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Naar aanleiding van het 150ste
nummer van Jette Info, organiseren
we deze maand een grote wedstrijd
met oude foto’s. Het uitzicht van de
gemeente Jette evolueerde fel doorheen haar eeuwenlange geschiedenis.
Aardewegen werden grote verkeersassen, pleinen werden ingericht,
kastelen neergehaald,... De oude foto’s
van Jette die u in ons dossier vindt,
tonen hoe onze gemeente er enkele
tientallen jaren geleden uitzag. Als u
erin slaagt om de juiste straat te verbinden met de juiste foto, wint u het
boekje boordevol oude foto’s dat het
gemeentebestuur deze maand uitbrengt. Veel speelplezier!

Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 00
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
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Echo van de administratie

Nieuw type paspoort voor hogere veiligheid
Vanaf 1 februari ontvangen de Belgen die een paspoort aanvragen een nieuw
type, met extra veiligheidssnufjes. Het nieuwe paspoort is beter beveiligd en laat
een snellere en efficiëntere controle toe. Hiermee wordt het vervalsen van het paspoort nog moeilijker gemaakt.
Jaarlijks worden er nog steeds vervalste Belgische paspoorten in beslag
genomen. De nieuwe veiligheidsaanpassingen bemoeilijkt opnieuw het

werk van de vervalsers. De grootste
nieuwigheid is het decoderingspagina
waarmee vervalste foto’s snel ontdekt
kunnen worden. De pasfoto, die in
het verleden het gevoeligst bleek voor
fraude, komt voortaan maar liefst vijf
keer voor in het nieuwe paspoort. De
voornaamste aanpassingen op een
rijtje: een foto op de bladzijde met
alle identiteitsgegevens, in zwart-wit
op de doorschijnende pagina (om te
vergelijken) en een gegraveerde foto
op dezelfde pagina in polycarbonaat;
een onzichtbare foto op de bladzijde

?

Surf naar
www.jette.be

HET GEMEENTEHUIS

Op 14 februari 2008 wordt er een nieuw computerprogramma geïnstalleerd bij de diensten Demografie en Burgerlijke
Stand. Dit programma moet zorgen voor een efficiëntere verbinding met het rijksregister en voor een betere behandeling
en uitwisseling van gegevens.
Via het programma kunnen de loketbedienden gegevens van het rijksregister opvragen en kunnen ze aanpassingen
doorvoeren zoals huwelijken, geboorten, overlijdens, verhuis,... Elke aanvraag en verwerking verloopt via dit programma.
De eerste weken moeten de medewerkers van de diensten Demografie en Burgerlijke Stand dit nieuwe programma
onder de knie krijgen. Dit kan in deze aanloopfase dan ook eventueel voor kleine moeilijkheden en vertragingen zorgen.
Nadien zullen de klanten echter nog beter en vlotter kunnen bediend worden.

van de BGM

Naar aanleiding van het 150ste nummer van Jette Info kan u deelnemen
aan de fotowedstrijd “Jette in vervlogen tijden”. De oude foto’s tonen ons
hoe Jette er zowat een eeuw geleden uitzag. Onze gemeente onderging de
laatste tientallen jaren, net zoals alle andere Brusselse gemeenten, een
opmerkelijke evolutie. Jette kende een enorme bevolkingstoename en het
uitzicht van onze leefomgeving veranderde ingrijpend. Toch blijft onze
gemeente trouw aan haar filosofie. Het behoudt de gemoedelijkheid van
een dorp en combineert dit met de voordelen van een stad. Niet alleen
vormt Jette één van de meeste groene gemeenten uit het gewest, maar ook
de sfeer blijft uniek. Net zoals hun voorouders, genieten de Jettenaren er nog steeds van om een
praatje te maken met hun buren, om een wijkfeest te organiseren, doen ze hun boodschappen bij
de winkel om de hoek. We moeten dit koesteren, aangezien dit het gedroomde antwoord is op de
individualisering en de toenemende anonimiteit binnen onze samenleving.

Woord

OVER
DE GEMEENTE JETTE

met pictogrammen en in een chip die
in de buitenkant van de paspoort verwerkt is; een microperforatie van de
doorzichtige bladzijde; onder UVlicht lichten de persoonlijke gegevens
van de houder op en er is een latent
beeld met optisch variabele inkt. Ook
het uitzicht van de nieuwe reispas is
opgefrist. De prijs en leveringstermijn
blijven onveranderd. Dit nieuwe type
is bestemd voor de Belgen die na 1
februari een paspoort aanvragen. De
oude paspoorten blijven geldig tot
hun vervaldatum.

Nieuw computerprogramma
voor diensten Demografie en Burgerlijke Stand

Jette, vroeger en nu

VRAGEN

Het college en het gemeentebestuur zetten zich alvast voluit in om deze dynamiek te ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het nieuw initiatief rond de eco-ambassadeurs, waarbij de
wijkbewoners nauw betrokken worden bij de reinheid van hun woonomgeving. Of aan het
Artiestenparcours, waarbij meer dan 100 kunstenaars een weekend lang hun atelier of woning
openstellen voor de kunstliefhebbers.
Ook voor de veiligheid, één van de belangrijkste bezorgdheden van de bewoners, wordt er geopteerd voor een werking dicht bij de bevolking. We stellen deze maand de wijkpolitie voor met de
verschillende wijkagenten. Zo kan u een gezicht kleven op deze politiemensen die zich dagelijks
inzetten voor uw wijk.

Hervé Doyen, uw volksvertegenwoordiger-burgemeester

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Uurrooster gemeentediensten
(uitgezonderd juli en augustus)
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en FIBEBO (financiële
dienst):
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u,
donderdag van 13u tot 19u
Andere diensten:
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u,
donderdag van 13u tot 16u.

De volgende gemeenteraad
vindt plaats op 27 februari
om 20u in het Raadhuis.
Raadshuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02.412.68.06

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Léon Theodorstraat 204
1090 Jette
Tel. 02.421.65.00

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02.422.46.11
• Sociale dienst: 02.422.46.40

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90

Echo van de administratie
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Bezoekers tevreden over
de dienstverlening in het Gemeentehuis

I

voldoende voor 5,83% en is slechts
voor 0,97% onvoldoende.

n december 2007 konden de
bezoekers van het Gemeentehuis
een vragenlijst invullen rond de
kwaliteit van de dienstverlening van
het gemeentebestuur. Uit de meerderheid van de formulieren blijkt dat de
burgers tevreden zijn over hun plaatselijke administratie.
In september 2006 ontving het
gemeentebestuur van Jette het certificaat ISO 9001. Deze norm bevestigt de
kwaliteit van de diensten van het
gemeentebestuur en van de manier
waarop deze organisatie haar kwaliteitspolitiek uitvoert. Procedures, het
controleren van de tevredenheid van
de klanten, opvolgen van klachten en
externe audits zijn maar enkele aspecten die in aanmerking komen voor de
toekenning van deze kwaliteitsnorm.
Om na te gaan of de gemeentediensten
overeenstemmen met de verwachtingen van de bezoekers, vond er van 10
tot 14 december een onderzoek plaats.

Het Gemeeentehuis waar het
gemeentebestuur tijdens de zomer van
2006 haar intrek nam, wordt haast
unaniem positief onthaald. Met bijna
94 % positieve antwoorden, behaalt
de kwaliteit van de onthaalruimte één
van de beste scores.
Dit onderzoek spitste zich voornamelijk toe op de diensten Demografie
en Burgerlijke Stad. Deze beide diensten vormen de voornaamste
gesprekspartner voor het publiek:
huwelijken, een identiteitskaart bekomen, een geboorte aangeven,...
Andere departementen zoals Jeugd,
Stedenbouw en Onthaal kregen eveneens positieve reacties.
In totaal namen er 515 personen
deel aan dit onderzoek. Men kan stellen dat op alle onderdelen goede scores gehaald werden. De dienstverlening van het gemeentebestuur is voor
91,65% van de deelnemers positief en

De beschikbaarheid en het bekomen van correcte informatie vormen
samen met het aangename onthaal en
de redelijke wachttijden de voornaamste troeven van het Jetse gemeentebestuur. Dit maakt ons echter niet blind

Op het kerkhof van Jette bestaan er drie begrafenismogelijkheden: in volle
grond, in een grafkelder of in een columbarium.
Niet alleen de Jettenaren kunnen een concessie bekomen. Deze mogelijkheid werd gevoelig uitgebreid. Voortaan geldt er bovendien een aangepast
tarief.
De concessies voor een individuele begraafplaats worden toegekend voor
een periode van 5 of 15 jaar. De prijs hangt af van de woonplaats van de overledene (de bedragen liggen hoger voor de niet-Jettenaren), de leeftijd (volwassenen of kinderen onder de 7 jaar) en de begrafeniskeuze (volle grond of
columbarium). De concessies van 50 jaar kunnen individueel of collectief toegekend worden, in volle grond of columbarium of collectief in een grafkelder.
Voortaan is het mogelijk om de concessies van 5 jaar in 15 jaar te verlengen
en deze van 15 jaar met eenzelfde termijn. De concessies van 50 jaar zijn eveneens verlengbaar.
Voor bijkomende inlichtingen, kan u contact opnemen met de gemeentelijke dienst Burgerlijke Stand - Gemeentebestuur van Jette Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - tel: 02.423.13.25.

Naast het feit dat deze cijfers bijzonder bemoedigend zijn, versterken
ze de overtuiging van het gemeentebestuur van Jette, onder de hoede van
Schepen van Kwaliteit Jean-Louis
Pirottin, om verder te gaan met de
inspanningen voor een steeds betere
dienstverlening. De Jetse administratie wil deze dynamiek verderzetten, in
overeenstemming met de verwachtingen van haar klanten, de bewoners.
Met als doel de dienstverlening voor
het publiek zo efficiënt en gestructureerd mogelijk te laten verlopen.

Geen huwelijken
op feestdagen

De gemeente vergroot de
begrafenismogelijkheden
Tijdens de zitting van 19 december wijzigde de gemeenteraad het reglement
betreffende de begrafenissen. Naast de aanpassing van de tarieven, gingen de
raadsleden akkoord met de uitbreiding van de begrafenismogelijkheden voor
de Jettenaren en niet-Jettenaren.

voor de negatieve opmerkingen van
sommige bezoekers. Deze hebben
voornamelijk betrekking op de openingsuren van het gemeentebestuur.
Zo zou 10% van de ondervraagden
graag een tweede permanentie zien
tijdens de week (bovenop deze op
donderdag van 13u tot 19u) en zowat
5% wenst dagelijks latere sluitingsuren. Het aantal burgers dat een opening vraagt op zaterdag is met 2,3%
verwaarloosbaar.

Het huwelijk vormt een feestelijke gebeurtenis die heel wat voorbereidingen
vraagt. De huwelijksdatum wordt vaak reeds lang vooraf vastgelegd. U kan
deze huwelijksdatum vrij kiezen, uitgezonderd op een zondag of een feestdag.
Daarnaast zijn er nog enkele uitzonderingen die we hieronder opsommen in de
lijst van de data waar de Ambtenaar van Burgerlijke Stand geen huwelijken voltrekt. Vergeet niet dat u uw huwelijksaanvraag bij de gemeentelijke dienst
Burgerlijke Stand (Wemmelsesteenweg 100) moet indienen minstens zes maanden voor de gewenste datum.
Er zullen geen huwelijken voltrokken worden
op de volgende data in 2008 :
Pasen
Maandag 24 maart

Maria-Hemelvaart
Vrijdag 15 augustus

(namiddag)
Dinsdag 11 november 8

Feest van de Arbeid
Donderdag 1 mei

Jaarmarkt
Maandag 1 september

Hemelvaart
Vrijdag 2 mei

Allerheiligen
Zaterdag 1 november

Kerstmis
Donderdag 25 december
Vrijdag 26 december

Pinksteren
Maandag 12 mei

Wapenstilstand
Maandag 10 november

Nieuwjaar
Donderdag 1 januari
2009

Begrafenissen

Begrafenisondernemers begeleiden overledene tot aan het graf
Na het verdriet om het verlies van een dierbare, kan het feit dat deze geliefde op een waardige wijze zijn laatste rustplaats vindt een troost vormen voor de nabestaanden. Tot voor kort, waren de gemeentelijke arbeiders verantwoordelijk om de overledene te begeleiden naar het graf, waarbij ze aan de ingang van het kerkhof de taak
overnamen van de begrafenisondernemers. Deze wissel kon bij de naasten een negatief gevoel oproepen. Daarom
zullen de begrafenisondernemers voortaan ook voorbij de poorten van het kerkhof instaan voor de overledene en
dit tot aan het graf.
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Mobiliteit

Resultaten BOB-campagne

Hogere pakkans,
minder positieve tests
Naar goede jaarlijkse gewoonte voert de overheid ook dit jaar opnieuw een grote BOB-campagne. Het doel
blijft om de autobestuurders van alle leeftijden duidelijk te maken dat alcohol achter het stuur niet kan. Na zes
weken sensibilisatie en alcoholcontroles op de weg kunnen we de eindbalans opmaken van de eindejaarscontroles die werden uitgevoerd door de federale politie en door de lokale politiezones.
Hoogste cijfers voor Brussel
Tussen 1 december 2007 en 15
januari 2008 werden 155.869 personen
aan een ademtest onderworpen. 2.136
bestuurders (1,4 %) hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 ‰ en 0,8 ‰;
5.404 bestuurders (of 3,5 %) hadden
0,8 ‰ of meer. 95,2 % van de bestuurders testte negatief.
Vorig jaar was 5,5 % van
de tests positief. Ten
opzichte van de definitieve campagneresultaten van vorig
jaar, is het percentage
positieve tests dus
licht gedaald. Door het
grote aantal controles steeg het totaal
aantal positieve bestuurders echter
van 6.693 tot 7.540. In het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest vonden er
5.202 controles plaats. 467 bestuurders
bleken positief of 9%, meteen het
hoogste cijfer in het land.

De personen die dronken achter het
stuur zaten, kunnen op een strenge
boete rekenen. Bovendien werden er
tijdens de eindejaarscampagne meer
dan 2.000 rijbewijzen ingetrokken.

Strijd tegen dronken rijden
blijft prioriteit
Het streefcijfer van 160.000 ademtests werd nagenoeg behaald. Tijdens
de 6 weken durende campagne werden meer dan 155.000 personen
gecontroleerd. Dit toont aan welk
belang de politiediensten en parketten
hechten aan de problematiek van het
rijden onder invloed. Bepaald opvallend zijn de belangrijke inspanningen
van de federale politie. Het aantal
controles uitgevoerd door de federale
politie is immers met meer dan de
helft gestegen in vergelijking met
vorig jaar (42.191 in plaats van
27.542!). De strijd tegen rijden onder
invloed is een prioriteit in het verkeersveiligheidsbeleid en zal dat de
komende jaren ook blijven.

Uit de resultaten blijkt ook dat het
percentage positieve bestuurders licht
gedaald is. Eén van de verklaringen
voor deze daling ligt in de aanzienlijke
stijging van het aantal controles op de
hoofdwegen, die onder de bevoegdheid van de federale politie vallen. Uit
ervaring weten we dat het percentage
positieve bestuurders op het hoofdwegennet gewoonlijk minder hoog is
dan elders.
Het einde van de BOB-campagne
betekent natuurlijk niet dat de alcoholcontroles stoppen. Drinken en rijden gaan niet samen, zoals blijkt uit
het hoge percentage positieve tests bij
ongevallen. BOB moet dus elke dag
van het jaar aanwezig zijn.

MIVB kent groeiend succes
Steeds meer Brusselaars en pendelaars kiezen
voor milieuvriendelijk mobiliteitsalternatief
De Brusselse vervoermaatschappij MIVB heeft een
goed jaar achter de rug. Het milieuvriendelijke alternatief van het openbaar vervoer lijkt aan te slaan bij de
Brusselaars en de vele pendelaars. De MIVB vervoerde
in 2007 ruim acht miljoen meer personen. Deze stijging
van zowat 3 procent zorgde voor een totaal van 277 miljoen reizigers in 2007.
Met deze stijging overschrijdt de MIVB ruimschoots
de voor 2007 vooropgestelde doelstelling van 274,8 miljoen ritten. Bovendien stegen de rechtstreekse inkomsten van de maatschappij met zeven procent. Nochtans
zal de vervoersmaatschappij niet op haar lauweren
rusten. Door het comfort van de reizigers te verhogen,
ondermeer door nieuwe voertuigen, wil de MIVB deze
groei ook de komende jaren verderzetten.

In 2008 worden ook belangrijke moderniseringen
doorgevoerd bij de vervoersmaatschappij. Zo is er de
invoering van het nieuwe Mobib-ticketingsysteem met
een chipkaart, de installatie van nieuwe bovengrondse
verkoopautomaten en nieuwe projecten voor de uitbreiding van de tramlijnen. Tenslotte zal in 2008 ook
gewerkt worden aan de lusvorming van metrolijn 2 door
aanpassingen aan het bovengrondse net. In 2009 zal het
metronet hierdoor volledig geherstructureerd worden.

Samenleving
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Uw publiciteit in de handelsgids
“Leven te Jette”
Jaarlijks brengt het Jetse gemeentebestuur, in samenwerking met de
vzw “Handel en Jaarlijkse Jetse
Markt” de handelsgids “Leven te
Jette” uit. In deze gids worden alle
Jetse handelszaken opgenomen met
hun contactgegevens, samen met
allerlei praktische informatie over het
gemeentebestuur en het gemeenteleven. Deze brochure vormt dus een bijzonder handig informatiemiddel voor

de Jettenaren die binnen hun gemeente op zoek zijn naar een lekker restaurant, een goede kapper, een originele
meubelzaak,... Voor de handelszaken
is deze brochure dan weer een ideaal
publiciteitsmiddel om hun zaak
bekend te maken bij de Jettenaren.
In de loop van de maand februari,
zal de heer André Electeur - vertegenwoordiger van de vzw “Handel en
Jaarlijkse Jetse Markt” - langsgaan bij

de Jetse handelaars voor de jaarmarktpubliciteit in de brochure
“Leven te Jette”.
Indien u geïnteresseerd bent om
uw handelszaak te laten opnemen
in deze brochure, kan u contact
opnemen per telefoon of per e-mail
met de gemeentelijke dienst
Handel - Lieva Zels - 02.423.13.03 lzels@jette.irisnet.be.

Gelukkig 2008
voor alle Jettenaren !

Nieuwe
handelszaken
in Jette
Vorige maand lanceerden we
een nieuwe reeks: maandelijks
worden de nieuwe handelszaken
die in Jette de deuren openden
kort voorgesteld. Deze maand
ging het Solarium Only Sun van
start op de de Smet de
Naeyerlaan.
Hebt u zelf een nieuwe zaak
geopend in Jette en u wil dit kenbaar maken via Jette Info? Laat
het ons weten via communicatie.1090@jette.irisnet.be.
Nieuw in Jette
sinds januari 2008:
Solarium Only Sun
de Smet de Naeyerlaan 56
1090 Jette

De Jettenaren reageerden talrijk op de uitnodiging van de
Jetse mandatarissen en de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur om deel te nemen aan de traditionele nieuwjaarsreceptie
op 19 januari. In naam van Burgemeester Hervé Doyen, die afwezig was wegens gezondheidsredenen, legde Schepen Benoît
Gosselin er de nadruk op hoe onze gemeente een eigen karakter
ontwikkelde doorheen haar verstedelijking. “Reeds meer dan 30
jaar vormt het welzijn van de Jettenaren samen met de ontwikkeling van de leefomgeving onze rode draad”, verduidelijkte
Schepen Gosselin. Zo citeerde hij ondermeer het Koning
Boudewijnpark dat er kwam in plaats van een autosnelweg, de
renovatie van het Centre culturel en de Omnisportzaal, de aanleg
van de Tuinen van Jette in plaats van een industriezone, het nieuwe Gemeentehuis,...
Na de beste wensen voor 2008, kregen de Jettenaren de gelegenheid om de mandatarissen te ontmoeten en om de verschillende stands van de gemeentediensten te ontdekken. Deze werden aangevuld met een stand van de Jetse Haard, de politiezone
Brussel-West, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap en de
Jetse afdeling van het Rode Kruis.

Rommelmarkten in Jette
Van zodra de zon haar intrede maakt, kan u in Jette terecht op verschillende rommelmarkten. Gezellig rondslenteren en op zoek gaan naar leuke snuisterijen of unieke koopjes doen is de boodschap. We geven u alvast
een overzicht van het rommelmarktseizoen.
Rommelmarkt Lenoir

Rommelmarkt Capart

Lenoirstraat, Werriestraat, Laneauplein
20 april 2008

Capartlaan
21 juni 2008

Rommelmarkt Essegem

Rommelmarkt Sint-Clara

Esseghem-, Dapperheids- en
Verzetsstraat
3 mei 2008

De Heynlaan, Tircherrotonde,
Tonnetgaarde, Van Rolleghemstraat,
Ottengaarde
22 juni 2008

Rommelmarkt Vergeten Hoek
van Jette
Faes-, Declercq- en Longtinstraat,
Lecharlier-, de Levis Mirepoix- en Odon
Warlandlaan
31 mei 2008
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Handel & Mobiliteit

Horecareglementen

Een workshop om op de hoogte te blijven
Op 19 mei kunnen de uitbaters van
horecazaken deelnemen aan een
workshop die georganiseerd wordt
door het gemeentebestuur van Jette
in samenwerking met het gewestelijk
handelsagentschap Atrium en het
Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV). Het doel is om het geheugen
op te frissen en een beetje bij te leren
rond de horecawetgeving.
Genietend van deze aangename
momenten, vergeten de klanten van
de horecazaken vaak dat de horecauitbater meer moet kunnen dan heerlijke maaltijden voorschotelen of lekkere wijn serveren. Hij moet ook de

reglementen beheersen, die vaker
moeilijker te verteren zijn dan een
salade of een spaghetti bolognaise. De
sector is onderworpen aan dwingende
voorschriften die voortdurend aangevuld worden. De aanpassingen zijn
echter nodig. Om de Jetse handelaars
te helpen om op de hoogte te blijven
van de informatie, organiseert het
gemeentebestuur een workshop van
een tweetal uur gericht op de horecauitbaters. Twee gemeentemedewerkers, de veearts Henri Van Lierde en
Najia Belfaquih, verantwoordelijk
voor de gezondheidsinspecties in de
gemeentelijke cafés en restaurants,
zullen ondermeer de wettelijke ver-

plichtingen voorstellen in het domein
van de voedselhygiëne. Een korte uitleg zal de voornaamste richtlijnen
behandelen en de maatregelen waar-

aan de inspectie bijzondere aandacht
besteedt: het respecteren van de koudeketen, de reinheid, de bewaringsvoorschriften voor eetwaren,... De
twee gemeentemedewerkers zullen
bijgestaan worden door vertegenwoordigers van het FAVV en professionele verenigingen. De workshop zal
afgesloten worden met een drankje.
U bent horeca-uitbater en wenst deel
te nemen aan deze workshop op 19
mei? Contacteer Najia Belfaquih dienst Grondgebiedbeheer
Gemeentebestuur Jette
Wemmelsesteenweg 100
tel: 02.423.13.85
nbelfaquih@jette.irisnet.be.

De mobiliteit in de Bonaventurewijk

Overleg tussen bewoners
en gemeentelijke autoriteiten
De mobiliteit in de wijk rond de
Bonaventure-, Soetens-, De Smet-,
Schuermansstraat en de Ballings- en
Liebrechtlaan vormt vaak een probleem, zeker tijdens de piekuren. Om
dit te verhelpen, voorziet het
Gemeentelijk Mobiliteitsplan de
invoering van eenrichtingsverkeer in
enkele straten waarvan de breedte
voor problemen zorgt bij verkeer in
beide richtingen en bij de doorgang
van de MIVB-bussen.
Op 14 januari vond er voor de
omwonenden een informatievergade-

ring plaats waarop ze hun mening
konden geven over de aanpassingen
die het gemeentebestuur gepland
heeft voor een vlotter verkeer in de
wijk. De aanwezige Jettenaren stonden in het algemeen positief tegenover de voornaamste maatregelen die
door het gemeentebestuur werden
voorgesteld: de invoering van eenrichtingsverkeer in de Soetensstraat (van
de Bonaventurestraat naar de
Liebrechtlaan), in de Schuermansstraat
(van de Liebrechtlaan naar de
Ballingsstraat), in de De Smetstraat (in

het deel tussen de Schuermans- en
Soetensstraat, van de Schuermansstraat
naar de Soetensstraat), in de Woutersstraat
(van de Tiebackxstraat naar de
Schuermansstraat). In elk van deze
straten is er een tegenrichting voorzien voor de fietsers.
De omwonenden maakten van de
informatievergadering gebruik om
hun bezorgdheden te uiten over de
doorgang van de MIVB-bussen in de
Soetensstraat. Deze zouden voor
geluidsoverlast en trillingen zorgen en
het oversteken van de kruispunten

bemoeilijken. Het gemeentebestuur
en Schepen van Mobiliteit Christine
Gallez noteerden de opmerkingen.
Samen met de MIVB-diensten zal
nagegaan worden of er geen bussen
gebruikt kunnen worden die minder
lawaaierig zijn of dat de route niet
gedeeltelijk kan aangepast worden.
Daarnaast kwamen de omwonenden en de gemeentelijke autoriteiten
overeen om met de gemeentelijke
dienst Openbare ruimte rond de tafel
te gaan zitten voor de herinrichting
van de woonomgeving in de wijk.

Werken
Proactieve politiek openbare werken

Lecharlierlaan
Aanleg nieuwe leidingen

De straten en voetpaden maken een belangrijk deel uit van uw leefomgeving.
Buiten de gewestwegen vallen deze onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Op initiatief van Schepen van Openbare Ruimte Jean-Louis Pirottin voert de
gemeente voor de openbare werken een proactieve politiek. Dit betekent enerzijds
dat de straten een mooie asfaltlaag krijgen aangemeten en de voetpaden waar nodig
vernieuwd worden. Met de nutsmaatschappijen wordt de vernieuwing van de ondergrondse leidingen gecoördineerd. Anderzijds worden er werken uitgevoerd met het
oog op een betere mobiliteit, zoals de aanleg van rotondes, de uitbreiding van voetpaden of snelheidsremmers.

Sibelga en het BIWD hebben de
vervanging van hun leidingen in de
Lecharlierlaan gecoördineerd. Deze
werken gingen in november van start
en zullen zowat 19 weken in
beslag nemen. Het verkeer in
beide richtingen blijft
mogelijk tijdens de
werken.

Reinheid



Eco-ambassadeurs voor
een nette leefomgeving
Eind vorig jaar deed Schepen van Leefmilieu
Claire Vandevivere een oproep tot eco-ambassadeurs. De reacties waren bijzonder hoopgevend en
leverden een dertigtal kandidaten op. Deze
Jettenaren willen zich inzetten voor de reinheid en
de kwaliteit van hun leefomgeving. In samenwerking
met het gemeentebestuur zullen ze allerlei acties
opzetten rond leefmilieu en reinheid. Daarnaast vormen deze eco-ambassadeurs de schakel tussen de
gemeente en hun wijk. De gemeente steunt hen via
informatievergaderingen, logistieke steun, folders,
materiaal, bijeenkomsten en gemeenschappelijke
acties. Het doel is om concrete acties op te stellen
voor een beter gedrag, betere leefgewoontes en een
betere leefomgeving in de wijken.
Tijdens de maand december vond een eerste
informatievergadering plaats. De nieuwe ecoambassadeurs bleken bijzonder enthousiast. Hun
aandacht zal uitgaan naar vier soorten acties: 1) reinheid, selecteren van afval, eco-consumptie en composteren; 2) de gevels en de directe omgeving een
groen tintje meegeven; 3) de eco-prestatievermogens in de woning; 4) het algemene respect van de
leefomgeving: mobiliteit, bescherming van het leefmilieu. Concreet leidt dit ondermeer tot een lezing

Afval
e gemeente en
het gewest slaan
de handen in
mekaar om het
afval in het Brusselse
zoveel mogelijk te beperken. Naast de traditionele
ophaling van het huisvuil,
zijn er nog verschillende
voorzieningen om uw
afval kwijt te geraken.
Zowel voor het groenafval, voor klein chemisch afval, voor hinderlijke voorwerpen als voor
lege inktpatronen zijn er
verschillende mogelijkheden gecreëerd waar u
met dit afval terecht kan.
Indien iedereen zijn
steentje bijdraagt voor
een selectieve afvalophaling, zijn we op weg
naar een gezond(er)
leefmilieu.

D

over duurzame energie (waterverwarming op zonneenergie, fotovoltaïsche systemen, houtverwarming,...) op 18 maart. Hierover vindt u volgende
maand alle details in ons energiedossier. De ecoambassadeurs zijn trouwens geïnteresseerd in praktische kennis. Hebt u ervaring met duurzaam bouwen en wilt u deze delen? Dan kan u contact opnemen met de coördinatrice Ilse Desmet - Tel:
02.423.13.62 - e-mail: idesmet@jette.irisnet.be.
Vanaf de maand maart zal in elke wijk een specifieke reinheidsactie en een sensibiliseringscampagne
op touw worden gezet en zullen de zwakheden worden aangeduid (sluikstorten, onkruid op de voetpaden, rondslingerend afval, straatkolken,...). De actie
zal een samenwerking vormen tussen de dienst
openbare reinheid van Jette, Net Brussel en de
groep bewoners bijeengebracht door de eco-ambassadeur. In het najaar zal de gevelverfraaiingsactie
met beplantingen plaatsvinden.
Als u vragen of opmerkingen hebt voor een van
de eco-ambassadeurs, vindt u hieronder een lijst met
namen en adressen. U vindt ongetwijfeld een ecoambassadeur in uw wijk.
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Overzicht
eco-ambassadeurs
Didier Boutet - Gilsonstraat 149
Guy & Jacqueline Leonard - Gilsonstraat 123
Raymond & Christiane De Cocq - Gilsonstraat 127
Gilbert Van Moerkercke - Gilsonstraat 134
Francis Vanderheyden - Sint-Vincentius a
Paulostraat 50
Generose Mahuwa - Léopold I-straat 497
Daniëlle Cherpion - Faesstraat 144
Jean Lacroix - Tentoonstellingslaan 454 / p10
Josiane Di Vincenzo - OLV van Lourdeslaan 79
Kimberly Mees - Van Beesenlaan 28
Charles Benedi - Tilmontstraat 83
Paula Peters - Swartenbroucklaan 3
Michèle & Guy Weijdisch - Wemmelsesteenweg 178
Cécile Geens - Capartlaan 18
Hafid Hmyed - Bulinsstraat 11
Rita Nyota-Detre - Lakenselaan 50 / b15
Jacques Sleewaegen - Priester Deslooverstraat 11
Jacqueline & Julien Van Nuffel - Lahayestraat 203
Willy Hauwaert - Dapperheidsstraat 44
Bernard Van Nuffel - Poplimontlaan 52
Patrick Grotz - Verscheldenstraat 37/3
Marie-France Dewit - Verscheldenstraat 17
Rachel Yalcin - Verscheldenstraat 32
Maria Legroux - Odon Warlandlaan 28
Jean Brouwers - Sint-Pieterskerkstraat 19/2

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST. Het
Gewest organiseert tijdens de zomermaanden 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. Deze
ophaling van groen-afval op zondagnamiddag door het gewest liep tot
eind november 2007.

GEWESTELIJK CONTAINERPARKEN. U kan met uw grofvuil
(elektrische huishoudtoestellen, meubelen,...) 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 (toegang tot 15.45u). Voor de
huishoudens is dit gedeeltelijk gratis.
Particulieren, handelaars, ambachtslui
en kleine ondernemingen kunnen,
tegen betaling, eveneens met hun
bouw- of afbraakafval (chassis, gootstenen, rolluiken, marmer, balken,...)
terecht in de containerparken van het
Gewest.

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 (Dienst
Beplantingen) of naar de mobiele
Groene Plekjes (voertuigen van Net
Brussel). Opgelet! De groene plekjes
aanvaarden geen medicatie. Hiermee
moet u bij uw apotheker terecht.

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 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief Jetse tuinondernemingen: 12,50 €/m3. Tarief niet-Jetse particulieren: 12,50 €/m3. Tarief nietJetse ondernemingen: 25 €/m3.

OPHALING DOOR NET BRUSSEL. Net Brussel komt op afspraak uw
grofvuil aan huis ophalen. Het volstaat
om te bellen naar het gratis nummer
0800/981.81. U maakt een afspraak en
zorgt ervoor dat er iemand thuis is op
de vastgestelde datum en het overengekomen uur. Elke 6 maanden heeft u
recht op de gratis ophaling van 2m3
grofvuil. Voor elke bijkomende m3
betaalt u vervolgens 19 €. Vanaf
december, kan u opnieuw ook op zondag een afspraak maken met Net
Brussel.

De kalender van de mobiele
Groene Plekjes in Jette
voor de maanden
februari, maart en april 2008:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag
van de maand)
op 11 februari, 10 maart en 14 april
van 17.15u tot 18.15u
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de
maand, uitgezonderd maart)
op 25 februari en 28 april
van 18.30u tot 19.30u
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De wijkpolitie

Wijkpolitie en burgers zo dicht mogelijk
bij elkaar brengen
Midden vorig jaar onderging de Jetse wijkpolitie, die deel uitmaakt van de zone
Brussel-West, grote veranderingen. Onze gemeente werd geografisch opgedeeld in
twee sectoren en is verdeeld in vijf sectoren. Voortaan telt Jette twee commissariaten
op haar grondgebied: het centraal commissariaat op de Kardinaal Mercierplein en
een tweede commissariaat in de Mercuregalerij. Het doel van deze herstructurering
is de burgers en de wijkpolitie dichter bij elkaar te brengen.
e tijd toen iedereen zijn wijkagent kende behoort
intussen tot het verleden. De Afdeling Jette en de
politiezone Brussel-West hebben de wijkpolitie
hervormd, zodat de bewoners opnieuw een gezicht kunnen
kleven op de agent die over hun veiligheid waken. Zo
beschikt het noorden van onze gemeente voortaan over
een commissariaat in de Mercuregalerij. Er bestond reeds
een politievoorpost (Antenne Mercure), maar deze had
reeds beperkte openingsuren, zodat de Jettenaren uit het
noorden toch naar centrale commissariaat op het
Kardinaal Mercierplein moesten. Om de bewoners en de
agenten dichter bij elkaar te brengen en om de zichtbaarheid van de politie op het terrein te verhogen werd deze
antenne vernieuwd en uitgebreid. De voormalige lokalen
van de kleermaker in de galerij werden opgeknapt en vormen voortaan de thuisbasis van de verantwoordelijken van
de sectoren Laarbeek en Mercure, hun wijkagenten, een
onthaalbeambte en commissaris Verbeiren die het noorden
van Jette beheert. De bewoners kunnen er terecht van
maandag tot vrijdag van 7u tot 21u.

D

De reorganisatie van de wijkpolitie in de zone BrusselWest is gebaseerd op het principe dat er één commissariaat
nodig is per 20.000 bewoners. Het is dus logisch dat onze
gemeente, met haar 45.000 inwoners, twee commissariaten
telt die geïnstalleerd zijn langs beide zijden van de spoorlijn.

Bestaande sectorstructuur, nieuwe aanpak
Deze aanpassingen in juni vorig jaar behouden de structuur. Jette blijft opgedeeld in vijf sectoren: Spiegel,
Leopold, en Uyttenhove die afhangen van het
Commissariaat Mercier en Laarbeek en Mercure die passen binnen de sectoren van het Commissariaat Mercure.
De sectorploegen zijn bevoegd voor alle missies van de
wijkpolitie: het opvolgen van de interventies m.b.t. wijkbewoners, onderzoek bij de aanvraag voor een nieuw adres,
problemen binnen de wijk,... De agenten zijn aanwezig op
het terrein en vormen het eerste contact tussen de bevolking en de politiezone. Ze luisteren naar de bewoners en
kunnen hen nuttige inlichtingen over de diensten van de
zone.
Sinds juni circuleert er in onze gemeente ook minstens
één preventieve patrouille die, bovenop de zonepatrouilles,
op elk moment kan reageren (tot 22u) voor diefstallen van
en in voertuigen, geschillen en lawaaihinder. Het voordeel
van deze patrouille is dat ze alleen maar bestaat uit agenten uit de Jetse afdeling en dat ze alleen maar in Jette circuleert. Hierdoor verhoogt de zichtbaarheid van de politie
binnen onze gemeente.

Klacht indienen
van bij u thuis
Sinds januari 2007, kan u een
klacht indienen zonder dat u hiervoor naar het politiecommissariaat
moet.
Via het systeem “police on web”
kunnen de personen met een computer en een internetverbinding dit
voortaan van bij hun thuis. Deze
mogelijkheid geldt echter enkel voor
fietsdiefstallen, uitstalraamdiefstallen en vandalisme (graffiti of
beschadigingen).
Bovendien moet het feit in België
plaatsgevonden hebben, moet de
identiteit van de dader onbekend
zijn, mag er geen geweld geweest
zijn, geen bedreigingen en geen
gewonden.
Meer info: www.police-on-web.be

De wijkpolitie
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Een agent in uw buurt
De nieuwe organisatie van de wijkpolitie in Jette verhoogt de zichtbaarheid van de agenten in uw wijk. Maar
wie is wie? Hieronder vindt u een overzicht van de wijkagenten opgeldeeld per sector met hun naam en het
telefoonnummer dat u kan vormen in geval van problemen.

Sector Laarbeek

1

2

3

1

2

2

3

Wijkinspecteurs:
1. Jean-Claude Fonteyn (sectorchef) tel: 02.474.01.85
2. Wim Van den Eynde (adjunctsectorchef) - tel: 02.478.01.83
3. Christian Ericx - tel: 02.474.01.81
4. Nathalie Van Loon - tel: 02.474.90.49

4

Sector Mercure
Wijkinspecteurs:
1. Nathalie Jehaes (adjunct-sectorchef) - tel: 02.478.01.83
2. Patrick Uyttenhove - tel:
02.474.01.82
3. Marino Lorenzetti - tel:
02.474.01.82

Sector Spiegel

1

Wijkinspecteurs:
1. Antoine Devos (sectorchef) - tel:
02.412.68.14
2. Steven Meert (adjunct-sectorchef)
- tel: 02.412.68.16
3. Christophe Clarambaux - tel: 02.412.68.19
4. Stéphane Grimmeau - tel: 02.412.68.18

3

4

Sector Leopold

1

Wijkinspecteurs:
1. Albert Vertongen (sectorchef) - tel:
02.412.68.13
2. Philippe Bodenhorst (adjunctsectorchef) - tel: 02.412.68.12
3. Francis De Bont - tel: 02.412.68.19
4. Yves Van Steenkiste - tel: 02.412.68.17

Sector Uyttenhove

2

4

3

Wijkinspecteurs:
1. Julien Beguin (sectorchef) - tel:
02.412.68.11
2. Marie-Lyne Fortamps (adjunctsectorchef) - tel: 02.412.68.15
3. Jan De Nauw - tel: 02.412.68.17
4. Pascal Tasset - tel: 02.412.68.06/07
5. François Sablon - tel: 02.412.68.17

1

2

3

4

5
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Samenleving

Nederlands leren? Het kan!
Je spreekt nog geen Nederlands en
wil starten met een beginnerscursus?
Je spreekt al een beetje Nederlands en
wil je kennis bijschaven? Je hebt
anderstalige kennissen die op zoek
zijn naar een cursus Nederlands? In
het Huis van het Nederlands krijgt u
informatie over alle cursussen
Nederlands in Brussel. De begeleiders
bekijken samen met u welke cursus
het best bij u past. Ze maken afspraken over uw inschrijving, de startdatum en de plaats van de lessen.

Leopold I-straat 329, elke donderdag
van 13u tot 19u.
Voor meer info, kan je terecht op
de website van de organisatie
www.huisnederlandsbrussel.be die
opgesteld is in maar liefst 9 talen:
Nederlands, Frans, Engels, Spaans,
Arabisch, Pools, Russisch, Turks en
Farsi.
Huis van het Nederlands Brussel Tel: 02.501.66.60 - E-mail: info@huisnederlandsbrussel.be - Website:
www.huisnederlandsbrussel.be (in 9
talen)

Deze cursussen Nederlands vinden
ook plaats in Jette, meer bepaald in
het Gemeenschapscentrum Essegem,

Openingsuren: ma 13-16u; di 9-12u;
woe 13-19u; don 9-12u.

De zelfmoordlijn helpt mensen met
zelfmoordplannen en hun familie
In België vinden zowat 20 zelfdodingen per 100.000 inwoners plaats of
7 zelfmoorden per dag. Zelfdoding is
verantwoordelijk voor 3% van de alle
overlijdens bij mannen. Bij de vrouwen is zelfdoding in 1% van de gevallen de doodsoorzaak. Met slechts 11
landen die een hoger zelfdodingcijfer
hebben scoort België beduidend
hoger dan het gemiddelde op wereldniveau. Binnen West-Europa heeft
enkel Finland hogere cijfers. De mensen die in een diepe crisis verzeild
geraakt zijn en op zoek zijn naar hulp,

kunnen terecht bij de zelfmoordlijn.
De zelfmoordlijn is 24 uur op 24
bereikbaar en biedt iedereen die in
crisis is de mogelijkheid om het
Centrum te bellen. Hij vindt er
iemand die zijn ‘cry of pain’, zijn uiting
van innerlijke pijn en zijn ‘cry for
help’, zijn noodkreet, beantwoordt.
Bovendien krijgt hij de mogelijkheid
om vrijuit en in volle vertrouwen over
zijn moeilijkheden en zelfmoordgedachten te praten. En dit met iemand
die hij niet kent en ook nooit zal ontmoeten, en vooral iemand die onbe-

vooroordeeld luistert. Dit gesprek
moet de oproeper helpen om zijn crisismoment te overbruggen. Ook mensen die in hun omgeving of in hun
werk met suïcidaal gedrag worden
geconfronteerd, kunnen bij de
Zelfmoordlijn terecht. Zij krijgen
ondersteuning en richtlijnen over hoe
zij met personen met zelfmoordgedachten kunnen omgaan. Tot slot kunnen ook nabestaanden van zelfdoding
bellen naar de Zelfmoordlijn. De
beantwoorders van de Zelfmoordlijn
blijven steeds anoniem en ook de

oproeper hoeft zich niet bekend te
maken. Daarnaast blijft ook alles wat
tijdens de oproep werd gezegd en ook
het feit dat een bepaald persoon
gebeld zou hebben, volledig geheim.
De hoge zelfmoordcijfers in België
tonen het belang aan van de
Zelfmoordlijn. In 2006 kreeg de
Zelfmoordlijn 9.644 oproepen of
zowat 30 telefoontjes per dag. Een
goed gesprek kan een pijnlijke, drastische beslissing voorkomen.
De zelfmoordlijn - 24u/24u 02.649.95.55

Vrijwilligers gezocht
In maart en april 2008 vinden er
opnieuw opleidingen plaats voor nieuwe vrijwillige medewerkers voor de
Zelfmoordlijn, telefonische en onlinehulpverlening. Als vrijwillige beantwoorder van de Zelfmoordlijn, beantwoord je telefoons of chatgesprekken
van mensen die suïcidaal zijn of mensen die in hun omgeving met suïcidaal
gedrag worden geconfronteerd.
Als vrijwilliger moet je geen bijzondere opleiding genoten hebben. Toch
zijn er enkele belangrijke vereisten.
We zetten ze even op een rijtje:
- een engagement van minimum 16u
per maand (waarvan 1 nacht per 2
maanden). Het beantwoorden van de
telefoons kan enkel vanuit de locatie
in Brussel. Het online beantwoorden
kan wél van thuis uit;
- een open houding ten aanzien zelfmoord;
- jezelf goed in je vel voelen en voldoende draagkracht hebben;
- voldoende empathisch zijn;
- minimum 21 jaar zijn;

Voor de online vrijwilligers zijn er enkele
bijzondere vereisten:
- typvaardig zijn en voldoende vertrouwd
zijn met het medium (enkel chat);
- goed kunnen structureren.
Het Centrum biedt heel wat in ruil
voor jouw engagement: ze organiseren geregeld intervisies, waarin je je
ervaringen met andere vrijwilligers
kan delen en tips kan uitwisselen,
lezingen, ontspanningsactiviteiten,
enz.
Het Centrum organiseert zelf een
opleiding waarin je de nodige vaardigheden en kennis opdoet. Tijdens de
opleiding krijg je de nodige achtergrond omtrent gesprekstechnieken en
zelfmoord en wordt geoefend in het
voeren van een crisisgesprek. Na een
positieve evaluatie kan je van start aan
de Zelfmoordlijn. De opleiding vindt
plaats in het Centrum van Brussel. De
locatie is goed bereikbaar met het
openbaar vervoer.

De volgende vormingen voor kandidaat-vrijwilligers start in maart en
april 2008. Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met het secretariaat op het nummer 02.649.62.05 of
via leen@zelfmoordpreventie.be (vermeld steeds uw telefoonnummer en
wanneer u te bereiken bent).

Voor meer info kan u ook terecht
op de informatieavond op 5 februari 2008 om 19h in gemeenschapscentrum De Markten, Oude
Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Het
aantal plaatsen is beperkt. Vooraf
inschrijven op 02.649.62.05 of
secretariaat@zelfmoordpreventie.

Cultuur & Samenleving
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Tentoonstelling Jean-François Meur

Passie voor de stad op papier
Vorig jaar won Jean-François Meur de tentoonstellingswedstrijd “Leven
te Jette”. Zijn winnend ontwerp prijkte op het gemeentelijk handelsregister Leven te Jette, waarin alle handelszaken zijn opgenomen. Bovendien
mag hij als laureaat tentoonstellen in het Gemeentehuis. Van 12 tot 28
februari kan u in het Gemeentehuis genieten van deze kleurrijke tentoonstelling.
Jean-François Meur gebruikt de stad als centraal thema, die hij op zijn onnavolgbare wijze op papier zet.
Hij noemt zijn stijl socio-tekenen, waarbij hij met z’n tekeningen de toeschouwer wil sensibiliseren of tot
een uitwisseling wil komen. Voor z’n tekeningen gebruikt hij allerlei materiaal van een vulpen tot een koffie, asse of isobétadine. De kunstenaar is gepassioneerd door de stad, haar architectuur, haar werking en de
sociale breuken die haar karakteriseren.

Tentoonstelling Jean-François Meur
Van 12 tot 28 februari
In het Gemeentehuis - Wemmelsesteenweg 100
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30u
tot 14u en op donderdag van 13u tot 16u.

Brochure Talent Mix verzamelt
1001 cursussen
Het VGC heeft een nieuwe brochure klaargestoomd, met 1001 cursussen.
Ongeacht welke cursus je zoekt, van hedendaagse dans tot management,
van vegetarisch koken tot de geschiedenis van Brussel, je vindt het allemaal in de brochure “Talent Mix”. Het enorme aanbod aan cursussen in
het Brusselse kan zowel je vrije tijd verrijken als jouw kans op werk verhogen.
Wil je bij de start van het nieuwe jaar jouw
goede voornemens in de praktijk omzetten? Ben
je op zoek naar een cursus Breakdance? Of wil
je alles te weten komen over voetreflexologie?
De gratis brochure Talent Mix zal je hierbij
helpen. De brochure zit boordevol inspirerende ideeën om bij te leren, om creatief bezig te
zijn en je vrije tijd op een boeiende en leuke
manier in te vullen. Van dans en muziek over
koken en klussen tot sporten: het staat allemaal in het Grote Cursusaanbod. Zowel
voor kinderen als voor volwassenen, overdag of ‘s avonds, er is voor elk wat wils.
Of wil je liever een vak leren? Ook
hierbij kan deze brochure je een dienst bewijzen.
Ontdek snel het uitgebreide aanbod aan professionele vormingen. Met veel van deze beroepsopleidingen,
taal- of computercursussen kan je een volwaardig
diploma behalen. Om de combinatie met je werk
haalbaar te maken, kan je bij de overheid extra
dagen educatief verlof aanvragen.

Ook voor wie Nederlands leert of het al een
beetje spreekt, zijn er vele leuke activiteiten en
workshops. Zo kan je jouw Nederlands oefenen.
Bovendien staat bij elk van de cursussen een aanduiding van het taalniveau.
Inschrijven voor de cursussen kan steeds aan zeer
democratische prijzen. Bovendien zijn er vaak speciale tarieven voor wie het financieel moeilijk heeft.
U kan de gratis brochure Talent Mix aanvragen
bij het VGC. Telefonisch via het nummer
02.548.01.50 of via hun website www.vgc.be (doorklikken op cultuur, gemeenschapscentra, publicaties,
Brochure het grote cursusaanbod). Via hun website
kan je ook op zoek naar jouw favoriete cursus. Op
www.vgc.be/cursusaanbod kan je zoeken op cursus,
organisatie, gemeente, thema, onderwerp of doelgroep om jouw gedroomde cursus in het Brusselse te
ontdekken.

12

Jette Info nr 150  februari 2008 

Samenleving

Actieve opvang voor de Paasvakantie
Van 24 maart tot 4 april 2008
KIDS’ HOLIDAYS JETTE
Een keicool vakantieplein
De dienst Jeugd en Sport van de
gemeente Jette organiseert opnieuw,
op initiatief van Schepen van Jeugd
Benoît Gosselin, het vakantieplein
Kids’ Holidays Jette tijdens de paas- en
zomervakantie. Dit vakantieplein is
bestemd voor kinderen tussen 2,5 en 12
jaar. In het groene kader van het
Poelbosdomein, zorgen dynamische
jongeren voor de animatie en begeleiding. Het zijn stuk voor stuk gebrevetteerde of ervaren animators, bijgestaan
door de vakantiepleinverantwoordelijke. De kinderen brengen er de dag
door met talrijke activiteiten aangepast
aan hun leeftijd, zoals creatieve workshops, sporten, zwemmen, minigolf,
culturele bezoeken en andere...

komen uitleven tijdens de jaarlijkse
sportweek van GC Essegem. De
monitoren (sportleraars of studenten
LO) maken een gevarieerd programma dat gaat van eenvoudige maar leuke kringspelen tot circustechnieken en
kennismaking met bekende en minder
bekende sporttakken. Als het weer
het toelaat wordt er buiten gespeeld
en ‘s ochtends wordt er gezwommen
in het schoolzwembad.

Plankgas
Ook de tieners van 15 tot 18 jaar kunnen een actieve paasvakantie beleven.
Onder de noemer “Plankgas” krijgen ze
een initiatie theater, onder leiding van
de ervaren theaterrat Jan Fonteyn.
Plankgas loopt van 24 maart tot 28
maart in het Gemeenschapscentrum De
Zeyp (Ganshoren).

ATELIERS VAN
CAROLINE
Van knutselen tot circustechnieken
Kinderen van 4 tot 7 jaar kunnen
tijdens de paasvakantie opnieuw
terecht bij Ateliers van Caroline voor
een actieve vakantie in tweetalige
groepjes. Ze kunnen er deelnemen
aan een waaier aan activiteiten zoals
knutselen, theater, muziek en een initiatie circustechnieken. Dit in een
groen kader met een zandbak, luchtkasteel,... De thema’s die tijdens de
Paasvakantie aan bod komen zijn
“Aan de Waterkant” en “De Stadsrat
en de Veldrat”.
Info en inschrijvingen: Ateliers van
Caroline - Léon Theodorstraat 151
in 1090 Jette - GSM: 0476/73.64.83
- ateliersdecaroline@hotmail.com

‘s Middags staat er een warme maaltijd op het menu en in de namiddag
krijgen alle kinderen een vieruurtje.

Info en inschrijvingen:
GC Essegem - Leopold I-straat 329
- 02.427.80.39.

L’ABORDAGE
Tweetalige animatie

Info en inschrijvingen:
Gemeentelijke
Jeugddienst
Wemmelsesteenweg 100, 1ste verdieping, bureau 139 - tel: 02.423.12.47.

DE KINDERBOERDERIJ
Het leven op de boerderij

Bij het buurthuis L’Abordage in de
Esseghemwijk kunnen de kinderen
van 4 tot 7 jaar en vanaf 8 jaar terecht
voor tweetalige, actieve vakantieanimatie. Telkens wordt er rond specifieke thema’s gewerkt.

GC ESSEGEM
Kleuterweek
Gemeenschapscentrum Essegem
organiseert een kleuterweek voor kinderen van 3 tot 5 jaar. De kleuterweek
is reeds volzet.

Sportweek
Van 31 maart tot 4 april kunnen de
kinderen tussen 6 en 11 jaar zich

Tijdens de schoolvakanties leren de
kleine stedelingen op de Kinderboerderij
het leven op de boerderij kennen, kunnen ze de dieren verzorgen, artisanale
producten vervaardigen,...
De kinderen worden actief betrokken bij het boerderijleven en worden
begeleid door polyvalente animators.

Info en inschrijvingen: L’Abordage
- Jules Lahayestraat 169 - 1090
Jette - 02.425.87.85 (op maandag
van 16u tot 18u).

Speelplein 2008
Animators(trices) gezocht
voor Kids’ Holidays Jette!
In het kader van de vakantiestages
voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar op
de vakantiespeelpleinen in het
Poelbosdomein, is de gemeente op
zoek naar animators(trices) om de
kinderen op te vangen gedurende de
zomervakantie. De gemeente biedt
een interessante vergoeding en een
dagelijkse warme maaltijd aan.
De animators(trices) kunnen
terecht in een prachtig groen kader,
op twee stappen van het Koning
Boudewijnpark.
Als je ouder bent dan 17 jaar, ervaring hebt als of een brevet van monitor, aarzel dan niet om je kandidatuur
te stellen. De ideale gelegenheid voor
een interessante vakantiejob met een
goede verdienste.
De uurlonen:
Coördinator(-trice): 14 €/uur;
Secretaris(-esse): 10 €/uur;
Pleinleid(st)er: 12 €/uur;
Animator(-trice) leerkracht: 10
€/uur;
Animator(-trice) in het bezit van een
brevet: 8,50 €/uur;
Animator(-trice) zonder brevet: 6,50
€/uur;
Als je geïnteresseerd bent om als
animator aan de slag te gaan of
voor bijkomende inlichtingen, kan
je contact opnemen met de
gemeentelijke dienst Jeugd en
Sport - Tel: 02.423.12.93.

Info en inschrijvingen:
Kinderboerderij - Kleine SintAnnastraat 172 - tel: 02.479.80.53

Kandidaten gezocht
voor de Gouden Ketjes

6 categorieën,
5.000 € prijzengeld

De kracht van verandering vormt het thema van 2008
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) reikt dit jaar voor de
tweede keer de Gouden Ketjes uit. Met deze jaarlijkse geldprijzen wil de VGC
Brusselse baanbrekers in de kijker plaatsen. Dit jaar staan de Gouden Ketjes in het teken van
verandering. De prijzen voor deze tweede editie gaan naar voorvechters die een frisse wind
laten waaien door Brussel, dit kunnen zowel personen, organisaties als bedrijven zijn.
Er worden 6 Gouden Ketjes uitgedeeld. Onderwijs, voor wie kort op de
bal speelt in de snel evoluerende wereld
van onderwijs en vorming. Welzijn &
Gezondheid, voor wie zich op een bijzondere manier inzet om iedereen te
laten genieten van de spectaculaire evoluties binnen deze sector. Cultuur, voor
diegenen die gedateerde tradities ach-

ter zich laten en op zoek gaan naar culturele vernieuwing. Sport, voor organisaties of personen die hun sportprogrammering vernieuwen en afstemmen
op de veranderende Brusselse realiteit.
Kleurrijk Brussel, voor degenen die er
in slagen hun toekomstvisie van een
etnisch-cultureel bont en tolerant
Brussel om te zetten in opmerkelijke

initiatieven. En tenslotte de Gouden
Ket van het Jaar, voor de ‘witte raaf’ die
zich op een uitzonderlijke wijze inzet
voor positieve verandering in Brussel.
Opgelet, u kan zich slechts inschrijven
voor één prijs.
Denkt u in aanmerking te komen
voor een Gouden Ketje? Dan kan u
zich inschrijven tot 29 februari 2008.

Vul het deelnameformulier in op
www.goudenketjes.be. Stuur één
exemplaar op per post vóór 29 februari
2008 én mail één exemplaar naar
goudenketjes@vgc.be.
Meer info: VGC - Gouden Ketjes Lombardstraat 41 - 1000 Brussel
tel: 02.548.01.54
e-mail: goudenketjes@vgc.be.

Jette, een bruisende gemeente
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Jeugdboekenweek
in de Jetse bib
Van 1 maart tot 16 maart is het opnieuw
Jeugdboekenweek. De Jetse bib neemt naar jaarlijkse gewoonte deel aan dit initiatief met allerlei
activiteiten voor de scholen. Rond het centraal
thema “Mooi” wordt het programma aangepast aan
de verschillende leeftijdsgroepen.
Het thema leent zich perfect om de kinderen in
de bib hun gading te laten vinden. Mooie boeken.
Mooie verhalen die ontroeren. Verhalen van mensen van wie het gedrag uitstijgt boven egocentrisme
en eigenbelang, mensen die zich inzetten voor
anderen, voor het welzijn en de toekomst van de
wereld. Mooi om naar te kijken. Boeken die opvallen door hun prenten, hun kleuren...
Vanzelfsprekend worden ook de boeken over kunst
en kunstenaars mee opgenomen in dit thema. En
tenslotte ook: mooi anders. Verschillen constateren
en registreren en in het mooiste geval ook waarderen.

De leerlingen worden opgedeeld in vier leeftijdsgroepen: de kleutertjes, het eerste leerjaar, het
tweede leerjaar, de tweede graad en de derde
graad. Voor de kleutertjes loopt er een vertel- en
knutseluurtje, verzorgd door studenten van het
departement
lerarenopleiding
van
de
Erasmushogeschool. Het eerste leerjaar wordt vergast op workshops dramatische expressie door
Gina Rliti. Voor het tweede leerjaar brengt
Mijnheer Zee een verhalenvoorstelling. De leerlingen
van de tweede graad kunnen genieten van rasverteller Joe Baele en voor de derde graad verzorgt
Hilde Rogge onder muzikale begeleiding vertelateliers.
Nederlandstalige Openbare Bibliotheek Jette Kardinaal Mercierplein 6 - Tel: 02.427.76.07 www.jette.bibliotheek.be

Komedienamiddag, infonamiddag
en uitstap Dendermonde voor de Jetse senioren
2008 werd meteen goed in gezet voor de Jetse senioren. Op initiatief van Schepen Brigitte De Pauw organiseerde de gemeentelijke dienst senioren begin 2008
een bezoek aan de theatervoorstelling “Ambras op de
Vismet” van het Brussels Volkstejoêter. Deze maand
staat er een komedienamiddag op het programma en
tijdens de maand maart een infonamiddag en een uitstap naar Dendermonde.

Wat moet ik doen
als een dierbare
overlijdt ?

Dendermonde

“Waarom nu? Waarom zo vroeg?
Waarom valt het mij zo zwaar?...”
Het zijn stuk voor stuk vragen waar
mensen mee zitten bij het overlijden
van een dierbare.

We vertrekken op het Kardinaal
Mercierplein richting Wondelgem
voor een bezoek aan het bedrijf
RABEKO. We genieten alvorens
onze rondleiding te starten van een
lekker kopje koffie met croissant.

In “Speciaal voor U” keert Koen
terug naar zijn oorspronkelijk liederlijk verleden en verlangen met eigen,
licht humoristische nummers!

Wat moet ik doen? Wie moet ik
verwittigen? Hoe ga ik het financieel
beredderen? Hoe moet ik de nalatenschap regelen? Kon ik deze schikkingen op voorhand reeds nemen?

In “Speciaal voor U” lig je niet permanent schuddebuikend plat van het
lachen, je krijgt echter wel een ongeëvenaarde authentieke Koen voorgeschoteld die je met plezier een kruisbestuiving brengt tussen lach en traan,
tussen “Comedy and song”!

Om u door al die moeilijke momenten heen te helpen en uw vragen te
beantwoorden staan er deze namiddag
een notaris, een begrafenisondernemer en een gemeentelijk ambtenaar
klaar om alle nodige en nuttige info te
geven.

Omstreeks 11.15u na het bezoek
rijden we door naar Restaurant Den
Notendijk waar ons een heerlijk paasmenu wordt aangeboden. In de
namiddag zal een fantastisch orkest
ons een spetterende dansnamiddag
bezorgen!

Momenteel is hij tekstschrijver voor
de raadkamer met Geena Lisa op
Radio 2, de Bovenste Plank op één,.....

Wanneer? 18 maart om 14u
Waar? Polyvalente zaal van de
Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6
Inkom: gratis

Komedienamiddag
Koen Dewulf Speciaal voor U

Inlichtingen: Carmen Demeyer
tel. 02.423.12.67
e-mail: cademeyer@jette.irisnet.be

20 maart 2008

Het bedrijf RABEKO is een familiaal bedrijf. Er wordt vooral confituur
op ambachtelijke wijze geproduceerd,
d.w.z. in kleine ketels met kwaliteitsfruit, vers citroensap en suiker en korte kooktijden om de vitaminen te
behouden. Na amper 2 jaar behaalden
zij met deze producten de eerste prijs
op de Europese wedstrijd voor
ambachtelijke bedrijven (de gouden
Master genoemd) voor confituren, en
de tweede prijs voor de “Choco light”.

20 februari 2008

Voor inschrijvingen kan u terecht
bij
de
dienst
“Senioren”,
Gemeentehuis
van
Jette,
Wemmelsesteenweg 100 (bureau
029 - Gelijkvloers), dagelijks van
10u tot 11.30u, behalve op donderdag van 14u tot 15.30u.

18 maart 2008

Wanneer? 20 februari om 14.30u
Waar? Polyvalente zaal van de
Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6
Prijs? 5 €

En toch heeft u nauwelijks de tijd
gehad om te beseffen wat u is overkomen of rijzen al een hele boel praktische problemen.

We sluiten af rond 18u.
Wanneer? 20 maart
Vertrek om 8.15u op het Kardinaal
Mercierplein
Prijs? 49 €
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Wedstrijd “Jette in vervlogen tijden”

Wedstrijd oude foto’s

Win het fotoboekje
boordevol oude beelden van Jette
Het uitzicht van de gemeente Jette evolueerde fel doorheen haar eeuwenlange geschiedenis. Aardewegen werden
grote verkeersassen, pleinen werden ingericht, kastelen
neergehaald,... Op deze foto’s ontdek je hoe Jette er enkele
tientallen jaren geleden uitzag. Een vervlogen geschiedenis...

Vul de juiste straat in onder de foto’s. Vul uw gegevens
in op het antwoordstrookje en stuur dit naar de Dienst
Communicatie
Gemeentebestuur
Jette
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette, vóór 20 februari 2008.

Als u erin slaagt om de juiste straat te verbinden met de
juiste foto, wint u het fotoboekje dat het gemeentebestuur
deze maand uitbrengt. De winnaars worden in het maartnummer van Jette Info bekendgemaakt. Ook de juiste
oplossingen krijgen een plekje in de volgende krant, waarbij we de oude foto’s zullen vergelijken met de huidige
inrichting van de openbare ruimte.

Indien u alles correct hebt, ontvangt u het fotoboekje
met een dertigtal oude foto’s en een woordje uitleg die de
geschiedenis van onze gemeente prachtig illustreren. Hebt
u niet gewonnen? Geen nood, u kan het boekje kopen voor
de luttele som van 5 €. Bovendien steunt u hiermee het
goede doel aangezien dat het ingezamelde geld geschonken
wordt aan het sociaal restaurant l’Ange gardien.

Hoe deelnemen?

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Antwoordstrookje Fotowedstrijd
Opsturen naar de Dienst Communicatie - Gemeentebestuur Jette - Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette, vóór 20
februari 2008
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Kardinaal Mercierplein
Van Bortonnestraat
Sint-Pieterskerkstraat
Jetsesteenweg
Léon Theodorstraat
Léopold I-straat
Tiebackxstraat
Laneauplein
Sint-Norbertusstraat
Tuinwijkplein
Wemmelsesteenweg

Naam & Voornaam:

Adres:

.

Wedstrijd “Jette in vervlogen tijden

Fotoboekje illustreert
de Jetse geschiedenis
Het gemeentebestuur brengt deze maand een
boekje uit boordevol oude foto’s die de Jetse
geschiedenis prachtig illustreren. De foto’s van
de fotowedstrijd worden er in opgenomen,
samen met nog vele andere prachtige beelden
van oude wegen, kastelen, pleinen,... Daarnaast
krijgt u ook nog een woordje uitleg over de rijke Jetse geschiedenis.
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Jette d’
Antan

U kan dit boekje vanaf 3 maart kopen aan het
onthaal van het gemeentebestuur, voor de luttele som van 5 €. Hiermee bent u niet alleen een
mooi werkje over de geschiedenis van uw
gemeente rijker, maar steunt u bovendien het
goede doel. Het ingezamelde geld gaat integraal
naar het sociaal restaurant l’Ange gardien.

Jette, van Karel IV
tot een dorp in de stad

Jette in
Ver vlog
enTijde
n

Jette was gedurende vele eeuwen een plattelandsgemeente, net
zoals alle gemeenten rond Brussel. Vanaf de 19de eeuw zou onze
gemeente echter meer veranderen dan alle andere eeuwen
samen. Tijdens het interbellum begon de gedaantewisseling tot
verstedelijkte gemeente. Na 1950 kwam deze evolutie nog in een
stroomversnelling om begin 21ste eeuw het Jette te vormen zoals
wij dit kennen, een plek met de gemoedelijkheid van een dorp
met de voordelen van een stad.
Evenwicht tussen woongebied
en economische activiteiten
In 1095 verschijnt de naam van de gemeente voor de
eerste maal in teksten, onder de naam “Jetta”. Later evolueerde de naam tot “Getta” in 1146, “Jhet” in 1220, “Iette”
in 1389 en “Yette” in 1435.
In de Middeleeuwen had Jette een zeker belang in de
omgeving, vermits het tijdens deze periode de residentie
was van een schepen wiens juridische bevoegdheid uitspreidde over tien dorpen. In de bevoegdheid van Schepen
van Jette, oefende hij recht uit in naam van de Prins. Deze
rechtbank nam de traditie van Ukkel over en had dus eveneens een zegel. In de 16de eeuw werd het Schepenschap
van Jette verdeeld, wanneer de dorpen waarover het
bevoegdheid had, verdeeld werden onder verschillende
Heren.

Evolutie
bewonersaantal
Jette
1831 ................ 1.962
1895 ................ 7.706
1904 ................ 12.237
1955 ................ 30.792
1971 ................ 40.828
1998 ................ 38.792
2008 ................ 45.033

Tot in 1644 was Jette een oude heerlijkheid, die toebehoorde aan verschillende particulieren.
De Baron van Bouchout verkreeg Jette, tijdens een
openbare verkoop, van Karel IV, koning van Spanje. In
1659 werd het graafschap Jette opgericht, onder de naam
van “Sint-Pieters-Jette”. De gemeente behoorde op dat
moment toe aan François de Kinschot, Heer de Rivieren.
Al deze gronden kwamen na huwelijk, met de titel van
Graaf van Sint-Pieters-Jette, toe aan Paul-Philippe de
Villegas, broer van Jacques-Ferdinand de Villegas, Baron
van Hovorst, Heer de Viersel, Bouchout, enz... en voorzitter van de Rekenkamer. Tot de 19de eeuw bleef Jette zo
goed als onveranderd, met voornamelijk landbouwers als
bewoners. Met de industrialisering onderging ook Jette een
belangrijke evolutie. Het treinstation zorgde vanaf 1861 als
belangrijke verkeersas dan weer voor een volkstoename
rond het Kardinaal Mercierplein.

Het evenwicht tussen woongebied en economische activiteiten werd steeds bewaard. Als groene long van het
noord-oosten van de hoofdstad, vindt men in Jette het
natuurreservaat Poelbos en het Koning Boudewijnpark,
dat zich uitstrekt over een honderdtal hectaren.
Jette is eveneens een gezinsvriendelijke gemeente, waar
het goed leven is. De “Kinderboerderij”, aan de zoom van
Koning Boudewijnpark, zorgt ervoor dat de jonge stedelingen geïnitieerd worden in de milieubehoud en -bescherming. Rond het Spiegelplein klopt het handelshart van de
gemeente, met vele winkels en elke zondag een van de
grootste markten van Brussel. Het sociale leven bloeit er
ondermeer door de vele sport- en culturele infrastructuur
en verenigingen. Mensen van elke leeftijd vinden in Jette
wel iets naar hun gading.
Ondanks de opzienbarende evolutie die onze gemeente
ondergaan heeft de voorbije eeuw, is ze trouw gebleven aan
haar karakteristieken van een gemeente met een leefomgeving op maat van haar bewoners. Jette draagt haar naam
“Een dorp in de stad” met verve en trots.
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Agenda

Tentoonste
lling Jean-F
rançois Me
ur
Van 12 tot
28 februari

Van 12 tot 28
februari kan
Gemeentehu
u in het
is genieten va
n deze kleurr
toonstelling
ijke tenvan Jean-Fra
nçois Meur.
Jean-Franço
is Meur gebru
ikt de stad al
centraal them
s
a, die hij op
zijn onnavolg
bare
wijze op pap
ier zet..
Tentoonste
lling Jean-F
rançois Me
Van 12 tot
ur
28 februari
In het Gem
ee
Wemmelsest ntehuis
eenweg 100
Maandag, d
insdag, woe
nsdag en vri
van 8.30u to
jdag
t 14u en op
donderdag
van 13u tot
16u.

Navexpo 2008
8
Van 12 januari tot 17 februari 200
expo
Jaarlijks belicht de tentoonstelling Nav
. Dit jaar
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uit het
is het de beurt aan de woeste mannen
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(Tiebackxstraat 14)

Het levensverhaal van Mel Bonis
in woord en muziek
25 februari 2008
Op maandag 25 februari 2008 wordt in de
Abdij van Dieleghem het levensverhaal
verteld van de talentrijke componiste Mel
Bonis. Een mooie geschiedenis die verteld
wordt met muziek en woord.
Het levensverhaal van Mel Bonis in
woord en muziek
25 februari 2008 om 20u
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Leerlingenuitvoering Dans
21 februari 2008
19u in de
Op donderdag 21 februari kan u om
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n
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gen
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de stuvan
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leer
de
dansvoorstelling van
ke
telij
een
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s
dierichting dan
rtel.
Moo
de
Van
M.
muziekacademie
Leerlingenuitvoering Dans
21 februari 2008 om 19u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10

Uit de Veren
Verdraaid doo
r Theater Hu
tsepot
Zondag 24 fe
bruari
Op zond
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Navexpo 2008

Van drakenboten tot vikingzwaarden
Scandinavië vormt de gast van Navexpo editie 2008. Elk jaar belicht deze tentoonstelling
een onderdeel van de scheepsvaartgeschiedenis. Nadat in 2007 de beroepen op zee aan de
beurt waren, volgt Navexpo dit jaar het spoor van de Vikings, die als ware koningen over de
zee heersten. Dit volk waren bijzonder bedreven in de scheepsnavigatie hetgeen een belangrijke invloed had op de ontwikkeling van hun beschaving.
De liefhebbers van avontuur kunnen genieten van de verschillende vitrines en de mooie
reproductie van een drakenboot die de grote zaal vult op de eerste verdieping van de Abdij
van Dieleghem.
Runes, juwelen, werktuigen, scènes uit het dagelijkse leven, bootschaalmodellen,... De
expo biedt een ruim overzicht aan kleine en grote objecten rond het thema. Ook de liefhebbers van de 9de kunst komen aan hun trekken tijdens Navexpo, want de stripheld Thorgal
vergezelt de bezoekers doorheen hun visite.

Navexpo 2008 stelt voor
“De Vikings! De koningen van de zeeën”
nog tot 17 februari 2008
elke dag van 10u tot 12u en van 14u tot 17u tijdens het weekend van 10u tot 18u gesloten op maandag
in de Oude Abtswoning van Dieleghem
(Tiebackxstraat 14)
Info: Abdij van Dieleghem - 02.479.00.52
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Muziekacademie organiseert
originele optredens
Muziekacademie M. Van de Moortel
Wilgstraat 1
Tel: 02.426.72.94
Directie: Véronique Honnay
E-mail: muziekacademiemvdm@yahoo.com
www.freewebs.com/muziekacademie_jett

De gemeentelijke Nederlandstalige muziekacademie M. Van de Moortel telt
meer dan 300 leerlingen die samen ingeschreven zijn voor meer dan 30 vakken. Van notenleer tot samenzang, van piano tot saxofoon. Jong en oud is welkom om hun favoriete muziekinstrument onder de knie te krijgen of om hun
muzikale kunde (verder) te ontwikkelen. De muziekacademie organiseert ook
regelmatig concerten. Klassiek, jazz, leerlingenuitvoeringen,... Deze maand en
begin volgende maand staan het concert met de muziek van Mel Bonis, leerlingenuitvoeringen dans en muziek en Kreatief jong Brussel op het programma.

Leerlingenuitvoering Dans
21 februari 2008
Op donderdag 21 februari kan u
om 19u in de Gemeentelijke Feestzaal
genieten van de leerlingenuitvoering
Dans. De leerlingen van de studierichting dans krijgen de kans om hun
beste beentje voor te zetten voor
publiek, ouders en sympathisanten.
Leerlingenuitvoering Dans
- 21 februari 2008 om 19u
Gemeentelijke Feestzaal,
Kardinaal Mercierplein 10

De prachtige muziek van Mel
Bonis wordt gebracht aan de hand van
piano en fluit die de mezzo-sopraan
begeleiden.
Het levensverhaal van Mel Bonis
in woord en muziek
25 februari 2008 om 20u
in de Abdij van Dieleghem,
Tiebackxstraat 14
Aanvang: 20u stipt / deuren: 19.30u
Prijs: 1 € voor leden van de vriendenkring van de academie en 5 € voor
niet-leden

Concert Mel Bonis

Leerlingenuitvoering Muziek

25 februari 2008

28 februari 2008

Op maandag 25 februari 2008
wordt in de Abdij van Dieleghem het
levensverhaal verteld van de talentrijke componiste Mel Bonis. Hilde en
Greet Michielsen brengen het verhaal
van een vrouw met ambities in een tijd
dat er van vrouwenemancipatie nog
geen sprake was. Een vrouw die vasthoudt aan een streng geloof en strenge morele principes en daarom lijdt
onder een verboden liefde. Het levert
een mooie geschiedenis op die verteld
wordt met muziek en woord.

Op donderdag 28 februari is het de
beurt aan de leerlingen Muziek om te
tonen wat ze de voorbije maanden
aangeleerd hebben. Het prachtige
kader van de Abdij van Dieleghem
vormt hiervoor de perfecte omgeving.
Leerlingenuitvoering Muziek
28 februari 2008 om 19u
in de Abdij van Dieleghem,
Tiebackxstraat 14

Kreatief jong Brussel
2 maart 2008
Op zondag 2 maart 2008 om 11u
kan u in de gemeentelijke feestzaal
(Kardinaal Mercierplein 10) terecht
voor het optreden van de muziekacademie in het kader van Kreatief jong
Brussel. De jongste leerlingen (5, 6 en
7 jaar) van de klassen creatief musiceren, intrumentinitiatie en woordspelen zullen voor een fris en sprankelend
optreden zorgen.
Kreatief jong Brussel
2 maart 2008 om 11u
Gemeentelijke feestzaal,
Kardinaal Mercierplein 10

Expo Essegem

Uit de Veren

Expo Essegem is het tentoonstellingsproject van het gemeenschapscentrum.
Het centrum biedt de bezoekers maandelijks een kijk op het werk van een
artiest. Zowel professionele als amateurkunstenaars komen aan bod. Litho,
fotografie, pentekeningen, olieverf,… Vanuit het hart, vanuit woede of innerlijke liefde, zwart-wit, kleur,... Expo Essegem is kleinschalig maar laat de artiest
vrij in z’n meningsuiting om het publiek te beroeren.

Een gezellige gezinsuitstap waarin ontspanning, cultuur en lekker ontbijten
centraal staan. De laatste zondag van de maand organiseert GC Essegem een
leuke theatervoorstelling voor het hele gezin: poppentheater, muziektheater,
interactief theater. Een uitgebreid ontbijtbuffet staat klaar vanaf 8.30u. De kinderen kunnen zich uitleven in de huisjes, op de matten, met de hoelehoeps. Om
10.30u start het theateravontuur.

Bart Meyvis

Verdraaid door Theater Hutsepot

22 februari tot 17 maart

Zondag 24 februari

De mens vormt de inspiratiebron van Bart
Meyvis. Hoe gedragen mensen zich in hun omgeving en in welke mate speelt de culturele achtergrond een rol? Hoe reageert de mens op de aanwezigheid van de camera? Kan een fotograaf een
realistisch beeld geven van het dagelijkse leven?
Met zijn camera probeert hij op deze vragen een
antwoord te geven.

Een heel visuele voorstelling, zonder woorden maar rijkelijk muzikaal
ondersteund. Alles draait om een levende pop en haar grote draaiende blokkendoos. Een tocht langs cirkels, vierkanten en driehoeken, bollen, kubussen
en piramiden. Een reis langsheen de verschillende kleuren. Een uitstap vol
gevoelens. En dan samen thuiskomen en beseffen dat ‘samen’ verdraaid verrassend kan zijn.
De nieuwe brochure met het voorjaarsprogramma van het gemeenschapscentrum Essegem is er. Hierin vindt u alle activiteiten, de voorstellingen “Uit
de Veren”, Expo Essegem, de Jota-cursussen,... Vraag deze brochure bij het
gemeenschapscentrum.

Info: Gemeenschapscentrum Essegem Leopold I-straat 329 Tel: 02.427.80.39

