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De e-ID is er !

Bij de start van dit nieuwe
jaar, neemt de gemeente Jette een
nieuwe stap in de politiek van
e-government. Voortaan is de
gemeente volledig uitgerust om
elektronische identiteitskaarten af
te leveren.
Via deze elektronische identiteitskaart speelt de gemeente in
op het steeds groeiende belang
van de elektronica binnen onze
maatschappij. Samen met de
gemeentelijke
website,
het
elektronisch loket certipost,
e-mailcontacten,... toont deze
identiteitskaart aan dat de
gemeente zich voluit inzet om de
technologische trein niet te missen. Zijn woorden als internet en
e-loket latijn voor u? U hoeft zich
geen zorgen te maken. Het
gemeentebestuur blijft ook de
kwalitatieve persoonlijke contacten hoog in het vaandel dragen.
Maar op termijn willen we eveneens een brede waaier aan
elektronische toepassingen aanbieden, ondermeer via de elektronische identiteitskaart.
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Woord van de Burgemeester

De gemeenteraad in ‘n flits
De gemeenteraadsleden verzamelden op 22 december
voor de laatste gemeenteraad van 2004. De dagorde
was eerder beperkt, maar toch trokken enkele punten
onze aandacht.
PARKEREN BETER GEREGLEMENTEERD. Onze gemeente heeft een

Er zit leven
in de leefomgeving
Iedereen streeft naar een aangename leefomgeving. Vele Jettenaren
kozen trouwens voor onze gemeente
voor haar milieu en gemoedelijk
karakter. En allen zijn we geïrriteerd
door of ongerust over gedrag dat
onze leefomgeving verstoort. Hondenpoep op het voetpad, opengescheurde
vuilniszakken, graffiti, voertuigen
tegen overdreven snelheid, geluidsoverlast door egoïstische buren, wildparkeren,... De lijst met zaken die ons
storen of die een gevaar vormen is
lang. Tegenover de hinder is er maar
een oplossing: men moet er tegen
strijden! Dit is in elk geval de weg die
de gemeentelijke autoriteiten zijn
ingeslaan de laatste jaren. Er werden
verschillende juridische werkmiddelen uitgewerkt om deze fenomenen te
bestrijden: taksen, administratieve
boetes, het algemeen politiereglement,... Het doel is duidelijk om te
reageren, met sancties tot gevolg.
Natuurlijk is dit niet altijd even
eenvoudig en men moet de problemen
dan ook van verschillende kanten
benaderen en voor alternatieven zorgen. Zo heeft onze gemeente een
dienst in het leven geroepen voor de
Jettenaren om tags (graffiti) weg te
werken. Dit betekent niet dat de
daders niet langer vervolgd worden,
wel integendeel. Wel vinden we het
belangrijk om de tags zo snel mogelijk weg te halen, om de kwaliteit van
onze leefomgeving te bewaren. Het
niet weghalen van tags op de gevels
kan in dit kader duiden op een gebrek
aan respect voor de anderen, zeker
aangezien het voortaan gratis kan
gebeuren.
Het vervolgen van de daders van
deze “onbeschaafdheden” en procedures creëren om deze zaken te
“herstellen”, zijn onze twee prioritaire pistes. Ons doel is om de kwaliteit
van de leefomgeving te behouden.
Ik wil nog even onderstrepen dat
een aangename leefomgeving geen
doel op zich. Het is slechts een middel
om ons serener, beschikbaarder en
opener op te stellen tegenover de
andere prioriteiten in ons leven: onze
relaties met onze naasten en buren,
onze stimulerende deelname aan het
sociale en professionele leven, onze
inzet voor een solidaire samenleving,... Dat is in elk geval de betekenis die ik wil geven aan de strijd van
onze gemeente voor een aangename
leefomgeving.
Hervé Doyen, uw
volksvertegenwoordiger-burgemeester
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reeks nieuwe taksreglementen uitgewerkt rond het betalend parkeren. Het doel is om
de doorstroming van de geparkeerde voertuigen te verbeteren en om te vermijden dat
de openbare ruimte de hele tijd bezet wordt door dezelfde wagens. Deze nieuwe parkeertaks richt zich op publiciteitsvoertuigen, wagens in panne die langer dan 24u op
dezelfde plek geparkeerd staan, voertuigen van meer dan 7,5 ton (na meer dan 8 uur
wordt de parkeertaks toegepast per schijf van 24 uur) en de voertuigen die in een
blauwe zone geparkeerd staan langer dan de parkeerkaart toelaat. In het laatste
geval, zal het uurtarief van de parkeermeters van toepassing zijn.

DE WERVEN VOOR 2005. De gemeenteraad keurde de wijze van gunnen goed van de opdracht voor de uitvoering van herinrichtings- en onderhoudswerken van de openbare ruimte in Jette in 2005. Het bedrag van de opdracht wordt geschat op 1.100.000 euro. Onder de te realiseren projecten binnen dit budget, citeren
we de renovatie van de voetpaden in de Grondwetlaan, de Gielelaan en de Longtinstraat (tussen de Lecharlierlaan en de de Levis Mirepoixlaan), net als de verschillende
inrichtingen binnen het kader van de invoering van een zone 30 op verschillende
plaatsen in Jette.
Op 26 januari 2005, gingen de gemeenteraadsleden
van start met een gemeenteraad vol projecten voor
het komende jaar. De volgende initiatieven verdienen
een woordje uitleg.
OP HET PROGRAMMA IN 2005... De gemeenteraadsleden keurden de
uitgave en de voorwaarden goed van de verschillende openbare opdrachten voor 2005.
Dit geldt voor de aanleg van kleine groene ruimtes, het snoeien en vellen van bomen, de
aankoop van materiaal voor de garage, de vernieuwing van het wegdek in verschillende
straten, de controle van gemeentewerven door een studiebureau of de aankoop van verf,
signalisatiemateriaal en kleine weguitrusting voor de gemeentelijke signalisatie. Wat
betreft de herasfaltering, zijn de Vanderborghtstraat, de Gielelaan en de Longtinstraat
(tussen de Lecharlierlaan en de de Levis Mirepoixlaan) dit jaar aan de beurt.

3.000 EURO VOOR AZIË. Naar aanleiding van de Tsunami-ramp in
Azië, besliste het College van Burgemeester en Schepenen op 31 december 2004 om
de hulporganisaties die actief zijn op het terrein financieel te steunen, door een
bedrag van 3.000 euro te storten op de rekening 000-0000012-12 van het Rode
Kruis, Unicef, Oxfam en Handicap International. De gemeenteraadsleden keurden
deze beslissing goed.
EEN BETERE VERLICHTING VOOR DE DUYSBURGHSTRAAT. Voor eind 2005, zal de openbare verlichting in de Duysburghstraat ver-

vangen worden. Het project, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, voorziet de plaatsing van 18 lichtpunten dubbel bekleed van het type Albany. Deze verlichting, identiek aan deze van de Neyberghlaan in Laken, bestaat uit een lange arm die
voor een krachtige verlichting zorgt in het midden van de weg en een kortere arm
voor de verlichting van de voetpaden.

NIEUWE PARKEERMETERS IN ZICHT. Onze gemeente gaat 30 nieuwe parkeermeters aankopen om de parkeerzones mee uit te rusten. Ze zullen gedeeltelijk gebruikt worden om de oude apparaten te vervangen en gedeeltelijk om de
zones betalend parkeren uit te breiden. Het doel van deze uitbreiding is om de doorstroming van de geparkeerde wagens te bevorderen.De bewoners uit de betrokken
zones, kunnen een bewonerskaart aanvragen bij het gemeentebestuur.
EENRICHTINGSVERKEER IN DE GIELELAAN. Na een raadpleging van de bewoners, besliste de gemeenteraad om eenrichtingsverkeer in te voeren
in de Gielelaan, van de Jetselaan richting Amnesty Internationalsquare. Tegelijkertijd
zal er een fietstegenrichting worden ingevoerd in de laan.
EEN BIJKOMENDE TEGENRICHTING VOOR FIETSERS. De
gemeenteraadsleden gingen akkoord met de invoering van een fietstegenrichting in de
OLV van Lourdeslaan, van de Charles Woestelaan richting de Baron de Laveleyestraat. Deze maatregel zal van toepassing zijn van zodra de gepaste wegmarkeringen
zijn aangebracht in dit deel van de laan.

Om niet te vergeten...
Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de bevrijding van de nazi-kampen, wenste de gemeente Jette diegenen
die het slachtoffer werden van het fascisme gedenken. Bij de aanvang van de
gemeenteraad op woensdag 26 januari
2005, werd er een minuut stilte gehouden
ter herinnering van de joden, verzetsstrij-

ders, zigeuners, gehandicapten, homoseksuelen en al diegenen die het doel waren
van de nazi-terreur. We kennen noch het
aantal noch de namen van de Jettenaren
die stierven in de kampen. Onze gemeente gedenkt reeds sommigen onder hen
door hen te eren met een benaming van
een straat of met een gedenkplaat.

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

Uurrooster gemeentediensten
Dienst Bevolking, Grondgebiedbeheer
(Stedenbouw) en FIBEBO: maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30u
tot 14u, donderdag van 13u tot 19u. De
dienst Grondgebiedbeheer tussen 16u en
19u enkel op afspraak.
Dienst Burgerlijke Stand: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30u tot
12.30u, donderdag van 13u tot 19u
Andere diensten: maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 8.30u tot 14u,
donderdag van 13u tot 16u

DIENST SOCIALE ZAKEN
Wemmelsesteenweg 102
1090 Jette - Tel. 02/421.42.01
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30u tot 14u, donderdag
van 13u tot 16u
Uitgezonderd Werkloosheid: van
maandag tot vrijdag 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
SOCIAAL WONINGBUREAU VAN JETTE
Wemmelsesteenweg 102 - 1090 Jette
Tel.: 02/421.70.90/91

Noteer alvast...
De volgende zitting van de gemeenteraad, die zal handelen over de
gemeentebegroting, vindt plaats op
woensdag 2 maart 2005 om 19u in het
Gemeentehuis (Kardinaal Mercierplein
1 - niveau 2/3 - raadszaal).

ADMINISTRATIE

De elektronische identiteitskaart is er !
Sinds 17 januari is de gemeente volledig uitgerust om elektronische identiteitskaarten af te leveren. De invoering van
deze
elektronische
identiteitskaart
(e-ID) geldt voor alle Belgische gemeenten.
Deze beslissing, geconcretiseerd door een
koninklijk besluit, volgt op een overgangsperiode van een jaar tijdens dewelke elf
pilootgemeenten in Brussel, Vlaanderen en
Wallonië de aflevering van elektronische
identiteitskaarten testten. De regering vond
de test geslaagd en besliste om het systeem algemeen in te voeren. Hiermee is
België het eerste land ter wereld dat de
elektronische identiteitskaart invoert.
Deze nieuwe identiteitskaart kadert
binnen de federale politiek van e-government. Het doel is om de gemeentebesturen
en de burgers de laatste technologische
ontwikkelingen aan te bieden bij hun
administratieve handelingen. De e-ID
biedt de gebruikers een snelle, efficiënte,
gebruiksvriendelijke en betrouwbare
dienst.
De elektronische identiteitskaart is een
chipkaart van hetzelfde formaat als een
bankkaart. De kaart bevat een elektro-

nische microprocessor die enkel de gegevens bevat over de identiteit van de persoon. Naast de traditionele gegevens
(naam, voornaam, datum, geboorteplaats,
foto, geslacht, nationaliteit,...), is de kaart
eveneens uitgerust met een elektronische
handtekening waardoor de houder zijn
identiteit voor echt kan verklaren bij het
gebruik van online administratie.
In de nabije toekomst zal deze e-ID
gebruikt kunnen worden voor tax-on-web,
om documenten aan te vragen bij openbare diensten,... Op langere termijn zal
de kaart ook aangewend kunnen worden
om persoonlijke medische gegevens op te
vragen, voor financiële transacties, om
chatprogramma’s te beveiligen, om visakaartfraude tegen te gaan...

Hoe zal dit concreet verlopen?
Elke bewoner ouder dan 12 jaar zal
per brief opgeroepen worden om op het
gemeentebestuur het specifieke vernieuwingsdocument te komen tekenen. Men
moet een recente en correct belichte foto
met een heldere en uniforme achtergrond
bijhebben en 14 euro.

Na 3 tot 4 weken, zullen de Jettenaren
hun PIN-code (Personal Identification
Number) en hun PUK-code (Personal
Unblocking Key) ontvangen. Van zodra ze
deze codes hebben ontvangen, kunnen ze
hun nieuwe elektronische identiteitskaart
ophalen bij de administratie, waarbij ze hun codes
meebrengen. De identiteitskaart zal geactiveerd
worden aan de hand van
deze twee codes.
De houder die gebruik
wil maken van de optie van
de elektronische handtekening, kan dit enkel door z’n
persoonlijke code (PIN-code)
te gebruiken. Desgewenst
kan de houder zijn PIN-code wijzigen. En
net zoals voor de bankkaarten, geldt dat
als men driemaal achter elkaar een foute
PIN-code inbrengt de chipkaart geblokkeerd wordt. In dit geval, moet de houder
zich aanmelden bij het gemeentebestuur
met z’n elektronische identiteitskaart en
zijn PUK-code, om z’n kaart te deblokkeren. Als de houder zijn PUK-code kwijt is,

Kinderopvang aftrekbaar tot 12 jaar
Goed nieuws voor de ouders met kleine kinderen. Vanaf 1 januari 2005 gaat
de leeftijdsgrens voor de aftrek van
opvangkosten voor kinderen in een ruk
omhoog van drie tot twaalf jaar. Met de
nieuwe regeling komen ook de opvangkosten die betaald worden aan een kleuter- of lagere school in aanmerking voor
de aftrek. De opvangkosten moeten
betaald zijn aan een instelling die erkend,
gesubsidieerd of gecontroleerd wordt
door Kind en Gezin of ONE (Office de la
Naissance et l’Enfance). Dit maakt de
zaken niet eenvoudiger.
Voor de kinderen tussen 3 en 12 jaar,
zijn de scholen meestal betrokken partij.
Deze scholen zullen dus een attest moeten
bezorgen aan de ouders zodat deze nieuwe belastingsmaatregel kan worden toegepast. Een goede zaak voor de ouders,
aangezien de kinderopvang een serieuze
hap uit het gezinsbudget neemt. Het
aftrekken van deze kosten vermindert duidelijk de uitgaven. De scholen reageren
gemengd aangezien ze enerzijds nog niet
allemaal op de hoogte werden gebracht
van de maatregel, en dus niet weten dat
ze voortaan een individuele berekening
per kind moeten bijhouden, en anderzijds
omdat de vrije en officiële scholen niet

Een huwelijksproject?
Neem uw agenda!
Als u van plan bent om te huwen
tijdens 2005? Weet dan dat het
gemeentebestuur geen huwelijken
voltrekt op zon- en feestdagen,
evenals op vrijdag 6.5, vrijdag
22.7, maandag 31.10, woensdag
2.11, zaterdag 24.12, maandag
26.12.2005
en
maandag
2.1.2006.

altijd over de financiële middelen beschikken om personeel aan te werven om deze
kinderopvang te verzekeren en te leiden.
Daar komt dan nog eens het extra boekhoudkundig werk bij.
In de wet van 6 juli 2004 gepubliceerd
in het Staatsblad van 5 augustus 2004, is
vastgelegd dat om te genieten van deze
belastingsmaatregel:
- de belastinsbetaler moet over een
beroepsinkomen beschikken
- de uitgaven moeten betaald worden:
- ofwel aan instellingen die erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd worden door
Kind en Gezin, door het “Office de la
Naissance et de l’Enfance” of door de
Executieve van de Duitstalige Gemeenschap;
- ofwel aan kinderdagverblijven of zelfstandige opvanggezinnen die onder toezicht staan van de voormelde instellingen;
- ofwel aan kleuter- of lagere scholen
Het maximumbedrag van de aftrekbare kost is vastgelegd op 11,20 euro per
dag opvang per kind. Er moet een be-

wijsstuk worden bijgevoegd aan de aangifte. Minister van Financiën Didier Reynders verzekert dat men niet over een fiscaal attest moet beschikken. Het overzicht
dat door de scholen wordt bezorgd aan
de ouders bevat alle nodige elementen om
de fiscale aangifte correct uit te voeren.
Deze maatregel is van toepassing vanaf
het boekjaar 2006, dus voor de uitgaven
van 2005.
Weet dat de ouders van kinderen jonger dan 3 jaar die geen gebruik maken
van betalende kinderopvang, kunnen
genieten van een forfaitaire belastingsvrijstelling van 440 euro voor het boekjaar 2004. Deze vrijstelling werd niet uitgebreid tot 12 jaar. Intussen wachten de
verantwoordelijken nog steeds op een
omzendbrief waarin de nieuwe maatregelen duidelijk belicht worden. Wordt vervolgd...
Voor verdere inlichtingen: Federale Overheidsdienst Financiën - Kunstlaan 30 - 1040 Brussel 02.233.71.11 of Kind en Gezin-Lijn:
078.150.100.

zal hij zijn e-ID niet langer kunnen gebruiken voor een digitale handtekening.

Belangrijke tips

- Lees aandachtig de speciale brief van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken waarin u uw
twee codes vindt.
- Verlies deze twee codes nooit, aangezien deze van toepassing zijn tijdens de
hele geldigheidsduur van uw identiteitskaart, meerbepaald 5 jaar.
- Als u naar het gemeentebestuur gaat,
moet u zich met uw beide codes aanmelden aan loket 10 of 11 waar uw identiteitskaart geactiveerd zal worden.
- Zonder uw codes, zal u uw nieuwe
kaart niet ontvangen.
- Bewaar uw codes niet in uw portefeuille, maar wel op een veilige plek.
- Als u dit wenst, kan u uw PIN-code
meteen wijzigen bij de activering van uw
kaart.
Voor bijkomende inlichtingen:
Gemeentebestuur van Jette - Dienst
Bevolking - 02.423.12.95.

TRAM 10:
de ene minister-president
is de andere niet
In het vorige nummer van Jette Info,
werd het project rond tram 10 besproken. In november 2003 besliste de Brusselse gewestregering om een snelle
tramverbinding te maken tussen het
metrostation Simonis en het universitair
ziekenhuis AZ-VUB. In tegenstelling tot
wat in het artikel vermeld stond, werd
de toenmalige gewestregering niet voorgezeten door Jacques Simonet, maar
wel door z’n voorganger Daniel Ducarme. In november 2003, was Jacques
Simonet lid van de federale regering.
Hij werd pas in februari 2004 de Brusselse minister-president. Hierbij bieden
wij onze excuses aan voor deze vergissing.

Gelukkig 2005!
Naar goede jaarlijkse gewoonte, verzamelden de Jettenaren op zaterdag 15
januari in het Koninklijk Atheneum in Jette, waar de gemeente haar jaarlijkse traditionele nieuwjaarsreceptie organiseerde. Alle Jettenaren waren uitgenodigd
om er de burgemeester en de schepenen
te ontmoeten, net als de gemeenteraadsleden, de raadsleden van de raad voor
maatschappelijk welzijn of de leden van
de beheerraad van de Jetse haard. Er
was eveneens informatie beschikbaar
over alle sectoren van het gemeenteleven
op de verschillende stands. Tijdens zijn

nieuwjaarsrede, haalde Burgemeester
Hervé Doyen de solidariteitsgolf aan voor
de slachtoffers van de tsunamiramp in
Azië. “In een tijd van individualisme, op
de rand van egoïsme, is het geruststellend om vast te stellen dat solidariteit zich
nog spontaan kan ontwikkelen”, verheugde onze burgemeester zich. Daarnaast
sprak hij over de nakende verhuis van
het gemeentebestuur van Jette, een
verhuis waarover we u in de volgende
Jette Info’s nog uitgebreid zullen informeren de komende maanden.
Jette info nr. 117 - februari 2005

3
☞

LEEFOMGEVING

Info WERVEN

Ontdek het scenario voor
duurzame mobiliteit in Jette !

VOLRAL-, MOHRFELD- EN
BROEKAERTSTRAAT

De uitwerking van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (Gemop) voor Jette
is opnieuw een stap verder. Het studiebureau, dat door de gemeente werd
belast met de uitvoering van dit project, heeft de tweede fase van het
Gemop voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Deze tweede fase handelt over de voorstelling van het mobiliteits-scenario
en varianten. Er is in deze fase geen officieel openbaar onderzoek voorzien. Schepen van Mobiliteit Jean-Louis Pirottin wenste echter dat de
bewoners zouden geraadpleegd worden (lees hiernaast) vooraleer de
gedetailleerde voor-stellen en oplossingen voor de toekomst worden
bepaald in de derde fase van het Gemop.
Het doel van het Gemop is om tot een duurzame mobiliteit te komen in
Jette. Concreet wil de gemeente Jette, binnen de grenzen van haar
bevoegdheden, op een coherente manier de verplaatsingen van mensen
en goederen reorganiseren, de toegankelijkheid (inclusief het parkeren)
verbeteren, de veiligheid laten toenemen door het risico op ongelukken te
beperken en tot een grotere gebruiksvriendelijkheid komen.
De Jettenaren hadden ruimschoots de mogelijkheid om hun mening
mee te geven toen de eerste fase van het Gemop in september werd voor-

gesteld. Deze eer-ste fase bestond uit de analyse en diagnose van de
mobiliteit in Jette. Hierop volgend legde het College van Burgemeester en
Schepenen een reeks doelstellingen vast waarmee men rekening moet
houden bij de verdere uitwerking van het Gemop.

Fase 2 van het Gemop: voorstelling plannen
en informatievergaderingen
De plannen en documenten van fase 2 van het Gemop zullen in de
ingang van het administratief centrum in de Henri Werriestraat worden
voorgesteld van 7 tot 25 februari, tijdens de gebruikelijke openingsuren.
Op 11 en 15 februari (‘s ochtends) zullen de Brusselse Raad voor het
Leefmilieu en Inter-Environnement Bruxelles aanwezig zijn om uitleg te
geven over deze fase 2 van het Gemop.
Er zijn twee informatievergaderingen voorzien: 17 en 22 februari
2005 om 19.30u in de polyvalente zaal van de Nederlandstalige bibliotheek (Kardinaal Mercierplein 6).
Voor verdere inlichtingen: Dienst Communicatie - tel:
02.423.12.91.

Wijziging opname
gas- en elektriciteitsmeters
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt
de vrijmaking van de energiemarkt geleidelijk
aan realiteit. Deze openstelling van de markt
zorgt ook voor een belangrijke wijziging in de
opname van de gas- en elektriciteitsmeters in de
19 gemeenten van het Brussels gewest.
In het verleden, kwamen de Electrabel-agenten voor Sibelga minstens een keer per jaar de
gas- en elektriciteitsmeters opnemen. Voortaan
zullen de agenten van “Metrix”, een filiaal van
Sibelga en van de Brusselse Intercommunale
Watermaatschappij (BIWM), instaan voor die

UW

opnames van de gas- en elektriciteitsmeters in
het Brusselse. Deze wijziging kadert binnen de
nieuwe wetgeving met betrekking tot de vrije
concurrentie tussen de verschillende operatoren.
Voor de klanten verandert er niets inzake periodiciteit en methode van die opnames. Metrix
heeft het personeel van Electrabel dat met die
taak was belast, overgenomen. De belangrijkste wijziging is de nieuwe badge op naam van
de agenten van Metrix en de nieuwe kleding
met de kleuren en het logo van hun bedrijf.
Wat kan u doen als u twijfelt aan de identi-

teit van een Metrix-agent? Eis dat de agent zijn
badge op naam toont, waarop zijn foto staat,
zijn rijksregisternummer en het telefoonnummer
02.274.31.10, waarnaar u kan bellen voor
meer inlichtingen. Vergeet niet dat de opnemers
van Metrix nooit enige betaling vragen voor hun
bezoek. Hun tussenkomst is gratis. Bovendien
mogen de opnemers nooit een betaling ontvangen voor onbetaalde of lopende facturen. Mocht
u met een verdachte situatie geconfronteerd
worden, neemt u best meteen contact op met de
politie.

VEILIGHEID IS ONZE ZAAK

Politie in de praktijk
Elke maand, boren we in deze rubriek “Politie in de praktijk”, een thema aan 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 blijft u op de
hoogte van de laatste nieuwtjes op wettelijk niveau of rond de organisatie van de diensten van de politiezone Brussel-West.

Eindresultaten eindejaarscontroles
Na zes weken sensibilisatie en alcoholcontroles op de weg in het kader van de
Bob-campagne, maakten de Minister van
Mobiliteit Renaat Landuyt en het Belgisch
Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV)
de eindbalans op van de eindejaarscontroles, op basis van de gegevens van de
politiediensten.
Van 3 december 2004 tot 17 januari
2005 werden 153.651 alcoholcontroles uitgevoerd (55% meer dan vorig jaar). Hiervan werden er 116.633 uitgevoerd door de
lokale politiezones en 37.018 door de federale politie. 6.457 bestuurders bleken positief, of 4,2% van de chauffeurs tegenover
5,3% vorig jaar. Rekening houdend met het
feit dat er 55% meer tests werden uitgevoerd
tijdens deze campagne, kan men besluiten
dat het aantal bestuurders dat onder invloed
achter het stuur zit duidelijk daalt.
Voor het tweede jaar op rij telt men in
de eindejaarsperiode opnieuw minder bes4
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tuurders onder invloed. De daling van het
percentage bestuurders dat drinken en rijden combineert is weliswaar niet zo groot
als bij de campagne 2003-2004, maar
toch aanzienlijk (van 5,3 % naar 4,2 %,
een verschil van iets meer dan één vijfde).
Dit bevestigt de positieve evolutie die bij de
vorige eindejaarscampagne werd ingezet.
Het opvallendst is echter de spectaculaire stijging van de pakkans. Net als twee
jaar geleden werd op dat vlak opnieuw een
enorme sprong vooruit gerealiseerd. Waar
voor de campagne een totaal aantal
controles van 100.000 werd vooropgesteld,
werd dat aantal in realiteit met meer dan
de helft overtroffen. Nooit eerder werden in
ons land tijdens een eindejaarscampagne
zoveel controles geregistreerd. Deze
belangrijke stijging getuigt van de grote
inzet van de politiediensten ten behoeve
van de verkeersveiligheid, een evolutie
die sinds 2002 werd ingezet.

Uiteraard is dit zeer goed nieuws. De
verdere daling van het percentage bestuurders onder invloed is een duidelijk teken
dat de mensen de boodschap van de Bobcampagne goed hebben begrepen. Bovendien heeft de spectaculaire stijging van de
pakkans zeker haar effect gehad. We blijven echter niet stilzitten. Elk ongeval waarbij alcohol een rol speelt had immers perfect vermeden kunnen worden. We moeten
er dan ook alles aan doen om het rijden
onder invloed volledig van onze wegen te
bannen. De controles bieden de noodzakelijke ondersteuning voor de Bob-campagne
en zijn een waarborg voor het succes op
langere termijn van deze campagne. Het
einde van de eindejaarscampagne betekent
echter niet het einde van de alcoholcontroles. Dus: oppassen geblazen...
Politiecommissariaat - Divisie Jette - Kardinaal Mercierplein 1 - Tel:
02.423.14.00.

De renovatiewerken aan de voetpaden en
het wegdek in de Volral-, Mohrfeld- en Broekaertstraat zijn achter de rug. De aanleg van een
verkeersplateau op het kruispunt, gevormd door
de Volralstraat, de Reniersstraat en de Dieleghemsesteenweg start op 7 maart en zal 3 weken
in beslag nemen. Het geplande plateau op het
kruispunt gevormd door de Broekaert- en de
Bonaventurestraat zal begin april aangelegd
worden, net als de verhoogde oversteekplaats
ter hoogte van het kruispunt tussen de Mohrfeld- en de Bonaventurestraat. Tijdens deze fase
(2 tot 3 weken), zal het verkeer omgeleid worden, met inbegrip van de bussen.

GRONDWETLAAN
In de Grondwetlaan zijn de vernieuwingswerken aan de voetpaden gestart op 17 januari. De
boordstenen en tegels worden vervangen. De
werken zouden eind februari achter de rug moeten zijn, bij gunstige weersomstandigheden. De
aannemer zal de omwonenden tijdig op de hoogte brengen van enig ongemak door de werken.
De herinrichtingswerken aan de centrale
berm zijn voorzien voor het tweede deel van
2005. De specifieke werken voorzien de
bescherming van de dubbele bomenrij tegen de
geparkeerde wagens. Er zal een pleintje worden
ingericht, met banken en omboord. Er is eveneens een hondentoilet voorzien.

LÉON THEODORSTRAAT
De MIVB gaat in de Léon Theodorstraat
gedeeltelijk de klinkers vernieuwen langs de
tramsporen. De eerste fase die plaatsvindt van
28 februari tot 20 maart bevat het deel tussen
het Koningin Astridplein en de Lenoirstraat. De
tweede fase zal lopen van 21 maart tot 1 april
en bevat het deel tussen de Lenoirstraat en het
Kardinaal Mercierplein. Tijdens de hele duur van
de werken, zal het verkeer omgeleid worden
langs de de Smet de Naeyerlaan. De Léon Theodorstraat zal wel bereikbaar blijven voor de
bewoners, handelaars en leveranciers.

WEMMELSESTEENWEG
In de Wemmelsesteenweg zal er een verkeersplateau worden aangelegd, ter hoogte
van het toekomstig administratief centrum.
Deze werken zullen van start gaan in de loop
van de maand maart en zullen 11 weken in
beslag nemen. Het transitverkeer zal tijdens
deze periode niet mogelijk zijn. De bewoners
zullen via een huis-aan-huisbericht geïnformeerd worden over de aanvangsdatum en
details van de werken.

Verhuis
“wapendienst”
naar Jette
De “wapendienst” van de Politiezone
Brussel-West is verhuisd van het gebouw
Briefdragerstraat 2 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek naar het commissariaat op het Kardinaal Mercierplein, 4de verdieping - lokaal
4.2 in Jette. De dienst is bereikbaar op het
telefoonnummer 02.423.14.63 en is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen 8u-12u
en 13u-15u. Deze dienst behandelt alle aanvragen tot vergunningen voor het bezit van
verweervuurwapens door particulieren van
de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, Jette,
Koekelberg, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem.

LEEFMILIEU

Premies voor
energiebesparing
Brusselse gezinnen en bedrijven kunnen dit jaar opnieuw genieten van verschillende energiepremies. De premies
gelden voor energieverbruiksvriendelijke
koelkasten, diepvriezers, wasmachines of
gasboilers.
De Brusselse minister van Energie Evelyne Huytebroeck breidt het systeem van
energiepremies uit. Er komen zeven soorten premies voor gezinnen. Ook voor
ondernemingen en niet-commerciële instellingen zijn er zeven premies.
De premies moeten de aankoop van
ondermeer energiebesparende huishoudtoestellen belonen. Koelkasten, wasmachines en verwarmingketels zijn bijvoorbeeld echte energievreters. Om een halt
toe te roepen aan de verspilde energie
door het gebruik van energieverslindende
toestellen, spoort een premie u aan om
energievriendelijke toestellen aan te
schaffen. U kan een premie krijgen van
vijfenzeventig of honderd euro als u een
energievriendelijk huishoudelijk apparaat
koopt (let op de aanduiding AAA of
A+/A++).
Ook bedrijven, verenigingen en
gemeenten kunnen een aanvraag indienen als ze hun gebouwen op een milieuvriendelijke manier verlichten of verwarmen. Minister Huytebroeck hoopt op een
goede samenwerking met de fabrikanten.
Via de goede contacten met de Federatie
van Elektriciteit en Elektronica, en ook met
Fedis zal de boodschap bij hun leden in
de bedrijfswereld verspreid worden.
Voor meer informatie kan u bellen
naar het Brussels Instituut voor
Milieubeheer (BIM) op het nummer
02.775.75.75 of op de website van
het BIM: www.ibgebim.be.

Tweede gewestelijk
containerpark
geopend
Naast het Containerpark Noord in de
Rupelstraat kan u voortaan met uw grofvuil
ook terecht in het Gewestelijk Containerpark
Zuid. Dit containerpark ligt in de Brits Tweede
Legerlaan (vlakbij de Humaniteitslaan) in
Vorst. Via de autosnelweg kan u dit containerpark vanuit Jette vlot bereiken en aangezien de wachttijden er aanzienlijk korter zijn,
bent u misschien nog sneller thuis als u voor
dit nieuwe containerpark kiest.
De containerparken zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9u tot 16u. U moet
steeds uw identiteitskaart bij de hand hebben, aangezien enkel de inwoners van de 19
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest toegang hebben tot het containerpark.
Gelieve de verschillende soorten afval te
sorteren voordat u naar het containerpark
komt, zodat u de andere gebruikers niet hindert wanneer ze lossen (bijvoorbeeld: hout,
steenafval, metaal, grofvuil,...).

Halt aan verwaarloosde
gebouwen en terreinen !
De gemeente Jette besteedt
reeds jarenlang veel aandacht
aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Het voorkomen of
wegwerken van stadskankers,
leegstaande gebouwen en verwaarloosde terreinen maakt deel
uit van deze politiek. Als de
gemeente geconfronteerd wordt
met een dergelijk geval van nalatigheid van de eigenaar, zal ze
een taks opleggen aan deze
eigenaar en deze aanmanen om
het probleem aan te pakken. Als
de eigenaar niet bereid blijkt om
op een constructieve manier
samen te werken, dan zal de
gemeente haar verantwoordelijkheid opnemen en verdere stappen
ondernemen.
Sinds 2000 zijn er reeds meer dan 200 dossiers opgestart door
de dienst Gemeentelijk Patrimonium. Deze dossiers hebben grotendeels (87%) betrekking op particulieren en in mindere mate op
ondernemingen. Het grootste deel van de dossiers behandelt gebouwen (82%), terwijl de verwaarloosde terreinen een minderheid vormen in de procedures. Voorheen werden er ook veel procedures
opgestart voor verwaarloosde terreinen, maar deze gronden zijn
intussen veelal verkocht en/of bebouwd. De problemen blijken zich
voornamelijk te situeren in het centrum en het zuiden van de gemeente (+90%). Dit is een logische situatie aangezien het noorden van Jette groener is en minder bebouwd en vooral nieuwbouw telt.
De acties werpen hun vruchten af en in het grote merendeel van
de gevallen komt men tot een positieve oplossing. Ongeveer 1/3de
van de taksen wordt betaald, terwijl in ongeveer de helft van alle
gevallen de taks geschrapt wordt door de inspanningen van de eigenaar om het dossier te regulariseren, door de verkoop van het
gebouw of terrein of door een schikking in het voordeel van de eigenaar. In de meeste gevallen wordt het dossier binnen de twee jaar
afgesloten na het contact met de eigenaar.
Met de taksen beschikt de gemeente dan ook over een afdoend
middel om de eigenaars aan te sporen om hun verwaarloosd
gebouw of terrein aan te pakken. De taks voor een verwaarloosd
gebouw gaat in 2005 van 350,10 euro (1ste jaar) tot 594,10 euro
(3de jaar) en wordt jaarlijks geïndexeerd met 3%. Voorwaar een
overtuigend argument. Indien de opgelegde taks geen effect heeft en
de situatie niet verbeterd of zelfs verslechterd doorheen de jaren, dan

zal de gemeente deze inbreuken
op een harmonieuze leefomgeving strenger aanpakken, hetgeen zelfs kan leiden tot inbeslagname en de openbare verkoop
van het gebouw of terrein in
kwestie. Dit geldt ondermeer voor
het gebouw Vlamingenstraat
nr 18 en het terrein op de hoek
van de Wilgstraat en de Toussaintstraat.
Het gebouw in de Vlamingenstraat staat sinds enkele jaren
leeg en wordt net als het terrein
in de Wilgstraat niet meer onderhouden. De gemeente stelde deze
feiten verscheidene keren vast. Zoals het gemeentelijk reglement
voorziet, kregen de eigenaars een taks opgelegd , in het geval van
het terrein reeds 14 jaar! Het doel van deze taks is om de eigenaar
er toe aan te zetten om de situatie te regulariseren door de woning te
renoveren om het te laten bewonen, om het te huur of te koop te stellen of door het terrein op te kuisen.
Nu hebben de eigenaars niet enkel geen actie ondernomen in
deze zin, maar hebben zij evenmin de gemeentetaks betaald. Na
pogingen om dit probleem op te lossen via rechtstreeks contact en
bemiddeling, zag de gemeente zich verplicht om over te gaan tot een
beslag op onroerend goed tegen de eigenaars, dat uitgevoerd wordt
door een gerechtsdeurwaarder. Dit is de enige wettelijke en snelle
manier om het algemeen belang en in het bijzonder het belang van
de omwonenden te dienen en om de vordering vergoed te krijgen.
Na een procedure van enkele maanden, kan dit onroerend beslag,
bij rechterlijke beslissing, leiden tot de verkoop van het goed. De
nieuwe eigenaar van het gebouw zal dan de nodige onderhoudswerken kunnen uitvoeren en in het geval van het terrein een aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning kunnen indienen in het kader van
een eventueel bouwproject. In afwachting van deze regularisatie,
heeft de gemeentelijke dienst beplantingen op het terrein reeds de
bomen gesnoeid die de veiligheid op de openbare weg in gevaar
brachten.
De strijd tegen verwaarloosde gebouwen en terreinen heeft
ervoor gezorgd dat er geen wijken of straten te kampen hebben met
overmatige leegstand. Toch is voortdurende waakzaamheid op z’n
plaats. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid om de kwaliteit van onze leefomgeving te garanderen. Het is aan de eigenaars
om hetzelfde te doen.

Waarheen
met uw afval ?
Hinderlijke voorwerpen
Ophaling door Net Brussel. Net Brussel
komt op afspraak uw hinderlijke voorwerpen aan huis ophalen. Het volstaat om te
bellen naar het gratis nummer
0800/981.81. Elke 6 maanden heeft u
recht op de gratis ophaling van 2m3 grof
huisvuil. Voor elke bijkomende m3 betaalt u
vervolgens 19 euro.
Als vervanging van de ophaling van
groenafval, zorgt het Gewest tijdens de
wintermaanden voor een ophaling van hinderlijke voorwerpen op zondagnamiddag.
Deze ophaling start vanaf zondag 5
december, tussen 14u en 21u. Er gelden
dezelfde regels als voor de gewone aanhuis-ophaling, d.w.z. dat u eerst een
afspraak moet maken met Net Brussel op
het nummer 0800.981.81 en dat u aanwezig moet zijn als Net Brussel langskomt.
Gewestelijk containerpark. U kan met
uw grofvuil (elektrische huishoudtoestellen,

meubelen,...) ook terecht in de gewestelijke
containerparken (Rupelstraat in Brussel of
Brits Tweede Legerlaan in Vorst). Open van
dinsdag tot zaterdag van 9u tot 16u. Voor
de huishoudens is dit gratis.
Particulieren, handelaars, ambachtslui
en kleine ondernemingen kunnen eveneens
met hun bouw- of afbraakafval (chassis,
gootstenen, rolluiken, marmer, balken,...)
terecht in het containerpark van het Gewest.

Groenafval en
klein chemisch afval
Beplantingsdienst
Met takken (met een maximumdiameter
van 7cm), ander groen afval en klein chemisch 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 groenafval wordt beheerd via een
kaartsysteem met barcode. Deze kaart

identificeert de gebruiker. Het volume van
het afval wordt bepaald door de beambte
en desgevallend wordt de rekening opgestuurd naar de gebruiker. Tarief voor Jetse
particulieren: 2 m3 gratis per jaar, 5
euro/m3 vanaf de 3de m3. Tarief Jetse tuinondernemingen: 12,50 euro/m3. Tarief
niet-Jetse particulieren: 12,50 euro/m3.
Tarief niet-Jetse ondernemingen: 25
euro/m3.
Mobiele groene plekjes
Het chemisch afval bevat vaak stoffen
die het leefmilieu schade kunnen toebrengen en vraagt dus om een specifieke
behandeling. Breng uw huishoudelijk chemisch afval naar de gemeentelijke Groene
Plekjes of naar de mobiele Groene Plekjes
(voertuigen van Net Brussel).
De kalender van de mobiele
Groene Plekjes in Jette voor de
maand februari:
Kardinaal Mercierplein (politie) 14
februari - 17.15u - 18.15u
Woestelaan (OLV van Lourdes) 28
februari - 18.30u - 19.30u
Indien iedereen zijn steentje bijdraagt
voor een selectieve afvalophaling, zijn we
op weg naar een gezond(er) leefmilieu.
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Ontmoetingsdagen van de Brusselse Handel

Het woord is aan de handelaars
De handelaars van
de 19 Brusselse
gemeenten worden
uitgenodigd om deel
te nemen aan de Ontmoetingsdagen van
de Brusselse Handel,
die georganiseerd
worden op initiatief van gewestelijk minister van economie Benoît Cerexhe. De Ontmoetingsdagen van de Brusselse Handel
hebben voornamelijk tot doel de adviezen, commentaren en suggesties van de
handelaars en hun vertegenwoordigers
over de toestand van de Brusselse handel
te bundelen en na te denken over de
acties die in de komende jaren moeten
ondernomen worden. De conclusies van
deze Ontmoetingsdagen zullen de basis
leggen voor de toekomstige acties voor de
handel op gewestelijk niveau.
De Ontmoetingsdagen van de Brusselse Handel richten zich op alle Brusselse
handelaars, voorzitters van handelsverenigingen of beroepsfederaties, vertegenwoordigers van socio-economische organisaties, schepenen van middenstand, sec-

torale deskundigen of personen die actief
zijn in de handel.
Er staan vijf workshops op het programma. Elke workshop zal een thema
behandelen dat de handelaars nauw aan
het hart ligt. Ze vinden plaats op verschillende data om elkeen toe te laten hieraan
deel te nemen. Op de avond van de workshop is het de bedoeling dat over dit thema gedebatteerd wordt. De interactie met
het publiek is daarbij van vitaal belang.
Een interactieve website zal tot hun
beschikking staan zodat ook de handelaars die niet konden deelnemen, de
mogelijkheid krijgen om hun bekommernissen en suggesties te uiten.

selse Ondernemingen (Louizalaan 500 in
1050 Elsene)
Workshop 3: Financiering

Het programma van de
workshops:

Waar kan u zich inschrijven?

Workshop 1: Mobiliteit
Maandag 21 februari vanaf 18.45u,
in de lokalen van de MIVB (Guldenvliesgalerij 20 in 1050 Elsene)
Workshop 2: Stedenbouw
Maandag 28 februari vanaf 18.45u,
in de lokalen van het Verbond voor Brus-

Maandag 14 maart vanaf 18.45u, in
de lokalen van het Participatiefonds
(Lignestraat 1 in 1000 Brussel)
Workshop 4: Promotie
Maandag 25 april vanaf 18.45u, in de
lokalen van Brussels International (Louizalaan 500 in 1050 Elsene)
Workshop 5: Veiligheid
Maandag 9 mei vanaf 18.45u, in de
lokalen van de SDRB (Gabrielle Petitstraat
6 in 1080 Molenbeek)
Bij het Brussels Agentschap voor
Ondernemingen - Gabrielle Petitstraat 4
in 1080 Molenbeek - tel: 02.800.00.53 fax: 02.422.00.43 - website: www.ontmoetingsdagenhandel.be. Er zullen
inschrijvingsformulieren worden verdeeld
onder de handelaarsverenigingen, de
handelskernen, de hulpstructuren voor
handelaars,...

Binnenkort in Jette ...
een strijkwinkel !
Inderdaad, u leest het goed: de afdeling “Dienstencheques” van het PWA van
Jette start in 2005
met een
strijkwinkel.Waar en wanneer staat op dit
ogenblik echter nog niet vast. De strijkwinkel zal waarschijnlijk starten in de lokalen
van het PWA, om later te worden ondergebracht in meer aangepaste lokalen. In
Jette uiteraard en toegankelijk voor alle
Jettenaren. Of u nu regelmatig klant bent
of occasioneel maakt niet uit, iedereen is
welkom!
Om gebruik te kunnen maken van de
diensten van de strijkwinkel dient u zich
eerst en vooral in te schrijven in het PWA
van Jette, in het systeem van de “Dienstencheques”. Vervolgens moet u voldoende
cheques aankopen waarmee u zal kunnen
betalen.

Daarna is het principe eenvoudig: u
brengt uw gewassen en gedroogde was
in de winkel; wij inventariseren samen
alles en berekenen op basis van ons tarief
uw kosten; u betaalt met dienstencheques
(is er een verschil met het bedrag van uw
dienstencheques, dan krijgt u van ons een
“te goed”-bon voor de volgende keer);
wij bepalen de dag van terugname van
uw strijkgoed; u komt uw gestreken was
terughalen.
Onze strijkwinkel zal functioneren met
strijksters die aangeworven zijn met een
“dienstencheques”-contract, halftijds om te
beginnen, maar met de mogelijkheid om
over te gaan naar een voltijdse functie.
Om zeker te zijn van een snelle en keurige
service achteraf, onderwerpen wij de kandidaat-strijksters aan een kleine test voo-

raleer ze worden aangeworven. En uiteraard zijn wij verzekerd, zoals trouwens
voor elke handeling binnen het kader van
de dienstencheques.
Wees ervan overtuigd dat onze strijkwinkel goed werk zal leveren! Men zegge
het voort!

Bent u geïnteresseerd in onze strijkwinkel als gebruiker/ster of wenst u te
werken in onze strijkwinkel, met een “dienstencheques”-contract, vul dan
onderstaand strookje in en bezorg het terug aan het PWA van Jette - Vandenschrieckstraat 77 in 1090 Jette.
 Ik ben geïnteresseerd in de diensten van de strijkwinkel als gebruiker /ster.
Het PWA zal u zo snel mogelijk alle nuttige informatie bezorgen (adres strijkwinkel,
startdatum, tarieven,...).
 Ik wens met een “dienstencheques”-contract te werken in de strijkwinkel.
Het PWA zal contact opnemen met u de komende weken om u uit te nodigen voor
een info-vergadering en/of voor een persoonlijk onderhoud met het oog op een
eventuele aanwerving.
De heer/mevrouw:
NAAM ........................................................ VOORNAAM ..............................
ADRES ...............................................................................................................
GEMEENTE ........................................................... POSTCODE .........................
TEL/GSM ..................................... E-MAIL .......................................................
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Het PWA,
uw partner
PWA-Jette vzw : Vandenschrieckstraat 77
te 1090 Jette
- tel. 02/423.19.10
- fax. 02/ 423.19.15
- e-mail : ale.pwa@skynet.be
- Voorzitter : Werner Daem

Het OCMW van Jette
werft aan...
Voor haar rustoord:
- gegradueerde
verplegers/verpleegsters A1
- gebrevetteerde
verplegers/verpleegsters A2
Uw profiel
U bent in het bezit van het diploma van
gegradueerd
of
gebrevetteerd
verple(e)g(st)er, u bent geïnteresseerd door
een kwalitatieve benadering in de verzorging van bejaarde personen, u heeft organisatietalent en zin voor initiatief.

Wij bieden u
Een voltijdse betrekking van onbepaalde
duur in een dynamische groep; een gezellige
werksfeer in een inrichting die aandacht heeft
voor haar medewerkers; werk in teamverband; de valorisatie van uw anciënniteit; een
permanente vorming; de voordelen van een
openbare dienst; een aantrekkelijke bezoldiging en maaltijdscheques.
De kandidaten die zich het vlugst aanmelden zullen onderworpen worden aan een
selectieonderhoud en de weerhouden kandidaten zullen in de kortst mogelijke tijd aangeworven worden.
Geïnteresseerd? Aarzel niet om zo
snel mogelijk contact op te nemen
met het personeelsdepartement,
Laetitia Procureur, 02.422.46.18
en uw kandidaatstelling over te
maken aan het OCMW van Jette,
Sint- Pieterskerkstraat 47-49, 1090
Jette.

GEZOCHT: JONG,
KLEURRIJK TALENT
Oproep voor jonge mensen
van allochtone origine
De Koning Boudewijnstichting wil jonge burgers
van allochtone origine versterken in hun participatie
aan de Belgische samenleving, die natuurlijk ook de
hunne is. De stichting wil de belangrijke voortrekkersrol erkennen en ondersteunen die deze jonge generatie kan spelen in de uitbouw van onze samenleving.
Met de oproep ‘Gezocht: jong, kleurrijk talent’ wil de
Stichting jongvolwassen allochtonen ondersteunen die
verantwoordelijkheid willen opnemen in de samenleving. Het doelpubliek zijn jonge vrouwen en mannen
(18 tot 35 jaar) die in België wonen en van allochtone origine zijn en die vanuit hun engagement in de
samenleving een intercultureel project willen realiseren. Jong, creatief en enthousiast engagement dat
aanstekelijk werkt voor anderen. Jonge vrouwen en
mannen die een mobiliserend idee of een inspirerend
initiatief willen waarmaken dat de samenleving ten
goede komt. De Koning Boudewijnstichting wil hen
daarin ondersteunen en hun capaciteit van motor
voor verandering versterken. De Stichting voorziet
per deelnemer een bedrag van maximum 5.000
euro. Een belangrijk deel van de beurs zal gebruikt
worden voor vorming en begeleiding op maat, om de
capaciteiten van de deelnemer te versterken. Een
ander deel van de beurs kan gebruikt worden om het
project mee te financieren.
Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 28
februari 2005 door middel van een kandidaatsdossier. De bekendmaking van de selectie door een onafhankelijke jury gebeurt op 27 april 2005.
Het kandidaatsdossier kan afgeladen worden op
de website www.kbs-frb.be of kan bekomen worden
bij het Contactcentrum van de Koning Boudewijncentrum - Postbus 96 - Elsene 1 in 1050 Elsene - tel:
070.233.065 - fax: 070.233.727 - e-mail:
proj@kbs-frb.be.

SAMENLEVING

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 paas- en zomervakantie. De gemeente biedt een interessante vergoeding en een dagelijkse
warme maaltijd. De animators(trices)
kunnen terecht in een prachtig groen
kader, op twee stappen van het Koning
Boudewijnpark.
Als je ouder bent dan 17 jaar, ervaring hebt als of een brevet van monitor,
aarzel dan niet om je kandidatuur te
stellen. De ideale gelegenheid voor een
interessante vakantiejob met een goede
verdienste. Als niet-gebrevetteerd animator verdien je tussen 46,89 en 54,70
euro per dag, als gebrevetteerd animator tussen 70,29 en 78,10 euro, als
leerkracht/animator tussen 84,33 en
92,14 euro.
Als je geïnteresseerd bent of
voor bijkomende inlichtingen, kan
je contact opnemen met de
gemeentelijke dienst Sociale Zaken
(tel: 02.421.42.02).

Geboortebewijs is
bestaansbewijs
de geboorte niet binnen de dertig dagen
kan laten registreren, zullen de ouders
meer dan 100 dollar moeten neertellen.
De meeste ouders kunnen zich een dergelijke uitgave niet permitteren.

Julien is geboren in Congo... maar
men weet niet wanneer precies. Men kent
evenmin de naam van zijn ouders. Wettelijk gezien bestaat hij niet! Dit is het geval
voor vele Congolese kinderen. Hoe kan hij
op een dag gaan stemmen of een naam
geven aan z’n kinderen? Een geboortebewijs is nog steeds een bestaansbewijs.
Momenteel beschikt de Congolese administratie niet langer over registers om de
nieuwe geboorten in te noteren. Een kind
bestaat echter enkel indien het een
geboortebewijs op naam heeft. Als men

De Brusselse vereniging voor sociale
ontwikkeling wenst zo spoedig mogelijk
1.000 registers op te sturen naar Congo.
Daarvoor heeft de vereniging uw dringende hulp nodig. Een register waarin 500
geboorten genoteerd kunnen worden, kost
97 dollar (74,48 euro). Een gift van 1,50
euro laat dus toe om 10 kinderen te laten
bestaan.
Voor
verdere
inlichtingen:
vzw Vereniging voor sociale ontwikkeling - de Selliers de Moranvillelaan 84
in 1082 Sint-Agatha-Berchem tel: 02.482.33.10 - fax: 02.465.69.43
- e-mail: ppds@ppds.be - website:
www.ppds.be.

Hoe kan u de aankoop van burgerlijke
standregisters voor Congo steunen?
Door een overschrijving op de rekening van de vereniging voor sociale ontwikkeling nummer 001-3832643-55 met vermelding “register” en door over dit project te
praten met uw kennissen.

Brussels Volkstejoêter brengt
‘Ne pyjama veu zes’
Na het overrompelende succes dat het
Brussels Volkstejoeter kende met de producties “Bossemans en Coppenolle”, “De Traafiest van Mademoiselle Beulemans” en
“Dineire me peire” hoopt het gezelschap ons
tijdens het toneelseizoen 2004-2005
opnieuw te kunnen verrassen met het gloednieuwe en spetterende “Ne pyjama veu zes”.
Het verhaal van het Brussels Volkstejoeter
lijkt wel een sprookje. Intussen zijn ze reeds
aan hun vierde theatervoorstelling toe en
ook “Ne pyjama veu zes” lijkt een overdonderend succes te worden. De toeschouwers
blijven toestromen voor deze humoristische
voorstelling in het onnavolgbare VlaamsBrussels dialect. Intussen zijn reeds bijna alle

kaartjes de deur uit. Geïnteresseerden kunnen dus maar beter niet te lang wachten als
ze een voorstelling willen bijwonen.
“Ne pyjama veu zes” is opnieuw een stuk

Al gedacht aan de mogelijkheid
een kind of jongere op te vangen
in uw gezin?
Pleegzorg is een werkvorm binnen de Bijzondere Jeugdbijstand waarbij kinderen of
jongeren van 0 tot 18 jaar tijdelijk toevertrouwd worden aan een ander gezin. Het is
een van de mogelijke manieren om te reageren op ernstige moeilijkheden waarin gezinnen op een bepaald ogenblik kunnen verkeren. Waarom kinderen geplaatst worden
verschilt van situatie tot situatie, maar altijd
gaat het erom dat hun opvoeding en ontwikkeling in het gedrang komen door de pro-

bleemsituatie waarin zij zich op dat ogenblik
bevinden. Dit kan verwaarlozing zijn, verslaafde ouders, misbruik, ziekte of overlijden,... Kiezen voor Kinderen probeert het
juiste gezin te vinden om de kinderen op te
vangen. Ze begeleiden de kinderen, de
pleegouders en de eigen ouders van de kinderen gedurende de plaatsingsperiode, van
de voorbereiding tot en met de nazorg.
Info: 02.426.10.55
www.kiezenvoorkinderen.be

vol verwarrende situaties die leiden tot
opeenvolgende grappige toestanden. De
acteurs van dienst zijn Kathleen Segers, Elie
Devuyst, Ani Leroy, Gaby Geysens, Patrick
Daele en ook voormalig Brussels staatssecretaris Robert Delathouwer neemt een belangrijke rol voor z’n rekening.
Het Brussels Volkstejoeter brengt deze
komedie nog de hele maand februari in het
Centrum voor Amateurskunsten (VCA) in
Anderlecht. Tijdens de maanden maart en
april toeren ze in Brabant.
Voor meer info: www.beeveetee.be.
Tickets: 12,50 euro. Reservaties VCA:
02.524.60.95.

Kiezen voor Kinderen
nodigt u uit op haar

Infoavond
over
pleegzorg
Donderdag
24 februari 2005
om 20 uur
F. Lecharlierlaan 147 in 1090 Jette

Infolijn
over
uw pensioen
Heeft u vragen over uw pensioen
of uw toekomstig pensioen, dan kan
u die voortaan gratis stellen. De
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
start met een groen nummer waar u
met deze vragen terecht kan. Het
doel is om een snelle en efficiënte
dienst aan te bieden. Om de bijkomende oproepen te kunnen beantwoorden werden 24 extra personeelsleden aangeworven om het
callcenter van de Rijksdienst te versterken. Ze kregen een specifieke
opleiding in pensioenreglementering
en onthaaltechnieken, om zo volledig mogelijk te kunnen antwoorden
op uw vragen rond het bedrag van
het pensioen, de berekeningswijze,
de wetgeving,...
De lancering van het groene
nummer gaat gepaard met een persoonlijke aanpak. Voortaan zal op
de brieven (gericht aan de gepensioneerden) een nummer van vier cijfers vermeld worden waardoor de
gepensioneerde rechtstreeks doorverbonden kan worden met de
dienst of de ambtenaar die zijn dossier beheert. Deze doorschakeling
zou actief zijn vanaf eind januari.
Op die manier krijgt iedere beller
snel een gericht en zo volledig
mogelijk antwoord.
Jaarlijks bellen zowat één miljoen
gepensioneerden naar de Rijksdienst met een vraag over hun pensioen. Het gratis nummer moet vooral de drempel verlagen zodat iedereen die een vraag heeft over pensioenen die kan stellen. De groene lijn
biedt hiermee een antwoord op de
toenemende vraag naar informatie
over de pensioenen. De lijn is er niet
alleen voor de gepensioneerden.
Het Ministerie wil alle 55-plussers
de mogelijkheid geven om een pensioenevaluatie te bekomen.
Het project brengt voor de administratie geen belangrijke meerkost
met zich mee. Het wordt vooral gefinancierd door bezuinigingen dankzij het gebruik van het WAN (Wide
Area Network) : dit netwerk zorgt
immers ook voor de communicaties
tussen de centrale en de gewestelijke diensten, waardoor de totale
telefoonfactuur van de RVP aanzienlijk daalt!
De groene lijnen zullen in de
tweede helft van 2005 door een
publieke tevredenheidsenquête worden geëvalueerd.
Er worden drie groene lijnen
geactiveerd. Ze zijn elke werkdag
beschikbaar tussen 8.30u en 12u
en van 13u tot 17u:
0800/50246 :
Telefoonoproepen in het
Nederlands
0800/50256 :
Telefoonoproepen in het Frans
0800/50266 :
Telefoonoproepen in het Duits
Jette info nr. 117 - februari 2005
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NAVEXPO 2005:

Matrozen en stormen
Nog tot 20 februari 2005, kan u in de
Oude Abtswoning van Dieleghem alles
leren over matrozen en stormen. In het
kader van de jaarlijkse tentoonstelling
Navexpo, die de geschiedenis van de zeeen riviervaart behandelt, ontdekt u aan de
hand van foto’s, tekeningen, gebruiksvoorwerpen,... alles over storm op zee en het
matrozenleven.
Onoverwinnelijk geachte armada’s,
grote cargo’s of kleine vissersboten, doorgewinterde kapiteins,... Niemand ontsnapt
aan de enorme krachten van de natuur als
deze losbarsten. Het bidden en aanroepen
van de heiligen van de matrozen en vissers volstond niet altijd om de schepen in
nood te redden.
Intussen hebben geavanceerde technische middelen de plaats ingenomen van
het bijgeloof om ongelukken te voorkomen. Ondanks deze technische evolutie,
wordt de scheepvaart ook vandaag de
dag nog geconfronteerd met dramatische
voorvallen. Reddingsdiensten, sleepdiensten,
scheepsvaartengineeringsmaatschappijen gespecialiseerd in het bergen

van scheepswrakken of in de strijd tegen
de vervuiling, of wetenschappelijke
opsporingsinstellingen voeren vaak een
ongelijke strijd tegen de zee die achter
haar romantisch gelaat een dodelijke
kracht verbergt.
“Matrozen & stormen” vormt een culturele en pedagogische schat voor de
bezoekers van 7 tot 77, via schitterende
schaalmodellen, scheepvaartobjecten,
documenten, schilderijen,...
De organisatie, in handen van het
Centre culturel de Jette, in samenwerking
met de gemeente Jette en de Navexpoploeg, kan rekenen op een belangrijke
samenwerking met de Marine, net als op
de steun van de Haven van Brussel en van
Dexia. Musea, uitgevers, professionele
verenigingen, schilders en jeugdbewegingen dragen eveneens bij tot een succesvolle Navexpo 2005. De bezoekers kunnen
de tentoonstelling individueel bezoeken of
kunnen een geleid bezoek reserveren.
Voor de scholen worden er eveneens specifieke geleide bezoeken georganiseerd.

Op 11 en 12 februari 2005 vindt de
24ste editie plaats van de 24 uren van
Picorchamps in het Sint-Pieterscollege.
Meer dan 100 piloten en mecaniciens,
opgedeeld in acht ploegen, bekampen er
elkaar op een circuit van 50 meter, behendig hun miniatuurwagentjes besturend. De
piloten zullen niet enkel trachten de wedstrijd te winnen, maar ook om het record
te breken van de grootste afstand afgelegd in 24 uur.
Het nieuwe circuit bestaat uit 8 banen
die samen een prachtige asymmetrische
piste vormen. Voor de editie 2005, heeft
de Pionierpost van de 26ste FSC-Eenheid
van Jette alles voorzien om op een vlotte
manier de 1.500 verwachte bezoekers op

te vangen langsheen het circuit. Gedurende de 24 uur is er een klassering per computer en constante affichering van de
resultaten, wedstrijdjes en spelletjes, buffet, bar en een geluidsinstallatie.
Er staat opnieuw heel wat animatie
geprogrammeerd. Zo vindt er op vrijdagavond een optreden plaats en is er voor
de kinderen een schminkatelier en animatie voorzien op zaterdagnamiddag. Doorheen de wedstrijd zijn er eveneens cartoonisten aanwezig om het portret van de
toeschouwers vast te leggen.
Het racefeest begint reeds op woensdag 9 februari met de open koers voor
alle amateurpiloten.

AGENDA
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In de Oude Abtswoning van Dieleghem
(Tiebackxstraat 14)
Tot 20 februari 2005
Di - Vr 10u-12u en 14u-17u, weekend 10u-18u
- Ma gesloten (behalve schoolbezoeken)
Toegang: 3 euro - 6 tot 17 jaar, studenten,
senioren: 2 euro - gezinsticket: 5 euro
Inlichtingen en inschrijvingen: Guy Paulus
- 02.479.00.52 - fax: 02.478.28.94

Picorchamps

24 UREN SCALEXTRIC

Tot 13.02: Expo Ingepalmde voorwerpen. Tot 13 februari kan u in
Atelier 340 Muzeum terecht voor
de tentoonstelling “Ingepalmde
voorwerpen”. Deze expositie,
gecombineerd met solotentoonstellingen van Anu Tuominen en Patricia Waller, brengt zes nationale en
internationale kunstenaars samen
die voorwerpen herwerken, vervormen, inpalmen. Atelier 340
Muzeum - de Rivierendreef 340 Van dinsdag tot zondag van 14u
tot 19u. Tel: 02.424.24.12 www.atelier340muzeum.be.
Tot 20.2: NAVEXPO 2005 “Matrozen & Stormen”. In de Oude Abtswoning van Dieleghem (Tiebackxstraat 14) kan u van 15 januari tot
20 februari terecht voor de tentoonstelling “Matrozen & Stor-

“Navexpo 2005: Matrozen & stormen”

men”. Open van dinsdag tot vrijdag tussen 10u en 12u en van
14u tot 17u, tijdens het weekend
tussen 10u en 18u - Gesloten op
maandag (behalve schoolbezoeken). Toegang: 3 euro - 6 tot 17
jaar, studenten, senioren: 2 euro gezinsticket: 5 euro. Mogelijkheid
tot geleid bezoek (enkel op reservatie - 25 euro). Inlichtingen en
inschrijvingen: Guy Paulus 02.479.00.52
fax:
02.478.28.94.
Tot 21.02: Expo Essegem - Nocturnes ‘Round Midnight’. Tot 21
februari kan u in het GC Essegem
genieten van de tentoonstelling
Nocturnes ‘Round Midnight’. Deze
expo is het resultaat van een
boeiend experimenteel project van
de studenten van de Academie
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Ingepalmde
voorwerpen
in Atelier 340
De tentoonstelling “Ingepalmde voorwerpen” in Atelier 340 is verlengd tot 13
februari. Deze expositie, gecombineerd met
solotentoonstellingen van Anu Tuominen en
Patricia Waller, brengt zes nationale en
internationale kunstenaars samen die voorwerpen herwerken, vervormen, inpalmen.
Het resultaat is een verzameling voorwerpen
die ons vertrouwd aanvoelen en tegelijkertijd een vervreemde indruk nalaten.
De zes kunstenaars - uit vijf landen - zijn
als het ware spoorzoekers gedreven door de
vragen over de veranderingen in onze
wereld, onze waarneming of onze waardeoordelen. Nochtans zijn het geen pure
analytici, maar houden ze ervan te verbazen of te misleiden. Doelbewust en tegelijkertijd geïnspireerd door onverwachte vondsten onderwerpen Wim Delvoye, Claude
Briand-Picard, Wang Fu, Antoine Laval,
Jacques Lizène en Priska Riedl allerlei dagdagelijkse voorwerpen - zoals gereedschap,
speelgoed of plastic zakken - aan een transformatie. In de beste dadaïstische traditie denken we maar aan de readymades van
Marcel Duchamp - worden industrieel
geproduceerde voorwerpen niet gebruikt
waarvoor ze gemaakt zijn, maar van hun
oorspronkelijke context beroofd en omgecodeerd.

24 uren scalextric van Picorchamps
Van 11 februari 2005 om 17u
tot 12 februari 17u
In het Sint-Pieterscollege
(de Smet de Naeyerlaan 229)
Open koers op woensdag 9 februari vanaf 15u
Voor verdere inlichtingen of inschrijving
voor de open koers:
02/420.76.07 (Philippe Libert)
www.pichorchamps.be
EEN ORGANISATIE VAN DE VZW PICORCHAMPS EN DE PIO26STE FSC-EENHEID VAN JETTE, IN SAMENWERKING MET SCHEPEN VAN FRANSTALIGE JEUGD GOSSELIN,
SCHEPEN VAN ANIMATIES BERNARD LACROIX EN DE VZW PROMOTIE VAN JETTE, VOORGEZETEN DOOR TONY MEULEMANS.
NIERPOST VAN DE

FEBRUARI
voor beeldende kunsten Anderlecht. Vanuit hun eigen landschapsomgeving moesten ze het thema
‘nacht’ visualiseren als metafoor
voor de duisternis, het duistere in
henzelf, het onbekende, het oneindige, het beklemmende, het overweldigende, het romantische, het
gezellige, het weemoedige,... De
compositie ‘Round Midnight’ van
Thelonius Monk werd als associatief onderwerp gebruikt. Het creatieve resultaat van deze uitdaging
is te bewonderen in het Gemeenschapscentrum Essegem, Leopold
I-straat 329. Gratis toegang. Info:
02.427.80.39.
Van 25 tot 27.02: BRXL BRAVO.
Tijdens het kunstenweekend BRXLBRAVO krijgt u de verborgen
schatten en bekende parels in de

schoot geworpen. Van vrijdag 25
tot zondag 27 februari leggen
meer dan honderd instellingen,
verenigingen, theaters, musea,
kunstencentra, acteurs, regisseurs,
choreografen, dansers, beeldende
en audiovisuele kunstenaars, muzikanten en schrijvers u in de artistieke watten: het hele weekend kan
u op tientallen plekken in de stad
terecht voor een kwalitatief hoogstaand artistiek programma.
Divers, eigentijds en toegankelijk
voor iedereen... Er nemen een hele
waslijst kunstenaars, structuren en
organisaties deel aan BRXL BRAVO. Ondermeer Bronks, Jan
Fabre, Jan Lauwers en Needcompany, KANart, KVS, Rosas,... Voor
een volledig overzicht van het programma, surft u best eens naar
www.brxlbravo.be.

Ingepalmde voorwerpen
Tot 13.02.2005
Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef 340
Van dinsdag tot zondag
van 14u tot 19u
Tel: 02.424.24.12
www.atelier340muzeum.be
De Koninklijke Filharmonie van Jette
organiseert zijn

OPENINGSCONCERT

2005
op vrijdag 25 februari 2005
om 19u
In de Gemeentelijke Feestzaal
(Kardinaal Mercierplein 10)
In samenwerking met
De Gemeentelijke Muziekacademie
“M. Van de Moortel”
l’Academie communale de Musique
“G.H. Luytgaerens”
Gratis toegang
Info: 02/478.12.59 (J. Wouters)

CULTUUR

ZIN OM TE DANSEN, TE ONTSPANNEN
OF OM JE CREATIEF UIT TE LEVEN?

De Jota-cursussen bieden
voor elk wat wils
Opgedeeld in de verschillende categorieën creatief, jeugd, kunst en literatuur, sport en dans relax, en vakantie biedt het Gemeenschapscentrum Essegem opnieuw verschillende cursussen, ateliers en vakantieactiviteiten aan. Voor
een volledig overzicht, kan u de Jota-brochure aanvragen bij het Gemeenschapscentrum Essegem. Wij geven u alvast een voorsmaakje.

Salsa en Merengue
Vanuit het zwoele Latijns-Amerika zijn er al verscheidene dansstijlen overgewaaid. Salsa en merengue zijn daarbij de klassiekers. Het ziet er allemaal
indrukwekkend uit, maar met enkele initiatielessen kom je al een heel eind. Je
leert de basispassen die je vertrouwd maken met het typisch salsaritme. Je
hoeft geen partner mee te brengen, de passen worden individueel aangeleerd.
Succes gegarandeerd op de dansvloer.
De danslessen worden gegeven op maandag, om 19.30u voor beginners
en om 20.30u voor gevorderden. Prijs: 50 euro voor 10 lessen. Info en
inschrijvingen: Curieus Jette - 0477.48.94.35.

Yoga
Ontspannen moet je leren. Yoga is een eeuwenoude maar
tijdloze traditie uit India die je niet alleen helpt om even tot
rust te komen, maar ook een levenswijze voorstelt die een
alternatief biedt voor ons vluchtig leven. De lesgeefster
vertrekt van de integrale, of raja-yoga: de lessen starten met fysieke oefeningen, nadien volgen ook meditatie-technieken. Je maakt kennis met de vijf grondbeginselen: ontspanning, oefening, goede voeding, positief
denken en juiste ademhaling. Heilzaam voor lichaam
en geest. Iedereen kan deelnemen, leeftijd en conditie zijn van geen belang.
De cursus yoga start op 2 februari en loopt tot 22 juni met in totaal 18
lessen.

Pluk het woord
Hebt u eerder een voorliefde voor kunst en literatuur? Dan is het atelier ‘Pluk
het woord’ misschien iets voor jou. Hoe maak je een theaterstuk, van tekst tot
voorstelling? Vanwaar haal je je werkmateriaal? Hoe creëer je een tekst? Hoe
ga je dan met dat materiaal aan de slag of wat moet er dan met die tekst
gedaan worden om hem op de scène te doen leven?
Op basis van teksten die door jullie worden aangebracht (gedichten, fragmenten uit artikels of boeken, liedjes,...) wordt er onder begeleiding van Sven
(regisseur) en Jan (speler - regisseur) een korte voorstelling uitgewerkt. Via
gesprekken en impovisatiesessie, gebaseerd op jullie teksten, wordt de uiteindelijke speeltekst bekomen. Het spelplezier staat centraal en het verwerken van
leuke, droevige, interessante of tekstjes tot een onderhoudend stukje theater.
Voor deelnemers vanaf 16 jaar. Het atelier start op 9 maart. De 7 lessen,
telkens op woensdag, kosten 25 euro.
Voor meer info of inschrijvingen: Gemeenschapscentrum Essegem Leopold I-straat 329 - 02.427.80.39 - essegem@vgc.be.

•D

ERDE LEEFTIJD

Het jaar werd voor de derde leeftijd goed ingezet met een daguitstap richting Tervuren. De komende weken staan er terug verschillende aantrekkelijke
activiteiten op het programma. Het Sint-Valentijnfeest, het theaterstuk
“Ne pyjama veu zes”, een bezoek aan Rijsel met het spektakel “Les Folie’s de
Paris” en een uitstap richting Moezelvallei. Kortom, de derde leeftijd zal zich
niet vervelen.

Sint-Valentijn
Op liefde staat geen leeftijd
dus viert de derde leeftijd op
dinsdag 15 februari SintValentijn. Vertrek op het Kardinaal Mercierplein om 12.45
uur richting Gemeentelijke
Feestzaal Sippelberg in SintJans-Molenbeek, waar een
gezellige dansnamiddag op
het programma staat.
Prijs: 8 euro - Inschrijven bij
de dienst derde leeftijd.

Ne pyjama veu zes
Na het overrompelende succes dat het Brussels Volkstejoeter kende met de
producties “De Traafiest van Mademoiselle Beulemans” en “Le diner de cons”
hoopt het gezelschap ons tijdens het toneelseizoen 2004-2005 te kunnen verrassen met het gloednieuwe en spetterende “Ne pyjama veu zes”. Het Brussels Volkstejoeter brengt deze komedie in het onnavolgbare Vlaams-Brussels
dialect met de spelers en medewerkers van de beide producties. Op zondag
27 februari woont de Jetse derde leeftijd de voorstelling bij in het CVA in
Anderlecht. Vertrek op het Kardinaal Mercierplein om 13 uur.
Prijs: 15 euro (bus en voorstelling) - Inschrijven bij de dienst derde leeftijd.

Les Folie’s de Paris - Rijsel
Op donderdag 10 maart trekt de Jetse derde leeftijd richting Rijsel. Rond
de middag kan men genieten van het spektakel “Les Folie’s de Paris”. Deze
cabaretshow doet ons terugdenken aan de grote dagen van de befaamde
Moulin Rouge en brengen de grandeur van de in prachtige kostuums gehulde
danseressen terug tot leven. Dit spektakel wordt gecombineerd met een heerlijk 3-gangendiner.
Prijs: 60 euro - Inschrijven kan t.e.m. 25 februari 2005

Uitstap Moezelvallei
In april gaat de derde leeftijd op driedaagse naar de Moezelvallei. Pittoreske stadjes, wijngaarden, middeleeuwse kastelen,... Alle ingrediënten zijn
aanwezig voor een geslaagde uitstap. Volgende maand wordt dit bezoek aan
de Moezelvallei uitgebreid voorgesteld. U kan zich echter nu reeds inschrijven.
Prijs: 132 euro (verblijf in half-pension, busdienst en begeleiding Nederlandstalige gids)
Inschrijvingen en info:
Gemeentelijke dienst Derde Leeftijd
Henri Werriestraat 18-20 - bureau 232
Tel: 02.423.13.69.

Expo Essegem - Nocturnes
‘Round Midnight’
Tot 21 februari kan u in het GC Essegem genieten van de tentoonstelling
Nocturnes ‘Round Midnight’. Deze expo is het resultaat van een boeiend
experimenteel project van de studenten van de Academie voor beeldende
kunsten Anderlecht. Vanuit hun eigen landschapsomgeving moesten ze het
thema ‘nacht’ visualiseren als metafoor voor de duisternis, het duistere in henzelf, het onbekende, het oneindige, het beklemmende, het overweldigende,
het romantische, het gezellige, het weemoedige,... De compositie ‘Round Midnight’ van Thelonius Monk werd als associatief onderwerp gebruikt.
Het creatieve resultaat van deze uitdaging is te bewonderen in het Gemeenschapscentrum Essegem, Leopold I-straat 329. Gratis toegang. Info: 02.427.80.39.
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