, blauwe zakken,
containerparken, glasbollen zijn maar
enkele van de mogelijkheden waarover we
beschikken om de verschillende soorten
afval kwijt te geraken. Het volstaat om ze
regelmatig en correct te gebruiken. Vergeet
niet dat als u alles en nog wat in de witte
zakken stopt, dit het aantal afval doet
toenemen dat naar de verbrandingsoven in
Neder-Over-Heembeek wordt gebracht.
Zich op deze manier van z’n afval ontdoen
heeft een nefaste gevolgen, zowel voor het
milieu als voor de omwonenden
(geurhinder, bodem- of luchtvervuiling). In
1999, produceerden de Brusselaars
343.506 ton huishoudelijk afval waarvan
289.455 ton werd verbrand. Het afval in
de witte zakken moet afnemen, willen we
de
maximumcapaciteit
van
de
6
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van hun inhoud. Het is dus nuttig om even
te herhalen dat in de blauwe zakken plastic
flessen en flacons horen, metalen
verpakking en tetrabrik drankverpakking.
Alles moet proper en droog zijn. Glas gaat
bij voorkeur naar de glasbollen die
verdeeld over de gemeente te vinden zijn.
Hierdoor zou het volume van de blauwe
zakken aanzienlijk dalen en zou de
behandeling van het glas worden
vergemakkelijkt.
Om uw kennis rond het sorteren van
afval te testen, kan u deelnemen aan de
quiz “Jacht op indringers”. Verdeel het afval
onder de blauwe, gele en witte zakken.

Quiz “Jacht op indringers”
In welke zak (geel, blauw of wit) werpt
u dit afval?
1) Aluminium schaaltjes
2) Enveloppen
3) Kleine yoghurtpotjes
4) Zelfklevers
5) Supermarktzakjes
6) Geplastificeerd papier

De afvalverwerking start in onze
woning en gaat tot het sorteercentrum van
Net Brussel in Vorst. Daar worden de gele
en blauwe zakken leeggemaakt. Hun
inhoud wordt aandachtig gesorteerd om
‘indringers’ te vermijden. Net hierom is ons
sorteerwerk zo belangrijk. Door het correct
uit te voeren, sparen we geld en tijd,
waarbij ons afval z’n juiste bestemming
bereikt.
Op deze manier worden heel wat
verpakkingen die we gebruiken in het
dagelijks leven gerecycleerd. Volgens de
statistieken 2001 van Fost Plus, wordt er
per Brusselaar 80 kg verpakking
gerecupereerd.
Dit
resulteert
in
gerecycleerd materiaal dat herbruikt zal
worden voor nieuwe verpakking en
materialen. Papier en karton, goed voor
meer dan de helft van onze verpakkingen,
worden het vlotst gerecycleerd. Het wordt
hergebruikt voor dagbladen, schriften,
toiletpapier,
zakdoeken,
verpakkingskarton,... Glas is goed voor
ongeveer een kwart van onze
verpakkingen. Het wordt gereinigd,
vermalen en gesmolten op 1600°C. Op
deze manier, is het gerecycleerde gekleurde
glas goed voor 70% van de fabricatie van
donker glas, terwijl men de ambitie heeft
om wit glas te produceren op basis van
50% gerecycleerd materiaal. Aluminium
wordt dan weer aangewend voor nieuwe
verpakkingen, terwijl plaatstaal dient als
basis voor de productie van koetswerk,
elektrische huishoudapparaten,... Het is
dus belangrijk om het wit glas goed te
scheiden van het gekleurd glas, opdat het
wit glas zo zuiver mogelijk zou zijn.

De voordelen van het recycleren zijn
dus overduidelijk. Het zorgt voor een
bezuiniging op primaire materialen en op
energie, net als voor een belangrijke
afname van ons afval.

Een van een miljoen
Brusselaars
Een vaak gehoorde opmerking is “Wat
helpt het? Alleen kan ik niets veranderen.”,
waaruit scepticisme en desinteresse blijkt.
Dit is echter een vergissing. De problemen
rond afvalbeheer vandaag de dag zijn het
gevolg van de individuele actie van
honderdduizenden mensen. Om deze
situatie te veranderen, vooraleer het te laat
is, moet elk van ons zijn gedrag en
gewoontes veranderen. Het sorteren van
afval moet een dagelijkse handeling
worden, een reflex.

Het sorteren van afval heeft
voor mij geen geheimen.Wat
moet ik nog meer weten?
Rond de afvalproblematiek worden
vele informatiecampagnes georganiseerd.
De acties van Net Brussel rond het sorteren
van huishoudelijk afval, de regelmatige
informatie van de gemeente Jette, de
krantenartikels,...
Het
Brussels
Instituut
voor
Milieubeheer (BIM) heeft het project klaar
“Afvalpreventie- en beheersplan in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20032007”. Uit het plan blijkt dat er de
komende maanden nog verschillende
acties zullen worden ondernomen, om ons
te sensibiliseren over de toekomst van ons
leefmilieu.

Meer weten?
Brussels Instituut voor Milieubeheer 02.775.75.75 - www.ibgebim.be
Net Brussel - 0800/981.81 www.netbrussel.be
Fost Plus - www.fostplus.be

De antwoorden op onze quiz

verbrandingsoven niet bereiken.
Ik sorteer mijn afval, wat kan ik nog
meer doen?
U sorteert uw afval? Heel goed. Maar
bent u zeker dat u goed sorteert? Een
overzicht van wat de Brusselaars in hun
gele en blauwe zakken stoppen.
De cijfers van het BIM tonen aan dat
er slechts 2% ‘fout’ afval in de gele zak
terechtkomt. Dit toont aan dat het
selecteren goed verloopt, in elk geval bij de
personen die sorteren. Wat de blauwe
zakken betreft, blijkt dat we niet altijd weten
wat nu precies voor deze zak is bestemd.
Het ‘fout’ afval bedraagt bijna een kwart

1) BLAUW 2) GEEL 3) WIT 4) WIT 5) WIT
6) WIT 7) BLAUW 8) WIT 9) WIT 10) WIT
11) BLAUW 12) WIT 13) WIT 14) GEEL
15) WIT 16) WIT 17) WIT

We leven in een maatschappij die ons
aanzet tot consumeren. We kopen
producten die steeds minder duurzaam zijn,
die we steeds sneller moeten vervangen of
wegwerpen.
Onze
consumptiemaatschappij heeft dan ook af
te rekenen met een enorme berg
huishoudelijk afval. Wist u dat elke
Brusselaar jaarlijks 355 kg afval
produceert, of een beetje minder dan een
kilo per dag? De grafiek die u hieronder
terugvindt, geeft u een overzicht van de
verdeling van ons huishoudelijk afval, alles
bij elkaar genomen (witte zakken,
selectieve ophalingen, containerparken,
glasbollen,...).

JETTTE,

EEN

BRUISENDE

GEMEENTE

Vernieuwd vakantieplein
“Kids Holidays Jette”
bijzonder gesmaakt
In het Poelbosdomein kan je
tijdens de Paasvakantie terecht
voor het vakantieplein ‘Kids
Holidays Jette’. Onder de hoede
van de Dienst Sociale Zaken,
zorgen bekwame animators voor
activiteiten voor de kinderen rond
variërende thema’s.

Kinderboerderij van Jette - Kleine
Sint-Annastraat 172 - 1090 Jette

Stages
Danscentrum
Jette

Van 7.30u tot 18u

Geïnteresseerd?

Infoavond
donderdag 13 maart 2003
om 20u
Firmin Lecharlierlaan 147
1090 Jette

(‘s morgens en ‘s avonds is er
kinderopvang mogelijk)

Inschrijven vanaf 5 maart tussen 13u
en 16u op het nr. 02.479.80.35.

Prijs: 5,5 euro per dag - 9,5
euro per dag voor niet-Jettenaren
Om 12u is er een warme
maaltijd en om 16u een vieruurtje.
De kinderen tussen 2,5 en 6 jaar
krijgen bij aankomst een glaasje
melk.
Informatie en inschrijvingen:
02.421.42.01 - tot en met 21.3.

Aarzel niet om contact
op te nemen met
Kiezen Voor Kinderen
02.426.10.55
e-mail:
kiezenvoorkinderen@skynet.be
of ga naar hun

Van 7 tot en met
11 april 2003
van 9u tot 16u

Prijs: 8 euro per dag

Van 14 tot 25 april

Kiezen Voor Kinderen is een
pleeggezinnendienst.
Via
pleegzorg biedt men de kinderen
met problemen tijdelijk een thuis,
totdat de situatie thuis verbeterd is
en zij terug naar hun eigen ouders
kunnen. Dit gebeurt bijvoorbeeld
bij ziekte van de ouders,
echtscheiding
of
andere
moeilijkheden.
Voortdurend
werft
en
selecteert Kiezen Voor Kinderen
kandidaat-pleeggezinnen,
waarvan
ze
een
bestand
aanleggen. Pleeggezinnen kunnen
gehuwden,
niet-gehuwden,
alleenstaanden, met of zonder
kinderen zijn.

Paasstage

Voor 7- tot 10-jarigen

Voor kinderen van 2,5 tot
12 jaar

Kiezen voor
kinderen,
kiezen voor
pleegzorg

De Kinderboerderij van Jette
organiseert een

Afgelopen zomervakantie, werd de
dagkuur
veranderd
in
het
vakantieplein “Kids Holidays Jette”. De
dagkuur, die reeds bestond sedert
1959, werd vernieuwd op initiatief van
de dienst Sociale Zaken en Schepen
van het Jonge Kind en Gezin Benoît
Gosselin. Meer dan een loutere
naamswijziging,
wenste
onze
gemeente een nieuw concept van
vakantiecentrum in externaat te bieden
aan zijn inwoners.
Zo werden onder meer de
aanwervingscriteria herzien voor de
animators, net als de wijze van
animeren. Er wordt een nieuwe waaier
aan
activiteiten
en
uitgaansmogelijkheden aangeboden
aan de kinderen. In die geest werden
verschillende
partnerschappen
afgesloten. “Sportopolis”, nabij het
AZ-VUB, stelde zijn sportzaal en zijn
psychomotorische zaal dagelijks ter
beschikking. Een ander partnerschap
met het “Centre de Formation Sportive
de Jette” (CFS) zorgde dagelijks voor
sportactiviteiten, omkaderd door
gespecialiseerd personeel, op het
synthetisch
terrein
van
het
gemeentestadion. Ook met de vzw
“Badje” werd samengewerkt voor
activiteiten zoals netbalstages en een
bezoek aan het “Brussels Centrum
voor Opvoeding tot de Natuur”. Een
kleine enquête, gehouden in de loop
van de maanden september en
oktober onder de ouders van de Jetse
kinderen die deelnamen aan het
vakantieplein, gaf bijzonder positieve
resultaten. Talrijke ouders (63%)
stelden een aanzienlijke verbetering
vast van de kwaliteit van de
aangeboden animatie en bijna 75%
onder hen wenst zelfs dat dit type
activiteiten voor de kinderen verder
wordt uitgebreid. Deze goede cijfers
moedigen de verantwoordelijken aan

om hun inspanningen verder te zetten
om de kinderen van onze gemeente
een gezellig en dynamisch speelplein
te bieden.
Dit jaar zal het speelplein geopend
zijn tijdens de Paasvakantie (van 7/4
tot 18/4) en tijdens de maanden juli en
augustus (van 1/7 tot 22/8). De
inschrijvingen voor de Paasvakantie
zijn geopend en u kunt de
inschrijvingsformulieren bekomen bij
de dienst Sociale Zaken, Wemmelse
Steenweg,
102
of
op
het
telefoonnummer 02/421.42.01.

Animators(trices)
gezocht voor
Kids Holidays
Jette !
In het kader van de activiteiten voor
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar op de
vakantiespeelpleinen
in
het
Poelbosdomein, is de gemeente op zoek
naar animators(trices) om de kinderen op
te vangen gedurende de Paasvakantie en
de zomervakantie. Een interessante
vergoeding is voorzien, net als een
dagelijkse warme maaltijd.
De animators(trices) kunnen terecht
in een prachtig groen kader, op twee
stappen van het Koning Boudewijnpark.
Indien je ouder bent dan 17 jaar,
een brevet van animator(trice) of ervaring
als animator(trice) hebt, aarzel dan niet
om je kandidatuur te stellen. Het is een
ideale gelegenheid voor een interessante
vakantiejob.
Indien je belangstelling hebt of
bijkomende inlichtingen wenst, kan
je contact opnemen met de
gemeentelijke dienst Sociale Zaken
op het nummer 02/421.42.02.

☞ 8-9 maart
JONGERENMIX
voor jongeren en volwassenen
muziek en dans
voor jongeren vanaf 10 jaar
45 euro
☞ 5-6 april
HEDENDAAGSE DANS
Stage hedendaagse dans voor gevorderde
volwassenen
60 euro
☞ 14 tot 16 april
JONGERENMIX
Rhythm & Dance
Percussie, hiphop, Afrikaanse dans, funk,...
60 euro
☞ 1 tot 4 juli
JONGERENMIX
+ Party vrijdagavond
75 euro
☞ 7 tot 11 juli
KINDERSTAGE
Dans en beeldende kunst
Voor 8 tot 12-jarigen
+ Presentatie op 11 juli
125 euro
Er zijn kortingen voor meerdere kinderen
uit 1 gezin
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Sport en senioren

Als we het hebben over sport, denken we
meestal meteen aan ontspanning,
gezondheid, prestaties en de jeugd. Een
partijtje squash of een fitnesssessie na het
werk, een fietstochtje in het weekend, de
voetbaltraining van de kleine of een
tennisfinale op televisie. Vaak worden de
senioren over het hoofd gezien als we denken
aan sportactiviteiten. Alsof derde leeftijd
garant staat voor een verminderde
bedrijvigheid.
De laatste jaren, zijn de sportclubs niet
langer enkel voorbehouden voor de
jongeren. Steeds meer volwassenen van alle
leeftijden maken gretig gebruik van de
voorzieningen. Het is opvallend hoe vooral
ook de derde leeftijd steeds meer actieve
ontspanning gaat opzoeken. Senioren zijn
niet langer enkel opa of oma, maar vormen
een evoluerend onderdeel van de bevolking.
De ouderen zijn niet langer op rust, maar
genieten met volle teugen van hun nieuwe
levensstijl. Steeds vaker nemen ze deel aan
sportactiviteiten, als ondersteuning van hun
lichamelijke gezondheid. Deze evolutie
beïnvloedt ook het verenigingsleven. In Jette,
vinden we steeds meer sportclubs voor de
derde leeftijd, waaruit blijkt dat er een grote
vraag bestaat. Vele senioren doen aan sport,
als ontspanning en voor de lichamelijke
conditie. Door hun leeftijd, moeten ze echter
nog meer dan andere sporters met de nodige
voorzichtigheid en voorbereiding te werk
gaan. Een overzicht van de verschillende
aspecten van deze nieuwe trend bij de
senioren.
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Regelmatig en gematigd sporten biedt vele voordelen, vooral op cardiovasculair vlak. Sport kan echter ook aan de basis liggen van
ongelukken, hart en vaat-, beender- of gewrichtsproblemen. De ochtend na een lange joggingtocht kampen we vaak met spierpijn of
voelt de rug wat houterig nadat we in navolging van de wielerhelden in de Ronde van Vlaanderen nog eens op de fiets kropen. De
geneeskunde kent de risico’s van het sporten en speelt een belangrijke rol om kwetsuren te genezen en te voorkomen. De senioren
vormen door hun specifieke lichamelijke conditie een groep die bijzonder gevoelig is voor inspanningen en moeten dus met bijzondere
aandacht te werk gaan.
“Het cardiovasculair systeem, net als de longen, spieren, beenderen en gewrichten, spelen een belangrijke rol bij de impact van
fysieke inspanning op het organisme. Het is intussen duidelijk dat regelmatig sporten zonder overdaad een positieve invloed heeft op het
lichaam, voornamelijk cardiovasculair. Sport kan echter ook aan de oorsprong liggen van hartproblemen, vooral bij wie de lichamelijke
waarschuwingen negeert”, aldus Dhr. Vangrinsven, officiële arts van het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité).
Hoe kan men als men reeds een respectabele leeftijd heeft bereikt, dan best aan sport doen? “Het is erg belangrijk om naar het
lichaam te luisteren, naar de signalen, hoe klein ook, voor, tijdens of na het sporten. Sportgeneeskunde werkt op twee vlakken: preventie
en traumatologie. Preventie wil kwetsuren voorkomen, traumatologie verzorgt ze. In deze domeinen, kunnen we via de pijnklachten
kwetsuren ontdekken of opsporen, die anders kunnen uitgroeien tot serieuze problemen, vooral bij oudere mensen”, meent onze
specialist.

Sport is gezond, als men z’n gezond verstand gebruikt
Betekent dit dat men bij de minste hinder of spierpijn bij de arts moet langsgaan? Natuurlijk niet. Sport blijft een activiteit die
inspanningen vereist. Het is dus normaal dat men na een periode van inactiviteit het lichaam opnieuw voelt werken. Men moet zijn
grenzen leren kennen, de inspanningen leren doseren en progressief het sporten hervatten. Een voorbeeld. Indien u opnieuw wil beginnen
tennissen, kies dan voor een zachte ondergrond, zoals gravel. Deze bodemlaag biedt minder weerstand en is dus minder belastend voor
de gewrichten en ligamenten. Als u wil gaan joggen, start dan met kleine afstanden op een gepast parcours met de geschikte
sportschoenen. Dit zal het welzijn van uw knieën en rug mee
bepalen! Deze bemerkingen lijken evident, maar worden al te vaak
uit het oog verloren. Laat ons echter duidelijk zijn. Het is onnodig
om als het ware een psychose te creëren en de ouderen af te
schrikken om te sporten. Een aangepaste lichamelijke inspanning
betekent een verrijking van de gezondheid en het organisme.
“Het is belangrijk om de risicofactoren te kennen, net als de
medische geschiedenis in de familie”, verduidelijkt dokter
Vangrinsven. “Wederkerende klachten, zoals bijvoorbeeld kniepijn
of kortademigheid, kunnen resulteren in probleemsituaties. Pijn is
als een alarmbel om een diagnose te stellen. Sommige personen
bekampen deze symptomen met ontstekingsremmende middelen,
hetgeen bijzonder gevaarlijk is. Men neemt de pijn weg zonder de
oorzaak aan te pakken, waardoor men de activiteit kan
verderzetten maar het risico loopt op een pijnlijke en zware
kwetsuur”, waarschuwt de dokter.
Het is logisch dat als doorwinterde sporters reeds verschillende
regels moeten naleven, de derde leeftijd hier bijzondere aandacht
moet aan besteden. De boodschap is dus duidelijk. Sporten draagt
bij tot een gezond lichaam, als men z’n gezond verstand gebruikt.
Het is niet nodig om bij uw dokter langs te lopen vooraleer u de
sportschoenen aantrekt. Wees enkel voorzichtig zodat u ook
nadien niet bij hem moet gaan aankloppen...

IN

JETTE

Het verenigingsleven in een
gemeente is een goede barometer
voor de activiteiten bestemd voor de
lokale bevolking. In onze gemeente
kunnen we spreken van een rijk
verenigingsleven. We bieden u een
overzicht van sportclubs in Jette
waar de derde leeftijd terecht kan
om
hun
sporthonger
te
bevredigen...
AMOROS (turnen)
Dhr. De Dobbelaere
Turnzaal Auroreschool
010.41.52.24
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Sport en geneeskunde,
de dokter geeft enkele tips

SPORTCLUBS

Gym ‘JB Jette’
Dhr. Poelman

SENIOREN

WAAR

DE

02.428.16.49
Gym 3de leeftijd
Omnisportzaal
Mevr. Delo
02.425.45.56
La Besace (turnen + volleybal)
Dhr. Van Schepdael
02.426.92.48
Biljartclub ‘Excelsior’
Lokaal ‘The New Wembley’
02.427.23.19
Boulodrome Esseghem
(petanque)
02.424.02.65
De Jetse Bollers - Les Boulistes
Jettois

DERDE

LEEFTIJD

Garcetpark
Dhr. Lapaeyge
02.267.79.95.
Le
Cercle
des
Boulistes
Huybrechtspark (petanque)
van maandag tot vrijdag ter plaatse
Petanqueclub ‘PRE’
Dhr. Van Kildonck
02.332.03.92
Petanqueclub Essegem
Dhr. Vandervort
02.424.02.65
Petanque Cafe Esseghem
02.425.33.24
Mercure Dartsclub
02.478.97.24

TERECHT

KAN

Vie Feminine (Yoga)
Mevr. Lammé
Centre culturel Armillaire
02.425.57.18
Amicale des pecheurs Sportifs
Jettois
Dhr. Keuterickx
02.427.57.89
Pratiquan (Taï-Chi Chuan)
Dhr. Marthoud
02.253.16.95
Ritz Bolwing
02.428.90.78
X-team Bowling
Dhr. Vandenborght
0495.206.397
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De ‘Jetse Bollers’ bollen er lustig op
los
Sinds de ‘Boulodrome’ in het Garcetpark eind 1997 volledig gerenoveerd zijn deuren
opende, petanquen de Jetse Bollers er lustig op los. De tweetalige vereniging telt een
zestigtal leden die elke namiddag hun favoriete hobby kunnen uitoefenen tussen 13u en
18u en soms later. Het lidgeld bedraagt 10 euro per jaar.
Jean Lapaeyge, sinds vier jaar voorzitter van de Jetse Bollers, geeft een woordje
uitleg. “Als het lekker weer is zoals vandaag, kunnen we buiten spelen op de vijf
petanquebanen. Bij slecht weer spelen we binnen in de Boulodrome, waar twee
petanquebanen liggen.”
In de Boulodrome is ook een kleine cafetaria ingericht, waar de spelers of hun
partners rustig een glaasje kunnen drinken, een praatje slaan of een kaartje leggen. “De
hoofdactiviteit blijft natuurlijk petanque”, vertelt Jean Lapaeyge, “maar ook het sociaal
contact speelt een belangrijke rol. We trachten bovendien om maandelijks een gratis
activiteit te organiseren, zoals de Sint-Valentijnwedstrijd of het nieuwjaarsdiner. We zijn
trouwens nog op zoek naar enkele sponsors om deze activiteiten te sponsoren”, geeft hij
lachend mee.
“We kunnen rekenen op een gemiddelde van ongeveer 20 spelers per dag. De club
heeft ook jongere leden met enkele 30- en 40-jarigen, maar het merendeel zijn toch 60plussers. Geïnteresseerden moeten maar eens langskomen. De laatste twee jaar is de club
trouwens serieus gegroeid. De populariteit van petanque neemt de laatste tijd enorm toe.
Petanque is dan ook een schoon tijdverdrijf...”, besluit de voorzitter.

GYMNASTIEK

VOOR DE DERDE LEEFTIJD

Sport en senioren

Aangenaam verrast door
het niveau en de energie
Als men gymnastiek en derde
leeftijd in een adem uitspreekt, maakt
men als snel enkele vooroordelen. We
zien kleine groepjes senioren die
moeizaam enkele oefeningen doen
gedurende een twintigtal minuten. De
realiteit blijkt echter verrassend anders.
We woonden een trainingsessie bij van
de club Gym 3de leeftijd. Een
veertigtal gemotiveerden nam deel
aan een ware fitnesssessie. We waren
aangenaam verrast om de ouderen vol
energie en goedgehumeurd, hele
reeksen ritmische oefeningen uit te
voeren. Elke dinsdag en donderdag
tussen 10u en 11u, komen ze in grote
getale samen om gymnastiek te
beoefenen, die hun lichaam mee
gezond houdt. Dit reeds meer dan vijf
jaar, waaruit toch blijkt dat er in Jette
een grote vraag bestaat naar dit soort
activiteiten.
“We benaming ‘3de leeftijd’ is
ietwat ongelukkig”, vertelt de
lesverantwoordelijke.
“Het
is
vanzelfsprekend dat ik geen klassieke
aerobiclessen geef, omdat dit te zwaar
is voor de ouderen. Bovendien hebben
de deelnemers niet allemaal hetzelfde
niveau. Vanuit mijn opleiding als
kinesitherapeute, richt ik mij op
cardiovasculaire
oefeningen,
stretching en ritmische oefeningen die
het werken van de spieren verstevigen.
Ik tracht de sportieve en preventieve
aanpak te combineren.”
De realiteit verschilt dus nogal van
het traditionele beeld van turnen voor
de derde leeftijd. Bovendien worden er
naast de lessen nog activiteiten
georganiseerd. Het is dus niet enkel
een groep die samenkomt om samen

te sporten, maar een echte club
waarvan de leden ook samen
activiteiten ondernemen.
“Aanvankelijk, werd deze club
opgestart om gepensioneerden een
sportactiviteit te bieden. We stelden
vast dat er een enorme vraag was,
maar dat er heel weinig werd
georganiseerd. Nu hebben de
deelnemers ook contact buiten de
sessies. Zo worden er etentjes of
uitstappen georganiseerd. Dit gaat
duidelijk verder dan enkel de sport”,
verduidelijkt de monitrice.
Vaak neemt de sportbeoefening af
met de jaren. Voorheen was sport
voornamelijk weggelegd voor de
jongeren. Vandaag de dag stellen we
echter vast dat steeds meer
volwassenen en zeker ook senioren
aan lichaamsbeweging blijven doen.
“We komen vaak in contact met
mensen die erover klagen dat ze door
hun leeftijd bepaalde activiteiten niet
langer kunnen doen”, vertelt een van
de deelnemers. “Maar het volstaat om
deze lessen te komen volgen, met een
aangepast programma. Ik verzeker u
dat men zich nadien veel beter voelt.
Ikzelf volg deze lessen reeds 3 jaar en
na elke sessie voel ik me tiptop. Het is
een weldaad voor het hele lichaam.”
De vzw telt momenteel reeds 110
leden, waarvan 60% Jettenaren. Het
succes gaat verder dan de
gemeentegrenzen. Dit toont aan dat
de vraag groot is en ouderdom een
rekbaar begrip geworden is.
Inlichtingen: Gym 3de leeftijd Omnisportzaal - Graafschap Jettelaan
- 02.425.45.56.
Jette info nr. 96 - maart 2003

9
☞

NIEUWS

VAN

HET

PWA-FRONT

Activa Plan:
een 100% Jetse
arbeidsovereenkomst
Sedert januari 2002 stelt Het
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid een
nieuw banenplan voor aan de werkgevers:
het ‘Activa Plan’. De voordelen van het plan
zijn de van de patronale bijdragen en een
financiële tussenkomst in het loon die tot
500 euro per maand per voltijdse
werknemer kan bedragen.
Dhr Scaillet, werkgever in Jette, is
goed geplaatst om de voordelen van het
plan te kennen. Hij staat aan het hoofd
van twee hotels : Eurocap te Jette en
Evergreen te Evere. In het Activa Plan vindt
hij de ideale oplossing om de nood aan
personeel op te vangen. _ van zijn
personeel werd via Activa aangeworven.
Begin februari 2003 deed hij opnieuw
beroep op het PWA van Jette. Ditmaal om
iemand te vinden die voor het onthaal
instaat en tevens de commerciële
contacten legt en onderhoudt.
De hoteleigenaar leerde in

PWA om een advertentie te plaatsen met
een werkaanbieding voor een poetsvrouw.
Daar zij reeds een gelijkaardige functie in
een vermaard Brussels hotel heeft
uitgeoefend en tijdens haar periode van
werkloosheid een opleiding tot inspectrice
heeft gevolgd blijkt Mevr. Benalla de
geschikte kandidaat. De twee partijen
ontmoeten elkaar en enkele dagen later
wordt een Activa-contract tussen Eurocap
en Mevrouw Benalla ondertekend.
Deze samenwerking loopt op rolletjes.
“Het is ontzettend moeilijk om efficient
personeel in deze sector te vinden.
Mevrouw Benalla is echt een zeldzame
parel”, bevestigt uitbater Scaillet. Ook
mevrouw Benalla is opgetogen. “Ik had
nooit gedacht om zo vlug na mijn eerste
contact met het PWA van Jette opnieuw
een job te vinden en dit dan nog in mijn
eigen gemeente op twee stappen van bij
mij thuis!” Zij voelt zich duidelijk goed in

SOLIDARITEIT

49ste
Regenboogactie
Tijdens de maand maart vindt
traditioneel de Regenboogactie plaats van
de vzw Arc-en-Ciel, met als doel acties te
ondersteunen voor de kansarme kinderen in
België. Op zaterdag 15 en zondag 16
maart 2003, zullen jongeren aan uw deur
komen bellen om andere jongeren te
helpen. Via de rondhaling van nietbederfbare levensmiddelen, gerealiseerd
met de jeugdbewegingen, wordt tegemoet
gekomen aan de vraag van kindertehuizen,
jeugdpleinen, jongerencentra,...
In 2002, werd ongeveer 200 ton
verdeeld onder meer dan 260 verenigingen
die kinderen bijstaan. De financiële winst die
deze
geschonken
levensmiddelen
opleverden, werd geïnvesteerd in actieve
ontspanning en kindervakanties. Op 15 en
16 maart 2003, kan u ook uw bijdrage
leveren tot dit nobel doel.
Voor verdere inlichtingen: Vzw Arcen-Ciel - rue du Bien Faire 41 - 1170 Brussel - tel: 02.675.73.11 - fax:
02.675.28.98 - e-mail: arcenciel.asbl@skynet.be - www.arc-en-ciel.be.

International
Peace Race
Bagdad
2003

haar nieuwe job. Het feit dat zij nu een
cursus Engels volgt om de communicatie
met de klanten te verbeteren, is hier een
bewijs van.

1999 via een mailing vanuit de RVA het
plan
‘Activering
van
de
werkloosheidsuitkeringen’
kennen,
voorloper van het huidige Activa Plan. Hij
besluit via het plan een klusjesman en een
assistant-receptionniste aan te werven met
een driejarig contract. Dankzij een
overgangsmaatregel werd het contract van
assistent-receptionniste vernieuwd en in het
Activa Plan ingekaderd.
Langzaamaan werd door middel van
het Activa Plan de ploeg uitgebreid. Voor
beide hotels werden maar liefst zes
bijkomende personen via het plan
aangeworven:
een
commercieel
afgevaardigde, een barman, een afwasser,
een kelner en twee poetsvrouwen. Eén van
deze twee poetsvrouwen is Mevrouw
Benalla, inwoonster van Jette.
In September 2002 kwam zij bij het
PWA van Jette aankloppen om haar Activakaart aan te vragen. Men vraagt haar om
een korte CV op te maken aan de hand
van enkele trefwoorden. Dit alles om haar
beroepsprofiel op te poetsen, kennis te
nemen van haar toekomstige aspiraties en
op te slaan in het gegevensbestand van de
“Activa-werknemers” van het PWA. Midden
oktober 2002, vraagt de heer Scaillet het
10
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Het
PWA,
uw partner.

Het PWA van Jette vzw:
Vandenschrieckstraat, 77-1
1090 Jette tel: 02/423.19.10 - fax:
02/423.19.15 - open van maandag
tot en met donderdag tussen 8.30u
en 11.45u. Voorzitter: Dhr Werner
Daem
Bent u ondernemer, handelaar, oefent u
een vrij beroep uit of bent u zelfstandig en
gevestigd te Jette ? Hebt u last van een te
hoge werkdruk? Is uw onderneming in volle
expansie? Het PWA kan u een grote dienst
bewijzen. Werf via het Activa Plan personeel
aan.
Bent u werkzoekende? Het PWA help
u bij het bekomen van een Activa-kaart en
houdt u op de hoogte van vacatures in uw
gemeente.

Het Jetse sportcentrum ‘Fire Gym’ zakte
midden februari af naar het Midden-Oosten
om deel te nemen aan de International Peace
Race Bagdad. In navolging van een eerste
tocht in december 2002, trok er dit keer een
delegatie van 51 Belgische sportievelingen
voor een week naar de Iraakse hoofdstad. In
totaal, namen 60 landen deel aan deze race.
Deze internationale organisatie is een
initiatief van jonge Iraki’s, genoemd NASYO
(Non Aligned Students and Youth
Organisation). Deze studenten willen met dit
federatief evenement van zich laten horen in
de internationale gemeenschap: twee
loopwedstrijden, van 6 km en 12 km, net als
een fakkeltocht in het hart van de stad.
Het evenement werd een groot succes.
Meer dan 1.000 sportievelingen uit alle
windrichtingen kwamen samen in de Iraakse
hoofdstad. Zweden, Italianen, Australiërs en
zelfs Amerikanen droegen bij tot de vrede.
“De boodschap die we willen overbrengen is
simpel: geen geld voor een oorlog in Irak of
elders, meer geld voor het onderwijs en het
welzijn van de kinderen”, verklaart de
verantwoordelijke van ‘Fire Gym’. De
Belgische delegatie vertrok dan ook niet met
lege handen. Ze hadden medisch en
sportmateriaal en schoolbenodigdheden mee
dat ter plaatse werd verdeeld.

Brussel als
toeristisch en
zakencentrum
Onlangs werd het agentschap
‘Brussel Internationaal’ opgericht om
Brussel te promoten bij toeristen en
zakenmensen. Via een efficiënte en
ervaren dienst, waarbij de voordelen
van onze hoofdstad worden belicht,
moet Brussel uitgroeien tot het
toeristisch en zakencentrum van
Europa. Geen eenvoudige taak.
De dienst richt zich op de toerist,
de zakenman en de bedrijven, die ze
informatie en hulp aanbieden rond
congressen, hotels, restaurants,
sightseeing, transport, cultuur,
specifieke
verzoeken,...
Onze
hoofdstad heeft dan ook verschillende
trekpleisters en biedt zowel de
zakenman als de toerist vele
voordelen. Voor de zakenman is er de
professionele organisatie met de vele
mogelijkheden rond logies en
evenementen. Wat betreft cultuur en
vrije tijd heeft Brussel vele troeven:
meertaligheid, handelscentra en
winkelstraten, gastronomische en
typische restaurants, Art Nouveau, de
Grote Markt, musea, groene
parken,... en natuurlijk het bier en de
pralines.
De promotie van Brussel verloopt
via meertalige affiches en brochures,
via
de
vier
toeristische
onthaaldiensten - op de Grote markt,
in het Europese Parlement, in het
Zuidstation en de luchthaven van
Zaventem -, via beurzen en
wereldwijde advertenties. Het zal de
internationale uitstraling van Brussel
alleen maar ten goede komen.

Zaterdag 19
april 2003
om 11u

REUSACHTIGE
PA A S E I E R E N J A C H T

in het Koning Boudewijnpark
(fase 1 - ingang langs het Lorgeplein, kant Heilig-Hartlaan)

Op jacht naar duizenden paaseieren!
Denk ook aan de andere kinderen. De organisatoren vragen
om niet meer dan 10 eieren mee te nemen.
Ga vervolgens langs de wisselstand waar je ze kan ruilen voor chocolade eieren.
Om alle kinderen een kans te geven eieren te verzamelen,
zijn er drie categorieën voorzien:
- tot 98 cm (vergezeld van de ouders)
- van 98 tot 116 cm
- van 116 tot 140 cm
Voor elke categorie zal er een zone van het park worden voorbehouden.

Zaterdag 3 mei 2003 van 8 tot 18u
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DISCOGROEP
S UensP deE Rjaren
‘70, genoot disco van een
Tijd

ongekende populariteit. Een van de meest
succesvolle discogroepen blijft Boney M. Hits als
Sunny, Ma Baker, Rivers of Babylon en Rasputin
zitten in het geheugen gegrift van al wie de
discojaren meemaakte. Het succes van deze
groep met Antilliaanse roots begint in 1976 met
Daddy Cool. Intussen zijn we reeds meer dan
een kwart eeuw verder en staat Boney M nog
steeds garant voor schitterende disco-optredens.
In hun trofeeënkast pronken intussen 18
platinum LP’s, 15 gouden LP’s en meer dan 200
gouden en platinum singles met in totaal meer
dan 150 miljoen verkochte exemplaren over de
hele wereld.
Nu komt Boney M naar de Nacht der Jetse
Sporters. Een buitenkans om zich opnieuw in de
jaren ’70 te wanen en een nacht te beleven vol
zaterdagnachtkoorts.

Toegangsprijs: 12 euro - kinderen onder de 10 jaar: 5 euro
(kaarten volwassenen niet te koop de avond zelf)
Toegangskaarten en tombolatickets worden verkocht bij de
Jetse sportclubs en bij de gemeentelijke sportdienst (tel:
02.423.12.97)
Reservatie van tafels vanaf 1 maart 2003 bij de opzichter van
de Omnisportzaal, ter plaatse (Graafschap Jettelaan) of
telefonisch (02.478.0.67) tussen 19 en 20u
De winst van de avond wordt verdeeld onder de
sportclubs.

EEN
DE VZW

SCHEPEN

VAN

ORGANISATIE VAN

SPORT TE JETTE EN
SPORT BENOÎT GOSSELIN

T
O
M
B
O
L
A

1ste prijs : 8-daagse cruise Caraïben voor 2 personen, vlucht inbegrepen.

Boney M

Veel plezier!

MET DE STEUN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN, SCHEPEN VAN ANIMATIE
BERNARD LACROIX EN DE VZW “PROMOTIE VAN JETTE”,
VOORGEZETEN DOOR TONY MEULEMANS, IN SAMENWERKING MET HET BIM.

groot feest
in de Esseghemwijk

met

M A X I - R O M M E L M A R KT
in de Dapperheids-,
Esseghemen LoossensVerzetstraat

Inlichtingen en inschrijvingen:
02/538.56.49 bij FARM
(woensdag en vrijdag van 15 tot 18u)
Inschrijvingen eveneens in café Esseghem
(hoek van de Jules Lahayestraat en de Essegemstraat)
op 25 maart en op 8 april van 17 tot 19u

Een hondenwedstrijd, met vele prijzen, medailles en bekers,
het mooiste zinneke bekronen.

zal

De wedstrijd start om 14.30u, op het terrein op de hoek van de Esseghemen Jules Lahayestraat. Inschrijvingen ter plaatse om 14u.
EEN ORGANISATIE VAN DE ESSEGHEMWIJK, IN SAMENWERKING MET SCHEPEN VAN ANIMATIE BERNARD
LACROIX EN DE VZW PROMOTIE VAN JETTE, VOORGEZETEN DOOR TONY MEULEMANS.

Op 13 en 14 september 2003, vindt de 2de editie plaats van

“JETTE, MIJN GEHEIME TIP”
We zullen er alles aan doen om de mooiste en charmantste aspecten van onze
gemeente te laten (her)ontdekken. Hiervoor rekenen we op uw hulp.

Word ambassadeur van uw gemeente.
We zijn op zoek naar Jetse kunstenaars en ambachtslui, personen met een bijzondere
of ongewone hobby... Activiteiten rond leefmilieu zullen zeker onze aandacht trekken,
aangezien dit het thema is van “Jette, mijn geheime tip”.
Als u uw passie wil delen...
Als u vrij bent op 13 en 14 september 2003...
Contacteer ons dan!
Gemeentelijke dienst Animatie - Henri Werriestraat 18-2
20 - tel: 02.423.12.92.
EEN ORGANISATIE VAN SCHEPEN VAN ANIMATIE BERNARD LACROIX
Jette info nr. 96 - maart 2003
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Jette heeft haar cultuurbeleidsplan klaar
Jette heeft binnen het kader van het
Vlaams Cultuurdecreet als een van de eerste
Brusselse
gemeenten
haar
Cultuurbeleidsplan 2003-2007 klaar. Dit
plan tekent, op initiatief van Schepen Werner
Daem, het Jetse culturele leven uit voor de
komende vijf jaar, waarbij zowel de huidige
situatie wordt geschetst, als een visie wordt
gegeven op het cultuurbeleid met concrete
doelstellingen.
Het
voorlopig
overlegorgaan,
samengesteld uit 16 leden uit het culturele
en het politieke leven, zal het
cultuurbeleidsplan begeleiden. Dit zal
gebeuren in samenwerking met verschillende
partners zoals de culturele medespelers
(bibliotheken,
muziekscholen,
gemeenschapscentra,...), de verenigingen,
externe deskundigen, de gemeentelijke
diensten en natuurlijk de bevolking.

Reeds rijk cultureel leven
Als gemeente binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, kent Jette alle vooren nadelen binnen een hoofdstedelijke
context: werkloosheid, kansarmoede,
vervuiling, eenzaamheid, maar ook een
enorme culturele diversiteit, levendigheid,
nabijheid… Jette kan reeds rekenen op een
rijk cultureel leven. Verscheidene
gemeentelijke diensten zorgen jaarlijks voor
vele culturele evenementen, net als het
gemeenschapscentrum Esseghem en de vele
verenigingen, terwijl onze gemeente ook
over twee musea beschikt met Atelier 340 en
het René Magritte Museum. Het rijke en
diverse culturele leven heeft er mee voor
gezorgd dat het goed leven en wonen is in
Jette.
Niet
alleen
moeten
de
Nederlandstalige Jettenaren niet langer het
centrum van Brussel opzoeken voor hun
dosis cultuur, maar bovendien zijn er ook
steeds
meer
taaloverschrijdende

evenementen zoals Rockardinal, Jazz Jette
June en Afro-Disiac.
De gemeente wil met de overige
Nederlandstalige culturele medespelers een
progressief cultuurbeleid voeren, waarbij
ook sociaal-cultureel werk in de buurten en
vormingswerk belangrijk zijn. Het socioculturele aspect van onze samenleving moet
zorgen voor een verhoogde levenskwaliteit.
Cultuur moet aansluiten bij de
belevingswereld van alle lagen van de
bevolking, waarbij de cultuurbeleving de
verschillende bevolkingsgroepen (dichter) bij
elkaar brengt.

Samenwerking tussen
verschillende culturele
medespelers
In de praktijk houdt dit in dat Jette een
open en gastvrije gemeente moet zijn, waar
er respect is voor elkanders eigenheid en
waar de Jettenaar actief deelneemt aan het
culturele leven. Voor de uitwerking van het
cultuurbeleid, zal er naar enkele
doelgroepen specifieke aandacht uitgaan.
Vooreerst moet men toekomstgericht denken
en zich richten op de jeugd, waaronder de
allochtone gemeenschap, en op de
studenten, waarbij bijzondere aandacht zal
gaan naar de studenten van de
Erasmushogeschool en de VUB-faculteit,
goed voor meer dan 4.000 studenten. Maar
ook de senioren en de werklozen en
kansarmen zullen in het bijzonder worden
aangesproken. Senioren zijn trouwens
aangewezen personen om een cultuurbeleid
mee uit te bouwen daar zij zowel over veel
vrije tijd beschikken als over ervaring. Ook
op de hulp van vrijwilligers wordt gerekend
voor de verdere ontwikkeling van het
culturele leven.
De samenwerking tussen de

Vrijwilligers met een hart
voor cultuur gezocht
Heb je een hart voor cultuur?
Wil je in je vrije tijd meewerken
aan een uniek project in Jette?
Heb je een voorliefde voor kunst?

HET RENÉ MAGRITTE MUSEUM
zoekt
een paar vrijwilligers
om een handje te helpen op zaterdag
en af en toe op zondag
Activiteiten:
- ontvangst en begeleiding van bezoekers
- korte uitleg geven over het museum
- toezicht in de vertrekken
- kleine art shop
Alle activiteiten gebeuren in samenwerking met het personeel.
Voor informatie: André Garitte - René Magritte Museum Esseghemstraat 135 - 1090 Jette - tel: 02.428.26.26
of 03.449.66.14.
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verschillende culturele medespelers is
essentieel voor het welslagen van de
culturele plannen. Het creëren van een
groepsgeest tussen de verschillende culturele
medespelers zal de positieve resultaten van
het cultuurplan mee bepalen. Samen willen
ze van Jette een gemeente maken waar
iedereen, jong en oud, arm en rijk, Belg en

amateurkunsten’
en
performante
medewerkers zijn maar enkele van de
voorbeelden die in de praktijk zullen leiden
tot een verrijkt cultureel leven.
GEÏNTERESSEERDEN KUNNEN EEN KOPIE VAN
HET CULTUURBELEIDSPLAN AANVRAGEN BIJ SCHEPEN
WERNER DAEM, HENRI WERRIESTRAAT 18-220,
02.423.13.72.

Activiteiten Gemeenschapscentrum Essegem
Op vrijdag 21 maart 2003 vindt om 20u de LENTEQUIZ “algemene kennis” plaats in
GC Essegem (Leopold I-straat 329). U kan zich inschrijven in groepjes van maximum 5
personen. Tel: 02.427.80.39.
Op zondagvoormiddag 30 maart 2003 om 10.30u kunnen de kinderen, hun
ouders en grootouders genieten van de KINDERTHEATERVOORSTELLING ‘Mollige muizenissen’.
Vanaf 8u ‘s morgens, krijgen de bezoekers bovendien een gezond en lekker ontbijt
aangeboden. Het kindertheater ‘Mollige muizenissen’ handelt over een mol en zijn
vriend muis. De luie mol vertelt verhalen over zijn vriend muis, de uitvinder. In een lied
tovert hij allerlei kleuren tevoorschijn terwijl ze samen muziek spelen met de elektrische
bas, gitaar, viool en accordeon. Vaak is daar de hulp van het publiek bij nodig.

AGENDA
allochtoon,
zowel
als passief
Plan B kan
en Flegma. Plan
Nog
tot actief
9.03:
deelnemen
staatvia garant voor
T e n t o oaan
n s t het
e l l culturele
i n g Bleven
sfeervolle,
‘Matières
grasses’
door
jeugdwerk,
wijkanimaties,
festivals, soms melige
maar
vooral
Erwan Ballan
eneenJeancursussen
voor
breed
publiek,
visuele
François Demeure. In meeslepende
ondersteuning
het verenigingsleven,
humor. Flegma is een
Atelier 340vanMuzeum
dat ‘snapshot
(de Rivierendreef
promotie
van de lokale340).
culturele duo
instellingen
comedy’
Open
van de
donderdag
zoals
de
bib,
muziekacademie
en
het 20 brengt.
Donderdag
maart
tot
zondag
en
gemeenschapscentrum...
feestdagen van 14 tot 2003 - 20u - Polyzaal
Nederlandstalige
bib 19u.
Op 22
Initiatieven
vanjanuari,
verenigingen
bijstaan, Mercierplein
kinderatelier
tussen
6 en Kardinaal
repetitielokalen
voor 6 -jonge
1090 Jette 13 jaar met Erwan
Ballan.
Info tentoonstellingen
en Toegang
muziekliefhebbers,
van5 euro - Info:
02.423.13.73.
r e skunstenaars,
e r v a t iactieve
e s : wisselwerking
jonge
02.424.24.12.
23.03:
Maxitussen amateur- en professionele
kunsten,
Op
Nog
tot
16.03: rommelmarkt.
verder
samenwerken
met
bestaande,
T e n t o o n s t e l l i n g zondag 23 maart 2003
tussen
R a y m
o n zoals
d ‘week
kwaliteitsvolle
initiatieven
van9deen 17u is er op

Vanderhaegen. Tot en
met 16 maart kan u in
de Oude Abtswoning
van
Dieleghem
(Tiebackxstraat 14 1090 Jette) terecht voor
e
e
n
overzichtstentoonstellin
g
van
Raymond
Vanderhaegen.
Z’n
dromerige werk neemt
het op tegen de
dagdagelijkse
werkelijkheid en neemt
de toeschouwer mee op
een tocht ver weg van
deze saaie trivialiteit.
Breng een bezoekje aan
de tentoonstelling en
laat je meeslepen... Alle
dagen open van 14u
tot 18u, behalve op
maandag.
Gratis
toegang.
15.03: Natuurdag in
de Heymboswijk. Naar
goede gewoonte vindt
op zaterdag 15 maart
2003 vanaf 10u een
grote schoonmaakactie
plaats
in
de
Heymboswijk. Afspraak
op zaterdag 15 maart
2003 tussen 9 en 10u
of tussen 13 en 14u in
Galerij Mercure. Meer
inlichtingen bij Willy
J o c h m a n s ,
Heymboschlaan 113,
tel: 02/478.24.64.
20.03: Comedy. Op
donderdag 20 maart
kan u genieten van
comedy in de bib met
‘Groeten uit Puilen’ van

het
Kardinaal
Mercierplein een maxirommelmarkt.
Een
organisatie van de vzw
Rockardinal en het
College
van
Burgemeester
en
Schepenen. Inlichtingen
en inschrijvingen in café
Barapaat (Kardinaal
Mercierplein 25 - tel:
02.425.94.78).
25.03:
Daguitstap
Beringen. Op dinsdag
25 maart 2003 trekt de
derde
leeftijd
op
daguitstap
naar
Beringen. Met het
Vlaams Mijnmuseum,
een lekkere 3-gangen
middagmaal, ontvangst
in het stadhuis en een
rondrit. Prijs: 30 euro Inschrijven kan tot en
met 21 maart 2003 bij
de dienst 3de leeftijd
(bureau 232) - Henri
Werriestraat 18-20 Tel: 02.423.13.69.
26.03: Jeugdfilm. Op
woensdag 26 maart
2003
kunnen
de
kleintjes om 14.30u
terecht in de polyzaal
van de bibliotheek
(Kardinaal Mercierplein
6 - Jette) voor de
jeugdfilm Tot morgen,
Mario. Gratis toegang.
Info: 02.423.13.68.
29.03: 25ste Nacht van
de Jetse Sporters. Op
zaterdag 29 maart
2003 kan u vanaf
20.30u terecht in de

MAART
Omnisportzaal
van
Jette
(Graafschap
Jettelaan) voor de 25ste
Nacht van de Jetse
Sporters die terugkeert
naar de jaren ‘60-’80
met BONEY M. Met
Reuzetombola
(1ste
prijs: een cruise van 8
dagen voor 2 personen
langs de Caraïben,
vlucht
inbegrepen).
Toegangsprijs: 12 euro
- kinderen onder de 10
jaar: 5 euro (kaarten
volwassenen niet te
koop de avond zelf).
Toegangskaarten en
tombolatickets worden
verkocht bij de Jetse
sportclubs en bij de
gemeentelijke
sportdienst
(tel:
02.423.12.97).
Reservatie van tafels
vanaf 1 maart 2003 bij
de opzichter van de
Omnisportzaal,
ter
plaatse (Graafschap
Jettelaan) of telefonisch
(02.478.0.67) tussen
19 en 20u.
8.04: Rockardinal @
the club. Op 8 april
heerst de rock ‘n’ roll in
Jette. Rockardinal @
the club met Big John
Bates & the Voodoo
Dollz, Grant Moff Tarkin
en onze eigen Bad
Preachers.
Een
explosieve cocktail van
stomende psychobilly
en rauwe buldozerrock.
Big John Bates & The
Voodoo Dollz - Bad
Preachers - Grant Moff
Tarkin
8 april 2003 - 19u Excelsiorzaal
(hoek
K a r d i n a a l
Mercierplein/Kerkstraat)
Ingang: 7 euro (5 euro
vvk - Café Barapaat of
mpladet@jette.irisnet.b
e)

CULTUUR

Rockardinal @ the club presenteert
Big John Bates & The Voodoo Dollz
Psycho-a-gogo show
Op dinsdag 8 april heerst de rock
‘n’ roll in Jette. Rockardinal @ the club
heeft met Big John Bates & the Voodoo
Dollz namelijk een internationale band
binnengehaald die alle clichés van
pure en onversneden rock ‘n’ roll bezit:
psychobilly gitaren, denderende
drums, een zanger met allures en
onweerstaanbare sexy danseressen. Als
men weet dan Grant Moff Tarkin en
onze eigen Bad Preachers het
voorprogramma verzorgen, staat de
avond garant voor een explosieve
cocktail van stomende rock ‘n’ roll.
Als u bij de woorden ‘Grant Moff
Tarkin’
onmiddellijk
aan
de
grootadmiraal uit Star Wars denkt,
bent u zeer waarschijnlijk een nerd,
maar dan wel een die gelijk heeft: de
groep is naar hem genoemd. De groep
uit het Leuvense kan in het kastje van
‘grunge’ of ‘gitaarrock’ geplaatst
worden. Hun internationale carrière
beperkt zich momenteel tot het
Leuvense
en
het
Antwerpse
schipperskwartier, wat niet wegneemt
dat ze hun muziek met een ongekende
bezieling spelen. Grant Moff Tarkin
speelt altijd alsof het hun laatste dag
op aarde is, met power en overgave.
Reeds meer dan twintig jaar gaan
de Bad Preachers wild tekeer op de
punkrockgigs. Ondanks het feit dat er

in België maar
weinig interesse
bestaat voor het
niet-commerciële
punkrawkgenre,
staat de groep
nog
steeds
moeiteloos
overeind. Tijdens
hun koortsachtige
sets, laten ze met
hun bulldozerrock
steevast
een
onuitwisbare indruk na. Geen gelul,
maar wilde, furieuze rock die zijn
gelijke niet kent. De Bad Preachers
mochten de afgelopen jaren reeds
gaan preken op vele buitenlandse
podia,
langsheen
Nederland,
Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Tsjechië,
Duitsland en Noorwegen.
De ongelooflijke live show van de
Canadese groep Big John Bates & The
Voodoo Dollz heeft in de voorbije jaren
iedereen in Canada, de VS en in
Europa knock-out geslagen. Big John
Bates & The Voodoo Dollz trekken een
allegaartje aan van rock ‘n’ rollliefhebbers.
Hun
debuut-cd
‘Flamethrower’ betekende dan ook het
begin van de wereldwijde erkenning,
met
songs
over
dominante
duivelinnen, motorgeweld uit de hel en

bad bad girls. Hun tweede cd ‘Mystiki’
is zowaar nog straffer en neigt naar
‘The Cramps’.
De show begint wanneer Big John
zijn gitaar opneemt en Caroline, de
wilde sexy buikdanseres, haar contrabas
molesteert. De drummer start zijn
onweerstaanbare beat als intro voor
The Voodoo Dollz. Deze bevallige
deernen Bombshell Betty en Lil’ Baby
Chaos maken het podium onveilig als
sexy nonnen, als verleidelijke Tahitidanseressen,
als
ondeugende
schoolmeisjes of als ruige cowgirls. Ze
kunnen illustere groepen als Los
Infernos, The Hillbilly Hellcats en zelfs
Reverend Horton Heat tot hun fans
rekenen, waarmee u meteen voldoende
weet. Mis deze afspraak niet!!

Big John Bates & The Voodoo

Binnen het thema ‘jij en ik’
staan relaties en communicatie
centraal

Moff Tarkin
Dinsdag 8 april 2003 - 19u Excelsiorzaal (hoek Kardinaal
Mercierplein/Kerkstraat)

Ingang: 7 euro (5 euro vvk - Café
Barapaat,

Caroline

EEN

of

VLAAMSE

ORGANISATIE VAN DE DIENST

GEMEENSCHAP

EN

VZW

ROCKARDINAL

MET STEUN VAN SCHEPEN WERNER DAEM EN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Senioren
25/03: Uitstap naar Beringen

06/04: Traafiest van Mademoiselle
Beulemans

15/04: Huifkarrentocht Postel + bezoek
aan de abdij

27/04: Dansgroep Malisa in de
gemeentelijke feestzaal

Jeugdfilms
26/03: Tot morgen Mario

23/04: De jongen die niet meer praatte
28/05: Dunderklumpen
25/06: Mio mijn Mio

Podiumkunsten
20/03: ‘Groeten uit Puilen’
met Flegma en Plan B

17/04: The Impro Allstars Show
15/05: Wouter Deprez

R

Tijdens de maand maart vindt in de Nederlandstalige bib de jaarlijkse jeugdboekenweek plaats. Met als thema ‘jij en ik’, handelt
de jeugdboekenweek dit jaar over de relaties en communicatie tussen kinderen onderling en tussen volwassenen en kinderen. De
themaweek handelt ook over conflicten, over de wijze waarop mensen van elkaar verschillen, over hoe mensen een oordeel vormen
over elkaar,...
De tweede graad van de Jetse scholen kwam al tijdens de maand februari aan bod en kon genieten van een uiteenzetting van
jeugdschrijver Wally De Doncker. Deze maand is er voor de eerste graad een verhalenfestival gepland en voor de kleinsten een
kleuterstage met een vertel- en knutsteluurtje. Voor de derde graad is er ‘geluk in woorden en kleuren’, waarbij er naar hartelust
gefilosofeerd, gedicht en geknutseld kan worden. In totaal zullen in Jette 1.600 kinderen deelnemen aan de activiteiten van de
jeugdboekenweek.
Wally De Doncker schrijft voor kinderen vanaf 7 jaar en heeft intussen reeds een 15-tal kinderboeken op z’n actief. Aan de hand
van z’n boeken praat hij met de kinderen over maatschappelijke thema’s en gevoeligheden. Eenzaamheid, dementerende bejaarden,
pesten, de gejaagdheid in onze Westerse maatschappij, ons zelfbeeld,... Stuk voor stuk komen deze onderwerpen aan bod in de
discussies en bieden ze de kinderen stof tot nadenken. De gesprekken wisselt hij af met liedjes die de kinderen uit volle borst
meezingen. Na de uiteenzetting, kunnen de kinderen in de klas verder doorgaan over de verschillende onderwerpen.
De boeken van Wally De Doncker zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen. Als ex-leraar weet hij deze perfect te bewoorden
voor de kleine lezers. Als succesvol auteur werden zijn boeken reeds vertaald in verschillende talen, tot het Chinees toe. Een citaat uit
het boek ‘Ik mis me’: “Als je in de spiegel kijkt, zie je jezelf zoals je bent. Je bent echt! Je lijkt misschien een beetje op je mama of op
je papa. Maar op de hele wereld is er niemand zoals jij. Ongelooflijk is dat... Maar stel je voor dat je er niet was. Zouden de mensen
die je kent dan anders zijn? Zou het huis waar je nu woont er anders uitzien? Zou iemand, zou iets je missen?” ‘Ik mis me’ vertrekt
van de bijzondere gedachte dat elke mens de wereld om zich heen verandert, alleen al door er te zijn. Dankzij de sobere verwoording
en trefzekere prenten doet dit verhaal klein en groot nadenken.

Music

mpladet@jette.irisnet.be - 02.423.13.73)

CULTUURKALENDE

Jeugdboekenweek
in de bib

Dollz - Bad Preachers - Grant

12/06: Leen & Lies + Winnock Galle

1/09: Raf Coppens (in het Garcetpark)
Jette info nr. 96 - maart 2003
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Flegma & Plan B
Groeten uit Puilen

Tentoonstelling
abstracte werken
Raymond Vanderhaegen
Nog tot 16 maart stelt kunstschilder Raymond Vanderhaegen zijn abstracte werken
tentoon in de Oude Abtswoning van Dieleghem. De Brusselaar die een lange tussenstop
maakte in Los Angeles staat bekend om z’n eigenzinnige geest maar nog meer als
schitterend schilder. Tijdens zijn vele tentoonstellingen de afgelopen dertig jaar, oogstte hij
met zijn bijzondere stijl gunstige kritieken in binnen- en buitenland.

Dromerig werk van een eigenzinnige geest

Plan
B
en
Flegma
(twee
gezelschappen, twee uiteenlopende
humorgenres) brengen met ‘Groeten uit
Puilen’ een avondvullende voorstelling.
Plan B is een trio en kickt op sfeervolle,
soms melige maar vooral meeslepende
visuele humor. Flegma is een duo dat
‘snapshot comedy’ brengt: korte
humoristische stukken die in een geheel
worden samengebracht. Er is geen rode
draad, wel een mix van taalhumor, liedjes,
visuele humor, maatschappijkritiek en
klinkklare nonsens. Tijdens de halve finale
van ‘Humorologie 2002’ botsten Plan B en
Flegma op elkaar en het klikte meteen: in
‘Groeten uit Puilen’ brengen Flegma en
Plan B het beste uit hun respectievelijke
programma. De sterk verbale acts laten
zich prettig combineren met het visuele
spektakel. Meer nog: Plan B en Flegma
blijken in staat om ook samen een sapje
humor te brouwen en om dat samen op
het podium te brengen. Verwacht u in elk
geval aan meeslepende avonturen zoals
‘soep met ballen’, ‘het zwembad’, ‘jeuk’,
‘waterballet’,
een
ontluisterende
volksdansvoorstelling en meer van dat
soort fraais waarin verrassende dingen
worden uitgespookt met Schotse rokken,
draagbare cd-spelers, een enkele fluitketel
en - uiteraard - balletjes... Kom dat zien!
Donderdag 20 maart 2003 - 20u
Polyzaal Nederlandstalige bib
Kardinaal Mercierplein 6 - 1090 Jette
Toegang 5 euro
Info: 02.423.13.73.

Raymond Vanderhaegen vertrok op jonge leeftijd naar Los Angeles, waar hij een
dertigtal jaar verbleef. Sinds ’69 wijdt hij zich voltijds aan de kunst. Compromisloos zet hij
zijn ideeën op het doek, met internationaal succes. In Amerika werd zijn werk als
‘Europees’ bestempeld, terwijl zijn werken ons eerder aan het Amerikaanse fenomeen
‘action painting’ doen denken. De kunstcritici lieten zich in het verleden reeds van hun
creatiefste zijde zien bij het bedenken van een beschrijving van Vanderhaegens werk:
lyrisch abstract, pseudo-oriëntaals, poëtische uitstraling,... Tijdens uw bezoek aan de
tentoonstelling in de oude abtswoning, kan u voor uw eigen bepaling zorgen. Ondanks
de moeilijke omschrijving van z’n werk, behoudt Raymond Vanderhaegen sterk
persoonlijke karakteristieken: een lumineus kleurenpalet, de geestdrift die uit z’n grafisme
spreekt, de sprekende bezieling,... Het dromerige werk neemt het op tegen de
dagdagelijkse werkelijkheid en neemt de toeschouwer mee op een tocht ver weg van deze
saaie trivialiteit. Breng een bezoekje aan de tentoonstelling en laat je meeslepen...

TENTOONSTELLING RAYMOND VANDERHAEGEN
Tot en met 16 maart
in de Oude Abtswoning van Dieleghem
Tiebackxstraat 14 - 1090 Jette
Alle dagen open van 14u tot 18u, behalve op maandag
Gratis toegang

Reserveren voor al deze activiteiten kan elke werkdag
van 8.30u tot 11.30u bij de dienst Vlaamse Gemeenschap (bureau
232) van de gemeente Jette - Henri Werriestraat 18-2
20 - Tel:
02/423.13.69/73.

Mario, 8 jaar oud, bedelt in de straten van Funchal, de hoofdstad van het
toeristenparadijs Madeira. De straatjongens kennen allerlei truukjes om toeristen
enkele duiten lichter te maken. Mario kan nog dromen: hij wil walvisjager worden.
“Niemand jaagt nog op walvissen”, vertelt Carlos, die hem in een vrachtwagen
meevoert. Maar Mario valt in slaap en droomt van schepen en vissen. Een dag in
het leven van Mario: een blik op de sociale wantoestanden achter de voor
toeristen opgetrokken facades.

Woensdag 26 maart 2003 om 14.30u
in de polyzaal van de bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 6 - Jette
Gratis toegang - Info: 02.423.13.68
Volgende speelfilm:
woensdag 23 april: De jongen die niet meer praatte
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LEEFTIJD

Daguitstap
Beringen
Op dinsdag 25 maart 2003 trekt de
derde leeftijd op daguitstap naar Beringen.
Deze Limburgse mijnstad heeft niet enkel
een interessante geschiedenis maar ook
heel wat bezienswaardigheden. Vertrek met
de bus om 7.45 uur op het Kardinaal
Mercierplein. Om 9.30 uur start de
rondleiding in het Vlaams Mijnmuseum met
een kopje koffie en een koffiekoek. In het
museum maken we kennis met de
mijnontginning en het harde labeur van de
mijnwerker.
‘s Middags wacht er een lekkere 3gangen middagmaal. Rond 14.30 uur
worden we ontvangen in het stadhuis, waar
een korte filmvoorstelling de toeristische
pareltjes van Beringen voorstelt. Hier hoort
een Berings hapje en drankje bij.
Om 15.45 uur start de rondrit, waarbij
een ervaren gids uitleg geeft over de
verschillende
Beringse
attracties,
doorweven met pittige anekdotes. Rond
17.30 uur keren we terug naar Jette.
Prijs: 30 euro (koffiekoek, bezoeken,
middagmaal en bus inbegrepen) Inschrijven kan tot en met 21 maart 2003
bij de dienst 3de leeftijd (bureau 232) Henri Werriestraat 18-220 - Tel:
02.423.13.69.

Vakantiefolder
voor senioren

Tot morgen, Mario

14
☞

3DE

Het Seniorencentrum uit Brussel organiseert
jaarlijks originele begeleide groepsreizen voor
Nederlandstalige senioren. De vzw heeft haar
nieuwe vakantiefolder voor 2003 klaar. Er
worden vliegreizen georganiseerd of vakanties
speciaal voor rusthuisbewoners, maar de
Brusselse gepensioneerden kunnen bijvoorbeeld
ook naar de Belgische kust voor een sportieve
vakantie, met de bus naar Santiago de
Compostela of aquarelleren in de Ardennen.
De vakantiefolder kan aangevraagd
worden bij het Seniorencentrum,
Leopoldstraat 25 in Brussel 02.210.04.76 of
via e-mail:
atr@seniorencentrum-brussel.be.

MAXIROMMELMARKT
op zondag
23 maart 2003 tussen 9
en 17u
op het Kardinaal
Mercierplein
Plaatsingsprijs:
12 euro / 3 meter
Inlichtingen en
inschrijvingen
in café Barapaat
Kardinaal Mercierplein 25
tel.: 02.425.94.7

