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Aids
Doorbreek het taboe

1 december was Wereld Aids
Dag. Wereldwijd richt HIV een ware
ravage aan, met miljoenen dodelijke
slachtoffers en ontelbare aidswezen.
In België mag men het probleem
evenmin onderschatten. Vorig jaar
werden er in België 1.000 nieuwe
HIV-besmettingen vastgesteld, terwijl
er nog steeds geen vaccin bestaat
tegen HIV. Rond de ziekte aids hangt
nog steeds een taboe. Enerzijds is er
het hardnekkige vooroordeel dat de
ziekte vooral homoseksuele mannen
en drugsverslaafden treft. Anderzijds
zorgen het taboe en een gebrek aan
informatie ervoor dat zowel jongeren
als volwassenen nog te weinig naar
een condoom grijpen. De risico’s van
onveilige seks blijven onderschat.
Veilig vrijen, met condoom of met een
geteste partner, kan levens redden.
Bovendien getuigt dit van respect
voor uw partner. Denk eraan en
spreek erover.

Lees alles over
HIV en aids
Pagina 7 tot 10
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Woord van de Burgemeester

De gemeenteraad in ‘n flits

De gemeenteraadsleden bogen zich op 26 oktober
over verschillende aspecten van het lokale leven. Wij
geven u een overzicht van de belangrijkste
onderwerpen van de 31 punten die op het dagorde
stonden.
NACHT-, TELEFOON- EN VIDEOWINKELS. De gemeenteraad

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

keurde drie reglementen goed die in voege zullen treden vanaf 1 januari 2006. Deze
teksten bepalen het bedrag van de gemeentetaks voor de uitbaters die een nacht-,
telefoon- of videowinkel willen openen binnen de gemeente. Meer details vindt u
hieronder.

Leven redden
tijdens de
eindejaarsfeesten...
De eindejaarsfeesten naderen met
rasse schreden. De gelegenheid om
samen met familie en vrienden te vieren.
Spijtig genoeg, zorgt deze feestperiode er
elk jaar ook voor dat vele personen het
leven verliezen op de weg door
dronkenschap. U kan niet voorzichtig
genoeg zijn, ondermeer door steeds een
Bob te kiezen of deze zelf te zijn. Dit
geldt in het bijzonder voor jonge
bestuurders die, onder invloed van
alcohol, er zich niet van bewust zijn dat
ze hun leven op het spel zetten... net als
het leven van hun vrienden die hen
vergezellen.
Als Burgemeester, werd ik tijdens
interventies op het terrein spijtig genoeg
reeds
geconfronteerd
met
de
verwoestende situaties waarbij men
iemand dierbaar verliest. Ouders,
broers, zussen, kinderen, vrienden
worden, op een moment waarbij ze
vrolijk
zouden
moeten
zijn,
geconfronteerd met extreem verdriet om
de overleden naaste.
Ik steun voluit de acties van de
politiediensten die, voornamelijk
preventief, de bestuurders controleren
tijdens deze eindejaarsperiode. Hiermee
nemen ze een moeilijke taak op zich,
maar verplichten ze ons eveneens om
onze verantwoordelijkheid op te nemen
voor onszelf en de anderen.
Ik hoop van harte dat iedereen zich
voluit zal inzetten voor veilige wegen
tijdens deze eindejaarsperiode.
Aandacht voor veilig verkeer zal er
ons zeker niet van weerhouden om te
feesten en om mooie momenten te delen.
Laat ons echter voor ogen houden dat
het leven het meest kostbare goed is dat
we bezitten of kunnen schenken. Niets is
de verspilling van een leven waard.
Ik wens iedereen prachtige feesten
vol vreugde en een prachtig 2006.
Hervé Doyen, uw
Volksvertegenwoordiger-Burgemeester
Gemeenteraad
De volgende zitting van de
gemeenteraad vindt plaats op 21
december om 19u in het Raadhuis
(Kardinaal Mercierplein 1 - niveau 2/3
- raadzaal).
Op deze gemeenteraadszitting wordt
de begroting besproken.
2
☞

Jette info nr. 126 - december 2005

LUCHTZUIVERINGSTOESTELLEN IN GEMEENTELIJKE
SPORTINFRASTRUCTUUR. In de cafetaria’s van de verschillende
gemeentelijke sportinfrastructuren werden luchtzuiveringstoestellen geplaatst. Dit geldt
ondermeer voor het Sportcentrum Heymbos, het Tennispaviljoen, de Omnisportzaal en
het Gemeentestadion. Deze maatregel kadert binnen de huidige wetgeving die
voorziet dat men binnen gesloten ruimtes waar roken toegelaten is, een of meerdere
luchtzuiveringstoestellen (of elk ander systeem dat de sigarettenrook verwijdert). De
Jetse sportievelingen zullen dus niet langer te lijden hebben onder vervelende
sigarettenrook.

HERINRICHTING VAN DE LOKALEN VAN HET
STIÉNONPAVILJOEN IN EEN KINDEROPVANG. Er is een groot
tekort aan gesubsidieerde opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.
Daarom werd beslist om de Stiénonpaviljoenen om te vormen tot een
kinderopvang. De werken zullen binnenkort van start gaan. Voor de
toekenning van de plaatsen, kunnen de ouders inlichtingen bekomen bij de
opvang Koningin Fabiola op het telnr: 02.427.58.77.

Drie gemeentelijke reglementen
om het gemengd karakter
van de handelszaken te verzekeren
De gemeenteraadsleden keurden onlangs
drie reglementen goed betreffende de belasting
op sommige handelszaken. Vanaf 1 januari
2006, zullen de nacht-, telefoon- en
videowinkels een openingstaks moeten betalen.
Deze maatregel komt er nadat gelijkaardige
reglementen werden goedgekeurd in andere
gemeenten.
De invoering van deze openingstaks moet
de wildgroei van dit soort handelszaken
afremmen. Er kwamen meer en meer winkels
die telefooncommunicaties naar het buitenland
aanboden tegen erg lage prijzen. Vaak vestigen
deze zich in dezelfde wijken als de
nachtwinkels.
De nacht- en telefoonwinkels zorgen echter
voor overlast. De handelszaken worden

voornamelijk ‘s avonds en ‘s nachts bezocht,
hetgeen de rust in de omgeving kan verstoren.
Het wildparkeren en de samenscholing rond
deze handelszaken bemoeilijken de doorgang
en veroorzaken geluidsoverlast. De toename
van dit type handelszaken heeft bovendien de
neiging om andere handelszaken te laten
wegtrekken naar andere wijken, waardoor het
gemengd karakter van de handelszaken op
sommige plaatsen verdwijnt.
In Jette, zullen de uitbaters die een nacht-,
telefoon- of videowinkel willen openen vanaf 1
januari 2006 een taks moeten betalen van
12.500 euro. Elke verandering van uitbater
staat gelijk aan een nieuwe opening waarvoor
12.500 euro moet betaald worden.

Geen huwelijk op feest- en brugdagen
Het huwelijk
vormt
een
feestelijke
gebeurtenis die
heel
wat
voorbereiding
vraagt.
Vaak
wordt
reeds
lang
vooraf
de
huwelijksdatum bepaald. Men kan elke
dag huwen, uitgezonderd zon- en
feestdagen. Er zijn bovendien nog enkele
uitzonderingen. Hieronder geven we u
een overzicht voor het komende jaar van
de dagen waarop de ambtenaar van de
burgerlijke stand geen huwelijken zal
voltrekken. Weet bovendien dat u uw
aanvraag voor een huwelijk minstens zes
weken op voorhand moet indienen, bij de
gemeentelijke dienst Burgerlijke Stand,
Wemmelsesteenweg 100.
Er zal geen huwelijk mogelijk zijn op
de volgende data:
Kerstvakantie
Zaterdag 24 december 2005 - namiddag

Maandag 26 december 2005
Zaterdag 31 december 2005 - namiddag
Maandag 2 januari 2006
Pasen
Maandag 17 april 2006
Hemelvaart
Donderdag 25 mei 2006
Vrijdag 26 mei 2006
Pinksteren
Maandag 5 juni 2006
Nationale Feestdag
Vrijdag 21 juli 2006
O-L-V-Hemelvaart
Maandag 14 augustus 2006
Dinsdag 15 augustus 2006
Allerheiligen
Woensdag 1 november 2006
Donderdag 2 november 2006
Vrijdag 3 november 2006
Wapenstilstand
Zaterdag 11 november 2006

HET GEMEENTEHUIS VAN JETTE
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11

Uurrooster gemeentediensten
Dienst Bevolking, Burgerlijke Stand,
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.
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
RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02/412.12.12
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

EINDEJAARSFEESTEN
Uurrooster van de
gemeentediensten
Naar aanleiding van de eindejaarsfeesten,
zal het gemeentebestuur gesloten zijn:
- maandag 26 december 2005
- maandag 2 januari 2006
vanaf 11.45u

SAMENLEVING

Ontmoeting tussen gemeente en magistraten
over administratieve sancties
Kleine maar hinderlijke vergrijpen, kunnen het
harmonieuze karakter binnen een samenleving ernstig
schaden. Inbreuken op de openbare rust, veiligheid,
gezondheid en openbare reinheid ondermijnen de
levenskwaliteit van de bewoners. Om de rust van de
burgers te verzekeren, hebben de gemeenten een
algemeen politiereglement uitgewerkt waarmee een
antwoord wordt geboden op deze kleine vergrijpen.
Op 18 oktober, vond er in de collegezaal van het
Gemeentehuis een informele vergadering plaats tussen de
magistraten van het parket van Brussel, de
gemeentediensten die actief zijn in de materie veiligheid
en de politiecommissaris van Jette. Het doel van deze
ontmoeting, georganiseerd op initiatief van Burgemeester

Hervé Doyen, was om de actoren samen te brengen die

betrokken zijn bij de toepassing van het nieuw Algemeen
Politiereglement en om de inspanningen te coördineren.
Het reglement is een premiere binnen het Brussels
Gewest; het vormt het enige politiereglement dat geldt
voor het geheel van de gemeenten van eenzelfde
politiezone.
De strijd tegen kleine vergrijpen en de toepassing van
de administratieve sancties via het algemeen
politiereglement passen binnen een algemeen perspectief
waarbij verschillende partijen betrokken zijn, op
verschillende niveaus (gemeenteambtenaars, magistraten,
Gewest,...). Al deze partijen moeten met gezond verstand
en in overleg samenwerken. De vergadering van 18
oktober 2005 heeft alvast de te volgen weg uitgestippeld.

Wat is het offerfeest?

Offerfeest:

tijdelijk gewestelijk slachthuis
Op 10 januari 2006 vieren moslims het
offerfeest. De wet verbiedt thuisslachtingen.
Daarom heeft het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest beslist om een tijdelijk gewestelijk
slachthuis te voorzien waar de schapen in
optimale omstandigheden kunnen worden
geslacht.

Procedure
In dit slachthuis kunnen de moslims zelf
hun schaap klein snijden. Er zal eveneens
een schapenmarkt zijn, maar er worden
geen transportvergunningen afgeleverd.
Er moet een bepaalde procedure worden
gevolgd. Tijdens de 6 dagen voor het
offerfeest, kan men een schaap kopen,
betalen en ter plaatse laten waar het
bewaakt wordt tot de dag van de slachting.
Op het document dat de koper meekrijgt

staat het uur van de slachting. Op dinsdag
10 januari 2006, komen de kopers langs
met hun document, nemen hun schaap in
ontvangst, snijden het klein en nemen het
mee naar huis. Er zullen geen schapen van
buiten de markt worden toegelaten. Enkel de
dieren die ter plaatse gekocht werden, zullen
worden geslacht. Men moet geen
inschrijving betalen, deze bijdrage wordt
inbegrepen in de aankoopprijs.

En in Jette?
Naast het gewestelijk slachthuis, werd de
gemeenten gevraagd om de tijdelijke
slachthuizen die ze traditioneel inrichten ook
dit jaar te behouden. Vorig jaar werden er
vijf erkende slachthuizen ter beschikking
gesteld door de gemeenten Molenbeek,
Schaarbeek, Stad-Brussel, Anderlecht en

Elsene. Zoals de vorige twee jaren, zal Jette
samenwerken met Sint-Jans-Molenbeek. De
Jettenaren kunnen zich inschrijven op 4 en 5
januari tussen 8u en 16u en op 6 januari
van 8u tot 12u in het gemeentehuis van
Molenbeek (Graaf van Vlaanderenstraat 20
- 1080 Molenbeek). De bijdrage bedraagt
12,5 euro.
De gemeentelijke en gewestelijke
infrastructuren zijn complementair. De
gemeentelijke infrastructuren nemen ook de
slachting op zich, daar waar het gewestelijk
slachthuis de moslims de mogelijkheid laat
om de slachting zelf uit te voeren, indien
nodig bijgestaan door erkende slachters.
Inlichtingen: Gemeentelijke dienst
Grondgebiedbeheer
tel.
02.423.13.85 (Najia Belfaquih)

Wat u moet weten over de vogelgriep
De griep wordt veroorzaakt door een virus,
erg besmettelijk, die een soms dodelijke ziekte
tot gevolg heeft. Er bestaan verschillende
soorten die, hoewel opgebouwd volgens
hetzelfde principe, kleine verschillen hebben.
Deze krijgen codenamen zoals H5N1, H3N2,...
naargelang hun structuur. Het is belangrijk om
weten dat er verschillende virussoorten zijn,
waarvan er sommige de vogels besmetten (zoals
H5N1), andere besmetten mensen (zoals
H3N2). We dachten lang dat het vogelvirus de
mensen niet kon infecteren, maar er werd
vastgesteld dat in landen waar mensen en
gevogelte dicht bij elkaar leven, het virus zich
kan “vergissen” van soort. Dit blijft erg
zeldzaam, met minder dan een honderdtal
gevallen op meerdere miljarden personen.
Het kan ook gebeuren dat een mens
tegelijkertijd geïnfecteerd geraakt met het
menselijk virus (zoals H3N2) en het vogelvirus
(zoals H5N1). Het is dus mogelijk dat het virus
zich “vergist”
(opnieuw!) en zich
vermenigvuldigt tot een mengeling van beide:
H5N2. Als dit virus een manier vindt om zich te
vermeerderen, zou de situatie verergeren

aangezien de antilichamen van de mens dit
onbekende virus niet herkennen. Een pandemie,
waarbij de epidemie over de hele planeet
verspreid geraakt, is op dat moment mogelijk.
Dit vormt echter een denkbeeldige situatie die
hoogst uitzonderlijk is.

Momenteel geen gevaar
Het huidige virus van de vogelpest, is GEEN
pandemievirus en is nog niet in België
aangekomen zodat er geen gevaar is. Als de
vogelgriep toch ons land bereikt, zoals in 2003,
worden de besmettingshaarden snel
geïdentificeerd. De enige personen die een
risico lopen ingeval van onvoorzichtigheid, zijn
de werkmannen die omgaan met de grote
hoeveelheden van zieke kippen en/of die het
stof beladen met het virus inademen. Het virus is
enkel besmettelijk via inademing. Men kan het
niet oplopen door ziek gevogelte te eten.
Bovendien is het virus kwetsbaar. Het is gevoelig
voor warmte en wordt inactief door het
maagzuur. De ziekte blijft bovendien niet
onopgemerkt bij de kippen. Van zodra de
kippen aangetast zijn, zal het Federaal
Agentschap voor Voedselveiligheid en de

slachthuisveeartsen
vernietigen.

deze

slachten

en

Wat nu?
De
regering
heeft
beslist
om
voorzorgsmaatregelen te treffen tegen de
vogelgriep H5N1. Voor onze gemeente geldt er
geen bijzondere maatregel voor wie er geen
commerciële fokkerij op nahoudt en waar er
geen doortocht van trekvogels is. In de
gemeenten die trekvogels op bezoek krijgen,
zoals Laken, moeten de vogeleigenaars deze
ophokken. Dit voor twee redenen: vermijden dat
de tamme vogels in direct contact komen met de
wilde vogels en met de poep van deze vogels,
en om te voorkomen dat de wilde vogels zouden
drinken en eten in de voederbakken van de
tamme dieren. Een raad: zelfs als dit nog niet
nodig is in Jette, kan u reeds nadenken over een
manier om uw dieren te beschermen.
De zones waar er ophokplicht geldt voor het
gevogelte, staan aangeduid op de volgende
website: www.ngi.be/ai-ia/viewer.htm
Informatie over de vogelpest: FAVV website: www.favv-afsca.fgov.be

Elk
jaar
houdt
de
moslimgemeenschap een offerfeest.
Deze viering verwijst naar Abraham.
God wou het geloof van Abraham
testen en vroeg hem om zijn zoon te
offeren. Op het laatste moment, toen
Abraham wou overgaan tot het offer,
stuurde God een engel die
verduidelijkte dat God geen menselijk
offer wou om hem te laten eren. Er
werd vervolgens in de plaats een
schaap geslacht.
Sindsdien
bevestigen
de
moslimgezinnen hun geloof door een
schaap te slachten. Het offerfeest
vormt
daarnaast
een
grote
gezinsmaaltijd. De traditie wil dat men
een derde van het geslachte dier voor
zich houdt, een derde aan de familie
schenkt en een derde aan de armen.
Het feest vormt eveneens een dag van
verzoening, waarbij alle conflicten
moeten worden bijgelegd.

De duiven niet
voederen
De duiven, die in het stadsmilieu
veelvuldig voorkomen, veroorzaken heel
wat ongemak. Niet enkel beschadigen
ze de gebouwen en het leefmilieu met
de zuurgraad van hun uitwerpselen,
maar ze kunnen ook ziektes
overbrengen op de mensen. Het
voederverbod voor duiven wordt nog
belangrijker in deze tijden van
vogelgriep waarbij men virushaarden
ontdekt in verschillende Europese
landen.
De “dierenvrienden” die de duiven
voederen, dragen hiermee eigenlijk bij
tot hun ondergang. De gemeente Jette
moet regelmatig een bepaald aantal
van deze duiven verwijderen. Dit vormt
een gezond beheer van het natuurlijk
patrimonium, waardoor de andere
vogelsoorten, die rivaliseren met de
duiven, kunnen overleven. Bovendien is
het voederen van duiven op de
openbare weg strafbaar met een
administratieve boete. Men kan dit
verbod dus maar beter naleven.
Jette info nr. 126 - december 2005
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Info WERVEN
AUGUSTIJNERNONNENSTRAAT
Vernieuwing van de voetpaden en
aanleg snelheidsremmer
Op 28 november begonnen de
renovatie- en beveiligingswerken in de
Augustijnernonnenstraat in het deel tussen
de de Smet de Naeyerlaan en de
Dansettestraat. De voetpaden (stoeprand
en tegels inbegrepen) zullen vernieuwd
worden en op het kruispunt met de
Loossensstraat
zullen
voetpaduitbreidingen
worden
aangebracht. Er zal eveneens een
snelheidsremmer worden aangebracht.
Het einde van de werken wordt geschat
op 22 december.
Tijdens de werken, zal er in de straat
een parkeerverbod gelden tussen 7u en
16u. De omwonenden die hun voertuig
tijdens de dag nodig hebben, moeten hun
wagen dus ‘s ochtends voor de aanvang
van de werken uit de garage halen. Er zal
bovendien enkel plaatselijk verkeer
toegelaten zijn.

VANDERBORGHTSTRAAT
Heraanleg voetpaden
Sinds begin oktober worden de
voetpaden heraangelegd worden in de
Vanderborghtstraat. In het gedeelte tussen
de Sermon- en Broustinlaan, is de
vernieuwing van de voetpaden achter de
rug. Ook de verkeersplateaus zijn
aangelegd. De werken gaan verder in het
gedeelte tussen de Broustinlaan en de
gemeente Koekelberg. Voor het einde van
het jaar zouden de werken achter de rug
moeten zijn. Het laatste deel, tussen de
Lakenselaan en de Prins Boudewijnstraat
zal
in
januari
2006
worden
heraangelegd.

DE BAISIEUX- EN
GILSONSTRAAT
Vernieuwing waterleiding
Sinds begin september vernieuwt de
Brusselse
Intercommunale
voor
Waterdistributie (BIWD) in de de
Baissieuxen
Gilsonstraat
de
waterleiding. De werken zijn voltooid in
de De Baisieuxstraat en in het gedeelte
van de Gilsonstraat tussen de De
Greeflaan en de De Baisieuxstraat. In het
deel tussen de De Baisieuxstraat en Stad
Brussel gaan de werken verder. De duur
wordt geschat op 24 weken, zodat de
werken begin maart 2006 achter de rug
zouden moeten zijn. Tijdens de werken
zal er enkel plaatselijk verkeer mogelijk
zijn.

GRONDWETLAAN
Aanleg centrale berm
Na de renovatie van de voetpaden op
de Grondwetlaan, begin dit jaar, beslisten
de gemeenten Jette en Ganshoren om de
centrale berm van deze laan aan te
passen. De autobestuurders parkeerden
hun wagen op deze berm, waarbij ze de
bomen
beschadigden.
De
herinrichtingswerken zijn afgelopen langs
Jetse kant, met zitplaatsen en een
hondenhoekje. In de loop van de maand
januari 2006 zal de bescherming van de
bomen worden aangebracht.
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VEILIGHEID IS ONZE TAAK

Politiezone Brussel-West
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.

Wijkpolitie belangrijk binnen de zone
Aanspreekbaar en toegewijd, vervult
de wijkagent een belangrijke rol op het
terrein. Hij/zij weet wat er gebeurt en
onderhoudt goede contacten met de
bewoners die “hun” wijkagent kennen.
Daarom besloot de politieleiding het
kader van de zone Brussel-West te
versterken met 28 aspirant-wijkagenten.
Sinds 5 oktober zijn ze werkzaam in
onze zone.
De zone Brussel-West bestaat
momenteel uit 730 personeelsleden,
waarvan 622 politieagenten en 108
burgerlijke personeelsleden. Dankzij een
gericht aanwervingsbeleid, kunnen de
vijf afdelingen van de politiezone 5340
(Jette, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren,
Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek),
vandaag werken met een volledig kader.
De wijkpolitie bestaat uit 233 agenten,
wat 32% uitmaakt van het operationeel
personeel uit de zone. De verschillende
afdelingshoofden hebben nu de

middelen om proactief patrouilles op het
terrein te sturen van hun gemeente om tot
een
veiligere
en
aangenamere
leefomgeving te komen.
Naast een verhoging van het aantal
agenten, zijn de interventiepatrouilles (8
brigades van 22 agenten) sinds kort
opgesplitst in twee sectoren. Enerzijds

Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg, en
anderzijds Jette, Ganshoren en SintAgatha-Berchem. Deze opsplitsing
vermindert drastisch de duur van een
traject naar de plaats van interventie.
Gemiddeld duurt een verplaatsing nu 6
minuten in plaats van 15 bij de
oprichting van de politiezone.

Aankoop van nieuwe motoren
voor de zone Brussel-West
Zes nieuwe motoren werden onlangs
geleverd aan de politiezone Brussel-West
De motoren dragen de kleuren van de
politie. De motoragenten maken deel uit
van de dienst Verkeer.
De zone beschikt momenteel over zes
motoragenten. De bedoeling is tot acht te
komen. Zodoende zullen de twee
brigades van de dienst Verkeer, elk over
4 motoragenten beschikken.

Einde van de stempelplicht voor
werkzoekenden vanaf 15 december 2005
moet hun controleformulier laten valideren
een maal om de drie maanden op het
moment dat het hen past.
De gemeentebesturen blijven de
voornaamste
partner
van
de
werkzoekenden. Na de opheffing van de
stempelcontrole, behouden de gemeenten
twee taken tegenover de werkzoekenden:
de driemaandelijkse validering van de
controleformulieren voor de deeltijdse
werkers en de aflevering van de
verblijfsattesten. Zonder de spreken over
de steun om werk te zoeken.
Voor meer informatie:
www.rva.fgov.be

Vanaf 15 december 2005, moeten de
werkzoekenden zich niet langer
aanbieden voor de gemeentelijke
stempelcontrole. De stempelplicht is
definitief
achter
de
rug.
De
werkzoekenden met een blauwe kaart
moesten deze een laatste maal laten
afstempelen op maandag 5 december,
diegenen met een groene kaart op
woensdag 7 december. Bij afwezigheid
op deze dagen, moest de werkzoekende
zich aanbieden op de eerstvolgende
stempeldag. Na 14 december, zal men
zich niet langer moeten aanmelden.

De overige verplichtingen
blijven
De opheffing van de verplichte
stempelcontrole betekent niet dat de
andere
verplichtingen
voor
de
werkzoekenden veranderen, laat staan
wegvallen. Deze personen moeten nog
steeds
ingeschreven
staan
als
werkzoekende, in het bezit zijn van een
controlekaart en deze correct invullen
(ziektedagen aanduiden, vakantie,
onbeschikbaarheid,...) vooraleer deze op
het einde van elke maand te
overhandigen aan het betalingsinstelling.
Bovendien moet men om een
werkloosheidsuitkering te ontvangen
verplicht in België verblijven. Dit betekent
echter niet dat vakantie uitgesloten is. Elke
werkzoekende heeft recht op 24
verlofdagen, ofwel 4 weken, waarbij hij
zijn uitkering behoudt. Zowel als de
vakantie in het buitenland als in België is,

moeten de vakantiedagen aangeduid
worden met een letter “V” op de
controlekaart. Om na te gaan of de
residentieplicht wordt gerespecteerd,
wordt er een nieuwe controleprocedure
ingevoerd: de RVA kan de werkloze per
brief vragen zich persoonlijk aan te
melden bij de gemeente of bij het
werkloosheidsbureau van de RVA voor het
bekomen van een verblijfsbewijs. De
werkzoekende moet deze brief, ingevuld
door het gemeentebestuur of de lokale
RVA, dan samen met zijn controlekaart
afleveren bij de betalingsinstelling op het
einde van de maand.
Deze nieuwigheid geldt niet voor de
personen met een deeltijdbaan met een
inkomensgarantie-uitkering. Deze groep

Opgelet! Nieuw uurrooster
voor de dienst Sociale
Zaken
Met de opheffing van de
stempelcontrole, moet de gemeentelijke
dienst Sociale Zaken niet langer het
uurrooster van het RVA naleven. Daarom
zal het uurrooster van de dienst vanaf
15 december 2005 aangepast worden
aan het uurrooster van de andere
gemeentediensten. Maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 8.30u tot 14u
en op donderdag van 13u tot 16u.
Voor meer inlichtingen (ook wat
betreft pensioenen en personen
met een handicap):
Gemeente Jette, Dienst Sociale
Zaken - Wemmelsesteenweg 100 Tel:
02.421.41.01
of
02.421.41.02.
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Bob, 10 jaar, levensreddende held
“Kies een Bob en ‘t is feest” begeleidt als
slogan de Bob-campagne van dit jaar. Het
Bob-concept, waarbij de bestuurder niet
drinkt en ervoor zorgt dat zijn vrienden een
toffe en vlekkeloze avond beleven werd door
het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid
(BIVV) gelanceerd in 1995. Tien jaar later,
verbazen de initiatiefnemer zich over het
succes en verheugen ze zich erover dat het
concept werd overgenomen door de andere
Europese landen. De tien afgelopen jaren,
speelden de Bob-campagne en -acties in ons
land een belangrijke rol wat betreft
verkeersveiligheid. Niet enkel tijdens de
feestperiode maar het hele jaar lang.
Het positief aspect van de boodschap en
het algemene karakter van de Bobcampagne hebben voor een snelle
mentaliteitswijziging gezorgd tegenover
rijden onder invloed. Het afgelopen
decennium, is de sociale afkeur tegenover
dronken chauffeurs enorm toegenomen.

- Het risico op slaperigheid verhoogt.
Sommige bestuurders laten zich
beetnemen door hun gevoel. Ze hebben de
indruk dat ze toch nog in staat zijn om te
rijden zolang ze zich niet dronken voelen.
Dit is een grove misvatting. Met een
alcoholgehalte van 0,5 ‰ wordt de kans op
een dodelijk ongeval 2,5 maal groter dan in
nuchtere toestand. Bij 0,8‰ ligt dit risico 4,5
maal hoger en bij 1,5‰ maar liefst 16
maal!

Grens

Bob heeft een belangrijke impact op het
gedrag van de autobestuurders. Volgens de
resultaten van de laatste campagne, was

Verbinding Simonis/
Noord-Westen van Jette
Openbaar onderzoek over impactstudie
Verschillende alternatieven worden onderzocht
In het novembernummer van Jette Info werd
de huidige situatie rond tram 10 voorgesteld.
Burgemeester Hervé Doyen, Schepen van
Urbanisme Christine Gallez en Schepen van
Mobiliteit Jean-Louis Pirottin herhaalden de eisen
van de gemeente betreffende het gewestelijk
project om een doeltreffende verbinding te
maken tussen het metrostation Simonis en het
Noord-Westen van Jette.
De laatste weken werd er een belangrijke
stap gezet in dit dossier. Het Brussels Gewest
kondigde aan dat ze een openbaar onderzoek
zal houden over de inhoud van de impactstudie
die door een privé-bureau zal worden
uitgevoerd, hiermee tegemoetkomend aan de
verwachtingen van de gemeente. Dit openbaar
onderzoek zal plaatsvinden van 6 tot 20 januari
2006. De omwonenden, betrokken handelaars
en gemeentelijke autoriteiten kunnen dan hun
advies geven over het lastenboek waaraan het
studiebureau zich zal moeten houden.
Het document waarover het openbaar
onderzoek handelt, detailleert de algemene
bepalingen en de inhoud van de impactstudie.
Zo verduidelijkt het dat het wel degelijk een

simultane en vergelijkende studie betreft van de
voordelen en ongemakken van de verschillende
mogelijkheden om een efficiënte openbare
vervoersverbinding te verzekeren die de
verschillende wijken aandoet tussen het
metrostation Simonis en het Noord-Westen van
Jette. Met andere woorden, er zullen
verschillende alternatieven bestudeerd worden,
van het behoud van de huidige situatie tot de
verschillende verbindingsmogelijkheden zoals
bus, tram of metro.
De analyse moet rekening houden met de
impact van deze verbinding op verschillende
vlakken: de mobiliteit (verkeer en parkeren),
stedenbouwkundige integratie, het patrimonium
(architecturaal en leefmilieu), het geluidsmilieu,
de luchtkwaliteit, de omwonenden en
voorbijgangers (voornamelijk wat betreft
veiligheid), de sociale en economische activiteit,
de flora en fauna.
Dit openbaar onderzoek vormt een
belangrijke stap aangezien dat het vervolg van
het dossier afhangt van de resultaten van de
impactstudie. De gemeentelijke autoriteiten zullen
er hun volledige aandacht aan wijden

Verbinding Simonis/Noord-Westen van Jette
Openbaar onderzoek over het lastenboek van de impactstudie
Van 6 tot 20 januari 2006
Het dossier kan geraadpleegd worden:
- in Het Gemeentehuis, Wemmelsesteenweg
100, maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 8.30u tot 14u, op donderdag van 13u tot
16u (bureau 201) en op afspraak
(02.423.13.92) op donderdag van 16u tot 19u.
- op het politiecommissariaat, Kardinaal
Mercierplein 1, op woensdag van 17u tot 20u.
U kan bij het College van Burgemeester en Schepenen
een schriftelijke aanvraag indienen om gehoord te
worden door de overlegcommissie die plaatsvindt op
27 januari 2006.

Het College van Burgemeester en Schepenen
nodigt u uit op de
INFORMATIEVERGADERING
over het lastenboek van de impactstudie
betreffende de verbinding
Simonis/Noord-Westen van Jette
op dinsdag 10 januari 2006 om 18.30u
in de polyvalente zaal van de Nederlandstalige
bibliotheek (Kardinaal Mercierplein 6)

reeds 43% van de ondervraagden Bob
geweest. Dit percentage loopt zelfs op tot
64% bij de bestuurders jonger dan 35 jaar.
De sensibilisering door de toegenomen
politiecontroles draagt eveneens bij tot de
bewustwording dat drinken en rijden
hoegenaamd niet samengaan.

Drinken en rijden gaan niet
samen
Alcohol heeft een nefaste invloed op het
rijgedrag, ook al gaat het maar om “enkele
glazen”.
- Remmingen verdwijnen, waardoor de
bestuurder minder oog heeft voor gevaar en
overmoedig wordt;
- Het gezichtsveld wordt kleiner,
waardoor gevaren minder opgemerkt
worden;
- De reactietijd wordt langer en de
reflexen verminderen;

Het is uiterst moeilijk om een exact
verband te leggen tussen de gedronken
hoeveelheid en het alcoholgehalte. Het
aantal drankjes kan verschillen van persoon
tot persoon en hangt ondermeer af van je
gewicht, de snelheid waarmee je drinkt, het
soort drank, of je al dan niet hebt gegeten,...
Gemiddeld kan men echter de volgende
hoeveelheid drinken (bovenstaande factoren
hebben een lichte tot aanzienlijke invloed):
bij een man van 75 kg zorgt een glas voor
een bloedalcoholconcentratie van ongeveer
0,2‰, bij een vrouw van 60 kg is dit 0,3‰.
De alcohol in je bloed wordt afgebroken aan
een tempo van ongeveer 0,15‰ per uur,
dus trager dan de opname. Lapmiddeltjes
zoals koffie of suikerwater helpen daarbij
geen zier.
Het is dus zo goed als onmogelijk de
alcoholconcentratie te bepalen door gewoon
het aantal gedronken glazen op te tellen.
Daarom is het beter om helemaal niet te
drinken als je moet rijden. En wanneer je
toch wil drinken, dan rij je niet en vertrouw
je op Bob!
Meer informatie: www.bob.be

Artsen mogen fout parkeren,
maar…
Artsen zijn verplicht hun patiënten te
verzorgen en hen te helpen in geval van
nood. Soms wordt deze missie bemoeilijkt
door verkeersregels, vooral wanneer ze
de wagen niet kunnen parkeren in
nabijheid van de woning van hun patiënt.
De medische praktijk is dus
onderworpen aan twee tegengestelde
waarden: enerzijds de parkeerregels en
anderzijds de verplichte hulp aan zieken
of personen in gevaar. Om dit probleem
te verhelpen, krijgen de betrokken artsen
een specifieke parkeerkaart uitgereikt
door het parket van de procureur des
konings in Brussel.
De parkeerkaart voor geneesheren lijkt
op de parkeerschijf die we gebruiken in
de blauwe zones. Ze moet goed zichtbaar
aangebracht worden achter de voorruit en
het uur van aankomst aanduiden. Andere
gegevens die vermeld worden zijn: het
jaar waarin de kaart geldig is, een
verwijzing naar het dringend karakter van
het doktersbezoek, het symbool van de
orde der geneesheren, de naam,
voornaam, handtekening en adres van het
kabinet.

Grenzen aan de tolerantie
Maar zelfs met een blauwe kaart
moeten geneesheren opletten geen
overtreding te begaan. Een overtreding
van het parkeerverbod is enkel toegestaan
als het verkeer niet gehinderd wordt en er
geen andere parkeergelegenheid is.
Bovendien stelt het parket dat een
dringende interventie beperkt moet blijven
tot hoogstens een half uur.
Jette info nr. 126 - december 2005
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Plaats geen vuilniszakken tegen de bomen
De bomen van onze gemeente liggen
nauw aan het hart van onze dienst
Beplantingen. Reeds jarenlang planten en
onderhouden de gemeentelijke tuiniers
struiken aan de voet van de bomen.
Hiermee wordt een beetje kleur
toegevoegd aan het uitzicht van de stad,
wat de Jetse straten aantrekkelijker maakt.
Nochtans lijden deze beplantingen
onder
de
gewoonten
van
de
omwonenden. Sommigen onder hen,
zonder twijfel ter goeder trouw, laten hun

vuilzakken achter bij bomen. Daardoor
verzakt de grond en stikken jonge planten
en wortels. Met een verzakking kan het
water niet goed doordringen in de grond.
Daarbij komt dat vloeistoffen, van welke
aard ook, uit de vuilzakken sijpelen, wat
uitermate schadelijk is voor bomen en de
planten die aan hun voet groeien. Plaats
dus geen vuilzakken tegen de bomen.
Inlichtingen: gemeentelijke dienst
Beplantingen – tel.: 02/478.22.99

Hou de straatgoten vrij
De zomer heeft het weliswaar lang
uitgehouden, maar de herfst is nu wel
degelijk in het land. Met het vallen van de
bladeren, vegen veel burgers de
voetpaden schoon. Een dergelijk initiatief
is niet enkel bewonderenswaardig, maar
is ook een wettelijke verplichting. Een
probleem stelt zich echter wanneer de
bladeren in de straatgoot geveegd
worden. Bladeren stapelen zich op en
verstoppen de riolering. Zo kan een

Ophaling groenafval hervat volgende lente
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 vindt
plaats 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 twee gewestelijke containerparken. Het
Containerpark Noord bevindt zich in de
Rupelstraat in Brussel. Het Containerpark
Zuid vindt u in de Brits Tweede Legerlaan
(vlakbij Humaniteitslaan) in Vorst. Open van
dinsdag tot zaterdag van 9u tot 16u. 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 de containerparken 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
het hele jaar terecht bij de dienst
Beplantingen (gemeentelijke serres Laarbeeklaan 120) elke dinsdag en
donderdag van 9 tot 12u en op zaterdag
van 9 tot 14u. Het groenafval wordt
beheerd via een kaartsysteem met barcode.
Deze kaart identificeert de gebruiker. Het
volume van het afval wordt bepaald door
de beambte en desgevallend wordt de
rekening opgestuurd naar de gebruiker.
Tarief voor Jetse particulieren: 2 m3 gratis
per jaar, 5 euro/m3 vanaf de 3de m3.
Tarief Jetse tuinondernemingen: 12,50
euro/m3. Tarief niet-Jetse particulieren:
Tarief
niet-Jetse
12,50
euro/m3.
ondernemingen: 25 euro/m3.
OPHALING GEWEST. Tijdens de
zomermaanden, tot midden november,
organiseert
het
Gewest
op

zondagnamiddag een wekelijkse ophaling
van groenafval. Deze ophalingen vinden
plaats vanaf 14u. U verzamelt uw tuinafval
in de groene zakken, takken worden in
bundels naast de zakken geplaatst. De
laatste ophaling van groenafval vindt plaats
midden november. Volgend jaar in de lente,
zal deze ophaling van groenafval hervat
worden.
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).
Opgelet! De groene plekjes mogen niet
langer medicatie aanvaarden. Hiermee
moet u voortaan bij uw apotheker terecht.
De kalender van de mobiele
Groene Plekjes in Jette tot eind
2005:
Kardinaal Mercierplein (politie)
12 december - 17.15u - 18.15u
Indien iedereen zijn steentje bijdraagt
voor een selectieve afvalophaling, zijn we
op weg naar een gezond(er) leefmilieu.

onschuldige
handeling
vergaande
gevolgen hebben. Bij slecht weer kan het
regenwater niet meer wegstromen zoals
het hoort en kan een onweer
overstromingen veroorzaken.
De gemeentelijke straatvegers van de
dienst Openbare Reinheid, uitgerust met
een veegmachine en een pick-up, rijden
rond in de gemeente en doen er alles aan
om de openbare wegen vrij te houden van
afval. Ze onderhouden ook de rioleringen.
Ze grijpen in als het nodig is en steeds in
functie van het dringende karakter van de
situatie.

Bomen geveld in
gewestelijk
Laarbeek- en
Dieleghembos
Als u regelmatig een wandeling
maakt in het gewestelijk Laarbeekof Dieleghembos, was u misschien
getuige van het vellen van enkele
bomen. Dit vormt een normale
procedure binnen het bosbeheer.
Het
Brussels
Instituut
voor
Milieubeheer (BIM) verkocht het
hout in oktober. Het vellen van de
verkochte bomen ging van start op
1 november en loopt tot 31 maart
2006.
Het leefmilieu lijdt nauwelijks
onder deze velmethode. Enkel de
bomen die door het BIM werden
aangeduid, mogen worden geveld.
Deze bomen zijn allen aangetast
(schimmel, afsterven van de
kruin,...) en zouden gevaarlijk
kunnen worden voor de veiligheid
van de wandelaars of andere
beplantingen.
Meer info: Brussels Instituut voor
Milieubeheer - tel. 02.775.75.11 website: www.ibgebim.be.

Nicotinevrije taverne in Werriegalerij
Sinds 1991 geldt er in ons land een reglementering
over het tabaksgebruik in de horecazaken (hotels,
restaurants, cafés). Dit reglement voorziet enerzijds om
de sigaret toe te laten in ruimtes van minder dan 50 m2,
voor zover dat er efficiënte verluchtingsapparaten
geïnstalleerd zijn, en anderzijds om ruimtes voor
rokers/niet-rokers te voorzien indien de oppervlakte
groter is dan 50m2. Deze voorschriften worden min of
meer succesvol opgevolgd.
Intussen woedt het debat over het volledig
rookverbod in cafés en restaurants, hetgeen vanaf 1
januari 2007 zou ingevoerd worden. Naar het
voorbeeld van Ierland en Italië, heeft de eigenaar van
een Jets café het voortouw genomen. Sinds 5 september
van dit jaar, is de “Werrie Tavern” een nietrokerstaverne.

Een doordacht project
Christian Mispelaere speelde al een tijd met dit idee.
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Als niet-roker, had hij de indruk dat zijn algemene
gezondheidstoestand te lijden had onder zijn rokerige
werkomgeving. Een hersenvaatprobleem versnelde zijn
beslissing om het tabaksgebruik niet langer toe te laten
in zijn taverne. Hiermee wil de baas van de Werrie

Tavern aan zijn klanten een aangename omgeving
bieden waar men buiten komt zonder dat de
sigarettenrook in z’n kleren hangt.

Opgetogen reacties
Ondanks de voorspellingen van sommige personen
die het faillissement van de zaak aankondigden, zette
Christian Mispelaere door. Zijn klanten, inbegrepen de
rokers, waren opgetogen en feliciteerden hem met zijn
beslissing. Er kwam zelfs een nieuwe klantenkring bij
die de vaste klanten vervoegden. Volgens de uitbater
van het café, is de vrees van de horeca dat het
rookverbod een grote omzet- en bezoekersdaling met
zich mee zou brengen ongegrond. Zich baserend op
zijn eigen ervaring, meent hij dat er meer te winnen
dan te verliezen is met de sigaretten uit de cafés te
bannen. Het komt erop neer om het erop te wagen en
om de klanten uit te leggen dat een dergelijke actie in
het voordeel is van elkeen.

Vragen rond HIV en aids?
Enkele nuttige antwoorden

Aids

Doorbreek het taboe

Wereldwijd richt aids een ware
ravage
aan.
Deze
seksueel
overdraagbare aandoening heeft reeds
miljoenen slachtoffers gemaakt en blijft
uitbreiden. In België is de situatie
minder alarmerend dan in vele arme
landen, maar toch geraken in ons land
jaarlijks vele mensen besmet met het
HIV-virus. Vorig jaar kwamen er nog
1.000 nieuwe HIV-besmettingen bij.
Het aidsreferentiecentrum van het AZVUB alleen al volgt 350 seropositieven.
Ondanks de ruime preventie,
bestaan er nog steeds veel
misverstanden rond aids. Men
minimaliseert het risico door het
vooroordeel dat vooral homoseksuele
mannen en drugverslaafden het
slachtoffer worden van een HIVbesmetting. Bovendien heeft men vaak
een vals gevoel van veiligheid door de
medische vooruitgang. Er bestaat echter
nog steeds geen aidsvaccin. Via
nauwgezette medische begeleiding kan
men enkel de impact van de ziekte
beperken, dit wil zeggen de afbraak
van het immuniteitssysteem afremmen.
Een derde factor die een negatieve
invloed heeft op het aantal HIVbesmettingen, is de taboe die rond aids
hangt. Mensen zwijgen de materie
liever dood dan er open over te praten.
Dit zorgt ervoor dat vele seropositieven
zich niet als dusdanig durven uiten uit
vrees voor de reacties uit hun
omgeving. Daarenboven leidt dit
eveneens tot onveilig gedrag. Kiezen
voor het gebruik van een condoom in
een nieuwe relatie wordt aanzien als
een gebrek aan vertrouwen of als het
erkennen van een HIV-besmetting.
Terwijl het gebruik van een condoom
met een nieuwe partner net getuigt van
respect voor elkaar. Partners die
vreemdgaan en onveilige contacten
hebben, brengen op deze manier niet
enkel zichzelf maar bovendien hun
partners in gevaar.
Goede informatie is de eerste stap
naar aidspreventie. Jong en oud kan
hiervoor terecht bij gespecialiseerde
centra, zoals sensoa of het
aidsreferentiecentrum. De ouders en
leerkrachten spelen hier ook een
belangrijke rol in. De jongeren kunnen
beter voldoende nuttige informatie
krijgen dan dat HIV in een
schandaalsfeer hangt.

Een dossier van

Gemeente Jette
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Brussel
Tel.: 02/423 12 00
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be

Verantwoordelijke uitgever: Hervé Doyen, Burgemeester

meerderheid van wie besmet is,
seropositief geworden. Tijdens deze
periode bestaat een labiel evenwicht
tussen het virus en het afweersysteem.
Seropositieven zijn nog niet ziek, maar
zijn wel drager van het virus en kunnen
dus anderen besmetten.
Van seropositiviteit naar ziekte

Wat is hiv?
Aids wordt veroorzaakt door het
Human Immunodeficiency Virus (HIV). Dit
betekent: virus dat bij mensen een
verstoring van het immuunsysteem
veroorzaakt. Iemand die drager is van
HIV, noemt men seropositief.

Hoe kan je hiv krijgen…
en voorkomen?
Seks
- Door vaginale geslachtsgemeenschap
dringt hiv uit vaginaal vocht of
menstruatiebloed binnen via het slijmvlies
van de penis en besmet zo de man.
Omgekeerd kan HIV afkomstig uit besmet
sperma via het slijmvlies van de vagina of
baarmoederhals in het bloed van de
vrouw terechtkomen. Gebruik bij vaginale
seks dus een condoom van goede
kwaliteit.
- Anale geslachtsgemeenschap komt
zowel bij heteroseksuele als homoseksuele
koppels voor. De wanden van aars en
endeldarm zijn zeer kwetsbaar en
scheuren makkelijk. HIV uit besmet
sperma komt via de wondjes makkelijk in
de bloedbaan van de partner terecht.
Ook de actieve of binnendringende
partner loopt risico: HIV uit besmet bloed
en anaal vocht kan via het slijmvlies van
de penis binnendringen. Gebruik bij
anale seks dus een condoom van goede
kwaliteit en voldoende glijmiddel op
waterbasis.
- Orale seks houdt een beperkt risico
in voor de overdracht van HIV, maar het
risico is kleiner dan bij vaginale of anale
seks. Vermijd sperma of menstruatiebloed
in de mond, vooral als er wondjes,
zweertjes, aftjes of koortsblaasjes rond
mond, geslachtsorganen of anus zijn. Als
je al besmet bent met een seksueel
overdraagbare aandoening (soa) raak je
ook makkelijker besmet met HIV. Wil je
op zeker spelen, gebruik dan een
condoom of beflapje. Gebruik van
mondwater of extra poetsen van de
tanden (vooraf en achteraf) maakt je
mond kwetsbaarder.
Besmet bloed
Druggebruikers lopen een groot risico
op HIV-besmetting als ze gebruikt
spuitmateriaal aan elkaar doorgeven.
Aangeraden wordt geen materiaal van
anderen te gebruiken of het eerst grondig
te ontsmetten en te reinigen.
Gezondheidswerkers, personeel van
veiligheids- en reinigingsdiensten enz.
stellen zich vaak vragen over het risico
van besmetting door prikaccidenten,
contact
met
besmette
naalden,
verwondingen… Voor hen bestaan er
universele
preventiemaatregelen.
Bloedtransfusies zijn in België op
verschillende manieren beveiligd. Het
Belgische Rode Kruis, dat instaat voor de
controle, dringt erop aan geen bloed te
geven als men weet of vermoedt dat men
een besmettingsrisico heeft gelopen.
Bovendien zijn alle bloedgiften sinds
1985
aan
systematische
testen
onderworpen.
Dankzij
deze

voorzorgsmaatregelen is de kans dat je in
België door een bloedtransfusie besmet
raakt minimaal tot onbestaand.
Van moeder op kind
HIV kan door een zwangere vrouw op
haar ongeboren kind worden overdragen
via de moederkoek, maar vooral tijdens
de laatste weken van de zwangerschap
en bij de bevalling. Bij vrouwen die
tijdens de zwangerschap worden
behandeld met antiretrovirale middelen,
daalt het risico tot 1 à 2 procent kans op
overdracht. Een keizersnede doet dat
risico nog verder dalen. Het virus kan ook
via borstvoeding op de baby worden
overgedragen. Daarom krijgen besmette
moeders de raad om geen borstvoeding
te geven.

Wat is wel veilig?
Volgende seksuele handelingen zijn
volstrekt veilig: strelen, knuffelen,
masseren, (tong)zoenen, wederzijdse
masturbatie, vaginale seks met condoom,
anale seks met een condoom en
voldoende glijmiddel. HIV wordt niet
overgedragen
door
dagelijkse
handelingen als handen schudden, samen
eten, samen spelen, het gebruik van
openbare toiletten of door insectenbeten.

Hoe verloopt een HIVbesmetting als je geen
medicatie neemt?
Gemiddeld duurt het tien tot twaalf
jaar voor iemand met HIV die geen
medicatie neemt, aids krijgt. Er bestaat
medicatie die dit proces aanzienlijk kan
vertragen.
Besmetting
De eigenlijke besmetting verloopt
meestal ongemerkt. Soms zijn er vage,
griepachtige klachten zoals vermoeidheid
en koorts, die snel weer verdwijnen. Het
virus nestelt zich in de cellen die voor de
afweer zorgen en vermenigvuldigt zich
daar. Vanaf enkele dagen tot enkele
weken na de besmetting kan je het virus
in het bloed terugvinden. Enkele dagen
later verspreidt het zich in een enorme
hoeveelheid in het bloed. Het virus
verdwijnt nooit meer uit het lichaam.
Seropositiviteit: antistoffen in het
bloed
Wanneer het virus het lichaam
binnendringt, begint het afweersysteem
antistoffen aan te maken die het virus
bestrijden. Zodra deze antistoffen in het
bloed worden aangetroffen, spreken we
van seropositiviteit. Drie tot zeven
maanden na de besmetting is de

Na een korte of langere periode,
meestal enkele jaren, raakt het
immuunsysteem verzwakt. Het virus kan
zich nu massaal verspreiden. De eerste
uiterlijke tekenen van een HIV-infectie
kunnen
zich
aandienen,
zoals
huidaandoeningen en schimmelinfecties,
koorts, vermoeidheid, vermageren of
aanhoudende diarree.
Full-blown aids
Het laatste stadium, waarin het
afweersysteem volledig vernietigd is,
noemt men full-blown aids. Niet iedereen
komt echter onmiddellijk in dit stadium
terecht. Sommigen doorlopen eerst een
tussenstadium dat men ARC noemt, aids
related complex. Sommige ARC-patiënten
hebben gedurende kortere of langere
periodes weinig tot geen klachten.
Hoe verloopt een HIV-test?
Een bloedonderzoek naar de
aanwezigheid
van
HIV-antistoffen
noemen we een HIV-test. Vanaf drie
maanden na het risico zijn er voldoende
antistoffen in het bloed om HIV te kunnen
opsporen. Voor een HIV-test kan je
terecht bij elke (huis)arts. Die zal een
bloedstaal nemen en het voor onderzoek
naar een laboratorium sturen. Na enkele
dagen kan de arts je het resultaat van de
test meedelen. Een HIV-test wordt door
het ziekenfonds terugbetaald. Een arts
mag niet ongevraagd een HIV-test
afnemen.

Hoe ver staat het onderzoek
naar vaccins en microbicides?
Vaccins
De wetenschap zoekt naar preventieve
vaccins (die ervoor zorgen dat je geen
HIV-besmetting kan oplopen) en naar
therapeutische vaccins (die de besmetting
zelf niet verhinderen, maar die het
verloop van de infectie kunnen remmen).
De zoektocht naar HIV-vaccins is zeer
complex en zeer duur. Af en toe zijn er
hoopvolle berichten, maar de realiteit is
dat het nog vele jaren zal duren voor er
een bruikbaar vaccin op de markt komt.
Microbicides
Microbicides zijn chemische producten
die de kans op overdracht zouden kunnen
verkleinen of zelfs uitsluiten. Ze zouden in
de vorm van crèmes, gels of sponsjes
vaginaal kunnen worden ingebracht. De
wetenschap is ijverig op zoek naar een
effectief microbicide, maar er
is op dit moment nog geen product op
de markt. Men hoopt op een doorbraak,
want deze producten zouden, naast het
condoom, een grote hulp kunnen zijn om
de overdracht van HIV te voorkomen.
Jette info nr. 126 - december 2005

7
☞

Aids

Doorbreek het taboe

Aidsreferentiecentrum
Een toekomst met HIV

Ons
land
telt
een
tiental
aidsreferentiecentra (ARC), verdeeld over de
drie gewesten. Deze ARC’s staan ondermeer
in voor de medische en psychosociale
omkadering van seropositieve patiënten en
hun omgeving. Personen die een aidstest
willen laten uitvoeren kunnen er eveneens
terecht. In Brussel, beschikken vier
ziekenhuizen
over
een
Aidsreferentiecentrum: UMC Sint-Pieter,
Saint-Luc, Erasmus en het AZ-VUB Jette.

Een medische en menselijke
aanpak
Het Aidsreferentiecentrum van het AZ-VUB
bestaat uit een multidisciplinair drietalig team
en staat onder leiding van dokter Patrick
Lacor. “Het Aidsreferentiecentrum maakt voor
de volwassenen deel uit van de dienst interne
geneeskunde van het ziekenhuis, en voor de
kinderen van de dienst pediatrie”,
verduidelijkt dr Petra Claes die er werkt als
internist. “De artsen van het ARC werken
nauw samen met verpleegkundigen, sociaal
verpleegkundigen, een psycholoog, een
diëtiste, het Aidsreferentielabo en specialisten
in andere disciplines. Op deze manier komen
zoveel mogelijk aspecten van het seropositief
zijn aan bod.”
Als een patiënt verneemt dat hij drager is
van het HIV-virus, maakt hij eerst een
periode door van angst en verdriet, zoals
een persoon die te weten komt dat hij leidt
aan kanker. Deze persoon moet leren
omgaan met de nieuwe situatie, hij leert dat
zijn gezondheidstoestand voortaan een
regelmatige opvolging vraagt en dat hij op
een dag wellicht een (soms lastige)
behandeling nodig zal hebben. Petra Claes
merkt bij de seropositieve patiënten
gevoelens die gaan van woede tot ongeloof,
8
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van schuldgevoel tot angst: “Vaak vrezen ze
om hun naasten te besmetten of om door
hun omgeving uitgesloten te worden als ze
over hun HIV-besmetting zouden praten. HIV
en AIDS zijn nog steeds erg taboe en
mensen hebben vaak veel vragen waar ze
zelf moeilijk het antwoord op kunnen vinden.
We proberen hiereen antwoord op te
bieden. Hoe moet men verder leven met het
HIV-virus? Hoe kan men z’n partner
beschermen? Er moeten tevens verschillende
praktische en administratieve problemen
worden aangepakt. De patiënten kunnen
zich laten bijstaan door de sociale dienst van
het Centrum die individuele oplossingen
helpt uitwerken. Onze rol bestaat natuurlijk
ook uit de medische opvolging en
behandeling. De specifieke HIV-medicatie
wordt trouwens volledig terugbetaald door
de sociale zekerheid, voor zover de patiënt
in orde is met zijn ziekenfonds.”
Het aidsreferentiecentrum werkt nauw
samen met andere partners die elk kunnen
instaan voor andere (sociale) aspecten van
HIV. Verschillende verenigingen (zie lijst
hieronder) bieden een begeleiding die de
medische opvolging vervolledigt. Sommige
patiënten willen in contact komen met
andere seropositieve personen, deelnemen
aan groepsgesprekken, een beroep doen op
thuisbegeleiding of op praktische hulp. Ook
het palliatief dagcentrum van het AZ te
Wemmel, speelt een belangrijke rol in de
begeleiding van een groep patiënten en hun
omgeving.
Elke patiënt die door het ARC van het
AZ-VUB wordt gevolgd, kan beschikken over
een “ambulant dossier” dat in zijn bezit
blijft. Dit anoniem dossier (enkel via een
code gekend door het ziekenhuis kan men
de identiteit van de patiënt bepalen) bevat

algemene inlichtingen over het HIV-virus en
aids, informatie over de medische
voorgeschiedenis van de patiënt en over de
lopende behandeling, een agenda waarin
de patiënt zijn opmerkingen of
waarnemingen kan noteren, net als nuttige
adressen. Dit dossier vormt trouwens een link
tussen de ARC-ploeg en de huisarts. De
personen die besmet zijn met het virus
kunnen rekenen op verschillende praktische
zaken om hun leven te vergemakkelijken en
de zo belangrijke therapietrouw te
optimaliseren: een pillendoosje dat men
discreet tijdens de dag kan meenemen, een
uurwerk dat herinnert aan de inname van de
medicijnen, een sorteerdoosje voor de
medicijnen voor een hele week,... “De
behandeling nauwlettend volgen is
onontbeerlijk om resultaat te boeken”,
benadrukt dokter Claes. “We proberen om
individueel aangepaste ‘trucjes’ te vinden
met de patiënten om de regelmatige inname
van de medicatie te vergemakkelijken.
Condooms voor mannen en vrouwen maken
eveneens deel uit van het pakket dat we aan
de seropositieve personen meegeven.” Een
belangrijk aspect dat steeds benadrukt wordt
is immers de preventie van overdracht van
het virus naar de partner(s) van de patiënt.
Tegelijk biedt dit ook bescherming tegen het
oplopen van andere SOA’s (sexueel
overdraagbare aandoeningen).”

Struisvogelpolitiek vermijden
Het aidsreferentiecentrum van het AZVUB volgt momenteel een 350-tal
seropositieve personen, een aantal dat
constant toeneemt. Hun gemiddelde leeftijd
bedraagt ongeveer 35-40 jaar, gaande van
kinderen tot ouderen. “De helft van deze
patiënten heeft nood aan een specifieke
behandeling, de zogenaamde “HAARTcocktail”, aldus dokter Claes. Maar ook voor
de seropositieve patiënten die (nog) geen
HAART nemen, is regelmatige controle,
meestal vier maal per jaar, erg belangrijk.
Allen worden ze gevolgd door verschillende
geneesheren van het team. Deze
meervoudige aanpak zorgt voor een betere
therapeutische benadering. De belangrijke
beslissingen betreffende de patiënt worden
steeds in teamverband besproken.”
Wettelijk gezien is een patiënt niet
verplicht om met wie dan ook zijn
gezondheidstoestand
te
bespreken.
Seropositieve mensen aarzelen vaak om
hun omgeving in te lichten, uit angst voor
de reakties. Veel mensen die met hun
familie of vrienden over hun seropositiviteit
spreken,
worden
gelukkig
goed
opgevangen, maar helaas blijven bijzonder
pijnlijke reacties bestaan. Vooral onthulling

van de seropositiviteit naar de partner blijft
een zeer delicaat punt. De ploeg van het
ARC respecteert vanzelfsprekend een strikte
vertrouwelijkheid tegenover haar patiënten,
maar probeert wel zo goed mogelijk uit te
leggen hoe en waarom de patiënten zelf
hun partners kunnen beschermen en
informeren, en probeert hen hier zoveel
mogelijk in te begeleiden.”
Rond seropositief zijn en aids hangen nog
steeds veel taboes, zoals rond kanker 20 of
30 jaar geleden. Alleen, HIV is onlosmakelijk
verbonden met het thema sex en alleen al
daardoor moeilijk bespreekbaar en
schuldbeladen. Overtuigd dat in de Europese
landen het HIV-virus vooral homoseksuelen en
drugverslaafden treft, nestelen we ons in een
vals gevoel van veiligheid. “Struisvogelpolitiek
is in deze materie echter zowat het ergste wat
er kan gebeuren in deze materie”, bevestigt
Petra Claes. “Bij het begin van een nieuwe
relatie, wordt het voorstel een condoom te
gebruiken al te vaak gezien als een gebrek
aan vertrouwen of als een verklaring van HIVbesmetting, terwijl het net een bewijs van
respect vormt.” Om veilig te zijn, moet bij elk
seksueel contact met een losse partner een
condoom gebruikt worden en tijdens de eerste
drie maanden van een stabiele,
monogamerelatie. Na deze drie maanden
kunnen beide partners zich laten testen. Pas
daarna, als beiden negatief bevonden werden
voor HIV en andere SOA’s kunnen condooms
veilig achterwege gelaten worden.
“De eerste raad die men moet
opvolgen is om risicogedrag te
vermijden”, besluit dokter Claes. “Als men
toch blootgesteld is geweest aan een
besmettingsrisico, moet men zich laten
testen. Als u seropositief bent, is een
medische opvolging erg belangrijk. Alleen
wie zijn serostatus kent, kan zichzelf en
zijn partner optimaal beschermen en
verzorgen, uit respect voor zichzelf en
elkaar.”
Voor
verdere
informatie:
Aidsreferentiecentrum AZ-VUB Laarbeeklaan 101 in 1090 Jette - tel:
02.477.60.01
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Aidsreferentiecentrum
biedt persoonlijke
aanpak
Wat is het HIV-virus?
Het HIV (human immunodeficiency virus)
is een levensbedreigend virus dat het
natuurlijk immuniteitssysteem mettertijd
aantast. Een besmette patiënt wordt
seropositief genoemd en blijft drager van het
virus. Een HIV-besmetting kan nog steeds niet
genezen worden. Wel bestaat er medicatie
om de ontwikkeling van het virus te
vertragen. Deze medicatie heeft de
levensverwachting en levenskwaliteit van
seropositieve personen aanzienlijk verhoogd.
De ontwikkeling van het virus wordt
gecontroleerd en het uitbreken van de ziekte
wordt afgeremd of verhinderd.

Wat is aids?
Er is een verschil tussen drager zijn van
het HIV-virusen aidspatiënt zijn. Het virus valt
de T4-cellen aan. Dit zijn witte bloedcellen
gespecialiseerd in de verdediging van ons
lichaam tegen ziektekiemen. Als na verloop
van jaren het aantal T4 té laag wordt, kan het
immuniteitssysteem het lichaam niet meer
voldoende
beschermen
tegen
ziekteverwekkers. Zelfs virussen of bacteriën
die bij gezonde personen geen of schijnbaar
banale infecties veroorzaken, kunnen dan
leiden
tot
ernstige,
zogenaamd
opportunistische infecties of kankers.Aids
(Acquired Immuno Deficiency Syndrome) is
het stadium van een HIV-besmetting waarbij
het afweersysteem faalt.

Hoe kan men het HIV-virus
bestrijden?
We raden de seropositieve personen aan
een beroep te doen op regelmatige medische
opvolging. De artsen controleren elke drie
maand het aantal T4-bloedcellen en de
hoeveelheid HIV aanwezig in het bloed.
Meestal blijft het afweersysteem lange tijd
relatief goed bewaard zonder nood aan
medicatie.
Als het aantal T4-cellen
gevaarlijk laag dreigt te worden zal de arts
de patiënt een combinatietherapie voorstellen
(HAART= hoog actieve antiretrovirale
therapie). Die heeft tot doel het aantal HIVvirussen drastisch te verminderen waardoor
het immuniteitssysteem kan herstellen.
Vermits het virus nooit volledig verwijnt uit het
lichaam blijft het besmettingsrisico evenwel
bestaan. Momenteel is een twintigtal
medicamenten op de markt, die in combinatie
van (meestal) 3 geneesmiddelen gegeven
worden (= de zogenaamde tritherapie). Op
basis van alle medische gegevens en in
samenspraak met de patiënt zelf, bepalen
artsen de meest geschikte combinatie voor
iedere
individuele
patiënt.
Deze
behandelingen zijn zeer krachtig maar erg
afhankelijk van een regelmatige en correcte
inname, de ‘therapietrouw’.

Sensoa
Praat over seks

Sensoa is het Vlaams service- en
expertisecentrum
voor
seksuele
gezondheid en HIV. Sensoa heeft een
belangrijke informatiefunctie. Daarom
bieden ze verschillende informatiediensten
aan, van een 24u/24 aidstelefoon tot een
uitgebreide website.
Als u binnen Brussel en Vlaanderen
informatie nodig hebt over HIV, seksueel
overdraagbare aandoeningen, veilig
vrijen, seksuele gezondheid,... kan u best
terecht Sensoa. Het centrum kan
rechtstreeks worden gecontacteerd op de
aids- en soatelefoon - 078.15.15.15 - die
de klok rond info biedt over deze
materies. Voor een persoonlijk gesprek,
kan je elke werkdag bellen van 14u tot
20u. Maandag, dinsdag en donderdag
kan dat tot 22u en zaterdag van 14u tot
17u. Een team van deskundige
vrijwilligers luistert en geeft informatie en
ondersteuning op maat. Zij beschikken
bovendien
over
een
uitgebreid
adressenbestand om - indien nodig - door
te verwijzen naar een gespecialiseerde
dienst of organisatie.
Op
de
Sensoa-website
www.sensoa.be, vind je een karrenvracht
aan nuttige informatie. Je ontdekt er de
laatste nieuwtjes over preventie en
seksuele gezondheid, zoals over de
tentoonstelling “’k zag 2 beren” bestemd
voor kleuters en kinderen van 3 tot 12

jaar of over het initiatief “ Designers
Against Aids”.
Maar vooral biedt de site een duidelijk
overzicht van interessante info, zowel voor
leken als voor professionals. Zo wordt
men er wegwijs gemaakt in de wereld van
de seksualiteit, van de vragen die men
zich kan stellen als men homoseksuele
gevoelens krijgt tot tips over seksuele
opvoeding. Ook aan de geboorteregeling
is een speciaal hoofdstuk gewijd, met info

Sensoa zoekt vrijwilligers
Het centrum Sensoa zoekt vrijwilligers om mensen die leven het HIV en
aids te ondersteunen. Een heel netwerk van vrijwilligers uit heel Brussel en
Vlaanderen bieden mensen met HIV/aids zowel praktische, sociale als
emotionele ondersteuning. Je bent een bondgenoot (je voelt je betrokken en
wil je engageren voor mensen met HIV of aids) of lotgenoot (je bent zelf
seropositief en hebt dit een plek kunnen geven in je leven).
Er worden verschillende diensten aangeboden, van activiteiten, kort
lotgenotencontact tot een intensieve begeleiding van enkele weken of
maanden door een buddy. Vrijwilligers bieden ondersteuning op
scharniermomenten in het leven van mensen met HIV. Scharniermomenten
zoals het moment van de diagnose, start van een behandeling, start of
afbreken van een relatie, kinderwens,...
Er zijn verschillende mogelijkheden. Als buddy volg je een cliënt
gedurende enkele maanden op waarbij de hulp sterk kan variëren. Een
lotgenoot is zelf een positieve vrijwilliger die eenmalige gesprekken voert.
Deze biedt opvang en ondersteuning aan mensen met HIV/aids via een
rechtstreeks contact binnen sensoa, in het ziekenhuis, asielzoekerscentrum of
telefonisch.
Geïnteresseerd? Dan kan u contact opnemen met Chris Cuyt bij Sensoa
op 03.238.68.68 of mail naar chris.cuyt@sensoa.be.

over
anticonceptiemiddelen,
vruchtbaarheid,
ongeplande
zwangerschap,... Seksueel misbruik wordt
eveneens behandeld.
Een belangrijk deel van de website
handelt over HIV en soa’s. Men vindt er
cijfers, info over besmetting en
bescherming, over de HIV-test, over het
leven met HIV, over de behandeling,...
Voor de professionals biedt de website
een ruim overzicht van feiten en cijfers,
zowel
over
HIV
als
over
seksualiteitsgebonden onderwerpen.
Sensoa heeft ook een speciale website
die
zich
richt
op
jongeren:
www.sensoa.be/jong. Op deze site vindt
men
info
over
seksualiteit
op
jongerenmaat.
Van
de
lichaamsveranderingen
tijdens
de
puberteit tot veilig vrijen, geeft de website
een duidelijk antwoord op de vele vragen
die jongeren zich kunnen stellen over
seksualiteit. Dit alles in een hip kleedje
gestoken.
Het Sensoa Documentatiecentrum
bezit een uitgebreide collectie boeken,
tijdschriften en audiovisuele media over
diverse thema’s van seksuele gezondheid.
Daarnaast heeft het documentatiecentrum
ook een ruim aanbod van leermiddelen
over relationele en seksuele vorming
waaruit je materialen kan ontlenen.
De Sensoa Shop biedt een ruim
gamma aan informatie en educatieve
materialen,
voor
verschillende
doelgroepen rond seksuele gezondheid.
Sensoa Vorming voorziet in opleiding,
bijscholing en vorming op maat rond drie
grote pijlers: seksualiteit, relationele en
seksuele vorming en seksueel misbruik.
Het tijdschrift Sensoa Positief verschijnt
vijf keer per jaar richt zich tot een diverse
groep van mensen met HIV: mannen en
vrouwen, homo en hetero, met of zonder
therapie. Het brengt een evenwichtige mix
van artikels over medische en
psychologische aspecten, interviews,
portretten,... Men vindt er ook een agenda
met activiteiten die door Sensoa
georganiseerd of ondersteund worden.
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Expo POSITHIV+

Aids: een andere kijk
Tot en met 29 december kan u in
het Warandepark in Brussel terecht
voor de bijzondere tentoonstelling
Expo POSITHIV+. De jonge Spaanse
fotograaf Pep Bonet trok in opdracht
van Artsen Zonder Grenzen naar
Ethiopië, de Democratische Republiek
Congo, Kenya, Angola, Zuid-Afrika
en Zambia. Hij bracht er de
aidsproblematiek op indringende
wijze in beeld. POSITHIV+ vertelt het
verhaal van mensen die dankzij de
behandeling met aidsremmende
medicijnen hun leven weer in eigen
handen konden nemen.
Het Brusselse Warandepark vormt
een unieke locatie voor deze
uitzonderlijke
fototentoonstelling.
Uitvergrootte foto’s van twee op drie
meter brengen de beelden volledig tot
hun recht. De tentoonstelling loopt ook
in Amsterdam, Barcelona, Londen en
Tokio.

De fotograaf

Pep Bonet (Mallorca, 1974)
studeerde fotografie in Amsterdam en
nam deel aan de World Press Photo
Masterclass. Als freelance fotograaf
investeerde hij zich in verschillende
langetermijnprojecten. Bonet richt zich
vooral op Afrika en werkt momenteel
aan een project in Somalië. Pep Bonet
heeft
diverse
internationaal
gerenommeerde prijzen gewonnen,
waaronder
de
Kodak
Young
Photographer’s of The Year Award, de
Zilveren Camera in de categorie
Internationale Documentaire en de
eerste prijs op de Award Fotopres
Fundació La Caixa. Recent werd hij
nog bekroond met de Eugene Smith
Humanistic Grant in Photography,
voor Faith in Chaos, een reportage
over het naoorlogse Sierra Leone. Zijn
werk
wordt
wereldwijd
tentoongesteld.

Het project

Eind 2002 werd de fotograaf door
AZG naar Zambia gestuurd om hun
HIV/aidsproject te fotograferen. Toen
werden de met HIV/aids besmette
Zambianen vooral geholpen in de
terminale fase van de ziekte. Maar
uiteindelijk kon Pep Bonet het project
afsluiten met een volledig ander
verhaal: AZG is in staat de mensen te
behandelen met een antiretrovirale
(ARV) behandeling! Dat is wat deze
tentoonstelling probeert duidelijk te
maken. De titel POSITHIV+ kan op
alle
mogelijke
manieren
geïnterpreteerd worden. Aan de ene
kant verwijst “positief” naar de
seropositieve toestand van mensen die
met HIV/aids besmet zijn. Maar het
wijst ook op een nieuwe, “positieve”
wending, want AZG behandelt
mensen met aidsremmers, waardoor
zij hun leven opnieuw in handen
kunnen nemen. En ten slotte gaat het
om de “positieve” houding van die
mensen die opnieuw in het leven
kunnen stappen, opnieuw aan het
werk gaan en hun gemeenschap
helpen.

Meer info:
over de tentoonstelling:
http://www.azg.be/posithiv/nl/
over Artsen Zonder Grenzen:
www.azg.be

Expo POSITHIV+
Tot en met 29 december 2005
in het Warandepark van Brussel
Doorlopend open
Gratis
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SAMENLEVING

Lezing en debat:

“Vrije tijd en integratie
van andersvaliden”
De gemeente Jette zou graag in 2006
het kwaliteitslabel “Handycity” behalen. In
dit kader wordt op 10 december, om 14u,
een lezing georganiseerd over de
vrijtijdsbesteding en de integratie van
mentaal gehandicapten. Op uitnodiging
van het College van Burgemeester en
Schepenen, en de Gemeentelijke
Commissie voor Personen met een
Handicap, houden drie personen een
uiteenzetting.

Lezing en Debat:
“VRIJE TIJD EN INTEGRATIE”
Zaterdag 10 december 2005, om 14u
In de polyvalente zaal (Kardinaal Mercierplein 6,
2de verdieping - vlot toegankelijk)
Inlichtingen:
Gemeentelijke Commissie voor
Personen met een Handicap
- tel: 02.422.31.80

Béatrice Paquet, opvoedster van
SAPHAM (Service d’Accompagnement
pour Personnes Handicapées Mentales)
komt als expert getuigen over haar werk
als begeleidster van gehandicapten in
hun vrije tijd. In haar uiteenzetting wordt
deze problematiek bekeken vanuit
verschillende hoeken: hoe kan men

rekening houden met de wensen van de
familie en betrokkenen, en hoe kan de
deelname aan de activiteiten, en vooral
van personen met een zware mentale
handicap, een succes worden?
Philippe Tremblay, van de cel
Bruxelles-Intégration, komt een toelichting

Een actieve integratiepolitiek
voor andersvaliden
Jette tekende in december 2001 het gemeentelijk charter voor de integratie van
personen met een handicap. Onze gemeente is ook kandidaat voor het
kwaliteitslabel “Handycity” in 2006. Dit label is een erkenning van de geleverde
inspanningen ter bevordering van de integratie van gehandicapten. Het bestrijkt een
breed domein en houdt rekening met de draagwijdte van alle intiatieven: het recht
om anders te zijn, gelijkheid van kansen, sensibilisering, overlegorganen, onthaal
van jonge kinderen, schoolse en buitenschoolse integratie, werkgelegenheid,
informatie en dienstverlening, sociaal woonbeleid, toegankelijkheid,
parkeergelegenheid, vrijetijdsbesteding, openbaar vervoer, de natuur en sociale
politiek. De Jetse gemeenteraad heeft op 26 november 2003 haar goedkeuring
verleend aan de oprichting van een Gemeentelijke Commissie voor Personen met een
Handicap, een initiatief van de Schepen voor Sociale Zaken, André Liefferinckx.
Deze commissie is samengesteld uit fysiek, mentaal en zintuiglijk gehandicapten, hun
wettelijke vertegenwoordigers, hun ouders en vertegenwoordigers van verenigingen
actief op het terrein. Deze commissie ziet het als haar taak om Jettenaren die
kampen met een handicap, inspraak te geven in hun problematiek en in bestaande
initiatieven. De commissie doet ook aan sensibiliseringsacties bij de burgers,
scholieren, handelaars,...

geven bij de opdracht van de vzw BADJE,
die zowel kwalitatief als kwantitatief de
integratie van kinderen met een handicap
tracht te bevorderen in de buitenschoolse
opvang te Brussel.
Johan Vreys, verantwoordelijke van
de Nederlandstalige scouts (VVKSM) en
van het project Anders Kan Best (AKABE),
zal spreken over de voordelen en de
problemen van andersvaliden in een
jeugdbeweging, en over de inspanningen
die de Jetse afdeling levert voor zes tot
veertien jarigen.
Het debat dat volgt op deze
conferentie, zal beginnen met een
inleiding over de gebarentaal en
afgesloten worden met een drink.

Een stand op de Kerstmarkt
De personen die dit wensen kunnen
een bezoek brengen aan de stand van de
Gemeentelijke Commissie voor Personen
met een Handicap op de Kerstmarkt van
Jette (Kardinaal Mercierplein).
De stand van deze commissie zal open
zijn op vrijdag 9 december van 16 tot
22u en op zaterdag 10 december van 15
tot 23u. Verschillende verenigingen die
werken rond andersvaliden, zullen er
vertegenwoordigd zijn.

Een kusje en rijden maar...

Kinderen kampen
met luizenprobleem

Pilootproject rond verkeersveiligheid
in school Poelbos

Kinderen krijgen meer en meer
te kampen met luizen. Het is een
jaarlijks terugkerend fenomeen,
vaak na een lange vakantieperiode.
Doordat deze irriterende beestjes
zijn resistent geworden tegen veel
producten, zijn ze aan een ware
opmars bezig. De insecticiden die
in de apotheek verkrijgbaar zijn
hebben vaak nog maar weinig
effect. Vroeger gebruikte men
producten op basis van DDT, maar
aangezien deze stof ook schadelijk
is voor de mens werden deze uit de
handel genomen. Tot nu toe is er
nog niet echt een waardig
alternatief dat even efficiënt is.

Tijdens de tweede helft van
november, stond de verkeersveiligheid
centraal in school Poelbos. Op
initiatief van Brussels Minister van
Mobiliteit Pascal Smet, werd er in
deze Jetse school een pilootproject
gevoerd om samen met het Gewest
een vervoerplan op te stellen.
Een school in het stadscentrum,
zorgt tijdens de spitsuren vaak voor
verkeersoverlast. Daarom zouden alle
Brusselse scholen in de toekomst een
vervoerplan moeten uitwerken, met
het oog op veiliger en duurzamer
verkeer.
Tijdens het pilootproject in de
school Poelbos, werden verschillende
verkeersthema’s behandeld. Uit een
verkeersenquête bleek dat 92% van
de kinderen met de wagen naar
school gebracht wordt. Om deze
verkeersstroom in goede banen te
leiden, werd er een “kiss en ride”
zone ingevoerd zodat de kinderen
vlot kunnen afgezet worden bij de
schoolpoort zonder het verkeer te
hinderen en vooral in veilige
omstandigheden. De invoering van
deze zone werd gekoppeld aan een
sensibiliseringsactie om het “foutief”

parkeergedrag bij sommige ouders te
verbeteren.
Het veilig afzetten en ophalen van
hun oogappels is niet de enige taak
van de ouders i.v.m. verkeersveiligheid.
Ze worden eveneens aangespoord om
even stil te staan bij het gebruik van
andere vervoerswijzen zoals met de
fiets, te voet, het openbaar vervoer of
carpooling.
De kinderen behandelden in de klas
eveneens het thema verkeersveiligheid.
Veilig fietsen met een helm en
fluovestje, de noodnummers, veilig
oversteken en de voetganger in het
verkeer, zichtbaarheid in het verkeer,
zone 30,... waren maar enkele
onderwerpen die werden aangeboord.
De gemeente van haar kant, neemt
eveneens de nodige maatregelen om
veilig verkeer rond de schoolpoort te
garanderen. In elke schoolomgeving
geldt er een zone 30 en vaak wordt er
een
aangepaste
inrichting
aangebracht, met snelheidsremmers
zoals verkeersdrempels, verhoogde
oversteekplaatsen, zigzagdoorgangen.
Als iedereen rekening houdt met de
aanwezigheid en de veiligheid van de

andere weggebruikers, kunnen we
met z’n allen bijdragen tot onze
verkeersveiligheid en deze van de
kinderen in het bijzonder. Met het
pilootproject en het vervoerplan, geeft
school Poelbos alvast het goede
voorbeeld.

Als u opmerkt dat uw kind met
luizen kampt, moet u dit zo snel
signaleren op school. Het heeft
geen zin om te panikeren,
aangezien uw kind buiten wat
krabletsels er niets ernstig zal aan
overhouden. Behandel uw kind met
een product uit de apotheek en kam
elke dag gedurende 10 minuten het
haar van uw kind met een
luizenkam. Daarnaast moet u
dagelijks de kussensloop, muts en
sjaal wassen. U controleert
bovendien best de rest van het
gezin.
Jette info nr. 126 - december 2005
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Het Jetse verenigingsleven ontvangt
Marokkaanse bezoekers
Van 10 tot 16 november was er een
Marokkaanse afvaardiging te gast in onze
gemeente. Dit bezoek kaderde in een
gemeentelijke
internationale
samenwerking, opgestart door de schepen
voor burgerzaken, Christine Gallez. De
leden van de delegatie Sidi Bibi, een
gemeente gelegen ten zuiden van Agadir,
waren hier om meer te leren over het
beheer van plaatselijke besturen. De
voornaamste doelstelling van het project is
deze jonge Marokkaanse gemeente de
knowhow te verschaffen waarmee ze hun
ontwikkeling in eigen handen kunnen
nemen.
Op 10 november maakten de vier
leden van deze afvaardiging, in
aanwezigheid van de burgemeester Hervé
Doyen en schepen Christine Gallez, kennis
met het Jetse verenigingsleven. Tijdens een
gezellig buffet, gevolgd door een
avondfeestje in het Centre Armillaire,
werd de werking van het Jetse
verengingsleven toegelicht aan de
Marokkaanse
vertegenwoordigers.
Bezielers van het interwijkproject, de

uitwisselingsgroepen Réseau d’échanges
des savoirs en la Boussole en de OxfamWereldwinkel, gaven een korte toelichting
bij de projecten van hun respectievelijke
organisaties.
Na de uiteenzettingen werd de
ontmoeting minder formeel. De jongeren
van het interwijkproject zetten op
energieke wijze een “freestyle” neer en
werden op het podium vervoegd door een
van de Marokkaanse gasten. De
combinatie van rap en Oosterse muziek
sloeg in als een bom. De avond werd
afgesloten met zoete harpklanken. Het
eerste contact tussen de bezoekers uit Sidi
Bibi en de Jettenaren was een succes. De
rest van het bezoek was minder feestelijk
en bestond vooral uit vormingen en
werkvergaderingen, maar verliep steeds in
een gemoedelijke sfeer.
onderwijsliga en vormingswerkers, van de
vrouwenvereniging l’Espace Femmes, het
centrum voor onderlinge bijstand (die het
internationaal buffet hadden verzorgd),
het wijkhuis Abordage, de solidariteits- en

(H)eerlijk ontbijten
in Jette

De wereld gaat steeds meer op een groot dorp lijken. Men kan zich
steeds makkelijker van de ene kant van de aarde naar de andere
verplaatsen. Bovendien hebben vele landen de rest van de wereld nodig
om te overleven. Los van deze akkoorden tussen diverse staten, vormen de
contacten tussen mensen van verschillende afkomst een verrijking van ons
dagelijks leven en openen ze onze geest voor een andere realiteit. Onze
reeks ‘Poort op de wereld’ biedt u een ontmoeting met iemand van hier...
met wortels uit een ander land.

Armenië

Tijdens het weekend van 19 en 20
november, nam een 35.000-tal
personen deel aan de ontbijten Made
in
Dignity
van
de
OxfamWereldwinkels, die reeds voor de
14de maal georganiseerd werden op
meer dan 140 plaatsen. In Jette,
waren er ongeveer 450 personen op
de afspraak, op zondag 20 november
tussen
8u
en
13u
in
het
Poelbosdomein. Ze konden er
genieten van producten van eerlijke
handel: koffie, thee, cacao, fruitsap,
melk, confituur, paté,... Alles was
aanwezig voor een stevig ontbijt, in
een aangename sfeer. Men kon er
eveneens de andere producten uit het
gamma Made in Dignity ontdekken
zoals de ambachtelijke voorwerpen,
12
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speelgoed, kledij, cosmetica,... De
Jetse Oxfam-Wereldwinkel was
bijzonder tevreden over deze editie.
“We hebben 120 personen meer
mogen begroeten dan vorig jaar en
hetzelfde aantal als in 2003 op twee
dagen. De mensen kwamen met hun
gezin en met vrienden. Zowel jong als
oud kwam mee ontbijten.” Het publiek
bleek erg betrokken bij eerlijke
handel, gezien de vele vragen aan de
vrijwilligers. Het doel van de OxfamWereldwinkels is om enerzijds de
producenten uit het Zuiden een
eerlijke prijs te betalen en anderzijds
minder en beter te consumeren.
Oxfam-Wereldwinkel van Jette,
Léopold I-straat 527 - tel:
02.420.74.71.

Lousine kwam in 1993 samen met haar
man en haar zoon uit Armenië aan in
België, na een kort verblijf in Nederland.
Op 27 augustus om precies te zijn. Deze
jonge vrouw herinnert zich de tocht die haar
van de kleine Kaukasische republiek naar
België bracht alsof het gisteren was. Het was
geen gemakkelijke beslissing om haar
geboorteland te verlaten. De politieke
situatie die de boventoon voerde in
Armenië, samen met persoonlijke redenen,
lieten het jonge koppel dat Lousine vormt
met haar echtgenoot de vleugels uitslaan.
Zeker niet op zoek naar het Eldorado, maar
wel naar een plaats om zich te vestigen en
te leven in alle rust. De keuze viel toevallig
op België. De Europese Unie bleek gastvrijer
dan de Gemeenschap van Onafhankelijke
Staten (GOS, dat twaalf van de vijftien
republieken van de voormalige USSR
groepeerde in 1991) en een nonkel van
Lousine leefde reeds in België.

Snel een landstaal aanleren
Twee maanden na haar aankomst in
ons koninkrijk, start Lousine met lessen
Frans. De jonge Armeense vluchtelinge
besefte dat Engels haar niet zou helpen bij
haar contacten met het openbaar bestuur.
Enkele jaren later, beheerst ze perfect de
taal van Voltaire en werkt ze in een
farmaceutisch bedrijf.

In dienst van de anderen
Haar kennis van het Frans maakte het
haar eveneens mogelijk om anderen te

helpen als vertaalster voor verschillende
organismen. Zo vormt ze de schakel tussen
Armeense vluchtelingen en verschillende
hulpinstellingen.
Sociaal werk vormt de roeping van
Lousine. Eerst en vooral omdat ze de
situatie waarbij men hulp kan gebruiken uit
eigen ervaring maar al te goed kent. Ze is
ervan overtuigd dat ze zonder de hulp van
de sociale assistentes niet zou staan waar
ze vandaag de dag geraakt is. Deze drang
om te helpen om anderen dezelfde kansen
te bieden vertaalt zich in het
vrijwilligerswerk dat Lousine vervult in haar
vrije tijd. Daarnaast verdeelt ze haar tijd
tussen haar gezin (waar een dochtertje het
gezin vervolledigd heeft), haar werk en
haar avondlessen bemiddeling. Deze
opleiding eindigt in juni 2006, maar
Lousine vraagt zich reeds af wat ze nadien
zal leren.

JETTE,

EEN

BRUISENDE

GEMEENTE

Lichtfeesten
Elke jaar doet de gemeente een
grote
inspanning
om
de
handelswijken te verlichten met de
eindejaarsfeesten. Vanaf eind
november, werpen duizenden
lampen hun licht over de straten van
Jette. “De klanten van de Jetse
handelaars kunnen opnieuw hun
eindejaarsaankopen doen in een
gezellige sfeer”, verheugt de
Schepen van Handel en Animatie
Bernard Lacroix zich. De lichtbogen
beschijnen de voetpaden van het
Koningen
Astridplein,
de
Lakenselaan en een deel van de
Jetselaan. In de Timmermansstraat,
de Leopold I-straat, een deel van de
Jetsesteenweg
en
de
Léon
Théodorstraat,
nodigen
lichtmotieven uit tot een wandeling.
Het Kardinaal Mercierplein, het
Werrieplein en het deel langs de
Galerij Mercure, werden niet
vergeten. Leve de feesten!

De Jetse
Kerstmarkt
Kardinaal Mercierplein
Geef een feestelijk uitzicht
aan uw straat!
Met het oog op de eindejaarfeesten,
heeft de gemeente de handelsbuurten
voorzien van lichtversiering. En u? Als u
uw straat eens een feestelijk uitzicht gaf?
Een lichtslinger aan het balkon, een
kerstkrans aan de deur, of een beetje
versiering aan de ramen kunnen volstaan
om uw buurt een sprookjesachtig uitzicht
te geven. Men zegge het voort!

Feest in Mercure
De handelaars van Galerij Mercure en de Kerstman nodigen u uit om hun producten te komen
ontdekken (champagne, wildpaté, cadeauartikels, verschillende culinaire specialiteiten).

Zaterdag 17 en zondag 18 december 2005 van 10u tot 18u
in de Galerij Mercure (Liebrechtlaan 76)
MET DE STEUN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
EN DE VZW HANDEL EN JAARLIJKSE JETSE MARKT

Een Jetse onderneming
als tafelgenoot
Nu de eindejaarsfeesten naderen, zitten
velen met de vraag wat ze hun gasten zullen
voorschotelen. Een goede maaltijd begint altijd
met een lekker voorgerecht. Zij die kiezen voor
gerookte zalm als inleiding voor een feestmaal,
vormen geen uitzondering. Maar wie weet dat
hij het voor een dergelijke lekkernij niet altijd
zover hoeft te zoeken? Sommige oplossingen
liggen binnen handbereik.
Het Huis Vendsyssel, in Jette, is een van de
oudste zalmleveranciers van België. Door een
Deense familie gesticht in 1883, was het
oorspronkelijk gevestigd aan de Vismarkt, in
hartje Brussel. In de jaren ’60 verhuisde het
naar onze gemeente.

het Huis Vendsyssel zich van de meeste van zijn
concurrenten. De vis wordt gerookt op
traditionele wijze: in ovens geven echte
houtblokken van eik en beuk hun specifieke
aroma’s af. Dit duurt langer, maar voor het
bedrijf is het sop de kool waard. In tegenstelling
tot vele andere bedrijven, waar dit proces op
een dag wordt afgewerkt, in elektrische ovens
en met kunstmatige houtaroma’s, neemt het
roken bij het Huis Vendsyssel een week in
beslag. Als de zalm het bedrijf verlaat is hij
gerookt, gefileerd en vacuüm verpakt.
Zo wordt elke week meer dan drieënhalve
ton Noorse, Schotse en Atlantische zalm gerookt
in de ovens van Vendsyssel. Daarnaast verwerkt
het bedrijf ook nog andere vissoorten zoals
tonijn, zwaardvis, heilbot,...

Distributie

Traditionele methoden
De bewerking van de vis heeft geen
geheimen voor het Huis Vendsyssel. De
productiewijze van gerookte zalm bleef
nagenoeg ongewijzigd: van het fileren tot het
verpakken, alle stappen zijn in handen van
arbeiders, die een opleiding volgen die al een
eeuw ongewijzigd bleef. Hierdoor onderscheidt

Kerstmarkt in Jette
Beleef de echte Kersttraditie !

De tijd en moeite die geïnvesteerd wordt,
maakt van de vis een uniek en hoogwaardig
product. Men vindt ze in supermarkten en
andere grote ketens. Liefhebbers kunnen zich
wenden tot traiteurs, gespecialiseerde zaken en
restaurants, zowel in België als in het
buitenland. De helft van de producten van deze
Jetse onderneming is namelijk bedoeld voor
export. Fijnproevers kunnen zich ook
rechtsreeks tot het bedrijf richten. Er wordt
aangeraden telefonisch te bestellen, zeker met
de feesten, want een derde van hun jaarlijkse
omzet wordt tijdens deze periode gerealiseerd.
Inlichtingen: het Huis Vendsyssel Uyttenhovestraat 71-73 in 1090 Jette tel.: 02.425.92.20 - fax: 02.426.18.53 internet: www.saumon-vendsyssel.be

Vrijdag 9 december 2005 van 16u tot 23.30u
Zaterdag 10 december 2005 van 15u tot 23.30u
Zondag 11 december 2005 van 12u tot 20u
Naar jaarlijkse traditie, wordt op het Kardinaal Mercierplein een veertigtal
houten chalets geplaatst, badend in het sfeervolle licht van vuurpotten en slingers.
Op deze markt vindt u enkel Jetse handelaars, ambachtslui en marktkramers met
kerstartikels en -producten.
De bezoekers vinden er een ruim aanbod aan cadeaus voor de
eindejaarsfeesten. Ook aan de innerlijke mens wordt gedacht. U kan er genieten
van kerstdegustaties en -specialiteiten. Er staat eveneens animatie op het
programma, zoals een koor en de kerstman.
Voor verdere inlichtingen:
gemeentelijke dienst Animaties - 02.423.13.05
EEN ORGANISATIE VAN DE VZW HANDEL EN JAARLIJKSE JETSE MARKT, VOORGEZETEN DOOR
YVES PUTZEYS, EN DE SCHEPEN VAN ECONOMISCH LEVEN BERNARD LACROIX, MET DE STEUN
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.

Op de Jetse Kerstmarkt, vindt u... handelaars
Afrikaanse kunstobjecten
(Artafrica)
Artisanele quiches en warme
wijn (Pascal Paladini)
Mutsen (Jesse Fransen)
Kerstbomen, -stalletjes,
decoratie (Hugo Neira
Caballero)
Honing en honinglikeur
(Koninklijke Vereniging
Bijenteelt Brussel en omgeving)
Fantasiejuwelen (Ladico)
Artikels uit de Provence
(MRV Agency)
Kerstpensen, vleeswaren, kaas
(Christian Degauquier)
Konfituur en honing (Da Vitom)
Zuurkool
(Elisabeth Van Leirsberghe)
Binnendecoratie en ijzerwerk
(Rudy Ronseijn)
Jenever en glüwein
(Curieus Jette)
Feesteten, suikerwaren,
foie gras (Claude Goujard,
Philippe Debroux)
Tartiflette (Benoît Gossing)
Wijn, kriek, muntthee, chorro,
paella, gambas, uiensoep
(Café du Parc)
Grill (Bagheera)
Snoep (Christian Desadeleer)
Ambachtswerk, kaarslantaarnen
(Michel de Paeuw)
Decoratieartikels,
fantasiejuwelen, parels
(Fillenium)
Artisanale pennen
(Ghislain Van Wetter)
Keramiek, kristal en juwelen

(Annie Reynaert)
Kerstpensen, vleeswaren
(Jean-Paul Boelens)
Harsminiaturen (Jeannine Mets)
Wenskaarten (Foyer jettois)
Kerstcadeaus (Jour après jour)
Cake, jagerthee
(LBJ, Ange gardien)
Escargots, scampis, mosselen,
oesters, jenever, warme wijn,
chocolade (Alain Coenen)
Ambachtelijke juwelen
(Simonne Van Den Bossche)
Kerstpensen (vzw Jetse Handel
en Jaarlijkse Jetse Markt)
Oesters, champagne
(Lion’s Zaventem/Auquier)

Fijne kruidenierswaren, alcohol
(Finum)
Kerstgebak, ambachtelijke
koekjes (A l’Epi d’Or)
Cadeauartikels, kerstbloemstukjes (Femmes Prévoyantes
Socialistes)
Sjalen, fantasiejuwelen (Yves
Godeau)
Knuffeldieren, kerstdecoratie,
verlichting, cadeaus (Jean-Marc
Viceroy)
Fruitsap, cidre, fruitwijnen,
warme wijn (Guy Reiff)
Wereldwijn (Eddy Münster)
Hot-dog, kerstpensen, oliebollen
en beignets (Marc Van Haelen)

... verenigingen
Accueil Montfort
(enkel vrijdagavond)
Decoratieartikels, kerstcadeaus
Gemeentelijke Commissie
voor Personen met een
Handicap
(vrijdag van 16u tot 22u en
zaterdag van 15u tot 23u)
- Vragenlijst over het thema
“Handicap in de stad”, met het
oog op het bekomen van het
label Handycity in 2006
Stop uw vragenlijst in de urne !
- Lezingen en voorstellingen
- Soep voor jong en oud
Collège de La Fraternité
(Drie dagen)
Kleine horloges

School Joie de Vivre
(enkel vrijdag)
Wijn- en soepdegustatie,
wenskaarten, kaarsen,...
Patro l’Aventure
(drie dagen)
Informatie, verkoop, gratis
activiteiten voor de kinderen
Entour’Age (drie dagen)
- Promotie van de activiteiten
- Verkoop
67ste Eenheid BH
(drie dagen)
Degustatie van koffie, jenever
en gewonnen brood
Foyer Jettois (drie dagen)
Verkoop van wenskaarten en
juwelen
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Sportdag aangepast sporten
Op dinsdag 13 februari 2005 wordt
voor de vierde maal op rij de “Sportdag
Aangepast Sporten” georganiseerd. Deze
sportdag richt zich naar kinderen (vanaf
12 jaar) en volwassenen met een matige
tot zware verstandelijke handicap.
In het sportcomplex van Sint-AgathaBerchem worden de activiteiten op een
speelse manier aangepast aan het niveau
van de deelnemers. Er wordt eveneens
gezorgd voor deskundige lesgevers en
bekwame begeleiding.
In totaal worden er 5 verschillende
sportactiviteiten voorzien, waarvan elke
deelnemer er 4 kan beoefenen.
Behendigheidsparcours:
klimmen,

klauteren, trekken, duwen,... Dans:
bewegen op muziek. New Games:
ontelbaar veel plezante spelletjes voor
iedereen. Circus: van jongleren tot echte
circus-trucjes. Boccia: indoor sport die
sterk gelijkt op petanque.

AGENDA
Tot 19.12: Expo Essegem. Nog tot 19
december
kan
u
in
het
Gemeenschapcentrum Essegem terecht
voor de tentoonstelling van Jean-Marie
Piron, waarbij hij zijn mooiste digitale
foto’s toont. De bloem staat centraal in
zijn digitale fotografie, hetgeen
wonderlijke pareltjes oplevert. Expo JeanMarie Piron - Tot 19.12.2005. Van
dinsdag tot zaterdag van 11u tot 21u in
GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090
Jette.
Gratis
toegang.
Info:
02.427.80.39.
Tot 29.12: Expo POSITHIV+. Tot en met
29 december kan u in het Warandepark
in Brussel terecht voor de bijzondere
tentoonstelling Expo POSITHIV+. De jonge
Spaanse fotograaf Pep Bonet trok in
opdracht van Artsen Zonder Grenzen
naar Ethiopië, de Democratische
Republiek Congo, Kenya, Angola, ZuidAfrika en Zambia, waar hij de
aidsproblematiek op indringende wijze in
beeld bracht. Het resultaat ziet u op de
expo POSITHIV+, met uitvergrootte foto’s
van twee op drie meter. Gratis.
8.12: Infonamiddag senioren “Verder na
verlies”. Op donderdag 8 december
2005 kan u tussen 14u en 16u terecht in
de polyzaal van de Nederlandstalige bib

(Kardinaal Mercierplein 6) voor een
uiteenzetting over “Verder na verlies”.
Dokter Brouckaert en mevrouw Willems
van
het
Centrum
Geestelijke
Gezondheidszorg Brussel vertellen u hoe
u best kan omgaan met het verlies van
een dierbare. Toegangsprijs is 2,5 euro.
9 tot 11.12: Kerstmarkt in Jette. Naar
jaarlijkse traditie, vindt op het Kardinaal
Mercierplein van vrijdag 9 tot zondag 11
december de Kerstmarkt plaats, met een
veertigtal houten chalets, badend in het
sfeervolle licht van vuurpotten en slingers.
Op deze markt vindt u Jetse handelaars,
ambachtslui en marktkramers met
kerstartikels en -producten. Vrijdag 9
december 2005 van 16u tot 23.30u,
zaterdag 10 december 2005 van 15u tot
23.30u, zondag 11 december 2005 van
12u tot 20u. Info: gemeentelijke dienst
Animaties - 02.423.13.05.
14.12: Uitstap senioren Kerstmarkt
Aachen. Op woensdag 14 december
gaat de derde leeftijd naar de kerstmarkt
in Aachen, met een tussenstop in
Valkenburg. Info: Gemeentelijke dienst
senioren - 02.423.12.67.
17.12: Voorstelling jubileumboek bib. De
Nederlandstalige bibliotheek van Jette

Alle activiteiten zijn trouwens
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Het
onthaal vindt plaats om 9.30u, de
activiteiten starten stipt om 10u, in het
sportcomplex van Sint-Agatha-Berchem
(Lusthuizenstraat 1). De prijs bedraagt 3
euro en de deelnemers moeten sportieve
kledij en een lunchpakket meebrengen.
Geïnteresseerd? Snel inschrijven
is de boodschap, want de plaatsen
zijn beperkt. Inschrijvingen bij de
Sportdienst VGC - Valentine Tack,
Leopold II-laan 178 in 1080 Brussel
- tel: 02.413.04.43 - e-mail:
valentine.tack@vgc.be - website:
www.vgc.be/sport.

DECEMBER
sluit haar feestelijke activiteiten rond 25
jaar bib af op 17 december 2005 met de
uitgave van een jubileumboek: Zilver!
Bent u ook benieuwd naar gekende, maar
nog veel meer onbekende verhalen over
Jette,
dan
moet
u
deze
zaterdagvoormiddag zeker vrijhouden.
De voorstelling vindt plaats op zaterdag
17 december 2005 om 10.30 uur in de
polyzaal (2de verdieping) van de
Bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 6 in
Jette. Meer info op tel. 02.427.76.07.
17 en 18.12: Feest in Mercure. De
handelaars van Galerij Mercure en de
Kerstman nodigen u uit om hun producten
te komen ontdekken (champagne,
wildpaté, cadeauartikels, verschillende
culinaire specialiteiten). Op zaterdag 17
en zondag 18 december 2005 van 10u
tot 18u in de Galerij Mercure
(Liebrechtlaan 76).
22.12: Kerstfeest Senioren. In de
Gemeentelijke Feestzaal vieren de
senioren op donderdag 22 december om
14 uur samen kerst. Naar goede
gewoonte zal het een groot feest worden
met vele artiesten. Deze namiddag is
gratis, dus u dient vooraf in te schrijven.
Inschrijvingen bij de gemeentelijke dienst
Senioren - Wemmelsesteenweg 100.

Eeuwelingen in rusthuis “Résidence du Heysel”
Op 16 november heeft het rusthuis “Résidence du Heysel” twee bewoonsters eens goed in de bloemetjes gezet. Twee dames
vierden namelijk hun honderd jaar. Samen met hun familie, vrienden en Schepen Louis Vermeiren, hebben Clémence
Vanhaesendonck en Marie Vanderlinden, opgewekt hun honderdjarig
bestaan gevierd.

DAT WORDT GEVIERD !
Heeft u ook de magische leeftijd van 100 jaar bereikt? Of bent u
binnenkort 50, 60, 65, 70 (of meer) jaar getrouwd ? Indien u wenst, kan
de gemeentelijke administratie extra luister brengen bij deze
gelegenheid.
Het volstaat zes weken op voorhand een aanvraag in te dienen bij
Louis Vermeiren, Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (02.423.12.16),
of bij de dienst Burgerlijke Stand (Wemmelsesteenweg 100, te Jette, tel.:
02.423.12.70).

Gefeliciteerd!
… Marie Vanderlinden. Ze vierde haar honderd jaar op 9 november 2005.
… Clémence Vanhaesendonck. Ze werd honderd jaar op 16 november 2005.
14
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Vrijwilligers
gezocht voor
rusthuis Magnolia
Als u vrije tijd hebt en u wil zich
nuttig maken, mensen ontmoeten,
verrijkende ervaringen beleven,...
dan kan u zich nuttig maken in het
rusten
verzorgingstehuis
Magnolia. U kan een bezoekje
brengen aan de bewoners en
patiënten van het rusthuis, een
luisterend oor bieden, de mensen te
helpen tijdens de maaltijden, een
helpende hand bieden tijdens de
activiteiten,...
Er wordt vooraf een opleiding
gegeven.
Geïnteresseerd? Dan kan u
contact
opnemen
met
de
verantwoordelijke M. Timmermans
op tel: 02.421.00.20.

Vrijstelling
wekelijkse rustdag
handelszaken
Zoals elk jaar heeft het College van
Burgemeester en Schepenen ook nu
weer beslist om de handelaars bij
bepaalde gelegenheden vrij te stellen
van hun verplichte
wekelijkse rustdag (wet van 22 juni
1960). Hieronder volgt de lijst van de
vrijstellingen:
van vrijdag 6.1 tot donderdag
12.1.2006 (Soldenperiode)
van zaterdag 14.1 tot vrijdag
20.1.2006 (Soldenperiode)
van zondag 22.1 tot zaterdag
28.1.2006 (Solden)
van woensdag 12.4 tot dinsdag
18.4.2006 (Pasen)
van woensdag 10.5 tot dinsdag
16.5.2006 (Moederdag)
van woensdag 7.6 tot dinsdag
13.6.2006 (Vaderdag)
van donderdag 29.6 tot woensdag
5.7.2006 (Koopjesperiode)
van vrijdag 7.7 tot donderdag
13.7.2006 (Koopjesperiode)
van zaterdag 15.7 tot vrijdag
21.7.2006 (Koopjesperiode)
van vrijdag 25.8 tot donderdag
31.8.2006 (Jaarmarkt)
van vrijdag 27.10 tot donderdag
2.11.2006 (Allerheiligen/Halloween)
van vrijdag 1.12 tot donderdag
7.12.2006 (Sinterklaas)
van dinsdag 12.12 tot maandag
18.12.2006 (Geschenkenperiode)
van woensdag 20.12 tot dinsdag
26.12.2006 (Kerstmis)
van donderdag 28.12.2006 tot
woensdag 3.1.2007
(Nieuwjaarsperiode)

CULTUUR

25-jarige Nederlandstalige bib
presenteert jubileumboek
De Nederlandstalige bibliotheek van Jette
sluit haar feestelijke activiteiten rond 25 jaar
bib af op 17 december 2005 met de uitgave
van een jubileumboek. Naar aanleiding van
dit feestelijk gebeuren blikken we even terug
op de evolutie die de bibliotheek heeft
doorgemaakt.
De gemeente Jette was de eerste
Brusselse gemeente die in 1980 instapte in
het Vlaamse bibliotheekdecreet. De
oprichting van een aparte Nederlandstalige
bibliotheek was een feit. Voordien bestond
er een tweetalige gemeentelijke bibliotheek.
Doorheen de jaren werd het aanbod
voor de gebruiker groter. De boekencollectie
voor volwassenen en kinderen breidde al
snel uit met een strip- en muziekcollectie. In
1995 kreeg de bibliotheek ook haar eigen
gebouw, een luchtige, ruime nieuwbouw
naast de Franstalige bibliotheek. Enkele
jaren geleden werd de dienstverlening
volledig geautomatiseerd en werd het
aanbod uitgebreid met cd-rom's en dvd's.

Dankzij de inspanningen van de
gemeente is de Nederlandstalige bib
uitgegroeid tot een van de grootste
gemeentelijke bibliotheken in Brussel en heeft
zij het hoogste publieksbereik. Door haar
kostenloze dienstverlening, het uitgebreide
aanbod en de ruime openingsuren geniet ze
ook een regionale uitstraling.
Sinds de start in 1980 verdubbelde het
aantal leners tot 4.000 en zijn de uitleningen
meer dan verviervoudigd: van 31.000 naar
130.000 in 2004.
Ook met enkele jaarlijks weerkerende
initiatieven boekt de bib succes. Zo bereikt
ze bijvoorbeeld het grootste aantal kinderen
in Brussel tijdens de Jeugdboekenweek
(1.500 kinderen in 2004).
Naar de toekomst toe wil de bib haar
dienstverlening nog verbeteren: het verder
uitbouwen van zoekpatronen, het verbeteren
van de opstellingen, nog meer klantgericht
werken...

Zilver !
Bent u ook benieuwd naar gekende, maar nog veel meer onbekende verhalen over
Jette, dan moet u zeker zaterdagvoormiddag 17 december 2005 vrijhouden. De
gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek sluit dan haar feestelijk najaar rond 25
jaar bibliotheekwerk af met de voorstelling van 'Zilver', haar jubileumboek. Daarin
vertellen bekende en minder bekende (oud-)Jettenaren anekdotes, mijmeringen en
persoonlijke belevenissen die zich afspelen in onze gemeente. Tijdens de voorstelling
van het boek lezen een aantal mensen hun verhaal zelf voor. Vertellers van dienst zijn
Jari Demeulemeester, Luk De Koninck, Koen De Koker, Marcel De Schrijver, Rik
Coolsaet, Marc Daniëls en Luc Van Cauter. De voorstelling wordt muzikaal
opgeluisterd door de internationaal bekende Jetse jazzmuzikant Ben Sluijs. Het
jubileumboek wordt achteraf gratis aangeboden aan de bezoekers.
De voorstelling vindt plaats op zaterdag 17 december 2005 om 10.30 uur in de
polyzaal (2de verdieping) van de Bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 6 in Jette. Meer
info op tel. 02/427.76.07.
Een organisatie van de Nederlandstalige bibliotheek van Jette, op initiatief van
schepen van de Vlaamse gemeenschap Werner Daem, met steun van het college van
burgemeester en schepenen.

VAKANTIESTAGES
De eindejaarsvakantie komt eraan.
De kinderen kunnen genieten van een
verdiende vakantie die ze naar eigen
goeddunken kunnen invullen. Binnen de
gemeente, worden er alvast enkele
prettige vakantiestages georganiseerd.

De Kinderboerderij
Beleef
het
leven
op
de
kinderboerderij en geniet van de natuur
in
een
winters
kleedje.
De
Kinderboerderij organiseert twee stages.
De eerste stage duurt 4 dagen en richt
zich op kinderen tussen 8 en 12 jaar.
Deze vindt plaats van 27 tot 30
december 2005. Op het programma
staan de natuur in haar winterslaap, de
behoeften van de dieren van de
kinderboerderij en in de bossen, de
voederbakken klaarmaken, op zoek
naar dierensporen. Prijs: 65 euro.
De tweede stage is voor kinderen
van 4 tot 6 jaar en duurt 5 dagen van 2
januari tot 6 januari 2006. De winter
voor
de
dieren,
knutselwerk,

keukenactiviteiten, marionetten, de
natuur in haar winterslaap, ontdekking
van het bos met de pony. Prijs: 80 euro.
De Kinderboerderij: Kleine SintAnnastraat
172
tel:
0476/548.199 (Nicole Mertens)

Ateliers van Caroline
Kinderen tussen 4 en 7 jaar kunnen
terecht in de Ateliers van Caroline, met
knutselwerk
en
een
initiatie
circustechnieken. De activiteiten starten
om 9u en lopen tot 16.30u. Er is
opvang voorzien vanaf 7.30u tot
18.30u, tegen een toeslag van 10 euro
per week. De eerste week is het thema
“Gelukkig Nieuwjaar”, de tweede week
“De Winterkoningin”. Prijs: 80
euro/week.
Ateliers van Caroline - Léon
Theodorstraat 151 in 1090 Jette GSM: 0476/73.64.83 - e-mail:
caroline@idshows.com - website:
www.ateliersde-vancaroline.be.tf.

Oproep kunstenaars
en kunstliefhebbers
Op 25 en 26 maart 2006 organiseren de gemeentelijke dienst van de
Vlaamse Gemeenschap en het gemeenschapscentrum Essegem, op initiatief
van Schepen Werner Daem en het College van Burgemeester en Schepenen,
een artiestenparcours.
De bedoeling is om tijdens dit weekend een traject uit te stippelen langs de
huizen of ateliers van kunstenaars en langs de huizen van kunstliefhebbers die
hun woning openstellen voor een tijdelijke tentoonstelling. Voor deze activiteit
doet de dienst een oproep aan de mensen die actief met kunst bezig zijn of die
kunst een warm hart toedragen.

Gezocht!
Artiesten die op 25 en 26 maart 2006 in hun huis of atelier hun werk willen
tentoonstellen (alle genres zijn welkom: schilderijen, beeldhouwwerken,
keramiek, foto’s...)
Jettenaren die op 25 en 26 maart 2006 hun woning willen openstellen voor
een tijdelijke tentoonstelling binnen het kader van dit artiestenparcours.
Geïnteresseerd? Contacteer de dienst van de Vlaamse Gemeenschap Wemmelsesteenweg
100,
1090
Jette
02.423.13.73
of
mwalgraeve@jette.irisnet.be
Jette info nr. 126 - december 2005
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SENIOREN

Opgelet! De dienst Senioren sluit van 22 december tot 6 januari. Voor en na deze
data is de dienst te bereiken op de Wemmelsesteenweg 100 - 02.423.12.67.
Vorige maand kon de Jetse derde leeftijd genieten van het Starfestival Dussy Club en een
bezoek aan het Fort van Breendonk en de Brouwerij Duvel. Deze maand staat er een uitstap
naar de Kerstmarkt in Aachen op het programma en een infonamiddag “Verder na verlies”.
Daarnaast vindt deze maand natuurlijk ook het traditionele Kerstfeest plaats.

Donderdag 8 december 2005 — Infonamiddag —
“Verder na verlies”
Op donderdag 8 december 2005 kan u tussen 14u en 16u terecht in de polyzaal van de
Nederlandstalige bib (Kardinaal Mercierplein 6) voor een uiteenzetting over “Verder na
verlies”. Dokter Brouckaert en mevrouw Willems van het Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg Brussel vertellen u hoe u best kan omgaan met het verlies van een
dierbare. Toegangsprijs is 2,5 euro.

CULTUUR

Expo essegem
Jean-Marie Piron
DIGITALE FOTO’S
Tot 19.12.2005
Nog tot 19 december kan u in het Gemeenschapcentrum Essegem terecht
voor de tentoonstelling van Jean-Marie Piron. De bloem staat centraal in zijn
digitale fotografie, hetgeen wonderlijke pareltjes oplevert.

Woensdag 14 december 2005 — Kerstmarkt Aachen —
Op woensdag 14 december vertrekt de derde leeftijd in alle vroegte naar de kerstmarkt in
Aachen, met een tussenstop in Valkenburg. In Valkenburg heeft men ruim de tijd om de stad
te bezoeken, waar eveneens een kerstmarkt plaatsvindt. Na het middagmaal gaat het
richting Aachen, waar men kan genieten van de prachtige kerstmarkt. Rond 21u zal men
terug aankomen in Jette. De prijs voor deze uitstap, bus en viergangenmenu inbegrepen,
bedraagt 36 euro.

Donderdag 22 december — Kerstfeest —
In de Gemeentelijke Feestzaal vieren we op donderdag 22 december om 14 uur samen
kerst. Naar goede gewoonte zal het een groot feest worden met vele artiesten: Ronald Lee
White dansers (4 dames en 1 balletmeester), jazzzanger Jean-Pierre Van Roye, Francis
Guntler met de mooiste melodieën en kerstliedjes, Viviane met een Vlaams repertoire maar
gespecialiseerd in Piaf liedjes en schaduwgoochelaar Johny Jones.
Wees erbij! Iedereen is welkom! Deze namiddag is gratis, dus u dient vooraf in te
schrijven. Iedereen alvast veel plezier en een zalige Kerst toegewenst!

Expo Jean-Marie Piron - Tot 19.12.2005
Van dinsdag tot zaterdag van 11u tot 21u
GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette
Gratis toegang

Info: 02.427.80.39

Familiehulp biedt
ruime thuiszorg
Iedereen die (tijdelijke) ondersteuning
nodig heeft bij verzorgende en
huishoudelijke taken kan een beroep doen
op Familiehulp. Gezinnen met een
pasgeboren baby, bij ziekte of hospitalisatie,
personen met een handicap, psychisch
zieken, bejaarden,...
Het is van groot belang dat mensen zo
lang mogelijk in hun natuurlijke omgeving
kunnen vertoeven. Bij bejaarden, zieken of
gezinnen met kinderen, kan een helpende
hand meer dan welkom zijn. Op die
momenten kan u een beroep doen op
Familiehulp, de grootste dienst voor
thuiszorg in Brussel.
Deze thuiszorgdienst biedt verschillende
diensten aan, al dan niet gecombineerd.

Oppas

Gezinszorg/bejaardenzorg

Dienstencheques

De verzorgenden van Familiehulp helpen
bij de lichaamsverzorging, het bereiden van
maaltijden, de was en strijk, boodschappen,
het onderhoud van de woning,... Zij bieden
ook de nodige psychosociale ondersteuning.

Je kan bij Familiehulp ook terecht voor
dienstverlening in het kader van
dienstencheques (poetsen, was en strijk,
maaltijden bereiden,...).
Voor verdere vragen zoals Kan ik
een beroep doen op Familiehulp?;
Hoeveel gaat dit mij kosten?; Waar
kan ik de opleiding van polyvalente
verzorgende volgen?, kan je terecht
bij de Familiehulp, zorgregio Brussel
- tel: 02.543.79.10 - e-mail:
brussel@familiehulp.be - website:
www.familiehulp.be.

Poesthulp/huishoudhulp
In dit geval krijgt u hulp bij het wekelijkse
onderhoud van uw woning.

Kraamzorg
De
kraamzorg
biedt
een
gespecialiseerde thuiszorg voor, tijdens en
na de kraamperiode.
16
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De oppasdienst staat in voor het
gezelschap houden van zieken, bejaarden
en personen met een handicap.

Amateurskunstenaars
gezocht

Opvang van zieke kinderen
Deze dienst bestaat uit het verzorgen en
opvangen van zieke kinderen thuis. De
opvang is voorzien binnen 24 uur na de
aanvraag.

Karweihulp
Voor dringende herstellingen en beperkte
opfriswerken in en rond de woning, kan je
een beroep doen op de karweidienst van
Familiehulp.

Tijdens de Week van de
Amateurkunsten (WAK) worden de
amateurkunsten 10 dagen lang in
de kijker gezet. Elke kunstenaar,
groep of vereniging kan via dit
initiatief naar buiten treden met
een artistieke productie, workshop
of evenement. De Week van de
Amateurkunsten biedt aan alle
amateurkunstenaars de unieke
gelegenheid hun werk aan het
grote publiek voor te stellen. Alles
kan:
een
toneelopvoering,
dansrecital, musical, kooroptreden,
tentoonstelling, festival, concert,
culturele happening,... De WAK
vindt dit jaar plaats van 28 april
tot 7 mei 2006
Heb je zelf last van kunstkriebels
en wil je met je kunstwerk of
creatie naar buiten komen? Dan
kan je contact opnemen met de
Jetse cultuurbeleidscoördinator, die
de lokale tussenpersoon is voor de
WAK.

Info: Cultuurbeleidscoördinator
Jette - Marc Mombers-Schepers 02.423.13.67
mmombersschepers@jette.irisnet.
be - Wemmelsesteenweg 100 bureau 45

