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Sfeervolle Kerstmarkt
in Jette

Midden december kan u zich
op het Kardinaal Mercierplein
laten onderdompelen in de
kerstsfeer, tijdens de traditionele kerstmarkt. U kan er op
zoek gaan naar het ideale eindejaarsartikel of genieten van
een heerlijke hapje, een hartverwarmend drankje of van de
sfeervolle animatie.
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Take Time

“

Op 22 november vond het
duurzaamheidsfeest plaats, met
als slogan ‘Take Time’. Neem de
tijd. Een goede raad die in deze
drukke tijden een gouden raad
blijkt. Mede door de spectaculaire ontwikkeling van het
internet en de sociale media moet alles, altijd en overal
beschikbaar zijn. Bovendien moet alles steeds sneller,
beter, verleidelijker. Dit zorgt voor een toenemende
druk bij jong en oud. Wie niet mee kan in deze rat race,
valt onherroepelijk uit de boot. De combinatie van (de
zoektocht naar) werk, kinderen, huishouden, sociaal

leven,... blijkt voor sommigen een te grote hap. Hetzelfde geldt voor de schoolgaande kinderen, die ten
onder kunnen gaan aan de prestatiedruk, op school en
in hun vriendenkring. Goede resultaten halen, sympathiek gevonden worden, sportief zijn, een ruime vriendenkring hebben én er uit zien als een topmodel. Het
is veeleer uitzondering dan regel. Toch weerspiegelt
een groot deel zich aan deze utopie. De verwachtingen
zijn vaak te hoog gespannen en onrealistisch. Het resultaat? Depressie, burn-out, stress, oververmoeidheid,… Tijdens de donkere wintermaanden worden
deze gevoelens dan nog eens versterkt.
Daarom was de slogan ‘Take Time’ zo goed gekozen.
Neem even de tijd om een stapje terug te zetten, om
het overzicht te bewaren, om te genieten van het moment, om op adem te komen,… Het duurzaamheidsfeest bood gekende alternatieven, waarbij rust
centraal staat, zoals taï chi of meditatie, maar ook
samen met de kinderen dansen kan een ware energieboost geven. Trek dus even de stekker eruit en laat de
wereld even verder draaien zonder u. Maak een herfstwandeling, neem een ontspannend bad met veel
schuim of brul mee met uw lievelingsmuziek op de
radio. Hoe u ontspant, maakt
eigenlijk niet uit. Het belangrijkste is dat u de tijd neemt om
te ontspannen. Gun uw hoofd
en lichaam tijdig wat rust. Take
Time.

”

Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester
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VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
SURF NAAR
WWW.JETTE.BE
HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en financiële dienst:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

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

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

Sluitingsdagen
Het Gemeentebestuur van
Jette zal gesloten zijn op
donderdag 25 en vrijdag 26
december 2014 (Kerstmis), net
als op donderdag 1 en vrijdag 2
januari 2015 (Nieuwjaar).

Echo van de administratie
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Hervé DOYEN
Burgemeester
LBJ

Geoffrey LEPERS
1ste Schepen
MR-OPEN VLD

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

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

> hdoyen@jette.irisnet.be
02.423.12.19

> glepers@jette.irisnet.be
02.423.12.34 - 02.423.12.19

Paul LEROY
5de Schepen
LBJ
• Franstalige cultuur (inclusief Franstalige academie
en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Gezinnen en het Jonge
kind, Franstalige jeugd
• Gezondheid - Stedenbou

Bernard VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN

Benoît GOSSELIN

Claire VANDEVIVERE

3de Schepen

4de Schepen

LBJ

LBJ

• Openbare ruimte
• Gemeentelijk patrimonium
• Energiebeheer
(URE, PLAGE, …)

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

• Burgerlijke stand
Demografie
• Sociale zaken
• Gelijke kansen – Integratie –
Mindervaliden
• Leefmilieu
• Kwaliteit van de dienstver-

> bvannuffel@jette.irisnet.be
02.423.12.08

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Bernard LACROIX
6de Schepen
LBJ

Brigitte GOORIS
7de Schepen
MR-OPEN VLD

Christine GALLEZ

• Economisch leven en Handel
• Animatie
• Werkgelegenheid
• Leegstaande gebouwen en
terreinen
• Erediensten

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

• Mobiliteit
• Woonklimaat / Huisvesting
• Duurzame ontwikkeling
• Agenda 21
• Noord/Zuid relaties

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.34

> chgallez@jette.irisnet.be
02.423.12.09

> blacroix@jette.irisnet.be
02.423.12.03

8de Schepen

ECOLO-GROEN

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Van op de banken van de gemeenteraad…
Gemeenteraad van 22 oktober 2014

Groepsaankoop materiaal
Tijdens de laatste zitting heeft de gemeenteraad een conventie goedgekeurd waarbij het gemeentebestuur en het
OCMW van Jette akkoord gaan om gezamenlijke procedures
uit te werken voor de aankoop van technisch materiaal (elektriciteit, loodgieterij/verwarming, verf, hout, sloten en gereedschap) voor de periode 2015 tot 2017. Dankzij deze
conventie zal het OCMW dus kunnen profiteren van de expertise van het gemeentebestuur en dezelfde condities kunnen

lening aan de burger

krijgen bij de aankoop van technisch materiaal. De goedgekeurde conventie tussen het gemeentebestuur en het OCMW
gaat dieper in op de details van dit akkoord.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 26 november om 20u en 17 december om 19u (begroting) in het
Raadhuis, Kardinaal Mercierplein. U vindt de dagorde en de
inhoud van elke gemeenteraadszitting op https://publi.irisnet.be.

Brigitte De Pauw
Voorzitster OCMW
OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
> Secretariaat: 02.422.46.11
> Sociale dienst: 02.422.46.75

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

Sociaal Woningbureau
Jette
Voorzitter :
Joseph Amisi
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
> Tel: 02.421.70.90

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00
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Doc Stop
Meer veiligheid voor uw identiteitsdocumenten
Bent u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren of
werd deze gestolen? Bel gratis 00800.2123.2123 en blokkeer uw kaart.

U

kan uw identiteitsdocumenten zoals uw
identiteitskaart of paspoort bij verlies of
diefstal blokkeren door gratis te bellen
naar Doc Stop. Zo voorkomt u het risico op frauduleus gebruik van uw document en de eventuele
financiële gevolgen. Met uw identiteitsdocument
kan bijvoorbeeld een telefoonabonnement geopend worden, een aankoop via de post,… Doc
Stop is een gratis dienst, 24u/24u en 7 dagen per
week bereikbaar.
Opgelet: met Doc Stop kunnen enkel Belgische
identiteitsdocumenten worden geblokkeerd.

Diefstal of verlies: wat doen?
• In geval van diefstal. Bel onmiddellijk naar Doc
Stop. Doe ook aangifte van de diefstal bij het
dichtstbijzijnde politiebureau of bij uw lokale politie.

• In geval van verlies. Bel onmiddellijk naar Doc
Stop. Ga vervolgens naar uw gemeentehuis. Buiten de openingstijden kunt u bij de politie terecht
voor een voorlopig attest.
Belangrijk: als het verloren document een verblijfstitel betreft, dient u altijd eerst aangifte van
het verlies te doen bij de politie alvorens naar het
gemeentehuis te gaan.
Na het vaststellen van uw identiteit, wordt uw document in slechts enkele minuten geblokkeerd op
de site www.checkdoc.be. Deze website wordt
door banken en andere instanties of administraties gebruikt om na te gaan of een identiteitsdocument bekend staat als gestolen, verloren,
verstreken of ongeldig. Dankzij Doc Stop en
Checkdoc, bent u beschermd tegen een frauduleus gebruik van uw verloren of gestolen documenten!

Wat gebeurt er na uw telefoon?
• Identiteitskaarten en verblijfstitels. U ontvangt
een brief waarin uw melding van verlies of diefstal wordt bevestigd. Indien u uw document terugvindt, heeft u 7 dagen de tijd, gerekend vanaf
uw telefoontje, om deze te deblokkeren. Na die
termijn wordt het identiteitsdocument ongeldig
verklaard en moet u een nieuw document aanvragen bij uw gemeentehuis.
• Paspoorten. Vanaf het moment dat u Doc Stop
belt, wordt uw paspoort ongeldig verklaard. Indien u dit nodig heeft om te reizen, vraag dan op
tijd een nieuwe paspoort aan bij uw gemeentehuis.
Doc Stop – 00800.2123.212

10 januari 2015

Nieuwjaarsreceptie voor
de Jettenaren

O

p zaterdag 10 januari 2015 vindt de traditionele nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren plaats. De ideale gelegenheid om
medewerkers van het gemeentebestuur, lokale politici of eenvoudigweg andere Jettenaren te ontmoeten en samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.
Als bewoner van Jette hebt u ongetwijfeld praktische vragen voor de medewerkers van het ge-

meentebestuur of voor de politieke mandatarissen. Maar ook als u graag andere Jettenaren wil
ontmoeten, moet u zeker langskomen op de
Nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren, waar het
gemeentebestuur, het OCMW, de politiezone, het
Rode Kruis, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap en de Jetse Haard vertegenwoordigd
zullen zijn met allerlei informatiestands.
Deze Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zaterdag
10 januari 2015 vanaf 11u, met een drankje en in
een aangename sfeer, in de Gemeentelijke Feestzaal.
Hervé Doyen, Volksvertegenwoordiger-Burgemeester, het College van Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraad, de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn, de Beheerraad van de
Jetse Haard en Paul-Marie Empain, Gemeentesecretaris, nodigen u vriendelijk uit op dit evenement.
Zaterdag 10 januari 2015 om 11u
Nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
(1ste verdieping – lift aanwezig)

Aanvraag rijbewijs
Niet op 18 december

L

Op donderdag 18 december zal het niet
mogelijk zijn om een aanvraag te doen
voor een voorlopig, definitief of internationaal rijbewijs. Dit omdat het specifiek
programma Mercurius die dag buiten dienst
zal zijn. Het afhalen van rijbewijzen kan wel. De
dag erna, 19 december, zal alles terug werken.
Weet dat u voor de aanvraag van een rijbewijs
steeds uw identiteitskaart moet bijhebben, het
aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum, het voorlopig rijbewijs of annex
4, 1 kleurenpasfoto met witte achtergrond en
26 euro voor de normale procedure (5 dagen).
Meer info over de rijbewijzen vindt u op onze
website www.jette.be.

Samenleving
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11 december 2014 : 1 dag niet

Nationale dag van de
strijd tegen woninginbraken
Op 11 december vindt ‘1 dag niet’ plaats, de nationale actiedag tegen woninginbraken.
Dit initiatief van de FOD Binnenlandse Zaken moet burgers bewustmaken van hun eigen
preventierol in de strijd tegen inbraken.

B

egin 2013 vatten drie Nederlanders het
idee op om een nationale actiedag tegen
woninginbraken te organiseren. Hiermee
wilden ze de modale burger bewust maken van
het feit dat iedereen met een minimum aan inspanningen zijn steentje kan bijdragen om het
aantal inbraken drastisch in te dijken. Het initiatief
vond enorm veel weerklank bij onze noorderburen
en zorgde voor een gevoelige daling van het inbraakcijfer. Op 11 december vindt een gelijkaardige
actie plaats in België. Ook Jette doet mee.

7 tips om boeven te slim
af te zijn:
• Zorg voor voldoende verlichting zodat je
huis goed zichtbaar is.
• Vergeet de zij- en achterkant niet want
daar slaan boeven bij voorkeur toe.
• Berg tuingereedschap en ladders op zodat
ze er geen gebruik kunnen van maken.
• Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht.

Sociale cohesie

• Geef je huis bij afwezigheid een bewoonde
indruk.

Elke dag krijgen zo’n tweehonderd Belgen inbrekers over de vloer. Dit brengt niet alleen een
grote maatschappelijke kost met zich mee, het
bezoek van ongewenste gasten zorgt ook voor
een groot onveiligheidsgevoel bij de slachtoffers.
De actie ‘1 dag niet’ wil mensen mobiliseren om
hun buurt veiliger te maken en de sociale cohesie
in hun straten bevorderen.

• Sluit altijd alle ramen en deuren.
• Laat je sleutels niet achter onder de
deurmat of in een bloembak.

Jetse preventiedienst
en politie doen mee!
Burgers, maar ook buurtcomités, verenigingen, gemeenten, ondernemers, scholen,…, kunnen hun initiatieven delen via de website
www.1dagniet.be. Ook de gemeente Jette springt
op de kar. Op 7 december zullen de diefstalpreventieadviseur van de gemeentelijke preventiedienst en de politie aanwezig zijn op de
preventiestand op de Jetse zondagsmarkt om flyers uit te delen en tips te geven tegen woninginbraak. Op 10 en 11 december kan u terecht op een
infostand in de inkomhal van het gemeentehuis,
voor goede raad tegen diefstal.
Infostand ‘1 dag niet’
• Op de zondagsmarkt
Zondag 7 december 2014, van 9u tot 13u
• In de inkomhal van het gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Woensdag 10 december 2014, van 10u tot 14u
Donderdag 11 december 2014, van 13u tot 19u
Meer info:
Salvatore Sillitto - preventieadviseur
Dienst Preventie - 02.423.11.56
inbraakpreventie@jette.irisnet.be
www.1dagniet.be

Winterplan
Wat te doen bij extreme vrieskou?
De gemeente Jette, het OCMW en het Rode Kruis
hebben een winterplan uitgewerkt. Het plan loopt
van 1 november 2014 tot 31 maart 2015.

H

et winterplan is er om kwetsbare groepen binnen onze samenleving op een
menswaardige manier op te vangen tijdens periodes van extreme vrieskou. Het gaat
in de eerste plaats om daklozen, ouderen die
geïsoleerd en in armoede leven en gezinnen
met financiële problemen. Zij kunnen rekenen
op sociale steun, maaltijden, dekens, dagopvang en slaapgelegenheid. Als u iemand kent
die in de problemen zit, informeer dan op tijd
en stond naar zijn gezondheidstoestand. Solidariteit is namelijk een van de meest efficiënte
wapens tegen de uitsluiting van kwetsbare personen.

Noodhulp
Tijdens de looptijd van het winterplan is er een

telefonische dienst bij het OCMW van Jette op
02.422.46.51, en dat tijdens weekdagen van 8u
tot 16u. Daklozen kunnen overdag (van 8.30u
tot 18u) ook terecht bij Samusocial op
0800.99.340. Voor medische noodgevallen is
het uiteraard aangewezen om het noodnummer 112 te bellen.
Verder zijn er uiteraard de gekende lokale organisaties die klaarstaan voor wie nood heeft
aan een warme koffie, thee,…, warme kleren of
gewoon een luisterend oor of gezelschap:
• Restojet
(Kardinaal Mercierplein 36 – 02.420.24.95)
• Accueil Montfort vzw
(Sint-Pieterskerkstraat 12-18 – 02.426.87.12)
• De Engelbewaarder
(Secrétinlaan 11-13 – 02.479.27.52)
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Risico op stroomschaarste?
Laten we solidair zijn!
U hebt er ongetwijfeld al iets over gehoord: België loop deze winter het risico op een stroomschaarste. Om een afschakeling van de elektriciteit tot een maximum te beperken, wordt van
iedereen een inspanning gevraagd: bedrijven, openbare instellingen, handelszaken,…,
maar ook van u natuurlijk!

I

n het geval van een stroomschaarste deze
winter zouden bepaalde Belgische gemeenten
zonder elektriciteit gezet worden om een algemene blackout te voorkomen. Hoewel het afschakelplan niet meteen gevolgen heeft voor de
gemeente Jette, wordt van ons toch verwacht om
solidair te zijn. Een stroompanne zou trouwens
niet alleen vervelend zijn voor de betrokken bewoners, maar zou ook onaangename gevolgen
hebben op grotere schaal: storingen op telefoonnetwerken, mobiliteitsproblemen, diverse pannes
in de openbare ruimte, enz. Een stroomschaarste
zal een impact hebben op het dagelijks leven van
ons allemaal, en toch kunnen we vermijden dat
het zover komt als we onze krachten bundelen.
Laten we dus solidair zijn en vanaf nu letten op
ons elektriciteitsverbruik, vooral tussen 17 en 20
uur.

Voor
Om het risico op een stroompanne te verminderen moeten we de reflex aanleren om zuinig
om te springen met elektriciteit. Dankzij enkele
eenvoudige dagelijkse handelingen kunnen we
ons verbruik verminderen. Denk maar aan het uitzetten van elektrische apparaten in stand-by, de
thermostaat wat lager zetten en het gebruik vermijden van energieverslindende apparaten (strijkijzer, wasmachine, vaatwasser,…). Bij een
aangekondigde stroompanne van langere duur
kan u zich voorbereiden door uw gsm vooraf op
te laden, een urgentiekit samen te stellen (radio
op batterijen, zaklamp en kaarsen, medicijnen,…),
thermosflessen met warm water (bv. voor babyflesjes) en ijsblokjes (om bepaalde voedingswaren koud te houden) te voorzien.

Tijdens
Ziehier enkele tips om u het leven gemakkelijker te maken tijdens een stroompanne:
• Trek uw gevoelige elektrische apparaten (tv,
computer) uit om schade te vermijden;
• Beperk verplaatsingen met de auto om verkeersproblemen te vermijden;
• Luister naar de media (via een radio op batterijen, de autoradio, internet indien mogelijk,…);
• Gebruik bij voorkeur zaklampen;
• Als u toch kaarsen gebruikt, zorg dan dat ze
voldoende ver verwijderd zijn van brandbare
materialen en laat ze nooit onbewaakt achter;
• Open uw koelkast of diepvriezer niet onnodig;
• Telefoneer enkel als het nodig is, stuur liever
een sms;
• Sluit ramen en deuren om de warmte in huis
houden ;
• Hou een lichtschakelaar in de aan-positie om
te weten wanneer de stroom hersteld is;
• Hou een oogje in het zeil bij kwetsbare gezinsleden of buren.

Na
Wanneer de elektriciteit opnieuw geleverd wordt,
zet dan niet al uw elektrische apparaten tegelijkertijd aan om het risico op een nieuwe onderbreking te verkleinen. Controleer ook of het voedsel
in uw koelkast en diepvriezer niet bedorven is. Als
de deur van uw diepvriezer gesloten bleef, kan
het voedsel gedurende 24u tot zelfs 36u bevroren
blijven tijdens een panne. Voedsel dat ontdooid is
en daarna terug bevroren, is waarschijnlijk bedorven. Als u twijfelt, gooit u het best weg, uw gezondheid primeert.
Samen kunnen we het verschil maken!

www.risico-info.be
Een geïnformeerde burger is
er twee waard
De portaalsite www.risico-info.be bevat informatie over natuurlijke of technologische risico’s:
overstromingen, stormen, stroomonderbrekingen, industriële ongevallen,… De bedoeling: de
burgers informeren zodat ze beter op de hoogte
zijn en zich beter kunnen voorbereiden op crisissituaties. Een geïnformeerde burger zal zich
beter gewapend voelen in zo’n situatie. Daarom
bevat de website tal van tips om concrete acties
te ondernemen, tips die bovendien gemakkelijk
preventief realiseerbaar zijn: een urgentiekit samenstellen voor noodsituaties, u voorbereiden
om uzelf in veiligheid te stellen, weten wat u moet
doen in het geval van een overstroming, een bosbrand of een stroompanne,… Naast deze preventieve tips brengt de portaalsite de instructies in
het geval van een noodsituatie in herinnering.
Kortom: een schat aan nuttige informatie!

www.offon.be
Campagne van de federale overheid over het
risico op elektriciteitsschaarste, het afschakelplan, elektriciteitsonderbrekingen, de bevoorradingszekerheid,… U vindt er ook praktische
tips en informatie over de verschillende acties
die overal in het land op touw gezet worden.
Bij vragen kan u ook terecht op het groene
nummer 0800.120.33.

www.pretpourlhiver.be
Website beheerd door Elia (beheerder van het
hoogspanningsnet) met uitleg over de elektriciteitsmarkt en de situatie waarin we ons op
dit ogenblik bevinden. De website bevat een
FAQ en een stroomindicator die de voorspellingen aangeeft voor de komende 7 dagen.

KORTOM
Het risico op stroomschaarste is reëel deze
winter. Samen kunnen we het verschil maken
en het risico op een blackout vermijden door
ons verbruik te verminderen. Dat is vooral
aangeraden tussen 17 en 20 uur om zo de
piek in het dagelijkse verbruik te beperken.

Tewerkstelling
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3 december 2014

6de editie Jetse jobbeurs
Op 3 december 2014 houdt de gemeente opnieuw een grote jobbeurs. Een uitgelezen kans
om kennis te maken met potentiële werkgevers, organisaties die actief zijn op het vlak van
professionele integratie, overheidsinstellingen en vormingscentra.

D

it jaar speelt de jobbeurs zich opnieuw af
op twee plaatsen: de Gemeentelijke Feestzaal en de Gemeentelijke Raadzaal. Werkzoekenden kunnen er contacten leggen met
verschillende werkgevers uit de privé- en de overheidssector. Ook overheidsinstellingen en verenigingen die zich toespitsen op professionele
integratie zullen van de partij zijn.
Alles samen zullen zo’n 30 instanties klaar staan
om u wegwijs te maken in uw zoektocht naar een
job. Met deze beurs probeert de gemeente de alsmaar groeiende groep werkzoekenden aan een job
te helpen. De bedoeling van dit initiatief is om werkzoekenden in contact te brengen met potentiële
werkgevers.
Een jobbeurs op twee locaties, dat bewijst enerzijds dat de vijf vorige edities een groot succes
waren, maar het toont ook aan dat het tegenwoor-

dig niet eenvoudig is om aan een job te geraken.
Eén van de valkuilen is bijvoorbeeld een weinig professioneel opgesteld cv. Daarom zullen op de Jetse
jobbeurs vier personen aanwezig zijn om een kritische blik te werpen op uw cv en u tips te geven om
er een echt visitekaartje van te maken.
Jobbeurs
Op 3 december 2014, van 10u tot 16u
In de Gemeentelijke Feestzaal (Kardinaal Mercierplein 10) en in de Raadzaal (Raadhuis – Kardinaal Mercierplein 1)
Openbaar vervoer: station Jette/tram 19/bussen 53 en 88
Meer info:
Stéphanie Housiaux – tewerkstellingsadviseur
02.422.31.13 - workinjette@jette.irisnet.be
De Jobbeurs is een initiatief van Schepen van Tewerkstelling
Bernard Lacroix

Opening Jobtafel in Jette
Hulpmiddelen voor werkzoekenden
Op 1 december opent het Jetse Jobhuis zijn Jobtafel, een ruimte speciaal voor
werkzoekenden waar ze toegang hebben tot computers, kranten, gidsen,…,
om hen de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

D

e Jobtafel van Jette is voorbehouden
aan werkzoekenden die ingeschreven zijn
bij de Cel Tewerkstelling en opleiding van
het OCMW of bij het Jetse Actirisagentschap en
in het bezit zijn van een cv en liefst ook van een
motivatiebrief. De Jobtafel moet voor hen de
sleutel tot de arbeidsmarkt vormen.

Hulpmiddelen en raad
De Jobtafel opent de deuren op 1 december en
zal toegankelijk zijn op maandag- en donderdagnamiddag en op woensdag gedurende de hele
dag. Werkzoekenden zullen er kunnen beschikken
over een lokaal, 8 computers met internetaansluiting, kranten, werkaanbiedingen en gidsen. Raadgevers van het Jobhuis van Jette zullen aanwezig
zijn om hen bij te staan bij hun opzoekingen.

Jobtafel: vanaf 1 december 2014
Bijgebouw van het gemeentehuis (gelijkvloerse
verdieping)
Wemmelsesteenweg 100
Maandag, van 13.30 tot 16u
Woensdag, van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16u
Donderdag, van 13.30 tot 16u

Toelatingsvoorwaarden:
• Ingeschreven zijn bij het OCMW of Actiris
• Een duidelijk jobplan hebben
• In het bezit zijn van een cv en bij voorkeur
ook van een motivatiebrief
Aangeboden infrastructuur en hulpmiddelen:
• Een lokaal
• 8 computers met internetaansluiting
• Kranten
• Werkaanbiedingen
• Gidsen
• Raadgevers om bijstand te verlenen
Uurrooster:
• Maandag, van 13.30 tot 16u
• Woensdag, van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16u
• Donderdag, van 13.30 tot 16u

8|

Leefomgeving

Nieuw vervoersplan NMBS

Vragen rond aanbod in
station Jette

H

et nieuwe vervoersplan van de NMBS dat
midden december ingaat zal een grote
impact hebben op het leven van Jettenaren die pendelen richting Brussel-Schuman, Brussel-Leopold of Etterbeek… Dat is de vaststelling
die de gemeente Jette schriftelijk heeft overgemaakt aan de NMBS.
De lijn die Jette verbindt met Brussel-Schuman
doorkruist het Brussels Gewest en vervoert heel
wat ambtenaren en studenten naar de Europese
wijk en de ULB. Toch voorziet de NMBS in haar
nieuw vervoersplan een drastische vermindering
van het aanbod op deze lijn tijdens de spitsuren.
Tijdens deze tijdspanne blijft enkel de trein van
8.14u behouden en zal dus als enige de gebruikers van de afgeschafte treinen van 8.03u, 8.20u,
8.55u en 9.03u moeten opvangen. Tussen 16 en
17 uur wordt in de omgekeerde richting ook een
trein afgeschaft.

treurt dit onduidelijk en zelfs contraproductief
signaal van de NMBS aan deze treingebruikers,
en dat in een context waar iedereen wordt gevraagd inspanningen te leveren op het vlak van
mobiliteit. Ze wijst daarnaast ook op het uitstel
van het Gewestelijk Expresnet (GEN), het verminderde aanbod van openbaar vervoer op de betrokken as en de impasse waarin het project rond
een Brussels Expresnet (BEN) vanaf het station
van Jette is beland. Allemaal vaststellingen die de
tegenstrijdige boodschap die de NMBS uitstuurt
alleen maar bevestigen.
Op de brief van de gemeente, gericht aan de
NMBS en verstuurd op 14 oktober, volgde een ontvangstbericht, maar Jette kreeg tot op vandaag
geen antwoord op de gestelde vragen.

Nieuw project
wijkcomité Magritte
Twee openbare
banken in mozaïek
U ben creatief? U wil zich inzetten voor een betere leefomgeving? Vervoeg dan het wijkcomité Magritte om samen twee openbare
banken te maken in mozaïek.
Er waait een frisse wind door de Magrittewijk
sinds het gelijknamige comité opgericht werd.
Het mozaïekparcours vormt hun mooiste verwezenlijking tot nu toe. Dit kleurrijk project
werd samen met de bewoners uit de wijk gerealiseerd onder de deskundige leiding van
Christophe Duperron van Art Mosaïco. In november start hun tweede grote project om de
wijk op te fleuren. Het Magrittecomité lanceert
een collectief avontuur waarbij twee openbare
banken in mozaïek gemaakt worden, die in
2015 een plaatsje zullen krijgen in de wijk.
Ateliers ‘De openbare bank door de bril van
de surrealisten’
29 (FR/NL) of 30 november (FR) om 15u in het
René Magritte Museum (Esseghemstraat 135).
11 en/of 16 december (FR/NL) om 19.30u bij Muriel Orange, Leopold I-straat 286.
Inschrijving en informatie:
02.428.26.26 – info@magrittemuseum.be
comitemagritte@gmail.com
http://comitedequartiermagritte.blogspot.com/

Brief aan de NMBS
Na tal van reacties en klachten van Jettenaren
heeft de gemeente de verantwoordelijken van de
NMBS aangeschreven om hen te wijzen op de negatieve gevolgen van het nieuwe vervoersplan
voor de Jettenaren, maar ook voor de pendelaars
uit Laken, Berchem, Dilbeek,… De gemeente be-

OPENBARE RUIMTE
De Gewestelijke Fietsroutes
Tentoonstellingslaan
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest installeert
momenteel de Gewestelijke Fietsroutes op de
Tentoonstellingslaan, tussen het Oude Afspanningsplein en de gemeente Wemmel. Tijdens de
werken gelden bepaalde verkeersmaatregelen
en zal het kruispunt met de J.B. Moyensstraat gedurende een goed deel van de maand december
afgesloten zijn vanaf de Moyensstraat richting
Tentoonstellingslaan .

Woestelaan
Fases 4 en 5
De fase 4 van de gewestelijke werken voor de heraanleg van de Woestelaan is van start gegaan in
september. Deze fase loopt over 9 maanden en

betreft het stuk tussen de de Smet de Naeyerlaan
en de Leopold I-straat, kant even huisnummers.
Binnenkort start ook fase 5 van de werken. Deze
fase betreft het stuk tussen de Leopold I-straat
en de O. Warlandlaan, kant even nummers. Eerst
komen de voetpaden aan de beurt, wat een parkeerverbod met zich zal meebrengen. Het verkeer blijft wel mogelijk. Er zijn omleidingen
voorzien en in de Augustijnernonnenstraat zal tijdelijk eenrichtingsverkeer gelden.

Leefmilieu Brussel ging in september van start
met de heraanleg van het Koning Boudewijnpark.
Het doel is om de Molenbeek open te leggen en
de omgeving van de E. Toussaintstraat te heropwaarderen door het te integreren in een groot,
doorlopend park. Meer info over deze werken:
02.775.76.80 - www.leefmilieubrussel.be (luik
‘Particulieren’ – rubriek ‘Info werken’).

F. Couteauxstraat
Rioleringswerken

Voor meer info over de werken kan u terecht op
0800.94.001 of via mobielbrussel@mbhg.irisnet.be.

Werf Leefmilieu Brussel
Heraanleg Koning Boudewijnpark

In januari plant Vivaqua rioleringswerken in de F.
Couteauxstraat. In afwachting daarvan zal Elia
gedurende de eerste helft van december ondergrondse werken uitvoeren. Het verkeer zal geen
hinder ondervinden, maar op sommige plaatsen
zal wel een parkeerverbod gelden.

Leefomgeving
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Het woord van de ombudsmannen

Laat u niet vangen!
Misschien bent u ze al tegengekomen op uw vuilniszak of op die van uw buren: de stickers
die de gemeente Jette sinds kort plakt op niet-reglementaire zakken.
Maar wat is daar nu precies de bedoeling van?

V

uilniszakken die buiten de normale uren
buitengezet worden of een foute inhoud
hebben, zich vergissen van ophaaldag voor
de gele of blauwe zakken, niet-officiële zakken,… Er
zijn verschillende redenen waarom vuilniszakken op
het voetpad in strijd kunnen zijn met de geldende
reglementering (gemeentelijke, gewestelijke of inzake milieu). Dankzij een sticker op de vuilniszak
zullen de ombudsmannen van de dienst Openbare
reinheid u voortaan wegwijs helpen.

Meer dan een verwittiging!
De stickers zijn ontworpen door de gemeente
Jette om aan te geven dat
een vuilniszak niet reglementair is, maar ze zijn
meer dan zomaar een
verwittiging.
Via
de
sticker willen de autoriteiten u niet alleen wijzen

op een vergetelheid of vergissing, maar vooral u
er aan herinneren om de zak weer binnen te
halen! Want als uw vuilniszak niet reglementair is,
zal hij niet opgehaald worden door Net Brussel.
Als niemand er naar omkijkt, blijft de zak dus slingeren op de openbare weg, waardoor het gevoel
van vuilheid en onveiligheid verhoogt, om nog
maar te zwijgen over de dieren die erdoor aangetrokken worden (ratten, kraaien, katten, vossen,…).
Daarom moet u uw niet-opgehaalde zakken binnenhalen en ze bij de volgende ophaling reglementair
(opnieuw sorteren, een andere zak gebruiken, de
ophaaluren verifiëren) weer buiten zetten. Bovendien sluiten de gemeentelijke stickers geen boete
uit. Als de eigenaar van de vuilniszak kan geïdentificeerd worden, riskeert hij zijn portefeuille te moeten bovenhalen. De ombudsmannen houden
trouwens bij welke wijken of gebouwen volharden
in de boosheid en zich blijkbaar niet aan de regels
willen houden.

Geen ophaling
Tot nu toe deed de dienst Openbare reinheid de
moeite om te achterhalen wie de overtreder was
om een boete te kunnen uitschrijven en hem de
kosten aan te rekenen om de openbare ruimte opnieuw in de oorspronkelijke staat te brengen en te
zorgen dat de netheid wordt gerespecteerd. Jammer genoeg leiden te veel mensen hier uit af dat
de gemeente het hen gemakkelijk maakt door zelf
rondslingerende vuilniszakken op te ruimen. In de
toekomst zullen zakken met een sticker niet langer
verwijderd worden en zal niemand er nog naast
kunnen kijken.
Laat u dus niet vangen en profiteer van de waarschuwing op de sticker om u in orde te stellen, want
vroeg of laat zullen de autoriteiten u toch weten te
vinden.
Ombudsmannen Openbare reinheid
Tel: 02.423.13.17

Ophaling vuilniszakken in de kijker

Wat met uw huishoudelijk afval?

E

lke type huishoudelijk afval
hoort in een vuilniszak met
een specifieke kleur. In Jette
komen de vrachtwagens van Net
Brussel verschillende keren per
week langs om ze op te halen. De
dagen en uren van ophaling verschillen naargelang de wijk en de
kleur van de vuilniszak.

Witte zakken
Gooi in de witte vuilniszak enkel
restafval en huishoudelijk afval dat
niet gerecycleerd kan worden. Ze
worden twee maal per week opge-

haald. Raadpleeg de ophaalkalender
om de exacte dagen en uren te kennen waarop Net Brussel in uw straat
langs komt om ze op te halen.

Blauwe en gele zakken
De blauwe zakken zijn voorbehouden
voor plastic flessen en flacons, lege
metalen verpakkingen en drankkartons (tetrapak). De gele zakken mogen
dan weer enkel papier en proper en
droog karton bevatten. De blauwe en
de gele zakken worden afwisselend
om de twee weken opgehaald. Dat betekent dat Net Brussel de ene week de
gele ophaalt en de andere week de
blauwe. Raadpleeg de ophaalkalender
of download de applicatie ‘Geel of
blauw’ op uw smartphone zodat u zich
nooit meer vergist van week.

Groene zakken
Deze zakken zijn bedoeld voor uw
tuinafval (kleine takken, dorre bladeren, verwelkte bloemen, gras),
niet voor aarde. Net Brussel haalt
de groene zakken elke maandagnamiddag op, en dat gedurende het
ganse jaar, zonder onderbreking. U
kan ze elke maandag voor 13u buiten op het voetpad deponeren.
Afval hoort in de zak zelf en takken
moeten samengebonden worden en
naast de zak geplaatst worden.

Enkele afspraken
• Een vuilniszak mag niet meer
dan 15 kg wegen
• Snijdende voorwerpen moeten
goed verpakt worden om snijwonden te voorkomen
• Houdt u aan de ophaaldagen
• Bij ochtendophalingen: zet uw
zakken daags voordien na 18u
of de dag zelf voor 6u buiten
• Bij avondophalingen: zet uw
zakken de dag zelf tussen 18u
en 18.30u buiten
U kan de ophaalkalender van
Net Brussel downloaden op
www.arp-gan.be of een papieren
versie aanvragen op
0800.981.81.

Meer informatie over de ophaling van de vuilniszakken vindt u op onze website
www.jette.be (Tot uw dienst – Reinheid en Leefmilieu – Uw afval)
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Kankerpatiëntjes UZ krijgen
speel- en leefruimte
Binnenkort verrijst aan de achterkant van het kinderziekenhuis van het UZ een speel- en leefruimte voor kinderen met kanker. Op 7 november werd bij wijze van startschot van de werken
alvast een appelboom geplant die moet uitgroeien tot een wensboom voor zieke kinderen.
klanten van de bank aan, maar ook scholen, toneelgroepen, jeugdbewegingen, bedrijven,… De
Appeltuin is dus uitgegroeid tot een project van
een hele gemeenschap.

656 m2 om te spelen, te leren en te leven

© Hanne Ninclaus

D

e keuze voor een appelboom als symbolische eerstesteenlegging is niet toevallig, deze speel- en leefruimte kreeg
immers de naam De Appeltuin mee. Hij bestaat
uit twee delen: een voor kankerpatiëntjes en een
voor de andere zieke kinderen. Voor die eerste
groep is een ontspanningsruimte binnen het ziekenhuis nieuw. Andere zieke kinderen beschikken
wel al over een speel- en klaslokaa, maar daar is
het infectiegevaar voor kankerpatiëntjes helaas
veel te groot. De buitenspeeltuin en het klaslokaaltje van De Appeltuin zullen daarentegen afwisselend gebruikt en tussendoor grondig
ontsmet worden.

Naast een grote speelruimte bestaat De Appeltuin ook uit een ontspanningsruimte voor tieners
en een speciale ruimte voor de allerkleinsten. Er
komt ook een keuken waar mama’s en papa’s het
lievelingsgerecht van hun kind kunnen klaarmaken. Daarnaast is er ook een klaslokaal voorzien
en in het openluchtgedeelte staat dus sinds enkele weken een appelboom te pronken. In april zal
hij in bloei staan en kunnen gulle schenkers (zie
kader) hun persoonlijke wensen voor de kinderen
erin ophangen. Begin mei is de boom en alle
ruimte daar rond dan helemaal van de kinderen.

De Appeltuin rekent nog
altijd op giften
De Vrienden van de Appeltuin zamelden al
980.000 euro in voor de bouw van De Appeltuin. Maar voor de speeltuigen in de binnentuin is nog extra geld nodig. Ook de dagelijkse
werking van het project moet gegarandeerd
worden. Daarom is alle hulp welkom. Met uw
gift kan u zorgen voor de kers op de appeltaart! Schenk online op www.deappeltuin.be of
via overschrijving op het giftenrekeningnummer IBAN BE75 3630 9458 5851.
Voor meer info kan u contact opnemen met
Linda Sonck via 0478 75 20 14 of Linda@vriendvoorhetleven.be.

KORTOM
Vroeger hadden de kankerpatiëntjes in het UZ
Brussel geen ruimte om te spelen, onderwijs
te krijgen en zich te ontspannen. Binnenkort
verandert dat. Dankzij gulle giften krijgen ze
er binnenkort de warme en veilige plek die ze
verdienen: De Appeltuin, een speel- en leefruimte voor kinderen met kanker.

Vrienden van De Appeltuin
Kinderen die chemotherapie krijgen moeten
tussen twee chemosessies door kunnen spelen en
andere kinderen zien. Om hen de kans te geven
om kind zijn, sloegen de Vrienden van De Appeltuin de handen in elkaar om hen een warme en
veilige plaats te geven. Deze vrienden – een groep
Argenta-kantoorhouders en –medewerkers – hebben ondertussen 980.000 euro bij elkaar gekregen voor dit hartverwarmende project. Onder de
gulle schenkers treffen we niet alleen trouwe

© Hanne Ninclaus
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Project Coucou’n
Tovert Amnestywijk om
tot boeiende buurt
Tijdens de maand oktober staken verschillende bewoners
van de wijk rond het Amnesty International Square met het
project Coucou’n de handen uit de mouwen om hun buurt om
te toveren tot een plek waar het leuk vertoeven is.
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Oproep
Foto’s oude
burgemeesters

L

Onze gemeente kent een rijke geschiedenis aan burgemeesters. Sommigen bestuurden slechts een korte periode,
anderen wijdden een groot deel van hun leven
aan Jette. Het gemeentebestuur wil een uitgebreid archief aanleggen rond deze verschillende
burgemeesters. Daarom vragen wij de bewoners
om ons hun foto’s, tekeningen of schilderijen van
oude burgemeesters te laten digitaliseren.
De verschillende burgemeesters drukten hun
stempel op onze gemeente. Om hen op een gepaste manier te eren, werkt het gemeentebestuur aan een overzicht van de opeenvolgende
burgervaders. Mocht u over een foto, een tekening of een schilderij beschikken die een van
de burgemeesters afbeeldt, zou u ons hiermee
een grote dienst bewijzen ons daarvan op de
hoogte te brengen. Het gemeentebestuur kan
de illustratie digitaliseren, zodat het origineel
gewoon in uw bezit blijft. Ook andere documenten met betrekking tot oude burgemeesters kunnen ons interesseren.

D

e drijvende kracht achter het project was
de kunstenaar Eric Van Uytven. Met de
steun van het gemeentebestuur werkte hij
het participatief project Coucou’n uit om de Amnestywijk in een nieuw, kleurrijk kleedje te steken.
De hele maand oktober werd er gewerkt aan zelfgebouwde kunstwerken, kleurrijke stoeptekeningen, een raamexpo,…

Gezellige ontmoetingsplek
Het doel van het project was simpel: het Amnesty International Square, dat voorheen meer
weg had van een parking, omtoveren tot een gezellige ontmoetingsplek met een hartelijk contact
tussen de buren. Dit gebeurde door samen de handen uit de mouwen te steken, met ondermeer een
kunstwerk van recuperatiemateriaal. Het nodige
recuperatiemateriaal werd door de bewoners verzameld en er werd meteen een touwenconstructie
geweven in het hartje van het plein. Dit weefsel
stond symbool voor de banden die er de komende
maand zouden gesmeed worden. Ondertussen
timmerde Eric Van Uytven wekelijks aan een abstracte boom bestaande uit verschillende losse
houten latten, terwijl de andere bewoners nieuwe
objecten plaatsten op het plein die een huiselijke
sfeer moesten creëren, zoals zitelementen, een
fietsend mannetje en een schommel.

Natuur in de straat
Tijdens de herfstvakantie kwam alles in een hogere versnelling en werden er concrete projecten
per straat gerealiseerd. In de Van Beesenlaan werd
er een bloemenburcht gebouwd rond een boom.
Samen met de leerlingen van de nabijgelegen
scholen werd de stoep van de Gielelaan volledig
ingekleurd. Er werden verschillende hinkelspellen
getekend, boten, verjaardagstaarten, pompoenen,
bloemen, …
In de andere straten werd er bij de bewoners
gepeild naar hoe zij hun buurt op een positieve
manier zouden omschrijven. Slogans als: “Het is
hier simpelweg leuk", "Een glimlach kost niets !",
"De buurt is van jullie", "Mijn buren zijn mijn
vrienden", "Laat de zon in je straat", "Hier speel
ik graag", … leukten de wijk op.
Speciaal voor het slotfeest werd er een mini
huiskamer gemaakt op het plein, met een fototentoonstelling, een klein salon en een speelhoek
voor kinderen.
Hoe je jouw buurt ervaart, bepaal jij mee. Heb
respect voor je buren en de omgeving waar je in
leeft. Wees niet bang om je buurman een fijne
dag toe te wensen en help elkaar daar waar het
kan. Dit kan je buurt alleen maar fijner maken.

Ter info geven we u alvast de chronologische
volgorde van onze burgemeesters sinds 1773:
Pierre Joseph Dupré, Pierre Van der Meren, Nicolaus Bonaventure, Henri Berré, Albert Van
Swae, François Vandendriessche, Henri Werrie,
Franciscus Haeck, Daniel Vanderborght, Hendrik Laneau, Adolphe Vandenschrieck, Pierre
Timmermans, Edmond Tircher, Philippe Werrie,
Gustave Van Huynegem, Jean Neybergh,
Etienne De Munter, Jacques Swartenbrouck,
Jean Neybergh, Gilbert Doyen, Jean-Louis
Thys en Hervé Doyen.
U kan ons contacteren via mail:
communicatie@jette.irisnet.be
of via telefoon – 02.423.12.00
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Duurzame ontwikkeling

Veel (jong) volk op
duurzaamheidsfeest

Fair Trade topchef:
bakkerij Gavilan!
Begin oktober kon u in het kader van de Week
van de Fair Trade uw Fair Trade topchef kiezen.
Zes handels- en horecazaken haalden alles uit
de kast om de Jettenaren een eerlijk topdessert voor te schotelen. De wedstrijd kende een
onverhoopt succes: er werden niet minder dan
50 deelnemerskaarten aangevraagd waarvan
er zo’n 30 ingevuld werden terugbezorgd aan
de organisatoren.
In Brasserie Le Central viel dan op 18 november
uiteindelijk het verdict en werd bakkerij Gavilan
uitgeroepen tot Fair Trade topchef. Moeder en
dochter Gavilan kregen er het officiële diploma
overhandigd en beloofden dat het winnende
dessert – chocolademousse met stukjes gedroogde mango – tegen de eindejaarsfeesten
in de bakkerij zal te verkrijgen zijn. Om nu al
duimen en vingers bij af te likken.

G

ezien de aangename herfsttemperatuur
was 22 november misschien niet de
ideale dag om binnenskamers door te
brengen, toch kwam ’s namiddags heel wat volk
afgezakt naar GC Essegem voor het jaarlijkse
duurzaamheidsfeest. Het thema ‘Take Time’ indachtig namen zo’n 150 bezoekers – in hoofdzaak
kinderen en jonge gezinnen – de tijd om er rond
te kuieren en deel te nemen aan enkele workshops. De publiekstrekkers dit jaar waren de eco-

ambassadeurs, Kitétik (natuurlijke cosmeticaproducten), Rouf (knuffels maken met recyclagematerialen), de Nederlandstalige bib (boekklokken
ineenknutselen) en het vertelatelier. Ook het slotspektakel met Mister K kon heel wat aanwezigen
bekoren. Deze geslaagde vijfde editie van het
duurzaamheidsfeest bewijst dat de organisatoren
klaar zijn voor een volgende lustrum duurzaam
feesten.

11 december 2014

Informatiesessie over groepsaankopen
Op 11 december organiseert de onderneming Soltis een informatiesessie over een groepsaankoop die u interessante prijzen en exclusieve packs kan opleveren. Het principe is eenvoudig:
hoe meer kopers, hoe groter de korting.

N

aar aanleiding van de installatie van de
zonnepanelen op verschillende gemeentegebouwen, organiseert de onderneming Soltis een groepsaankoop. Het doel is om de
bewoners de kans te bieden om hun eigen energieleverancier te worden en te besparen dankzij
verschillende oplossingen: Zonnepanelen: uw
elektriciteitsprijs ligt vast voor 25 jaar; Warmtepompen: gebruik gratis de luchtwarmte om uw
water te verwarmen; Isolatie: bespaar 30% op uw
verwarmingsfactuur.
U kan niet aanwezig zijn op de informatiesessie? Stuur een mail naar devis@soltis.be. Soltis

zal langskomen om u uw voordelen voor te stellen
en om een gratis en gepersonaliseerde studie te
maken van uw project.
Belangrijke opmerking: de gemeente Jette is
op geen enkele manier betrokken bij deze groepsaankoop.
Meer info:
www.soltis.be - 02.779.97.12
Inschrijvingen: devis@soltis.be
Informatiesessie groepsaankoop Soltis
11 december 2014 om 19u
Polyvalente zaal - Gebouw Theodor 108
Léon Theodorstraat 108

Economisch Leven
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Grote wedstrijd Shopping Jette
Winkel in Jette en win een elektrische fiets!
Naar goede gewoonte organiseert de handelaarsvereniging “Shopping Jette” tijdens de eindejaarsperiode opnieuw haar grote stempelwedstrijd. Om één van de vele prijzen binnen te
halen volstaat het te winkelen bij de deelnemende handelaars en 10 stempels te verzamelen.

D

e vereniging “Shopping Jette” waarbij
zowat 165 Jetse handelaars aangesloten
zijn, organiseert opnieuw haar grote
stempelwedstrijd van 1 december 2014 tot 31 januari 2015. Bij elke aankoop bij de deelnemende
handelaars krijgt u een stempel. Als u 10 stempels
hebt, is uw kaart vol en kan u één van de vele
mooie prijzen winnen. De gelukkigen kunnen opnieuw rekenen op 12.500 euro aan aankoopcheques die gaan van 50 tot 1.000 euro. Maar
veel Jettenaren zullen zich wellicht nóg meer
aangesproken voelen door de hoofdprijs van dit
jaar: 2 elektrische fietsen, 1 damesfiets en 1 herenfiets! Bovendien zijn de 2de en de 3de prijs telkens een elektrische vouwfiets.
Vergeet dus niet een kaart aan te vragen aan
een van de deelnemende handelaars, te herken-

nen aan de affiche die zal uithangen aan hun winkel. Elke kaart zal geldig gemaakt worden met
een stempel. Met tien stempels is de kaart vol.
Vermeld uw gegevens en laat de kaart achter in
de hiertoe voorziene urne. Vanaf dan maakt u
kans op een elektrische fiets of één van de aankoopcheques voor één van de tientallen deelnemende handelszaken van “Shopping Jette”. Hoe
meer deelnemingskaarten u indient, hoe meer uw
winstkansen verhogen.
Meer info:
André Electeur
Coördinator Handelsvereniging “Shopping
Jette”
Leopold I-straat 483
Tel: 0478.701.641

Een kaars
tegen foltering
Jette neemt deel aan kaarsenverkoop Amnesty International

Nieuwe handelszaken te Jette
Elke maand stellen we u in Jette Info de nieuwe handelszaken voor die recent hun deuren openden in Jette. Zo is onze gemeente sinds kort een immobiliënkantoor rijker en kunnen mannen en
vrouwen zich voor de komende feesten in het nieuw steken bij kledingzaak Casey.
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette of bent u verhuisd en wil u dit kenbaar maken via
Jette Info? Laat het ons dan weten via communicatie.1090@jette.irisnet.be.

 IMMO Partner Plus

 Casey

Immobiliën
Lakenselaan 7
Open van maandag tot vrijdag van 9.30u tot
12.30u en van 13.30u tot 18u en op zaterdag op
afspraak
02.520.52.05 – info@partnerplus.be
www.partnerplus.be

Kleding – schoenen – accessoires
Léon Theodorstraat 4
Open van maandag tot zaterdag van 10 tot
18.30u
02.275.24.84

De jaarlijkse kaarsencampagne van Amnesty
International wordt op 10 december afgesloten
met de internationale Dag van de Mensenrechten. Steun de strijd tegen foltering, koop een
kaars aan het onthaal van het gemeentehuis
en plaats die voor uw raam. De kaarsen kosten
6 euro per stuk en worden tot 10 december te
koop aangeboden tijdens de openingsuren van
het gemeentebestuur.
De doelstelling voor 2014? Niet minder dan
150.000 kaarsen verkopen! Amnesty International rekent op uw solidariteit.
Meer info:
www.aivl.be
Verkoop van kaarsen t.v.v. Amnesty International (6 euro)
Tot 10 december 2014
Inkomhal van het gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
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Senioren

Dinsdag 9 en woensdag 10 december 2014

Seniorenkerstfeest
Het traditionele kerstfeest van de Jetse senioren vindt dit jaar plaats op 9 en 10 december.
Reserveren voor één van deze data kan enkel nog op 4 december.

M

idden december is het weer tijd voor
het grote kerstfeest voor de Jetse senioren. Ook dit jaar belooft het weer een
grote show te worden waar kwaliteit de bovenhand haalt. Op het programma: magie, zang en
dans met het spektakel van Krys le magicien, gevolgd door een cabaretshow met Paris Las Vegas.
Tijdens het feest krijgt u een lekker stukje taart
en een geurig kopje koffie aangeboden.

nog inschrijven op 4 december, van 13 tot 15.45
uur, bij de dienst Senioren, Gemeentehuis van
Jette, Wemmelsesteenweg 100 (verdieping ET).

Laatste kans om in te schrijven!

Kerstfeest senioren
Dinsdag 9 of woensdag 10 december 2014 om
14u (deuren: 13.30u)
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
1ste verdieping (lift aanwezig)
Gratis toegang

Het feest vindt opnieuw plaats op twee opeenvolgende namiddagen, meer bepaald op 9 en 10
december. Het programma is telkens identiek en
de voorstellingen zijn tweetalig. U kan zich enkel

Meer info:
Carmen Demeyer
02.423.12.67 – cademeyer@jette.irisnet.be

Seniorensalon: perfecte mix
informatie en amusement

Een initiatief van Schepen van Nederlandstalige Senioren
Brigitte Gooris en van Franstalige Senioren Paul Leroy

Paspartoe:
je sleutel tot Brussel

P

aspartoe is dé vrijetijdspas in Brussel.
Je kan ermee deelnemen aan diverse
activiteiten. Het is een spaar- en voordelenpas waarmee je punten kan sparen als je
deelneemt aan een activiteit van een Paspartoe-aanbieder. Die punten kan je inruilen voor
een gratis drankje, een korting op de toegangsprijs of een gadget.
Een Paspartoe kost je eenmalig 5 euro en
daarvoor krijg je een welkomstpakket met 2
spaarpunten en een cultuurbon ter waarde van
6 euro. Voor mensen met een beperkt inkomen
is er de reductieprijs (kansentarief). Zij hebben
recht op een gratis Paspartoe en krijgen bij
hun welkomstpakket nog een extra bonnenboekje. Voor activiteiten tot 16 euro hoeven zij
maar 2 euro te betalen.

O

p 18 november hadden heel wat Jetse
senioren de weg gevonden naar de gemeentelijke feestzaal voor de eerste editie van het Seniorensalon, een bewijs dat de
formule blijkt aan te slaan. Rondom de zaal stonden diverse stands opgesteld waar het publiek terecht kon voor informatie over uiteenlopende
onderwerpen: ziekteverzekering, energie, dementie, woonvormen, ontspanning, rust- en verzorgingstehuizen,… In het midden van de ruimte was

overschot van plaats om even te verpozen en te
genieten van een kop koffie met een stukje taart
of een ander drankje naar keuze. Het ging er heel
gemoedelijk aan toe en daar zal de programmering van een danspasje en een vleugje muziek
tussendoor ongetwijfeld toe bijgedragen hebben.
Met andere woorden: het Seniorensalon beschikte over de juiste ingrediënten om van een
doordeweekse organisatie een geslaagd evenement te maken.

De Paspartoe is nog niet online te koop, wel bij
de VGC of Muntmunt.

Meer info:
www.paspartoebrussel.be
02.278.11.11
info@seniorencentrum-brussel.be
02.210.04.60

Jette, een bruisende gemeente
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12 tot 14 december 2014

Sfeer en gezelligheid op de Jetse kerstmarkt
Midden december kan u zich op het Kardinaal Mercierplein laten onderdompelen in
de kerstsfeer, tijdens de traditionele kerstmarkt. U kan er op zoek gaan naar het ideale
eindejaarsartikel of genieten van een heerlijk hapje, een hartverwarmend drankje of van
de sfeervolle animatie.

D

e Jetse kerstmarkt, in de schaduw van de
mooi versierde Sint-Pieterskerk, combineert sfeervolle chalets met kerstanimatie. In 27 chalets zal u ongetwijfeld het ideale
kerstcadeau ontdekken of het eindejaarsartikel
dat u nog nodig heeft om uw nieuwjaarsfeest perfect te maken. Bovendien kan u ter plekke ook de
innerlijke mens versterken. Daarnaast staat er
drie dagen lang allerlei randanimatie gepland,
van een muzikaal vuurwerk tot de kabouterfanfare. Voldoende redenen om een bezoekje te
brengen aan de kerstmarkt en in feeststemming
te geraken.

Van geschenkideeën tot muzikale
animatie
Het plein zal in de typische kerstsfeer baden. Zo
is er ondermeer muzikaal vuurwerk en een gospeloptreden gepland. Daarnaast kan u rondkuieren op
de kerstmarkt, waar geschenkideeën, etenswaren
en eindejaarsartikelen uitgestald staan.

Op vrijdag vindt om 18u de officiële opening
plaats met de ‘Fanfare du Meyboom’. Om 20.30u
vindt het muzikaal vuurwerk plaats. Op zaterdag
is er tussen 14u en 17u de muzikale animatie ‘The
Christmas Toys’, gevolgd door het gospeloptreden ‘Joy!’ tussen 17u en 19.30u. Op zondagnamiddag is er de muzikale animatie met ‘De Kerstman
en zijn Sparrevrouwtjes’ en ‘De Kabouterfanfare’.
Sfeer gegarandeerd dus op de Jetse kerstmarkt.
Zeker een bezoekje waard.
Kerstmarkt Jette
Kardinaal Mercierplein
Vrijdag 12/12 van 17u tot 22u
Zaterdag 13/12 van 14u tot 22u
Zondag 14/12 van 11u tot 18u

Kerstmarkt Jette
Kardinaal Mercierplein
Vrijdag 12 december
Van 17u tot 22u
Officiële opening
met de ‘Fanfare du Meyboom’ (18u)
Muzikaal vuurwerk (20.30u)
Zaterdag 13 december
Van 14u tot 22u
The Christmas Toys (14u>17u)
Gospeloptreden ‘Joy!’ (17u>19.30u)
Zondag 14 december
Van 11u tot 18u
animatie van 12.30u tot 17.30u
De Kerstman en zijn Sparrevrouwtjes
De Kabouterfanfare
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21 december 2014

Gospelconcert
The Palata Singers

Kerstconcert
Met kinderkoor Clari Cantuli en
jeugdkoor Clari Cantus
Op 21 december vindt het traditionele Kerstconcert plaats in de
Sint-Pieterskerk. Dit jaar zijn het kinderkoor Clari Cantuli en het
jeugdkoor Clari Cantus te gast. De samenzang van deze beide,
internationaal gerenommeerde koren in het unieke kader van
de kerk zal ongetwijfeld voor een bijzondere beleving zorgen.
leeftijd van dit jeugdkoor is 18 jaar. Hun repertoire
omvat koormuziek uit diverse stijlperiodes, van
oud tot 21ste-eeuw. Ook zij hebben reeds verschillende succesvolle concertreizen op hun actief.

“

HET 80-KOPPIGE KINDER- EN
JEUGDKOOR ZAL TRADITIONELE
KERSTLIEDEREN BRENGEN IN DE SFEERVOLLE KERK. EEN UNIEKE, EMOTIONELE
EN LOUTERENDE ERVARING

”

Stille Nacht
Tijdens het Kerstconcert in Jette zullen er in totaal 80 kinderen en jongeren op het podium
staan. Ze brengen kerstliederen in meerdere
talen, in het Nederlands, Duits en Frans. Het wordt
een concert dat 1 uur non-stop doorloopt, waarbij
de liederen in elkaar overlopen. De ultieme klassieker Stille Nacht wordt de afsluiter van deze
unieke, emotionele en louterende ervaring.

H

et Kerstconcert is in Jette een traditie
geworden tijdens de eindejaarsperiode.
De combinatie van het sfeervolle kerkinterieur met de typische kerstliederen lokt telkens weer honderden toeschouwers. In het verleden stonden reeds grote namen van het Vlaamse
lied op het podium, zoals Dana Winner, Gunther
Neefs of Christoff. Dit jaar belooft het Kerstconcert nog straffer te worden, met het kinderkoor
Clari Cantuli en het jeugdkoor Clari Cantus.

Internationale concerten
Het koor Clari Cantuli bestaat reeds 25 jaar en
groeide uit tot een internationaal graag geziene
gast op koorfestivals en concerten. Het koor bestaat uit goed gestemde kinderen van 7 tot 12
jaar, die reeds in heel Europa gesmaakte optredens gaven.
Vanaf 13 jaar kunnen de kinderen overstappen
naar het jeugdkoor Clari Cantus. De gemiddelde

Gezien de bijzondere affiche dit jaar is snel reserveren de boodschap. Tickets reserveren kan via
mail cultuur@jette.irisnet.be of via telefoon
02.423.13.73. De tickets liggen dan klaar aan de ingang.

Kerstconcert
Met kinderkoor Clari Cantuli
en jeugdkoor Clari Cantus
Zondag 21 december 2014 om 15 uur
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
Toegang:
10 / 5 euro
(12, +65, leden Jetse academie).

Een initiatief van Schepen van Nederlandstalige Cultuur
Brigitte Gooris

Tijdens de kerstperiode is de Sint-Pieterskerk
traditioneel het toneel voor een gospelconcert. Dit jaar zal u ongetwijfeld bezwijken voor
de charmes van het Congolese quartet The Palata Singers, met hun sfeervolle gospel met
Afrikaanse invloeden.
De bas Bernard Mokambila, de tenoren Alphonse Nzindou en Marcel Boungou en de bariton Gaspard Mifoundou komen alle vier uit
het koor van de Congolese hoofdstad Kinshasa.
Onder de naam The Palata Singers brengen ze
al bijna 35 jaar prachtige gospelnummers,
waarin hun Afrikaanse roots duidelijk hoorbaar
zijn. Hun nummers, gezongen in het Kikongo
en het Engels, laten hun stemmen prachtig
versmelten. In het verleden deelden ze het podium al met grote namen zoals Ray Charles en
Manu Dibango.
Gospelconcert: The Palata Singers
Vrijdag 5 december 2014, om 20u
Toegang : 10 ¤ (gratis voor -12-jarigen)
Reserveringen:
Franstalige dienst Senioren
02.423.12.66 – seniors@jette.irisnet.be

6 december 2014

Galaconcert
Koninklijke
Filharmonie Jette
De Koninklijke Filharmonie van Jette sluit haar
muzikaal jaar af met het traditionele galaconcert dat plaatsvindt op zaterdag 6 december
om 20 uur in de Heilige Clarakerk. De “Fantastic Philharmony” van Jette heeft dit jaar een
origineel repertoire in petto: filmmuziek van
kaskrakers van de fantastische film: Harry Potter, The Lord of the Rings, King Kong, DragonHeart,… Het wordt een gevarieerd programma
waarbij de filharmonie u meeneemt op een
muzikale reis langs tal van filmklassiekers.
Galaconcert Koninklijke Filharmonie Jette
6 december 2014 om 20u
Heilige Clarakerk
De Heynlaan 104
Toegang: 13 ¤
Tickets kunnen besteld worden via overschrijving op BE96 4370 1039 5105 (BIC: KREDBEBB), op naam van de Filharmonie van
Jette, Sint-Pieterskerkstraat 8, met vermelding: galaconcert xx plaatsen. De kaarten zullen beschikbaar zijn aan de ingang.
Meer info: harmoniejette@gmail.com

Jette, een bruisende gemeente

| 17

Buiten Gewoon in Jette
Natuur, welzijn en ontdekking
Spelen is leuk, maar spelen in de natuur is nog leuker! Op 15 november organiseerden de
kinderen van de Brede School ‘De Verrekijker’ en GoodPlanet Belgium een speelzone in het
Jetse Boudewijnpark en beleefden ze er een leuke en gezellige namiddag.

D

e Brede School ‘De Verrekijker’ is een samenwerkingverband tussen verschillende partners die samen inzetten op
maximale ontwikkelingskansen voor kinderen,
zowel op school als daarbuiten. Tijdens de maand
november namen de kinderen van de Brede
School, samen met de animatoren van GoodPlanet Belgium, deel aan het project ‘Buiten Gewoon’. Ze hadden post gevat in het

“

BUITEN GEWOON LIET DE KINDEREN
DE NATUUR ONTDEKKEN EN BRACHT ZE
SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ

”

Boudewijnpark waar ze van alles ineengebokst
hadden: een zintuigenpad, een gigantisch ‘land
art’ nest, een boomhut,… In de namiddag kregen
ze ook de kans om deel te nemen aan tal van
creatieve workshops in open lucht. Dankzij tal van
activiteiten en spelletjes ontwikkelden ze zelfstandigheid, handigheid, concentratievermogen,
creativiteit en motoriek, en werden ze aangemoedigd om samen te werken met andere kinderen.
Dankzij dit initiatief konden jonge Jettenaren ook
ervaringen opdoen in de natuur, iets wat bij stadskinderen te weinig gebeurd.

STAGES
Artistiek
Chippink - Racin'asbl
Toneelstage (FR) voor kinderen
van 7 tot 12 jaar, onder leiding
van Joris, die actief is in 2 gezelschappen, een theatergezelschap
(als acteur) en een dansgezelschap (als decorontwerper).
M
Van 29 december2014 tot
2 januari 2015
Van 9 tot 17u (opvang vanaf
7.30u en tot 17.30u)

Eindejaarsstages
Ziehier enkele Jetse verenigingen die (Franstalige) stages organiseren tijdens
de kerstvakantie. Kwestie van uw kinderen op een actieve manier het nieuwe
jaar in te loodsen.

Prijs: 139 ¤
(99 ¤ voor Jettenaren)
Inschrijvingen en info:
02.888.63.02 – 0488.516.901
info@chippink.com
www.chippink.com
Centre collectif d’arts Chippink
Longtinstraat, 44

Multidisciplinair
Soyez Stages
Vierdaagse stage (FR) voor kinderen van 4 tot 14 jaar: basket,
minitennis, voetbal, gevechtssporten, minisporten, multisporten,
dans,
striptekenen,
improvisatie en film, minichef,
rollenspel, artistieke en sportieve
stages voor baby’s.
M
Van 22 tot 26 december 2014
(behalve op 25 december)

Van 29 december 2014 tot 2 januari 2015 (behalve 1 januari)
Van 9 tot 16u (gratis onthaal
vanaf 8u en tot 17.30u)
Prijs: vanaf 60 ¤
Info en inschrijvingen:
0474.95.07.33
www.soyezstages.be
Ecole Van Helmont
Sporthal van het Koninklijk
Atheneum van Jette
(O. Warlandlaan 32)
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Nog tot 20 december 2014
Thematische rondleiding in het René Magritte Museum

De surrealisten en de
cultus van het geweld

T

er gelegenheid van de herdenking van de
100ste verjaardag van de Groote Oorlog organiseert het René Magritte Museum thematische rondleidingen rond ‘De surrealisten en
de cultus van het geweld’.
Het surrealisme is ontstaan uit de revolte
tegen de gruwel van de Eerste Wereldoorlog. Na
de wapenstilstand mobiliseert de avant-garde
zich om het onaanvaardbare aan de kaak te stellen en een meer humane wereld te bouwen. Deze
ordeverstoorders verafschuwden het nationalisme dat zij verantwoordelijk achten voor de
‘Groote Oorlog’ en manifesteren zich als pleitbezorgers van individuele vrijheid en vredesgezindheid tussen de volkeren. In het kielzog van de
dadaïsten, gebruiken de surrealisten een brutale
en schokkende taal om hun standpunt duidelijk te
maken over de geladen thema’s van hun tijd.

Doorheen de rondleiding in de permanente en
tijdelijke tentoonstelling in het Magritte Museum
ontdekt u de thematiek van het geweld in de
kunst als doeltreffend pacifistisch wapen om de
geest te bevrijden van elke vorm van onderwerping.
Reserveren is aangewezen: 02.428.26.26 –
info@magrittemuseum.be
Thematische rondleiding in het René Magritte
Museum
De surrealisten en de cultus van het geweld
Nederlandstalige rondleiding:
op zaterdag 29 november en 6, 13 december,
telkens om 11u
Duur: 1.15u – 8 euro
René Magritte Museum
Esseghemstraat 135

4 januari 2015

Klassiek in de Abdij: blazerscollectief Wolf
Klassiek in de Abdij, het intiem muziekfeest op de eerste zondag van de maand, lokt telkens
volle zalen. Het optreden van begin december is uitverkocht. Voor het optreden van het
blazerscollectief Wolf, begin januari, zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar.
de 6 resterende concerten wil bij zijn, kan u dus
maar best zo snel mogelijk uw plaats reserveren.

Harmonie-ensemble nieuw leven
ingeblazen

H

et seizoen 2014-2015 van Klassiek in
de Abdij blijkt een overdonderend
succes. Net zoals de vorige concerten is
ook het optreden van Ensemble 1090 op 7 december volledig uitverkocht. Als u er op een van

Het jaar 2015 wordt luisterrijk ingezet door
Wolf, een nieuw Belgisch blazerscollectief dat
gespecialiseerd is in de vertolking van klassieke
muziek op historische instrumenten. De muzikanten spelen op originele instrumenten of getrouwe
kopieën. Op die manier blazen ze de klassieke
harmonie-ensembles, zoals die rond 1800 in
Weense tuinen en vorstenhoven klonken, nieuw
leven in. Dubbele klarinetten, hoorns en fagotten
nemen u eerst mee op de dansende tonen van de
Serenade in es groot KV 375 van Wolfgang Amadeus Mozart. Waarna, in Mozart’s Serenade KV
388 in c klein, in een bezetting uitgebreid met 2
hobo’s en een contrabas, de dramatiek en de poëzie naar nog grotere hoogten worden gevoerd.

Reserveren
Ook voor de volgende concerten zijn er nog
enkele tickets, maar snel zijn is de boodschap.
Wolf (04.01.2015), Toon Fret en Veronika Iltchenko (01.02.2015), VIVA! opera (01.03.2015),
Revue Blanche (05.04.2015), Jan Michiels
(03.05.2015) en The Monnaie Wind Quintet met
Veronika Iltchenko (07.06.2015).
Reserveren kan via telefoon 02.423.13.73 of via
mail cultuur@jette.irisnet.be.
Klassiek in de Abdij
Blazerscollectief Wolf
4 januari 2015 om 11u
Telkens met kinderopvang en aperitief
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14
Tickets: 10 ¤ / 5 ¤ -12, +65, Jetse Academie jettoise, reserveren is aangeraden
Een initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap
Brigitte Gooris en Schepen van Franse Gemeenschap Paul Leroy
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Bruxell’A Cappella
100 jaar na het kerstbestand
Het internationale kamerkoor Bruxell’A Cappella, onder leiding van Michiel Haspeslagh,
organiseert 2 concerten per jaar, waaronder een in Jette op 13 december 2014.
voetballen en kerstliederen te zingen. Het koor
zal liederen uit deze periode brengen, van Britse,
Franse, Belgische en Duitse componisten zoals
David Willcocks, François-Auguste Gevaert, Julius
Van Nuffel en Hugo Distler.

E

nkele dagen voor Kerstmis, brengt Bruxell
A’Cappella een eerbetoon aan het kerstbestand dat 100 jaar geleden plaatsvond

in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens deze verbroedering legden de soldaten hun
wapens neer om geschenken uit te wisselen, te

Meer info:
www.bruxellacappella.be
Concert Bruxell’A Cappella
Zaterdag 13 december 2014 om 20u
O.L.V. van Lourdeskapel
Leopold I-straat 296
Reserveringen:
bruxellacappella@gmail.com
Toegang: 10 ¤/5 ¤ (- 16 jaar)

Artiestenparcours d’Artistes 2015
Oproep kunstenaars en tentoonstellingsplaatsen

H

et laatste weekend van april 2015 vindt
de nieuwe editie van het Artiestenparcours d’Artistes plaats in Jette. De inschrijvingen zijn van start gegaan en alle
schilders, fotografen, beeldhouwers,… zijn van
harte welkom. Bent u geen kunstenaar, maar hebt
u wel een hart voor kunst? Dan kan u uw woning
misschien een weekend lang openstellen als tentoonstellingsplaats.

Kunstenaars
Op 25 en 26 april 2015 vindt de feestelijke 10de
editie plaats van het Jetse artiestenparcours.
Nieuw dit jaar is de website die alle deelnemers
herneemt op een overzichtelijke kaart en die een
virtuele wandeling mogelijk maakt langs het parcours. Daarom wordt de kunstenaars gevraagd
om meerdere werken door te mailen bij hun inschrijving, of een website waar het oeuvre van de
artiest te vinden is. De inschrijvingen gebeuren
voortaan trouwens online, via onze gemeentelijke
website.

Tentoonstellingsplaatsen
Wenst u als Jettenaar bij te dragen tot het succes van het artiestenparcours? Als u tijdens het
kunstweekend een ruimte ter beschikking wil stel-

len waar een kunstenaar zijn werken kan tentoonstellen (woonkamer, garage, tuin, uitstalraam winkel,...), dan kan u de organisatoren contacteren.
Niet alleen zal u een kunstenaar gelukkig maken,
maar u zal ook een fantastisch weekend beleven,
boordevol interessante ontmoetingen.

Culinaire talenten
Ook culinaire talenten zijn meer dan welkom.
U kan de bezoekers mee laten genieten van uw
kooktalent of als bistro of restaurant een artistiek
gerecht op uw menu zetten. Het culinair parcours

biedt de bezoekers de mogelijkheid om culinaire
hoogstandjes te proeven of tegen een voordelige
prijs een creatieve of hoogstaande maaltijd te
nuttigen. Zo komen ook de Bourgondiërs onder
de bezoekers aan hun trekken.
Inschrijven voor het Artiestenparcours d’Artistes
kan via de gemeentelijke website www.jette.be
(doorklikken op Artiestenparcours d’Artistes)
Een initiatief van de Schepenen van Cultuur Brigitte Gooris en
Paul Leroy, het Gemeenschapscentrum Essegem en le Centre
Culturel de Jette
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Tentoonstelling

Hommage Jacquy Maridor
Van 5 tot 14 december kan u in de Abdij van Dielegem het werk ontdekken van Jacquy
Maridor. Deze Jetse kunstenaar schilderde in zijn carrière een prachtig oeuvre bij elkaar
in een magisch-realistische stijl met de techniek van de grote meesters.

D

e getalenteerde Jacquy Maridor wordt ook
wel eens de ‘schilder van het wit’ genoemd. Deze kleur speelt een grote rol in
zijn naakten, boten en mysterieuze thema’s. Als
nieuwsgierige autodidact tekent en schildert hij in
de stijl van Breughel en Rubens. Het resultaat zijn
olieverfschilderijen die elke toeschouwer beroeren.
Zijn werken ademen een droomsfeer uit en zijn
mysterieus en magisch-realistisch. Als u zijn schilderijen wil (her)ontdekken, kan u binnenkort in de
Abdij van Dielegem terecht. De Verzamelaarskring
Jette organiseert een hommage aan deze grote
Jetse schilder. Een aanrader voor wie houdt van
mooie werken met een mysterieus karakter.

Tentoonstelling Jacquy Maridor
Olieverfschilderijen
Van 6 tot 14 december 2014, van 14u tot 18u
Vernissage op 5 december om 19u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

Van 1 tot 12 december 2014

Expo Pablo Ortiz
Latijns-Amerikaanse kunst in het gemeentehuis
Kleurenexplosie

P

ablo Ortiz zag in 1981 het levenslicht in
Guatemala en ontwikkelde al snel een
passie voor de schilderkunst. Het leven en
de liefde brachten hem naar Jette, waar u begin
december zijn kleurrijke kunst kan ontdekken in
het Gemeentehuis.

Kunstenaarsfamilie

De folklore en de culturele rijkdom van zijn
thuisland vormen een grote inspiratiebron voor
zijn werken. Nadat hij vooral met aquarel en Chinese inkt werkte, verkiest hij uiteindelijk olieverf
om zijn ideeën op doek te zetten. Het resultaat
zijn abstract figuratieve werken, met een ware
kleuren- en vormenexplosie. Zijn voorkeur gaat
eveneens steevast uit naar grote formaten.
Intussen zijn zijn werken over de hele wereld
te bewonderen. Zijn laatste expo vond plaats in
het Europees Parlement. U kan zijn schilderijen
begin december zelf ontdekken in het Gemeentehuis. Een absolute aanrader.

Pablo Ortiz wordt geboren in een kunstenaarsfamilie. Hij krijgt de liefde voor de schilderkunst
mee met de paplepel en vindt in het tekenen en
het schilderen al snel een gedroomd expressiemiddel. Hoewel hij beïnvloed wordt door de kleurrijke werken van zijn vader, Miguel Ortiz, die
tevens zijn mentor was de eerste jaren, ontwikkelt

Expo Pablo Ortiz
Schilderijen
Van 1 tot 12 december
Inkomhal van het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur

Van 1 tot 12 december kan u in de inkomhal van
het Gemeentehuis genieten van Latijns-Amerikaanse kunst. De Guatemalteek Pablo Ortiz stelt
zijn werken tentoon, die de rijke cultuur en folklore van zijn thuisland weerspiegelen.

hij al snel een eigen signatuur. Op zijn vijftiende
stelt hij voor het eerste zijn schilderijen tentoon.
Later perfectioneert hij zich, ondermeer aan de
kunstschool in Guatemala.

Cultuur
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Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
Traditiegetrouw sluit de Jetse Academie Muziek – Woord – Dans het jaar af met het
kerstconcert dat dit jaar plaatsvindt op 17 december.
Kerstconcert
Woensdag 17 december 2014 om 19.30u
Sint-Jozefkerk
Remy Soetensstraat 36

Inlichtingen:
Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
Wilgstraat 1
02.426.72.94
secretariaat@jetseacademie.be
www.jetseacademie.be

Traditionele Armeense dansen

Jetse dansgroep Haïq op tournee
De Armeense dansgroep Haïq werd in 1997 boven de doopvont gehouden in Brussel, maar resideert al verschillende jaren in Jette. De groep viel trouwens in 2011 in de prijzen bij de uitreiking van de Jetse Sportverdiensten. Binnenkort trekt Haïq op tournee met en nieuw spektakel.

O

nder leiding van directeur en choreograaf Artur Nikogosian opereert dansgroep Haïq al verschillende jaren vanuit
Jette waar danscursussen georganiseerd worden
voor liefhebbers. Het artistieke werk van de
groep, dat dit jaar beloond werd met een Jetse
Sportverdienste, is gebaseerd op improvisaties
die dans, theater en Armeense muziek combineren.

Nieuw spektakel
Met ‘L’alphabet et les grands hommes Arméniens’ brengt dansgroep Haïq hulde aan het Armeense alfabet en aan grote persoonlijkheden uit
de Armeense geschiedenis, cultuur en beschaving. Het is een liveshow aangevuld met videomateriaal.
Met
veelkleurige
hedendaagse
volksdansen wil dit nieuwe spektakel het Europese publiek laten kennismaken met de artistieke
rijkdom van de Armeense cultuur in een multiculturele context. Op 6 december is het te zien in het
Centre culturel Jacques Franck van Sint-Gillis.
Een uitgelezen kans om deze Jetse talenten te
ondersteunen en de rijke en atypische cultuur
van een volk met een bewogen geschiedenis te
ontdekken.

Meer info:
02.420.22.18 – 0485.52.88.30
haiqdanse@hotmail.com – www.haiqdanse.be

L’alphabet et les grands hommes Arméniens
(Dansgroep Haïq)
Zaterdag 6 december 2014 om 19u
Centre culturel Jacques Franck
Waterloosesteenweg 94 - 1060 Sint-Gilles
Voorprogramma: Arax
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Expo ‘Wisla Stories’
De duizelingwekkende metamorfose van Polen
Vanaf 6 december 2014 stelt Atelier 34zero Muzeum de expo ‘Wisla Stories’ voor.
Dit bi-disciplinair project koppelt de Brugse fotograaf Peter de Bruyne met de journalist
en Polenkenner Marc Peirs.

S

amen volgden ze de loop van de Wislarivier.
Een reis van 1.700 kilometer die in het zuiden
startte, bij de bron van de Wisla, doorheen
de Tatrabergketen, om in het noorden te eindigen,
bij de monding, waar de rivier zich in de Baltische
zee werpt. Deze tocht leidde langsheen belangrijke
Poolse steden zoals Krakau, Warschau en Gdansk,
maar ook langs godvergeten plattelandsdorpjes. Het
doel van deze reis en van de tentoonstelling ‘Wisla
Stories’ was om de duizelingwekkende metamorfose
van Polen in beeld te brengen.

Poëtische en droomachtige sfeer
Het wazig karakter van de beelden van Peter
de Bruyne is het handelsmerk van de fotograaf

geworden. Zijn werkwijze werkt elk detail weg en
concentreert op de essentie van het beeld. Zijn
foto’s van gebouwen en landschappen worden
vage omlijningen en kleurvlakken, hetgeen een
poëtische en droomachtige sfeer creëert.
De foto’s worden begeleid door teksten van
Marc Peirs die, op een prozaïsche manier, zijn
visie vertalen op het moderne Polen, van de ontwikkeling doorheen de geschiedenis tot de beloftes voor de toekomst.
Expo ‘Wisla Stories’
Van 6 december 2014 tot 25 januari 2015
Vernissage op 5 december om 19u
Atelier 34zero muzeum - de Rivierendreef 340

Rayon Vert
Pre-eindejaarsactiviteiten
Verhalenspektakel:

Spelavond

Marie Bylyna

19 december 2014 om 20u

6 december 2014 om 15u
Op sinterklaasdag ontvangt le Rayon Vert
Marie Bylnya, een vertelster die gepassioneerd
is door de natuur en haar geheimen. Al zo’n
tien jaar neemt deze van oorsprong Oekraïense vertelster ons mee op ontdekkingstocht met verhalen over bomen en granen,
waterdruppels, walvissen en vlinders. Op 6 december vertelt ze over zaadjes in de aarde en
de geheimen die ze delen eenmaal de nacht is
gevallen en over hun angsten en hun hoop. Een
heerlijk en poëtisch spektakel voor jong (vanaf
5 jaar) en oud.

Toegang: 8 ¤/6 ¤ (studenten, werklozen,
gepensioneerden) / 3 ¤ (kinderen)
(studenten, werklozen, gepensioneerden)

Degustatie biowijnen
12 december 2014 om 19u
Le Rayon Vert en zijn voorzitter en notoir wijnkenner Louis Grippa nodigen u uit op een degustatie van biowijnen afkomstig van de
Schaarbeekse coöperatieve Marcelles Vignes,
opgericht door Pascale Mistiaen. Deze coöperatieve biedt onbekende maar kwaliteitsvolle
en betaalbare biowijnen die niet in de winkel
verkrijgbaar zijn. Na de degustatie wordt u ook
een lekker biologisch hapje geserveerd. De wijnen zullen ter plaatse kunnen besteld worden.
Reserveringen:
lerayonvert@skynet.be
02.420.21.26
Toegang: 13 ¤

Ben je vertrouwd met ‘Sherlock Holmes:
Consulting Detective’, ‘Lady Alice’ of ‘Speed
Dating’? Deze ludieke bezigheden zijn slechts
enkele van de vele gezelschapsspelen die op
de markt te koop zijn. Dankzij Le Rayon Vert
en Sajou kan je ze onder vrienden of tegen
sympathieke tegenstanders ontdekken tijdens
de gezelschapsspellenavond. Er zijn hapjes en
drankjes voorzien om tussendoor op krachten
te komen en bij te tanken.
Toegang:
4 ¤/2,5 ¤ (kinderen -12 jaar)

Rayon Vert
Van Huynegemstraat 32
Info en reserveringen:
02.420.21.26
lerayonvert@skynet.be
www.lerayonvert.be
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Expo

Animatie

Event

Van 6 december tot 25 januari
Expo ‘Wisla Stories’

9 en 10 december 2014
Seniorenkerstfeest

12 tot 14 december 2014
Jetse kerstmarkt

Vanaf 6 december 2014 stelt Atelier 34zero
Muzeum de expo ‘Wisla Stories’ voor. Dit bi-disciplinair project koppelt de Brugse fotograaf
Peter de Bruyne met de journalist en Polenkenner Marc Peirs. Het doel van de tentoonstelling
‘Wisla Storiers’ is om de duizelingwekkende
metamorfose van Polen in beeld te brengen, in
beeld en woord.

Midden december is het weer tijd voor het
grote kerstfeest voor de Jetse senioren. We
kunnen u alvast verklappen dat er een goochelspektakel en een cabaretgedeelte voorzien is. Inschrijven kan nog op 4 december,
van 13.30 tot 15.30 uur, bij de dienst Senioren,
Gemeentehuis van Jette, Wemmelsesteenweg
100 (verdieping ET).

Expo ‘Wisla Stories’
Van 6 december 2014 tot 25 januari 2015
Vernissage op 5 december om 19u
Atelier 34zero muzeum
de Rivierendreef 340

Kerstfeest senioren
Dinsdag 9 of woensdag 10 december 2014
om 14u (deuren: 13.30u)
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10 – 1ste verdieping (lift
aanwezig)
Gratis toegang

Midden december kan u zich op het Kardinaal
Mercierplein laten onderdompelen in de
kerstsfeer, tijdens de traditionele kerstmarkt.
U kan er het ideale kerstcadeau ontdekken of
het eindejaarsartikel dat u nog nodig heeft om
uw nieuwjaarsfeest perfect te maken. Daarnaast staat er drie dagen allerlei randanimatie
gepland, van een muzikaal vuurwerk tot de kabouterfanfare. Voldoende redenen om een bezoekje te brengen aan de kerstmarkt.
Kerstmarkt Jette
Vrijdag 12/12 van 17u tot 22u
Zaterdag 13/12 van 14u tot 22u
Zondag 14/12 van 11u tot 18u
Kardinaal Mercierplein

Concert
21 december 2014
Kerstconcert Clari Cantuli en Clari Cantu
Op 21 december vindt het traditionele Kerstconcert plaats in de Sint-Pieterskerk. Dit jaar zijn
het kinderkoor Clari Cantuli en het jeugdkoor
Clari Cantus te gast. De samenzang van deze
beide, internationaal gerenommeerde koren in
het unieke kader van de kerk zal ongetwijfeld
voor een bijzondere beleving zorgen.
Tickets reserveren kan via mail cultuur@jette.irisnet.be of via telefoon 02.423.13.73.

Kerstconcert
Met kinderkoor Clari Cantuli en jeugdkoor
Clari Cantus
Zondag 21 december 2014 om 15 uur
Sint-Pietersker
Kardinaal Mercierplein
Toegang: 10 / 5 euro (12, +65, leden Jetse academie)
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