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Internationale Dag tegen Geweld op
Vrouwen buigen we ons over een
probleem in de samenleving dat
zeker gedurende 24 uur per jaar onze
aandacht verdient. De Verenigde
Naties schatten dat wereldwijd bijna
70% van de vrouwen minstens één
keer geconfronteerd geweest is met
één of andere vorm van geweld enkel
omdat ze tot het vrouwelijk geslacht
behoort. In een poging de controle
over iemand te krijgen, maken sommige mensen gebruik van ontoelaatbaar geweld. Of het nu in België,
Mali of Bangladesh is, op straat of in
een comfortabele villa,… vrouwen en
meisjes verdienen evenveel respect
als mannen.
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Van op de banken van de gemeenteraad…
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de gemeentegebouwen of over de aanstelling van een leerkracht in de gemeenteschool,… Dit zijn
maar enkele voorbeelden van de bevoegdheden van de gemeenteraad. Hieronder
vindt u de belangrijkste punten van de gemeenteraad van 29 september 2010.

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

Eedaflegging Mevrouw Nsikungu Akhiet
Op 30 augustus bood gemeenteraadslid Mevrouw Amal Meqor het ontslag uit haar mandaat aan. Mevrouw Nsikungu
Akhiet werd destijds verkozen als eerste opvolgster op dezelfde lijst als Mevrouw Meqor en werd bijgevolg gevraagd deze
laatste op te volgen als gemeenteraadslid. Zij aanvaardde het mandaat en legde de eed af in handen van Burgemeester
Hervé Doyen die haar welkom heette in de gemeenteraad.

Sterilisatiecampagne zwerfkatten
De gemeenteraadsleden hebben ingestemd met een beslissing van het college wat betreft de sterilisatiecampagne van
zwerfkatten. Met de financiële hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de gemeente de zwerfkattenpopulatie
naar beneden halen. Het kan hierbij rekenen op de vzw Chat Libres, die zal instaan voor de logistieke steun en het uitvoeren van de sterilisatie. Op pagina 11 van deze Jette Info leest u meer over de zwerfkattenproblematiek.

Handvest van de Diversiteit
Ten slotte besliste de gemeenteraad het “Handvest van de Diversiteit” in de Openbare Sector van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te ondertekenen, waarbij verschillende initiatieven genomen worden om de diversiteit in Jette en
in het gemeentebestuur te promoten. Meer hierover en over het handvest in kwestie vindt u in Jette Info van december.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 24 november om 20u
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.
U vindt de dagorde voor elke gemeenteraad op de website www.irisbox.irisnet.be. De volledige inhoud
van de gemeenteraadzitting wordt de dag nadien gepubliceerd op deze website.

Geweld heeft geen plaats in onze samenleving

van de BGM

1 op 5 vrouwen heeft af te rekenen met gezinsgeweld. Een cijfer dat schrikbarend hoog ligt. Ook kinderen hebben te vaak te lijden onder geweld, net als
senioren en zelfs mannen, waarbij het geweld veelal psychisch van aard is. Telkens
is er sprake van verwerpelijk gedrag dat gepaard gaat met geweld of dreiging met
geweld en dat desastreuze gevolgen heeft voor het slachtoffer.

Gezinsgeweld komt vaker voor dan men denkt. Dit geweld kan zowel fysiek,
seksueel als psychisch zijn. Het is geen eenmalig feit, maar ontstaat vaak heel
geleidelijk door kleine vernederingen, toenemende controlezucht, machtsmisbruik en dan volgt al snel de eerste klap. Bovendien komt dit voor in alle socioeconomische milieus, ongeacht de sociale status, leeftijd, opleidingsniveau,
beroep, herkomst of geloof.

Woord

De kwetsende commentaren, de vernederingen, de slagen, het seksueel misbruik,... Ze hebben een nefaste invloed op de betrokken personen, zowel op korte als op lange termijn.
Gezinsgeweld ondermijnt het zelfbeeld, isoleert de slachtoffers, bemoeilijkt toekomstige relaties,... om van
de fysieke pijn nog maar te zwijgen.
Het is belangrijk dat we als overheid een duidelijk standpunt innemen in deze problematiek. Als
gemeentelijk bestuur keuren we elke vorm van geweld af. Als er kwetsbare personen bij betrokken zijn
zoals senioren, kinderen of vrouwen, wordt de problematiek extra wrang.

Via het dossier rond partnergeweld willen we dit probleem aankaarten, met achtergrondinformatie, cijfers, informatie over hulporganisaties,... Het stripverhaal dat u deze maand bij uw gemeentelijke informatiekrant vindt, helpt ons om deze boodschap duidelijk over te brengen. Zonder dat we veel woorden nodig
hebben, wordt via enkele typische situaties duidelijk gemaakt dat geweld uit den boze is. Niet alleen de slagen en dreigementen, maar ook de verwensingen en onterende opmerkingen.
In onze maatschappij zou respect voor elkaar centraal moeten staan en zou elke vorm van geweld gebannen moeten worden. Laat ons daarom met z'n allen werken aan een geweldloze samenleving.
Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

Uurrooster gemeentediensten
Dienst Bevolking, Burgerlijke Stand
en FIBEBO (financiële dienst):
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 16u
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer: gesloten op
dinsdag

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: 02.422.46.75

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90
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Petitie voor het behoud
van het Laarbeekbos
Door de uitbreiding van de Brusselse ring zou deel van natuurgebied verdwijnen
De Vlaamse overheid wil het aantal rijstroken op de Grote Ring rond
Brussel uitbreiden van zes tot zestien. Het doel van deze beslissing is de
toenemende verkeersdrukte en verkeersproblemen op te lossen.
Deze uitbreiding van de ring houdt echter in dat
er 5 hectaren van het Laarbeekbos, een beschermd
natuurgebied, zouden moeten verdwijnen. Dit kostbaar natuurgebied, met een unieke fauna en flora,
moet echter absoluut beschermd worden. Daarom
zal de gemeente Jette, op initiatief van Schepen van
Leefmilieu Claire Vandevivere, al het mogelijke
doen om zich te verzetten tegen dit project. Als u
het met ons eens bent, kan u de petitie ondertekenen op onze website: www.jette.be/petitie
Niet alleen zou er via deze uitbreiding een uniek
natuurgebied verloren gaan, maar bovendien zou
deze uitbreiding een aanzuigeffect veroorzaken
waardoor het binnen de tien jaar opnieuw even druk
zou zijn, met meer CO2, meer fijn stof, meer lawaaihinder,... tot gevolg.
De uitbreiding van de ring zou dus nefaste gevolgen hebben voor onze gezondheid, voor de fauna en
flora en zou meer verkeer met zich meebrengen. Dit
terwijl er voldoende andere mogelijke maatregelen
zijn om het verkeer te beperken of vlotter te laten
verlopen. Het openbaar vervoer en carpoolen financieel aantrekkelijker maken voor werknemers, de
fiscale voordelen voor bedrijfwagens beperken,
flexibele arbeidsuren,..

27 november 2010

Inhuldiging en
natuurwandeling
Op 27 november 2010 om 11u huldigt het
gemeentebestuur twee borden in aan het
Laarbeekbos tegen de uitbreiding van de ring en
voor het behoud van het Laarbeekbos. Deze
inhuldiging wordt gecombineerd met een wandeling door het Laarbeekbos, zodat iedereen de
prachtige fauna en flora van dit natuurgebied kan
ontdekken.
Iedereen is van harte welkom om het gemeentebestuur te vervoegen aan de Laarbeekchalet voor
de inhuldiging, gevolgd door de natuurwandeling,
om te eindigen aan de volktuintjes waar het glas
geheven wordt. Hoe meer volk, hoe groter de
impact van de actie.
Petitie voor het behoud van het Laarbeekbos
Teken de petitie
www.jette.be/petitie

De dienst Demografie gesloten
op 14 december 2010

Permanentie Burgemeester

De dienst Demografie (Bevolking) zal uitzonderlijk gesloten zijn voor het
publiek op dinsdag 14 december 2010 wegens informaticaonderhoud binnen
de dienst.

In de handelsgids Leven te Jette was er een zetduivel gekropen, in de vermelding van de permanentie van de Burgemeester. Hierbij geven we u de
juiste gegevens:

Hierdoor zal geen enkel document (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs,...)
op deze dag kunnen afgeleverd worden en zal er geen enkele administratieve
procedure (inschrijving in de gemeente) uitgevoerd kunnen worden. De personen die zich dus op 14 december aanmelden aan het Gemeentehuis voor de
dienst Demografie zullen een andere dag moeten terugkeren. Denk eraan!

Permanentie Burgemeester Hervé Doyen
Donderdag van 16.30u tot 18u
Wemmelsesteenweg 100

Rechtzetting Leven te Jette
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Een job in de openbare sector...
De Gemeente Jette werft aan (m/v):

Meer info ?
• Surf naar onze website:
www.jette.be - doorklikken op
tewerkstelling

Verantwoordelijke
van de cel “vreemdelingenzaken”

• Gelieve uw kandidatuur (curriculum vitae en motivatiebrief) bij
voorkeur
te
mailen
naar
jobs@jette.irisnet.be, te faxen naar
02.422.31.95, of te sturen naar de
Gemeente Jette - Dienst HRM (Cel
Aanwerving
en
Selectie)
Wemmelsesteenweg 100 - B-1090
Jette

• niveau A (Bestuurssecretaris) of B (Administratief secretaris) – voltijds
contract van onbepaalde duur - aanwerving begin 2011
• Master/Licentiaat of Bachelor/Graduaat in de Rechten of in de
Menswetenschappen, en / of werkervaring in het vreemdelingenrecht of een
juridische ervaring in de brede zin van het woord die u toelaat om het vreemdelingenrecht vlug onder de knie te krijgen en vlot in de praktijk om te zetten

Schoolbemiddelaar
• niveau B - Technisch secretaris - Voltijds contract van onbepaalde duur - aanwerving eind 2010
• Bachelor/Graduaat in een psychosociale richting

Raadpleeg ook geregeld de
website van de gemeente
(www.jette.be,
rubriek
“Economie en Tewerkstelling –
Werkaanbiedingen) voor de vacatures bij het OCMW van Jette.

Steward openbare ruimte
• niveau D (adjunct-arbeider) of E (hulparbeider) - Voltijds contract van onbepaalde duur – aanwerving begin 2011
• Diploma van Lager Secundair Onderwijs, voor niveau E is geen diploma vereist
• Functiegebonden ervaring

Jette bevordert gelijke kansen. Kwaliteit van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht,
seksuele geraardheid, leeftijd, afkomst of handicap.

Huishoudelijke hulp… onderscheid
maken tussen commercieel en sociaal
De sector van de huishoudelijke hulp doet het uitstekend. Diensten(cheques)ondernemingen gespecialiseerd
in huishoudelijke hulp rijzen als paddenstoelen uit de grond. Maar huishoudelijke hulp is meer dan strijken
of de boodschappen doen. Ook het OCMW van Jette geeft huishoudelijke hulp voor wie een aanvraag indient.
Misschien moeten we eens nader ingaan op de taken van de verschillende spelers op de dienstenmarkt.
Dienstenondernemingen bieden diensten aan die voornamelijk bestaan uit
huishoudelijke hulp: poetsen, strijken, kleine werkjes opknappen in de tuin en
boodschappen doen. De geleverde diensten blijven binnen dit kader en kosten
7,50 euro per gepresteerd uur (5,25 euro na aftrek), onafhankelijk van het inkomen van de aanvrager. Rekening houdend met het ritme van onze huidige
samenleving, zijn het vooral de actieve bevolking en de autonome senioren die
er gebruik van maken. Maar het blijft wel een commerciële activiteit: u krijgt
een dienst en in ruil betaalt u ervoor.

Menselijkheid voor alles
De dienst huishoudelijke hulp van het OCMW van Jette start vanuit een heel
ander principe. Ze houdt namelijk rekening met het sociale milieu van de persoon die een beroep doet op de dienst. Elke tussenkomst wordt gevolgd door
een sociaal assistent(e) die de situatie van de aanvrager onderzoekt. De dienst
huishoudelijke hulp van het OCMW waakt er namelijk over dat de klanten zo
lang mogelijk hun autonomie behouden. Daarvoor beschikt het OCMW over
een heus sociaal netwerk: verple(e)g(st)ers, fysiotherapeuten, kappers,…
Wacht niet tot het water u aan de lippen staat om een beroep te doen op deze
dienst van het OCMW. Elke moeilijke situatie, kortstondig of van lange duur,
kan een aanvraag voor hulp rechtvaardigen. De prijs wordt berekend in functie
van het inkomen van de aanvrager.

Inlichtingen: dienst huishoudelijke hulp van het OCMW van Jette
– Sint-Pieterskerkstraat 47 in 1090 Jette – 02.422.46.92.

Sociaal
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Het OCMW, een waaier van maatregelen
met een sociale missie
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in de Sint-Pieterskerkstraat 47 speelt een cruciale rol in
ons systeem van sociale bescherming. De eerste missie van het OCMW is erop toe te zien dat iedereen die woont
in de gemeente waar het centrum actief is, een menswaardig leven leidt.
Als iemand, om welke reden dan ook, niet langer in zijn behoeften qua voeding, kledij, huisvesting, hygiëne of toegang tot gezondheidszorg kan voorzien, dan staat het OCMW klaar om te helpen.
De interventie van het OCMW kan veel vormen aannemen. Zo
kan de geboden hulp palliatief, curatief of preventief zijn. Er is ook
materiële, sociale, medische, medisch-sociale of zelfs psychologische bijstand mogelijk. De ondernomen acties kunnen van uiteenlopende aard zijn: financiële hulp, voorschotten op onderhoudsgeld, tewerkstelling, schuldbemiddeling, psychosociale hulp, juridische hulp, huisvesting, medische hulp, thuisverzorging, opvang in
een centrum. Deze sociale hulp biedt bescherming aan personen en

gezinnen die over onvoldoende middelen beschikken om een
menswaardig leven te leiden (bijvoorbeeld door faillissement, ziekte, jobverlies, familiale problemen,enz.).
Het OCMW onderzoekt elke aanvraag voor sociale hulp en stelt
de meest geschikte maatregelen voor. Het centrum is op verschillende domeinen actief: werkgelegenheid en integratie in de
arbeidsmarkt, huisvesting, bejaardenzorg, jeugdzorg, kinderen en
familiale problemen, enz.
Meer info: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn (OCMW) – Sint-Pieterskerkstraat 47 – 1090 Jette –
Tel.: 02.422.46.11

Twee vrouwen in topfuncties
In 2010 kwamen twee vrouwen aan het hoofd van de administratie van het OCMW. Dominique Bernard en Nathalie
Leherte zijn er respectievelijk secretaris en ontvangster van het OCMW. Een portret van twee dynamische mensen.
geen parten in de uitoefening van haar
functie. De jonge vrouw pakt haar job
sereen en vastberaden aan. “Noem het de
nieuwe generatie ontvangers”, zegt ze zelf.
“Het is belangrijk te kunnen rekenen op de
ervaring van anderen. Het netwerk en de
bilaterale contacten binnen de federatie
van ontvangers verzachten een beetje de
eenzaamheid die gepaard gaat met de job
van ontvanger.”
Nathalie Leherte stelt dat “maturiteit
wel komt met de jaren”. Toch blijkt deze
vrouw die aan het hoofd staat van een
dienst die 6 personen telt, alles onder controle te hebben.

Een vrouw met vele levens
De jeugd in actie
Ondanks haar jonge leeftijd kan
Nathalie Leherte al bogen op enkele jaren
ervaring. Met 27 jaar heeft deze licentiate
economie aan de UCL al een stevige professionele bagage. Ze had haar diploma net
op zak toen ze in maart 2005 begon op het
OCMW van Jette. Onder haar voorganger
Luc Boisschot zette de ontvangster haar
eerste stappen op de dienst. Ze kreeg de
tijd om zich in te werken en volgde Luc
Boisschot op toen die op 31 december 2009
met pensioen ging. Toch gebeurde deze
opvolging niet zonder het nodige toezicht.
Zoals gebruikelijk in een openbare dienst
moest Nathalie Leherte een examen afleggen voor ze de vacature kon invullen. Ze
slaagde en kon op 1 januari van dit jaar aan
de slag als nieuwe ontvangster van het
OCMW.
Haar jonge leeftijd speelt haar zeker

De prille carrière van Nathalie Leherte
staat in schril contrast met de uitgebreide
ervaring van Dominique Bernard. Ze werd
geboren in 1964 en studeerde rechten en
economie aan de universiteit van Gent. Ze
begon haar carrière als universitair
assistente economie gedurende 6 jaar. Even
dacht ze in de academische richting verder
te gaan door te doctoreren. Ze koos uiteindelijk voor een licentie Rechten en schreef
zich in voor de balie.
Haar eerste stappen in de wereld van het
OCMW deed ze in Brussel. Later volgden
de OCMW’s van Linkebeek en SintGenesius-Rode en een job als juriste op het
kabinet van Brussels Minister van
Begroting Annemie Neyts.
Sinds 16 augustus staat Dominique
Bernard aan het hoofd van het OCMW van
Jette, een heuse carrièreswitch. Deze
Gentse gaat blijkbaar geen uitdagingen uit
de weg. Vol energie en met een professio-

nele bagage die kan tellen, begint de secretaris aan haar nieuwe opdracht als hoofd
van een administratie en verantwoordelijke
van het personeel. Op dat vlak past de visie
van Dominique Bernard in de nieuwe wind
die de laatste jaren door de openbare diensten waait. Zo ziet ze haar functie als een
combinatie van vier essentiële onderdelen
van goed bestuur: zuinig beheer (in functie
van de noden van de Jettenaren), expertise
(gevraagde diensten worden alsmaar complexer), social networking (het OCMW is
niet de enige instantie die actief is in de
sociale problematiek) en coaching (voor
een efficiënte samenwerking met de medewerkers).
We heten deze twee vrouwen hartelijk
welkom!
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Een dag om te strijden tegen het geweld
tegen vrouwen…
Wist u dat de Verenigde Naties 25 november hebben uitgeroepen tot ‘Internationale
Dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen’, ter herdenking van de brutale
moord op drie politieke activisten in de Dominicaanse Republiek in 1960?

I

n de Dominicaanse republiek werden de drie vrouwen standrechtelijk geëxecuteerd. De drie zussen (Patria, Minerva
en Antonia Mirabal) voerden openlijk oppositie tegen dictator Rafael Leónidas Trujillo. De terechtstelling van de
zussen veroorzaakte een golf van verontwaardiging en woede in de Dominicaanse republiek. Zes maanden later
leidde deze volkswoede uiteindelijk tot de moord op Trujillo.

Vijftig jaar later hebben vrouwen en meisjes in alle maatschappijen, in meerdere of mindere mate, nog altijd te lijden
onder lichamelijke, seksuele en psychologische mishandeling, ongeacht inkomensniveau, klasse of cultuur.

Vrouwen als tweederangsburgers
Het probleem bij het bestrijden van geweld op
vrouwen is dat het vaak diepgeworteld is in de maatschappij. De overheid, die normaal garant moet staan
voor de veiligheid van de burgers, faalt nogal eens als
het erop aan komt mannen en vrouwen gelijkwaardig
te behandelen. Dat vrouwen plichten hebben en verantwoordelijkheden dragen, is vanzelfsprekend, maar
hebben ze ook rechten? Wat is de overeenkomst tussen eremoorden, massaverkrachtingen bij gewapende
conflicten, weigering van erfenis, het uithuwelijken
van meisjes van 7-8 jaar aan mannen die hun grootvader zouden kunnen zijn, steniging van vrouwen verdacht van overspel, brandwonden bij vrouwen waarvan de bruidschat zogezegd maar magertjes is, besnijdenis van jonge meisjes,…? In al deze gevallen ligt
een falende, zelfs lakse overheid aan de basis. De
voorbeelden van geweld zijn talrijk en vertrekken
allemaal van een visie op relaties in de stijl van: “zij” is “hem” niet waard of “zij”

is het exclusieve bezit van “hem”.
De gegeven voorbeelden rechtvaardigen een dag
van sensibilisering. Toch mogen we niet op onze lauweren rusten omdat ons land zogezegd ver af staat
van de landen waar deze brutaliteiten plaatsvinden.
Het heeft tot 1989 geduurd voor echtelijk geweld
strafbaar was in België. En het is pas sinds 1973 dat
vrouwen een bankrekening kunnen openen zonder de
toestemming van hun man.
Kwetsende uitlatingen, misplaatste gebaren, seksistische grappen of vettige lachjes. Allemaal woorden en handelingen die pijn doen en vrijgevochten
vrouwen op hun plaats willen zetten.
Geweld op vrouwen, waar ook in de wereld, is het
resultaat is van de ontkenning dat de ene helft van de
mensheid gelijkwaardig is aan de andere helft. Dat is
precies de bron van elke vorm van geweld.

Gezinsgeweld:
wanneer eigen haard geen goud waard
De huiskamer is dus niet altijd een plaats om tot rust te komen, een plaats van geborgenheid.
Gezinsgeweld raakt de hele gezinsomgeving (partners, kinderen, naasten) en begint meestal binnen het
koppel. Het kenmerkt zich door repetitieve gedragingen om een gezinslid te domineren en te controleren.
Deze vorm van geweld kan economisch zijn (overdreven controle op de uitgaven van de andere,…), administratief (iemands identiteitspapieren afnemen
om zo de bewegingsvrijheid van die persoon te beperken,…), fysiek (duwen,
met borden gooien, door elkaar schudden, slaan,...), psychologisch (controleren,
vernederen, pesten,…), seksueel (geen rekening houden met de verlangens van
de andere, de andere dwingen tot seks,…) en/of verbaal (beledigen, roepen,…).

Waar kan u terecht?
Voor heel dringende gevallen:
Federale politie: 101
Europees noodnummer: 112

Steun, hulp aangepast aan uw behoeften (een luisterend oor,
klacht neerleggen, dringend onderdak,…) gevolgd door juridische stappen:
Dienst Slachtofferhulp van de gemeente Jette
Kardinaal Mercierplein 11 in Jette: 02.423.14.50

Dienst Jeugd en Gezin van de politiezone
Brussel-West
de Rooverelaan 3 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek: 02.412.64.65

Om uw kinderen te beschermen:
Ecoute-Enfant van de Franse Gemeenschap
(bereikbaar tussen 9u en 24u): 103

Om er alleen of samen uit te geraken:
Centrum voor preventie van partner- en gezinsgeweld
Blanchestraat 29 in 1060 Sint-Gillis: 02.539.27.44

De folder over gezinsgeweld, uitgebracht door het gemeentebestuur,
kan u bekomen bij Laurence Berger, dienst Gelijke Kansen –
Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette – tel.: 02.422.31.26 – email: lberger@jette.irisnet.be
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Stripverhaal voor gelijkheid
De gemeente Jette zet alles in op gelijkheid tussen alle burgers. Op initiatief van Schepen voor Gelijke Kansen Claire
Vandevivere en om gelijke kansen te promoten, heeft het gemeentebestuur beslist drie stripverhalen te publiceren om de
ogen te openen voor een aantal cruciale problemen in onze maatschappij: geweld op vrouwen, de stereotiepen ten aanzien van gehandicapten en rassendiscriminatie.
Deze maand is het eerste stripverhaal geënt op de actualiteit: de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen op 25
november 2010.
De vier situaties (thuis, op het werk, op straat, in de sport) zijn alledaags. U hoeft dus inderdaad niet ver te gaan om
geconfronteerd te worden met situaties van geweld en aanvallen op de menselijke waardigheid. Het meisje, de adolescente en de vrouwen in deze strips staan dicht bij ons en we kunnen ons makkelijk met hen identificeren. Sommige lezeressen zullen zichzelf waarschijnlijk herkennen in één van de personages. Geweld op vrouwen neemt alle vormen aan. Of
geweld nu verbaal, fysiek, psychologisch, financieel of administratief is, het vertrekt altijd vanuit de weigering om het
“zwakke” geslacht als evenwaardig aan het “sterke” geslacht te beschouwen.
Deze eerste stripreeks, net als de volgende, kan u wakker schudden, beroeren, ongemakkelijk maken… Ze zal u in
ieder geval doen nadenken en reacties ontlokken.

Praatgroep voor vrouwelijke
slachtoffers van partnergeweld
De gemeentelijke dienst voor hulp aan slachtoffers organiseert een praatgroep voor vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld. De vrouwen beschikken over een ruimte waar ze
onder elkaar hun ervaringen en de manieren waarop ze met dit probleem omgaan, kunnen
uitwisselen.
De praatgroep is een ruimte waar iedere vrouw
kwijt kan wat ze meemaakt, voelt en begrijpt, in
een vertrouwelijke sfeer waar geluisterd wordt
zonder meteen een oordeel te vellen. Twee deskundige sociale werkers van de dienst voor hulp
aan slachtoffers leiden de praatgroep.
Dit initiatief richt zich tot vrouwen die het
slachtoffer zijn van fysiek, psychisch, psychologisch, seksueel, sociaal en economisch geweld door
de persoon waarmee ze samenwonen of samenleven en waarmee ze een relatie hebben of hadden.

Deze praatgroep wil vrouwen de mogelijkheid
geven te praten en te luisteren, hen aanmoedigen
hun verhaal te doen om zo sterker uit deze ontmoetingen met lotgenoten te komen. In kleine
groepjes van maximum 6 herontdekken ze op die
manier hun zelfvertrouwen en hun capaciteiten.

Inschrijven is verplicht. Er wordt een voorafgaand

Aan de vrouwen die bij een groep aansluiten,
wordt wel een zekere regelmaat gevraagd om de 5
of 6 sessies tot een goed einde te brengen.

Inlichtingen en inschrijvingen: gemeentelijke

De deelname aan deze groepssessies is gratis.

gesprek georganiseerd met een sociaal werker. Dit
gesprek geldt als eerste kennismaking waar ook
gepolst kan worden naar de verwachtingen van de
deelneemster.
dienst voor hulp aan slachtoffers – Caroline
Fierens en Sandrine Van der Beken –
02.423.14.56 en 02.423.14.58.

De vele gezichten van psychisch geweld
Een man die zijn vrouw slaat is een geweldpleger, maar een vrouw die haar man dagelijks de vreselijkste vernederingt, wordt nog te veel gewoon bestempeld als “een moeilijk karakter”. Psychisch partnergeweld van een
vrouw op de man is nog altijd een taboe in onze samenleving. Toch is het een problematiek die de nodige aandacht verdient.
Er bestaan verschillende vormen van psychisch geweld op mannen, maar dit zijn de voornaamste: bedreigingen, stalking of belaging (vooral na een relatiebreuk), het opzetten van de kinderen tegen hun vader en
vernederingen. Veel mannen willen niet toegeven dat ze het slachtoffer zijn van psychisch geweld omdat ze
niet versleten willen worden voor “mietje” of “pantoffelheld”. Dat is ook vaak het beeld dat in de media
opgehangen wordt, denk maar aan de arme Richard uit “Keeping Up Appearances”.

Gsm als pestinstrument
Om van psychische geweldpleging te kunnen spreken, moet er meer aan de hand zijn dan een paar ruzies.
Dat is bijvoorbeeld het geval als de vrouw herhaaldelijk haar man vernedert of hem het leven onmogelijk
maakt. Een veel gebruikt pestinstrument hierbij is de gsm. Die wordt niet alleen gebruikt om te stalken,
maar ook om er allerlei kwetsende boodschappen mee te sms’en. Een ander voorbeeld van psychisch geweld
is het opzetten van de kinderen tegen de vader en de systematische vernedering. Als dergelijke zaken een
constante worden in een relatie, kan dat een man echt ten gronde richten.

Psychisch partnergeweld op mannen wordt
zwaar onderschat

8

Jette Info nr 180 ■ november 2010 ■

Samenleving

Hoe huisartsen suïcidale patiënten
kunnen begeleiden
Centrum ter Preventie van Zelfdoding springt huisartsen bij
Meer dan de helft van de mensen die zichzelf van het
leven berooft of een poging tot zelfdoding onderneemt,
raadpleegt een arts in de maand die aan de feiten voorafgaat. De rol van de huisartsen bij preventie van zelfdoding is dus zeer groot. Daarom wil het Centrum ter
Preventie van Zelfdoding (CPZ) huisartsen voortaan bijstaan in de begeleiding van suïcidale patiënten, hun
omgeving en nabestaanden.
Het aantal Belgen dat professionele hulp zoekt om psychologische of emotionele problemen te bekampen is in vier jaar met de helft gestegen, dat blijkt uit
een opiniepeiling die de Europese Commissie liet uitvoeren.
Eerstelijnsgezondheidszorg speelt daarbij een cruciale rol. Door de laagdrempeligheid van de huisartsenpraktijk en de vertrouwensband tussen huisarts en patiënt wenden ook suïcidale patiënten zich vaak tot de huisarts voor hulp. Die laatste kan voortaan terecht bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding met
eventuele vragen of voor praktische tips, vormingsmogelijkheden, enz.
In opdracht van de Vlaamse overheid en in het kader van het Vlaamse actieplan Suïcidepreventie ontwikkelde het Centrum ter Preventie van Zelfdoding
het project ASPHA (Advies SuïcidePreventie voor HuisArtsen). Dankzij
ASPHA krijgen huisartsen bij hun begeleiding van suïcidale patiënten advies
via telefoon of e-mail. ASPHA vormt eigenlijk een aanvulling op het huidige
aanbod van deskundigheidsbevordering voor huisartsen.

Voor dit project put het Centrum ter Preventie van Zelfdoding uit zijn expertise in crisishulpverlening die het opdeed aan de Zelfmoordlijn. De mensen die
bij ASPHA de telefoon en e-mail beantwoorden, krijgen een doelgerichte opleiding van het CPZ.
ASPHA is er uiteraard enkel voor artsen. Toch is het belangrijk om te weten
dat mensen die zelfdoding overwegen, terecht kunnen bij hun huisarts die zich
gerugsteund weet door het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Uiteraard is
er ook nog de Zelfmoordlijn zelf, de gratis en erkende nooddienst van het CPZ.
Op het nummer 02.649.95.55 vinden mensen met zelfdodingsgedachten, hun
omgeving en nabestaanden een luisterend oor en een hulpverlenend gesprek.
Wie liever geholpen wordt via
een chatsessie kan surfen naar
www.preventiezelfdoding.be.

Meer info: www.zelfmoordlijn.be
– www.preventiezelfdoding.be
– www.aspha.be – 02.649.95.55

Een interculturele ervaring met AFS

Trek als jongere naar het buitenland
of vang een jongere op als gastgezin
"Mogelijkheden tot intercultureel
leren aanbieden, om personen op
die manier kennis, vaardigheden en
begrip bij te brengen voor een verdraagzame en meer vredevolle
wereld."
Dat is waar AFS voor staat. AFS Vlaanderen
zendt jaarlijks een 350-tal jongeren naar het buitenland en ontvangt meer dan 200 jongeren uit alle
contintenten van de wereld. Zij verblijven voor een
paar weken tot een jaar in het buitenland om er te
studeren of om er als vrijwilliger in een lokaal project mee te draaien.
Om alles in goede banen te leiden, kan de organisatie rekenen op de inzet van 200 gastgezinnen
die een stukje van de wereld in huis halen. Je
onderdompelen in een andere cultuur is een ingrijpende gebeurtenis. Het vergt veel lef en een onbevooroordeelde instelling. Zelfs culturen die nu als
vertrouwd overkomen, blijken vol verrassingen te
zitten eens je er werkelijk mee in contact komt.
Eén ding is duidelijk: een tijd lang in het buitenland
verblijven of een buitenlandse student of vrijwilliger opvangen verandert je kijk op de wereld. Het is
een ervaring voor het leven!

derd december) is er vrijblijvend een infosessie op
het kantoor van AFS Vlaanderen in Mechelen.
Een stafmedewerker geeft je een volledig overzicht
van het programma-aanbod aan uitwisselingsmogelijkheden, beantwoordt praktische vragen en
geeft uitleg over de inschrijvingsprocdedure. De
infosessies gaan door van 19.30u-21.30u.

AFS Interculturele Programma's vzw
Hendrik Consciencestraat 52
2800 Mechelen

Verrijkende ervaring

015.79.50.10

Jaarlijks ontvangt AFS meer dan 200 buitenlandse studenten en vrijwilligers voor een periode
van een aantal weken tot een jaar. Elk van deze
jongeren krijgt een nieuwe thuis in een gastgezin.
Iedereen kan gastgezin worden, ongeacht de
samenstelling van het gezin. De goesting en de
openheid om een stukje van de wereld in huis te
halen volstaan. Je gezin uitbreiden met een buitenlandse gastzoon of -dochter is een boeiende ervaring. Je ontdekt elkaars gewoonten en gebruiken
en de verschillen in cultuur. Een verrijking voor het
hele gezin!

www.afsvlaanderen.be

Elke derde donderdag van de maand (uitgezon-

Samenleving
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Rook- en CO-melders: dubbele beveiliging
Rookmelders zijn al langer ingeburgerd in de Belgische gezinnen. Ze detecteren de rook
van een brand meestal sneller dan u dat zelf zou doen. Maar wist u dat er ook CO-melders
op de markt zijn?
Minstens één CO-melder, liefst geïnstalleerd in of
vlakbij de slaapkamer(s), waarschuwt u tijdig voor het
geur- en kleurloze maar giftige koolstofmonoxydegas.
Brand in uw woning is één van die gevaren waartegen u zich kan beschermen. Eén van de maatregelen
tegen brandgevaar is bijvoorbeeld een rookmelder.
Die installeert u tegen het plafond op minstens 30cm
van de hoek. Zo kan de melder het snelst de rook
detecteren. Plaats ook één rookmelder in de hal of het
trappenhuis op elke bewoonde verdieping van uw
woning.

CO: de stille moordenaar
Elk jaar sterven in België ongeveer 50 mensen door
koolstofmonoxydevergiftiging. De meeste ongevallen
gebeuren in het weekend. De meeste CO-vergiftigingen worden veroorzaakt door waterverwarmingstoestellen. Het is dus niet verwonderlijk dat de helft van
de vergiftigingen in de badkamer gebeurt. CO-vergiftiging piekt bovendien tussen november en april, precies
de periode waarin het meest gestookt en het minst verlucht wordt.
Een CO-melder installeert u best in of vlakbij de
slaapkamer(s). Het is wel aan te bevelen om ook in de
woonkamer en op iedere etage van de woning een melder te plaatsen.

CO-vergiftiging eist in België elk jaar
ongeveer 50 mensenlevens

Het Offerfeest of Aïd-El-Kebir
Jette en Sint-Jans-Molenbeek voorzien een slachthuis
De moslims in België en overal ter wereld vieren op 16
en 17 november het offerfeest of Aïd-El-Kebir. De regel
zegt dat Aïd-El-Kebir 70 dagen na het einde van de ramadan plaatsvindt, op het einde van de 12de maanmaand, de
maand van de bedevaart (Hadj) naar Mekka. Tijdens dit
feest wordt traditioneel een schaap geofferd. Om dit feest
in de beste omstandigheden te laten verlopen en met respect voor de tradities en het dierenwelzijn, voorzien de
gemeenten Jette en Sint-Jans-Molenbeek opnieuw een
officieel erkend slachthuis op het grondgebied van
Molenbeek.

belangrijk moslimfeest in optimale hygiënische omstandigheden verlopen.

En in Jette?

Thuis slachten verboden

Net zoals de voorbije zes jaar werkt de gemeente Jette
samen met Sint-Jans-Molenbeek. Jettenaren kunnen zich
inschrijven op 8, 9 en 10 november 2009, van 8 tot 16 uur,
in het gemeentehuis van Molenbeek (Graaf van
Vlaanderenstraat 20). Deze inschrijving kost 15 euro.
Hou er rekening mee dat u bij uw inschrijving maximum
4 identiteitskaarten mag meebrengen. Opgelet: er wordt
geen enkel dier geslacht zonder slachtingscertificaat!

Het schaap thuis slachten is door de wet verboden.
Daarom stellen de gemeentebesturen, vaak in samenwerking met andere gemeenten, tijdelijke, officieel erkende
slachthuizen ter beschikking. Op die manier kan dit

Inlichtingen: Gemeentebestuur van Jette – dienst
Grondbeheer – tel. 02.423.13.85 (Najia Belfaquih) of
Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek – Ecoraadgever – 02.527.20.04.
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14 november 2010: Wereld Diabetes Dag
Naar aanleiding van de eerste werelddiabetesdag van de Verenigde Naties organiseert de gemeente Jette, op initiatief
van Schepen van Gezondheid Paul Leroy, in de inkomhal van het gemeentehuis een tentoonstelling om het publiek te sensibiliseren rond deze problematiek. Diabetes is een chronische, ongeneeslijke aandoening waarbij het lichaam onvoldoende insuline produceert of ongevoelig is voor het effect van insuline. Hierdoor neemt het lichaam onvoldoende suiker – een
essentiële energiebron – op.
De tentoonstelling loopt in samenwerking met de Belgische Diabetes Vereniging, Het Diabeteshuis en de Vlaamse
Diabetes Vereniging.
Op 14 november zelf zal het Jetse gemeentehuis ’s avonds en ’s nachts in het lichtblauw worden uitgelicht om de eerste
VN-werelddiabetesdag onder de aandacht te brengen. De lichtblauwe kleur verwijst naar de diabetescirkel, het universele symbool voor diabetes. De tentoonstelling is te bezoeken op 15, 16 en 17 november 2010. Een verpleegkundige zal er
bij iedereen die dat wenst een gratis test uitvoeren om diabetes op te sporen.
• 15 november 2010 van 9u tot 12u: speciale stand Belgische Diabetes
Vereniging
• 17 november 2010 van 10u tot 12u: speciale stand van Het Diabeteshuis
• 15, 16 en 17 november 2010 van 9u tot 12u: speciale stand van de Vlaamse Diabetes Vereniging
Meer info: www.diabetes.be
De bestrijding van AIDS is een van de acht millenniumdoelen van de Verenigde Naties: "Vóór
2015 is de verspreiding van HIV/AIDS, malaria en
andere grote ziektes stopgezet en teruggedrongen."
In de strijd tegen AIDS is het van belang dat het
publiek op de hoogte is van de omvang en impact
van de ziekte. Daarom organiseert de
gemeente Jette van 29 november tot
en met 3 december 2010, op initiatief van Schepen van Gezondheid
Paul Leroy, een tentoonstelling
over aids in de inkomhal van het
gemeentehuis.
De periode waarin deze
tentoonstelling plaatsvindt
is niet zomaar lukraak
gekozen. Op 1 december,
wereldaidsdag
wordt
wereldwijd
aandacht
gevraagd voor aids en hiv.

Aidsexpo
Van 29 november
tot en met
3 december 2010
Enkele cijfers
Elke minuut raken wereldwijd 7 mensen besmet
met het hiv-virus. Het totaal aantal mensen met
hiv/aids wereldwijd bedraagt nu 33,4 miljoen. In
België kregen vorig jaar ongeveer 1.115 personen te
horen dat ze besmet raakten. Dat zijn er bijna 3 per
dag. Het aantal nieuwe gevallen van hiv blijft trouwens jaar na jaar stijgen, en dat betekent dat preventie een absolute prioriteit moet blijven.

Taboe
Toch rust nog altijd een groot taboe op aids en
seks. Dat maakt het moeilijk om de bevolking te
sensibiliseren. Niet alleen over de manier waarop je
aids kunt krijgen, maar ook over de manier waarop
je dat kan voorkomen. Zo krijgt het virus alle kans
om zich verder te verspreiden. Goede informatie is
de eerste stap naar aidspreventie. Jong en oud kan
hiervoor terecht bij gespecialiseerde centra, zoals
sensoa.
Aidsexpo
Van 29 november tot en met 3 december 2010
In de inkomhal van het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Ter gelegenheid van de tentoonstelling over aids
zal het Centre de Planning Familial van Jette
(02.426.06.27) aanwezig zijn in de inkomhal van het
gemeentehuis op 2 december van 13u tot 16u.
Meer info: www.sensoa.be

Conferentie handicap en huisvesting
We moeten alles in het werk
stellen om de personen met een
handicap een echte thuis te
geven zodat ze volledig deel
kunnen uitmaken van onze
maatschappij.

Op 4 december vindt in de Gemeentelijke Feestzaal (Kardinaal Mercierplein 10) een
conferentie plaats over het thema ‘handicap en huisvesting’. Op dit initiatief van de
Adviesraad voor Personen met een Handicap (APH), voorgezeten door Patrick Gotz
en gesteund door het College van Burgemeester en Schepenen, krijgt u een antwoord
op al uw vragen met betrekking tot huisvesting aangepast voor minder mobiele personen. De thematiek zal er ook verhelderd worden dankzij een aantal getuigenissen.
Huurwoningen bouwen of zelfs renoveren impliceert dat de woningen moeten worden aangepast aan
personen met een handicap. Personen met een beperkte mobiliteit mogen in hun eigen woning geen extra
druk ondervinden als gevolg van onaangepaste ruimten. Door toegankelijke woningen te bouwen compenseert men de handicap en krijgen andersvaliden de kans een autonoom leven te leiden.
De problematiek rond het toegankelijk maken van woningen voor minder mobiele personen draait vooral rond de vraag welke voorzieningen wettelijk verplicht zijn en de financiering ervan. In de lezing ‘handicap en huisvesting’ wordt klaar en duidelijk uitgelegd welke mogelijkheden er bestaan en welke rechten en
plichten er gelden om onze woningen toegankelijk te maken voor mensen met beperkte mobiliteit.

Conferentie ‘Handicap en huisvesting’
Zaterdag 4 december 2010 – van 10u tot 14u (’s middags is een lunch voorzien)
Gemeentelijke Feestzaal – Kardinaal Mercierplein 10 – 1090 Jette
Parkeergelegenheid voor mindervaliden - Gratis inkom
Meer info: Laurence Berger – Dienst Gelijkheid van Kansen en Integratie
Wemmelsesteenweg 100 – tel.: 02.422.31.26

Leefomgeving
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Gebruik uw gezond verstand en
laat uw kat steriliseren
De gemeente Jette is, net als veel buurgemeenten, de thuis geworden van veel zwerfkatten. Het gaat voornamelijk over in de steek gelaten huisdieren. Om deze praktijk een halt toe te roepen en om de kattenpopulatie in te
dijken, bestaat er nochtans een oplossing: sterilisatie van zwerfkatten, maar vooral van gedomesticeerde katten.
Deze routine-ingreep biedt tal van voordelen…
1+1=6. Misschien vindt u dit een eigenaardig rekensommetje. Toch staat het vermeld in de campagne “Steriliseren
= Beschermen” van de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid. Deze campagne loopt al een tijdje en wil
de mensen bewust maken van de noodzaak om hun kat te laten steriliseren. Zo voorkomt u ongewenste zwangerschappen en vermijdt u dat katjes achtergelaten worden in overvolle asielcentra of op straat. In het laatste geval zijn de nadelen trouwens niet min: vechtende katten, lawaaihinder, zieke en dode katten, vuiligheid op openbare en privéplaatsen,… En op het einde wacht de dieren een vreselijke dood op straat of met een prikje in het overvolle asiel.

Eigenaars, denk eraan, een kat brengt gemiddeld 6 jongen voort per worp
Een kat kan het leven schenken aan 4 kleintjes per worp. Dat kan soms zelfs oplopen tot 8. Het is dus begrijpelijk
dat sterilisatie van katten meer dan nodig is. De sterilisatie van uw huisdier biedt grote voordelen: ongewenste gedragingen (krolsheid, territorium afbakenen, zwerfgedrag, verwondingen door concurrenten) behoren definitief tot het
verleden. Bovendien zal u niet langer halsoverkop een onderkomen moeten zoeken voor de kleine katjes nadat uw kat
u verrast heeft met een onverwachte worp. Voor meer inlichtingen kan u altijd terecht bij uw dierenarts of vzw Chats
Libres – Bollandistenstraat 34 te 1040 Brussel – 02.736.80.58.

Jette heeft het goed voor met poezen en met de openbare hygiëne
Op initiatief van Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere en met de hulp van personen speciaal erkend om
zwerfkatten eten geven en de vzw Chats Libres, wordt een sterilisatiecampagne op touw gezet. Door zwerfkatten eten
te geven, worden nieuwe katten gelokaliseerd en kunnen ze gesteriliseerd worden. De vzw Chats Libres levert logistieke steun om de dieren te laten steriliseren door hun dierenartsen. De mensen die de katten te eten geven, zijn dus echte hoeders van de openbare hygiëne en oefenen dus een functie van openbaar nut uit. Dankzij financiële steun van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan de gemeente Jette de kosten voor de sterilisatie van zwerfkatten op zich nemen.

Zin om de handen uit de mouwen te steken?
Als u wil helpen om de zwerfkatten een beter leven te geven en hun populatie in te dijken, steek dan
de gemeente Jette een handje toe en vraag de voedselkaart die nodig is om de zwerfkatten eten te
mogen geven. Enkel personen die het charter voor erkend voedselbedeler tekenen, mogen de zwerfkatten te eten geven. Het gaat hier dus wel degelijk om een uitzondering op het verbod om dieren te voeren op openbare plaatsen. Dit verbod is opgenomen in het politiereglement en geldt voor alle overige
Jettenaren.
Inlichtingen: Gemeentelijke dienst Leefmilieu (Ilse Desmet) – Wemmelsesteenweg 100 te 1090
Jette – 02.423.13.62.

Openbare werken in de gemeente
Amélie Gomandstraat

Esseghemstraat

Renovatie van de voetpaden

Heraanleg van de straat

In de Amélie Gomandstraat breken Sibelga en Vivaqua de voetpaden open
voor de vernieuwing van de bekabeling en andere installaties. De gemeente
Jette maakt van deze gelegenheid gebruik om de voetpaden te vernieuwen. De
stoepranden worden vervangen en de voetpaden zelf krijgen betonnen tegels.
De werken zullen naar schatting 4 tot 6 weken duren en tegen half november
afgerond zijn.

In september is een grondige heraanleg begonnen van de Esseghemstraat,
tussen de Jules Lahayestraat en de de Smet de Naeyerlaan. Naast de nodige
nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit) wordt werk gemaakt van de globale heraanleg van de weg (voetpaden, stoepranden,…). Tijdens de werken wordt
het verkeer omgeleid. Hou er ook rekening mee dat garages mogelijk onbereikbaar zullen zijn tijdens de heraanleg van het wegdek.

Dapperheidsstraat

De Heynlaan

Rioleringswerken

Aanleg nieuwe waterleiding

Vanaf 15 november 2010 begint de saneringsdienst Vivaqua met rioleringswerken om 62 aansluitingen van het privé-rioolnet en de bekleding van de
hoofdleiding te herstellen. De werken zouden niet langer dan 60 werkdagen
mogen duren.

Sinds september is Hydrobru (het vroegere BIWD) bezig met de vervanging
van de waterleiding. De werken zullen 19 weken duren.
De duur van de werken hangt uiteraard af van de weersomstandigheden.
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Bewoner moet voetpad
sneeuw- en ijsvrij houden
De winter heeft z’n intrede gemaakt. De traditionele vriestemperaturen zetten aan tot het respecteren van enkele
eenvoudige regels: of u nu eigenaar bent of huurder van een gebouw, u moet uw voetpad steeds sneeuw- en ijsvrij houden.
Indien een persoon zich voor uw deur kwetst door een gebrek aan onderhoud zoals sneeuwruimen of
het ijsvrij maken van het voetpad, zal de verantwoordelijkheid voor het ongeluk bij u liggen. Het algemeen politiereglement voorziet dat besneeuwde of met ijzel bedekte voetpaden schoongeveegd moeten
worden of glijvrij moeten gemaakt worden op 2/3de van hun breedte met een minimum van 1.50 m.
Bovendien moeten de ijsstalactieten die zich vormen aan de delen van het gebouw die over de openbare
weg hangen, weggehaald worden. Elke inbreuk kan een administratieve boete betekenen van 100 euro.

Gemeentelijk plan volgens 3 prioriteiten
Wat de wegen betreft, doet het gemeentebestuur al het mogelijke om de straten ijsvrij te houden. Van
zodra er sprake is van ijzel, beginnen de gemeentelijke diensten zout te strooien volgens een vastgelegd
plan met 3 prioriteiten. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de wegen die toegang geven tot ziekenhuizen, aan gevaarlijke wegen, grote assen en aan de Tuinen van Jette (prioriteit 1). Vervolgens komen de
wegen aan de beurt die gebruikt worden door het openbaar vervoer en die toegang geven tot scholen (prioriteit 2) en tenslotte alle andere straten en lanen (prioriteit 3).

Afval

D

e gemeente en het
gewest slaan de
handen in mekaar
om het afval 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.

Groenafval
OPHALING GEWEST. Tijdens de
lente en zomer haalt het Gewest op
zondag uw groenafval op. Plaats uw
groene zak op zondag voor 14u op de
stoep.
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, 7 euro/m3 vanaf de
3dem3. Tarief niet-Jetse particulieren:
12 euro/m3. Opgelet: enkel particulieren kunnen met hun groenafval terecht
bij de Beplantingsdienst.

De kalender van de mobiele Groene Plekjes in Jette
voor de maand november 2010:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de maand)
op 8 november van 17.15u tot 18.15u.
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de maand)
op 22 november van 18.30u tot 19.30u.

Grofvuil

Klein chemisch afval

GEWESTELIJKE 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). Ook met inktpatronen kan u
terecht bij de mobiele groene plekjes.
Opgelet! De groene plekjes aanvaarden
geen medicatie. Hiermee kan u bij uw
apotheker terecht.

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
overeengekomen uur. Elke 6 maanden
heeft u recht op de gratis ophaling van
2m3 grofvuil. Voor elke bijkomende m3
betaalt u vervolgens 19 euro.

Eco-ambassadeurs
U wenst eco-ambassadeur te worden en
zo bij te dragen tot de reinheid
en de bescherming van het leefmilieu
in uw wijk? Neem dan contact op
met Ilse Desmet - 02.423.13.62 of
idesmet@jette.irisnet.be

Graffiti
De gemeentelijke graffiti-ploeg
komt op aanvraag gratis de graffiti
weghalen van uw woning, garagepoort
of muur. Deze ploeg beschikt over het
nodige materiaal om de graffiti op een
professionele manier weg te halen
zonder sporen na te laten. De graffiti
kan echter niet weggehaald worden
van op een geschilderde oppervlakte
of van op een ondergrond die geen reiniging onder hoge druk of met een bijtend middel verdraagt.
De eigenaars die een beroep willen
doen op de graffiti-ploeg sluiten een
akkoord met de gemeente. De eigenaars die géén beroep doen op deze
gratis dienst om hun graffiti weg te
laten halen riskeren dan weer een
gemeentetaks van 58 euro.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck 02.478.09.62.

Solidariteit
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Grote speelgoedbeurs
Solidariteit en koopjes
Hebt u ergens in uw kasten nog speelgoed in goede staat dat uw kinderen niet
meer interesseert of een luiertafel die ze al jaren ontgroeid zijn?
Op 9 en 10 november organiseert Ligue des Familles (Franstalige tegenhanger van Kind en Gezin) een grote beurs met
speelgoed, babymateriaal en skikleren.
Respecteer wel volgende regels: alles moet proper zijn en perfect werken (spelen op batterijen zullen ter plaatse getest
worden), pluche speelgoed of publicitaire gadgets worden niet aanvaard, videospelletjes moeten vergezeld zijn van een
gebruiksaanwijzing, loten boeken worden pas aanvaard als ze tot dezelfde reeks behoren, videocassettes (VHS) worden niet langer toegelaten.

Speelgoedbeurs
9 november van 19u tot 21u en 10 november van 9.30u tot 17u
Afgifte: 9 november van 9u tot 12.30u en van 13.30 tot 17u zonder afspraak (maximum 40 stuks voor leden van
Kind en Gezin, 20 voor niet-leden)
Plaats: Gemeentelijke Feestzaal (Kardinaal Mercierplein 10)
Inlichtingen: Pascale Declerck - 02.427.22.42.

11.11.11-campagne 2010
Afrika moet sneller vooruit
De 11.11.11-campagne bouwt verder op de Milleniumdoelstellingen en focust dit
jaar op Centraal-Afrika. Het realiseren van de Millenniumdoelstellingen in CentraalAfrika loopt zeer moeizaam. Daarom moet er meer politieke druk gezet worden op
de betrokken landen – Burundi, Rwanda en de Democratische Republiek Congo – en
samen met hen campagne voeren. De partners in hun eigen land en 11.11.11 in
België en bij de Europese Unie.
Landbouw als hefboom
Investeren in landbouw en plattelandsontwikkeling is dé hefboom om in Burundi, Rwanda en
DR Congo de Millenniumdoelstellingen te realiseren. De overgrote meerderheid van de mensen
(70 tot 90 %) leeft op het platteland en moet via landbouw aan een inkomen geraken. Maar armoede en honger zijn het grootst bij de boeren, bij de mensen die voedsel produceren. Het percentage
van het overheidsbudget voor landbouw schommelt voor de drie landen tussen 0,7 en 6 %. Ook van
het ontwikkelingsgeld dat deze landen ontvangen, gaat veel te weinig naar het platteland en landbouw.

Een beter landbouwbeleid op de sporen zetten
De Belgische en de Europese beleidsverantwoordelijken moeten volgens 11.11.11 samen met
Burundi, Rwanda en DR Congo resoluut de kaart van de landbouw trekken.
In Burundi gaat 80 % van de klachten over grond. Vluchtelingen die naar hun land terugkeren,
stellen vast dat hun land verkocht is. Vrouwen klagen dat hun man de grond verkocht zonder hun
toestemming. Veel vrouwen zijn in de oorlog alleen achtergebleven maar kunnen geen aanspraak
maken op grond.
Voor een boerengezin in
Centraal-Afrika maakt de kwaliteit
van het zaaigoed het verschil tussen
leven en overleven. Tussen kinderen
naar school sturen of niet, tussen
geld of geen geld om de dokter te
betalen, tussen eten of met honger
naar bed. Naast zaaigoed hebben de
boeren ook kredieten nodig en
mogelijkheden voor opslag en verwerking, transport naar de markt,
betaalbare meststoffen en ook toegang tot grond, zeker voor vrouwen.
Meer info: www.11.be
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De juiste gas- en elektriciteitsleverancier kiezen
kan veel centen opbrengen

p

Dankzij de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt in 2007 kunnen privépersonen voortaan hun gasen elektriciteitsleverancier vrij kiezen. Voor 2007 was het Sibelgaz die instond voor de facturatie
van het verbruik (en voor de plaatsing van de leidingen en tellers).

Deze situatie is ondertussen achterhaald. Sibelgaz werd Sibelga en kan niet langer de activiteit
van energielevering uitoefenen, behalve in het speciale geval van leveren aan specifiek sociaal tarief.

Die vrijmaking van de markt heeft dus de verhouding tussen de gezinnen en hun energieleverancier(s) grondig gewijzigd. Het zijn nu dus de consumenten die hun leverancier kunnen kiezen en de
concurrentie kunnen laten spelen in functie van hun
profiel als gas- en elektriciteitsverbruiker. De juiste
gas- en elektriciteitsleverancier kiezen kan aardig
wat centen opbrengen.

De vrijmaking, een echte hersenbreker
Maar wie de verschillende leveranciers wil vergelijken, begeeft zich in een mijnenveld! Al die verschillende formules, verkoopstechnieken die dikwijls op het randje zijn, zoals het bekendmaken van
de kortingen maar niet van de tarieven, de verwarring tussen vaste en variabele formules, nauwelijks
leesbare contracten, zeker als het op de tabellen
aankomt,…
Voor gas hebt u in Brussel de keuze tussen zes
tariefformules: Electrabel heeft er vijf en Lampiris
één. Voor elektriciteit stelt Electrabel vijf formules
voor, terwijl Lampiris en Belpower er elk één hebben.
Naast deze klassieke aanbiedingen kan de consument zich aansluiten bij Power4You voor hij een

contract afsluit met Lampiris. Door bestellingen te
groeperen kan u een aantrekkelijker prijs bekomen.
Zo krijgt u een jaarlijkse korting per teller (x 2 als
het gaat om gas én elektriciteit) en een kortingspercentage op de energieprijs.

De consument helpen de juiste keuze
te maken
“Infor GazElek” is een dienst opgericht door
vzw “Collectif Solidarité Contre l'Exclusion” met
de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Ze helpt de consument om de juiste keuze te
maken. Ze maakt kosteloos een gepersonaliseerde
balans op van het profiel van de verbruiker en begeleidt hem van het begin tot het einde bij een eventuele verandering van leverancier.
Tijdens een afspraak doorloopt Infor GazElek
drie etappes:
- 1/ Wat is de huidige situatie van de consument
(profiel)? Bijvoorbeeld: kent hij of geniet hij van
het specifiek sociaal tarief?
- 2/ Als er geen sprake is van een specifiek sociaal tarief, vergelijkt Infor Gazelek de offertes die de
leveranciers hebben moeten maken (conform een
Brusselse ordonnantie).
- 3/ Infor GazElek verifieert of het opportuun is

om een nieuw contract af te sluiten.
Infor GazElek schat dat de consument op die
manier jaarlijks 25 tot 100 euro (gemiddeld 60 euro)
kan besparen op de elektriciteitsrekening. Voor gas
zou die besparing kunnen gaan van 30 tot 140 euro
(gemiddeld 64 euro).
Naast hulp bij de keuze van de leverancier,
beveelt Infor GazElek ook maatregelen voor rationeel energieverbruik aan om de gas- en elektriciteitsfactuur nog meer naar beneden te halen.
Inlichtingen
info@gazelec.info
www.inforgazelec.be
Infor GazElek heeft een telefonische permanentie op maandag, dinsdag en woensdag van
9.30u tot 14u en op vrijdag van 14u tot 18u op
02.209.21.90.
De afspraken vinden plaats op dinsdag en donderdag van 14u tot 18u, op vrijdag van 9.30u tot
14u en op zaterdag van 13u tot 17.30u
Met dank aan Infor GazElek voor het lenen van
de presentatieslides vertoond naar aanleiding van de
infosessies te Jette op 15 september en 26 oktober.

Duurzaam seizoensrecept

Seizoensfruit en -groenten

Gebakken scampi met sojascheuten en kokosmelk

Tijdens de maand november:

Ingrediënten (voor 4 personen)

Groenten : aardappelen, aardpeer, andijvie,
bewaarwortel, bloemkool, boerenkool, brocoli,
chinese kool, knolselderie, oesterzwam, paddestoel, pastinaak, pompoen, prei, raap, rammenas, rode biet, rode kool, savooiekool, schorseneren, selderij, sojascheuten, spruiten, ui, veldsla, witloof, witte kool

16 grote gepelde scampi
500 g verse sojascheuten
2 appelen
1 rode ui
1 potje koriander
50 g cashewnoten

2,4 dl milde kerriesaus
1,65 dl kokosmelk
2 el arachideolie
cayennepeper
zout

Bereiding
Snipper de koriander fijn. Hou enkele blaadjes afzonderlijk voor de garnituur.
Snij de ui in ringen. Snij de appelen in gelijke blokjes. Rooster de cashewnoten in een pan met antiaanbaklaag.
Verhit 1 el oosterse bakolie in de wok en roerbak de diepgevroren scampi's gedurende 5 min. op een hoog vuur.
Kruid naar smaak met cayennepeper en zout. Verwijder het vrijgekomen vocht en haal de scampi's uit de wok.
Verhit opnieuw 1 el arachide-olie en bak de rode ui en de stukjes appel gedurende 2 min.
Voeg de sojascheuten toe en roerbak gedurende 3 min.
Giet er de kokosmelk en de kerriesaus over en laat nog 2 min. doorkoken.
Voeg de scampi's en de geroosterde cashewnoten toe en laat nog even mee opwarmen.
Werk af met enkele takjes koriander en dien onmiddellijk op. Serveer er Thaise rijst bij. Smakelijk!

Fruit : appel, druif, peer
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Feestelijke afsluiter van het Wijkcontract
De kroon op vier jaar werk
Onder een stralend herfstzonnetje kon het Wijkcontract een feestelijk punt zetten achter een avontuur dat vier
jaar duurde. 2006-2010, dat was de tijdspanne waarin het team van het Wijkcontract bergen verzette om een
hele rist puike realisaties tot een goed einde te brengen. Alle projecten werden gefinancierd door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, Beliris en de gemeente Jette.
Omdat sommige realisaties van het Wijkcontract nog niet echt tastbaar zijn – een aantal projecten staat
nog in de steigers – bood een brochure die aan de ingang verkrijgbaar was, een mooi overzicht. De duurzame Publivenor-nieuwbouw, het Medische Huis Antenne Tournesol, het ROUF-project en het Centre
d’Entraide de Jette zijn enkele van de projecten die, onder het goedkeurend oog van burgemeester Hervé
Doyen, wel al gerealiseerd zijn.
Het echte feest van het Wijkcontract vond plaats in de tuin van het gemeentehuis. De gratis animatie
kon de talrijk opgekomen bezoekers wel bekoren. Toch doen vooral de klassiekers het nog altijd op een
feest: het springkasteel en de grimestand hadden duidelijk succes bij de jongere generatie. Wie zich wilde
laten vereeuwigen kon dan weer model staan voor een portret gemaakt door een verdienstelijk tekenaar.
Verder waren er diverse stands die de diverse verwezenlijkingen van het Wijkcontractteam in de verf zetten.
Het feest van het Wijkcontract vormde een meer dan geslaagde afsluiter van vier jaar werken aan een
duurzamere Jetse leefomgeving. Ergens in december wordt het licht definitief uitgedaan.

21 november 2010
(H)eerlijk ontbijten
met Oxfam

Lokale Agenda 21
Leerlingen helpen bij aanleg ecologische vijver

Jaarlijks
nemen meer
dan
40.000
mensen deel
aan het Oxfamontbijt. Ook in
Jette kan u
deelnemen aan
dit (h)eerlijk
ontbijt, waarbij
eerlijke handel
centraal staat. Op zondag 21 november organiseert de Jetse Wereldwinkel een Oxfamontbijt in Poelbos (Laarbeeklaan 110), van 8u
tot 12u.
Dit jaar wordt er bijzondere aandacht
besteed aan chocolade. Dit als ondersteuning
van de campagne 2010, over de bittere
nasmaak rond de 100.000 kinderen die in
slechte omstandigheden moeten werken.
Voor de producten die niet uit eerlijke handel beschikbaar zijn, zoals melk, boter, fruit of
kaas, geven de organisatoren de voorkeur aan
lokale producenten en/of biologische boeren.

Oxfamontbijt
21 november 2010
van 8u tot 12u
Poelbos
Laarbeeklaan 110
Volwassenen: 5 euro; Kinderen: 3,5 euro
Georganiseerd door
de Wereldwinkel van Jette
Leopold I-straat 527

Eind 2009 reageerde de school Joie de Vivre op een
oproep van de gemeente Jette om projecten te lanceren in het kader van de lokale Agenda 21. Twee leerkrachten en een dertigtal leerlingen stelden voor om
op de terreinen van de school een ecologische vijver in
te richten. De gemeente Jette vond het project zo origineel dat ze besloot deze nobele onderneming een
financieel steuntje in de rug te geven. Op 22 september 2010 werd het project officieel ingehuldigd.
De lokale agenda 21 wil inspraak van de gemeenschap. Van bij de oprichting was het de bedoeling de
inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van acties
in het kader van duurzame ontwikkeling. Twee leerkrachten van de school Joie de Vivre hebben gehoor
gegeven aan deze oproep en alles ingezet op het
milieuaspect van duurzame ontwikkeling. Christine
Stevens, lerares wetenschappen, wiskunde en

aardrijkskunde en Aurélien DenDoncker, leraar tekenen, hebben samen met een dertigtal leerlingen van
15-16 jaar met een mentale achterstand die toch professionele capaciteiten hebben, een ecologische vijver
gerealiseerd.
Het idee van deze vijver is gegroeid uit de lessen
wetenschappen en uit de presentatie van activiteiten
rond levenskwaliteit. De vijver beantwoordt aan de
wens om een ecosysteem (fauna, flora, seizoenen,…)
te observeren van bij het ontstaan en de jonge meisjes
te betrekken in een burgerproject. Het resultaat overtrof de verwachtingen van de leerkrachten want het
bracht een geestdrift op gang die ervoor zorgde dat
iedereen in de school Joie de Vivre voortaan geniet
van dit stukje natuur/ontdekking. Momenteel wordt
een weerstation overwogen.
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20 november 2010

29ste Jets Sportbal
Met Emile et Images
Op zaterdag 20 november zal de Omnisportzaal opnieuw bruisen van de sfeer, tijdens het 29ste Jets Sportbal.
Traditioneel staat er een oude glorie van het (Franse) lied op het podium. Dit jaar is het de beurt aan "Emile et
Images".
De totale opbrengst van het Jets Sportbal gaat integraal naar de deelnemende sportverenigingen. Voor deze clubs is het bal trouwens vaak een belangrijke bron
van inkomsten om hun sociale en preventieve rol te vervullen voor de jongeren en de gezondheid.
De groep "Emile et Images" zal dit jaar de show verzorgen. Ze zullen live hun hits brengen zoals Laisser nous chanter, Les demons de minuit, Capitaine abandonné,...
Toegangskaarten (10 euro en 15
euro) voor deze organisatie van de
vzw Sport te Jette en Schepen van
Sport Benoît Gosselin zullen vanaf
midden oktober te koop zijn bij de
sportclubs.

Gemeentebestuur stimuleert
lichaamsbeweging via sportcheques
U bent sportief, een inwoner van Jette, senior of jonger dan 25 jaar? Dan geeft de
gemeente Jette u, via sportcheques ter waarde van 30 euro, een steuntje in de rug
om uw favoriete sport te beoefenen.
Sport staat al jaren hoog op de politieke agenda in Jette. Via de sportcheques, ter waarde van 30 euro, stimuleert het
gemeentebestuur lichaamsbeweging bij jongeren en senioren. Op initiatief van Schepen van Sport Benoît Gosselin wordt
er een budget van 20.000 euro vrijgemaakt voor dit sportieve project.

Een sportcheque van 30 euro
is een extra stimulans om uw
favoriete sport te beoefenen

De cheque richt zich naar 3 categorieën van Jettenaren: de gepensioneerden, de jongeren tussen 3 en 18 jaar oud en
de studenten tussen de 18 en 25 jaar oud. Men hoeft enkel inwoner te zijn van Jette en voor 1 jaar lid te worden van een
sportclub naar keuze of een vereniging die buitenschoolse sportactiviteiten organiseert en aangesloten is bij het systeem
van sport- en cultuurcheques Sodexo (1 cheque per persoon per jaar) om de Jetse sportcheque te bekomen. Het inkomen
van de rechthebbende speelt dus geen rol. Het gaat dus wel degelijk om een sportcheque voor iedereen.
Indien u een gemeentelijke sportcheque van 30 euro wenst te bekomen, vul dan het aanvraagformulier in dat u vindt
ofwel op de gemeentelijke website www.jette.be, ofwel bij het onthaal van het Gemeentehuis, ofwel in de Sportdienst tijdens de normale openingsuren van het administratief centrum.
U kan deze sportcheque eveneens verkrijgen bij uw Jetse sportclub of in een Jetse sportinfrastructuur (de
Omnisportzaal, het sportcentrum Heymbosch, het Koninklijk Atheneum van Jette). Overhandig dit formulier
nadien op het volgende adres: Gemeentebestuur van Jette - Sportdienst - Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette.

Economisch Leven
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1819, de ondernemerslijn
Alles wat u moet weten om te ondernemen in Brussel
Het telefoonnummer 1819 is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met het
Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO). Sinds eind juni groepeert dit nummer alle diensten die voor de
Brusselse ondernemers ter beschikking staan.
Hebt u een onderneming in Brussel of wil u er
een opstarten? Dan spoken er waarschijnlijk dagelijks een hoop vragen door uw hoofd. Kom ik in aanmerking voor subsidies of een andere vorm van
overheidssteun? Wat zijn mijn financieringsmogelijkheden? Welke zijn de administratieve formaliteiten als ik een onderneming wil opstarten? Op deze
en alle mogelijke andere vragen i.v.m. ondernemen,
weet de persoon aan de andere kant van de 1819-lijn
het antwoord.

accurate service. De adviseurs aan de telefoon hebben een hogere opleiding economie of bedrijfsbeheer genoten. Voor deze dienst werkt het Brussels
Agentschap voor de Onderneming samen met meer
dan 80 partners aan wie de vragen rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen voorgelegd worden. Dat
kunnen federale (het Participatiefonds,…), gewestelijke of lokale partners (gemeentelijke economieloketten,…) zijn.

Het 1819-nummer is er van maandag tot vrijdag
van 8.30u tot 17.30u voor al wie een vraag heeft over
om het even welke economische activiteit. De dienst
informeert zowel toekomstige als bestaande ondernemers, buitenlandse investeerders of tussenpersonen en garandeert u een professionele, snelle en

In de zes maanden van januari tot juni 2010 heeft
het Brussels Agentschap voor de Onderneming
1.221 vragen behandeld, die vooral betrekking hadden op steun, financiering en administratieve stappen. In 90 % van de gevallen konden de onderne-

Enkele cijfers uit de testfase
mers (in spe) onmiddellijk geholpen worden.
Ongeveer 10 % van de vragen werd naar één van de
partners doorgestuurd. Zowel starters (41 %) als
bestaande ondernemingen (55 %) contacteerden
het 1819-nummer.

NV Walravens reeds generatieland
actief in de vleesverwerking
Bij NV Walravens is ook plaats voor Brusselse laaggeschoolden
De familie Walravens zit al generaties lang in de vleesverwerking.
De huidige CEO en bestuurder
Bernard Walravens zette eind jaren
’80 zijn eerste stappen in het bedrijf
van zijn ouders. Rond diezelfde
periode evolueerde het bedrijf ook
van een eenmanszaak tot een naamloze vennootschap. Zijn zus en zijn
echtgenote zijn er respectievelijk
bestuurder en verantwoordelijke
voor de boekhouding. De NV is dus
wel degelijk nog altijd een familiebedrijf.
1994 was een sleuteljaar voor Walravens NV. Het
bedrijf verhuisde van Schaarbeek naar een nieuwbouw in de Uyttenhovestraat in Jette. In de jaren
die volgden ging het steil bergop en waren er groeicijfers van 10 tot bijna 20 %. Die spectaculaire groei
maakte een aanpassing van het bedrijfsorganigram
noodzakelijk en zo kwam Bernard Walravens aan
het hoofd van het familiebedrijf te staan.
De core business van Walravens NV is de levering van vers vlees aan grootkeukens van bedrijven,
ziekenhuizen, rusthuizen, enz. Daarnaast biedt het
ook een breed gamma van afgeleide producten
(charcuterie, bereide maaltijden,…). Alles wordt
dagelijks geleverd bij zo’n 300 klanten die zich voor
80 % binnen een straal van 30 tot 40 kilometer van

“Een bedrijf dat Jette als thuisbasis heeft
en klanten in het Brusselse, dat biedt vooral logistieke voordelen.”

het bedrijf situeren. Daarom vindt Bernard
Walravens het een troef om Jette als thuisbasis te
hebben: de klanten zijn vlakbij en kunnen dus vlot
bediend worden.
Qua tewerkstelling zouden er in Brussel meer
bedrijven zoals Walravens NV moeten zijn. Het
bedrijf rekruteert zijn werknemers niet alleen voor
75 % in het Brussels Gewest, het biedt ook kansen
aan laaggeschoolden om aan een job te geraken.
Beenhouwers die bij het bedrijf aan de slag gaan,
krijgen meer en meer intern een opleiding om daarna ervaring op te doen op de werkvloer. Momenteel
telt Walravens NV zo’n 60 werknemers waarvan 80
% arbeiders.
Ook in de toekomst is er nog plaats voor
Walravens NV in Jette. Binnenkort betrekt een
deel van het personeel het pand naast de huidige
ateliers en kan het bedrijf verder uitbreiden.
Meer info: Walravens NV – Uyttenhovestraat
80 – 1090 Jette – www.walravens.be
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Economisch leven

De Jetse zondagsmarkt viert haar 80ste verjaardag

Sfeer, koopjes en animatie
De Jetse zondagsmarkt is reeds vele tientallen jaren een begrip
in Jette en omstreken. Elke zondag lokt deze grote openluchtmarkt
op en rond het Koningin Astridplein - de Spiegel in de volksmond
- heel wat bezoekers.
Op zondag 17 oktober werd de 80ste verjaardag van deze zondagsmarkt feestelijk gevierd met een
extra lange markt en allerlei animatie, op in initiatief van Schepen van Handel en Economisch Leven
Bernard Lacroix en de vzw Handel en Jaarlijkse Jetse Markt, voorgezeten door Yves Putzeys.
Enerzijds werd het op deze dag een extra lange zondagsmarkt, van 5u tot 15u. Daarnaast werd er volop voor animatie gezorgd, met muziek, kinderanimatie, karikaturisten,...
De zondagsmarkt is één van de trekpleisters van de gemeente Jette. Elke zondag van 5 tot 13u staan
op het Koningin Astridplein, in de Leopold I-straat (tussen de Jetsesteenweg en de de Smet de
Naeyerlaan), Timmermansstraat en de Jetselaan, zowat 300 kraampjes met eetwaren, kledij, bloemen en planten, juwelen, demonstratiestanden, cosmetica,... Heel
wat bewoners uit Jette en de buurgemeenten komen er hun wekelijkse boodschappen doen. Bovendien
verhoogt de zondagsmarkt de
goede sfeer in de wijk en geeft
ze de bewoners de kans om op
wandelafstand kwaliteitsproducten aan te kopen tegen een
redelijke prijs.

Nieuwe handelszaken in Jette

RECHTZETTING
LEVEN TE JETTE
PRESS & LIS

Maandelijks stellen we in Jette Info de nieuwe handelszaken voor
die in Jette de deuren openden. Tijdens de afgelopen weken opende
Natur House z'n deuren. Daarnaast geven we u ook een overzicht
van de handelszaken die niet vermeld werden in Leven te Jette.
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
NATUR HOUSE
Expert in voedingsadvies
Lenoirstraat 32
02.428.88.18
www.naturhouse.be
Openingsuren:
maandag tot zaterdag: 10u-18.30u

Dagbladhandel
Werriestraat 87
02.428.06.12
Openingsuren:
maandag tot vrijdag: 6.30u-18.30u; zaterdag: 8u-18u

CIPRIA
Damesboetiek
Timmermansstraat 17
02.426.46.88
www.cipriabyciok.com
Openingsuren:
dinsdag tot zaterdag: 10u-18u; zondag: 9.30u-13.30u

L'ESPRIT ZEN
Welzijn en schoonheid
Lakenselaan 5
02.420.91.01
Openingsuren: dinsdag tot zaterdag: 10u-19u;
donderdag nocturne tot 21u; op afspraak

Jette, een bruisende gemeente
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Schaatsplezier
op het Koningin Astridplein
Van 17 december tot 9 januari
Tijdens de eindejaarsperiode kan u op het Koningin Astridplein opnieuw met
het hele gezin terecht voor schaatsplezier op de grote ijspiste. Dit jaar blijft de
piste open tijdens de schoolvakantie, hetgeen het schaatsplezier nog groter zal
maken.
Op de grote ijspiste van zowat 300 m2, met echt ijs, zal jong en oud zijn schaatstalent kunnen tonen. De stands
rond de ijspiste zullen voor een gezellige sfeer zorgen.
De feestelijke opening vindt plaats op 17 december om 19u, in aanwezigheid van de Kerstman. Nadien geeft de
schaatsclub Heuvelkouter uit Liedekerke een schaatsvoorstelling. Om 20u kan iedereen dan de piste op voor een
avond discoschaatsen.
U kan ter plaatse schaatsen huren, ook voor de kinderen. Voor de kleintjes zullen er trouwens speciale tijdstippen gereserveerd worden, zodat ze voluit plezier kunnen maken op de ijspiste.
Een organisatie van het College van Burgemeester en Schepenen, op initiatief van Schepen van Economisch
Leven en Animaties Bernard Lacroix en de vzw Handel en Jaarlijkse Jetse Markt, voorgezeten door Yves
Putzeys, in samenwerking met de handelaarsvereniging Shopping Jette

Jette on Ice III
Koningin Astridplein

Feestverlichting tijdens
eindejaarsperiode

Van 17 december 2010 tot 9 januari 2011

Zoals ieder jaar doet onze gemeente een bijzondere inspanning om de winkelwijken ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten te verlichten. Vanaf eind
november zullen duizenden lampen schitteren in de straten van Jette. Dankzij
dit initiatief van de schepen van Economisch leven en Animatie Bernard
Lacroix, kunnen de klanten van de Jetse winkels opnieuw hun eindejaarsinkopen doen in een hartelijke sfeer. De feestverlichting zal de Leopold I-,
Timmermans-, Werrie- en Lenoirstraat versieren evenals het voorplein van de
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk . Bovendien zullen verlichte arcades de
stoepen van het Koningin Astridplein, van de Lakenselaan en een gedeelte
van de Jetselaan overwelven. Het Kardinaal Mercierplein en het Werrieplein
worden zeker niet vergeten. Leve de feesten!

Van 20/12 tot 23/12 van 16.30u tot 20u
Vrijdag 24/12 enkel scholen
Vrijdag 31/12 van 11u tot 16h
Zaterdag en zondag van 10u tot 20u
Van 27/12/2010 tot 07/01/2011 (weekdagen) van 11u tot 20u
Zondag 09/01/2011 van 10u tot 18u
De sluitingsdagen: 25/12/2010 en 01/01/2011
4 euro voor een half uur, inclusief huur schaatsen
2 euro scholen reservatie via e-mail verplicht ldedonder@jette.irisnet.be

Grote wedstrijd Shopping Jette

Winkel in Jette en win prachtige prijzen
Van 15.11 tot 15.01

De vereniging “Shopping Jette” waarbij zowat 160 Jetse handelaars aangesloten zijn, organiseert ter gelegenheid van
de eindejaarsfeesten opnieuw een grote wedstrijd. Bij elke aankoop bij de deelnemende handelaars krijgt u een stempel.
Als u 10 stempels hebt, is uw kaart vol en kan u één van de vele mooie prijzen winnen. Dit jaar kunnen de winnaars
opnieuw rekenen op 10.000 euro aan aankoopcheques, die ze bij de deelnemende Jetse handelaars kunnen inruilen tegen
flatscreens, meubels, kledij, wijn,... De aankoopcheques gaan van 50 tot 1.500 euro.
Om deel te nemen aan deze prachtige wedstrijd, moet men enkel een kaart vragen aan de deelnemende handelaars,
die te herkennen zijn aan de affiche die zal uithangen aan hun winkel. Elke kaart zal geldig gemaakt worden met een
stempel. Met tien stempels is de kaart vol. Vermeld uw gegevens en laat de kaart achter in de hiertoe voorziene urne.
Vanaf dan maakt u kans op één van de aankoopcheques voor één van de
160 deelnemende handelszaken van “Shopping Jette”. U kan zoveel deelnemingskaarten indienen als u wenst; u verhoogt hiermee uw winstkansen.
Meer inlichtingen: André Electeur
Coördinator Handelsvereniging “Shopping Jette”
Leopold I-straat 483 in 1090 Jette - Tel: 0478.701.641.
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Gastronomisch diner, 55+festival en kerstfeest sluiten 2010 af
Op initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw heeft de
gemeentelijke dienst senioren dit najaar nog een gastronomisch diner, het traditionele
55+-festival en het kerstfeest op het programma staan. Absoluut niet te missen!
9 november 2010

Gastronomisch diner
Met de winter voor de deur mag er al eens een stukje
wild op tafel komen. In Alleur staat op 9 november een 6gangenwildmenu op het programma, en dat wilt u zeker
niet missen. We vertrekken om 10u45u op het Kardinaal
Mercierplein.

De namiddag brengen we gezellig samen door met fijne
muziek en een dansje voor de liefhebbers. Rond 18u30
vatten we de terugtocht naar Jette aan.

18 november 2010

seniorengeneratie vast nog wel van zijn tweede plaats op
het Eurovisiesongfestival van 1978 met “L’amour ça fait
chanter la vie”. Laura Lynn behoeft al helemaal geen
introductie. Deze koningin van de Vlaamse schlager zal de
omnisportzaal in geen tijd op zijn kop zetten. Tussen de
twee optredens door zorgt dj Bob voor de muzikale noot.

55+-festival
Het is stilaan een traditie geworden in het najaar: het
55+-festival. Ook dit jaar geven de senioren op 18 november om 14 uur present in de omnisportzaal (Graafschap
Jettelaan 3) voor een unieke show met twee kleppers van
formaat: Jean Vallée en Laura Lynn. Jean Vallée kent de

14 en 15 december

Kerstfeest
Midden december vormt de
Gemeentelijke Feestzaal (Kardinaal
Mercierplein 10) weer het decor voor
het grote kerstfeest voor de Jetse
senioren. En zeg nu zelf: er gaat toch
niets boven een gezellig namiddagje
samen kerst vieren?

Prijs : 48 euro (bus, wildmenu, dessert, koffie en
muziek inbegrepen)

Aanvangsuur: 14u
Prijs: 5 euro

Programma:
Sartanani (Boliviaanse zang en dans)
Los Paraguayos (harpmuziek uit
Paraguay)
Triana (flamencodansers)
Latijnsamerikaanse dansen uit
Colombia en Cuba

Tijdens het feest krijgt u een lekker
stukje taart en een geurig kopje koffie
aangeboden.

Schrijf u in voor het feest op dinsdag
of woensdag (het programma is identiek). De voorstellingen zijn tweetalig.

Reservatie kan vanaf donderdag 25
november 2010 tussen 13.30u tot
15.45u.

Computercursus voor beginners
Wilt u met een computer leren werken? Werkt u er al mee maar voelt u
zich toch niet zo zeker? Schrijf u dan
snel in voor de cursus initiatie in de
informatica voor senioren.
U leert er aan een aangepast tempo alles wat u nodig
hebt om met de computer aan de slag te gaan.
Onder begeleiding van een ervaren leerkracht leert u o.a.
• de computer opstarten en afsluiten
• programma’s starten en afsluiten
• werken met vensters

• werken met muis en toetsenbord
• informatie kopiëren en plakken
• werken met bestanden
• uw eerste stappen zetten in Word
• Excel verkennen
• een USB-stick gebruiken
De cursus vindt plaats in de polyvalente zaal boven de
bibliotheek (Kardinaal Mercierplein 6), telkens op dinsdag van 19 oktober 2010 tot 15 maart 2011 van 13u tot
15.45u.
Info of inschrijven? Bel CVO Meise-Jette op
02.269.55.46

Dinsdag 14 of woensdag 15 december 2010 om 14u
Prijs: Gratis toegang

RESERVATIE
Aandachtig te lezen a.u.b.
Voor inschrijvingen kan u terecht bij
de dienst “Senioren”, Gemeentehuis
van Jette, Wemmelsesteenweg 100
(bureau 029 - Gelijkvloers) op
Dinsdag: van 9u tot 11.30u
Woensdag: van 9u tot 11.30u
Donderdag: van 13.30u tot 15.45u
Opgelet: op maandag en vrijdag
geen inschrijvingen!!
Inlichtingen: Carmen Demeyer –
tel: 02 423 12 67 – e-mail:
cademeyer@jette.irisnet.be

Gouden bruiloft of eeuweling?
Dat wordt gevierd!
U heeft de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of u viert binnenkort uw 50, 60, 65, 70 jaar (of meer)
huwelijk? Indien u dit wenst, kan het gemeentebestuur u helpen om van dit feest iets bijzonders te
maken, door u tijdens een viering in de bloemetjes te zetten.
Het volstaat om uw aanvraag zes weken voor de datum van uw verjaardag of huwelijksverjaardag in te
dienen bij Claire Vandevivere, Ambtenaar van de burgerlijke stand (02.423.12.05) of bij de gemeentedienst
burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - tel: 02.423.12.70).

Jette, een bruisende gemeente
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Fier 50 jaar Jettenaar te zijn
De Jettenaren waren met velen afgezakt naar de
Gemeentelijke Feestzaal op zaterdagmorgen 2 oktober
2010. De reden? Een uitnodiging van de gemeente Jette
die hen in de bloemetjes wilde zetten omdat ze zich
dit jaar voor het 50ste jaar op rij fier een “Jettenaar”
mogen noemen. Dat bloemetje kregen ze al meteen bij
aankomst waarna hen een officiële huldiging te beurt
viel.
Het was Schepen van Animaties Bernard Lacroix, geflankeerd door het
College van Burgemeester en Schepenen en een delegatie van de gemeenteraadsleden, die de aanwezigen mocht verwelkomen. Daarna werden ze één
voor één naar voor gevraagd voor de overhandiging van een herinneringsmedaille als erkentelijkheid voor hun 50-jarig verblijf te Jette. Voor een officiële
huldiging ging het er heel gemoedelijk aan toe. Er kon zelfs af en toe een kwinkslag af, zowel van de kant van de genodigden als van de vertegenwoordigers van
de gemeente.
Na afloop werd het glas geheven op 50 jaar Jets burgerschap.

Gouden, diamanten
en briljanten jubilarissen gehuldigd
Zaterdagnamiddag 2 oktober 2010 was de Gemeentelijke Feestzaal gereserveerd voor de jubilarissen
die dit jaar hun gouden, diamanten of briljanten bruiloft vieren. De gemeente Jette had hen uitgenodigd
voor een officiële huldiging.
Claire Vandevivere, Schepen en Ambtenaar van Burgerlijke Stand, sprak in
naam van het College van Burgemeester en Schepenen de jubilarissen toe en uitte haar bewondering voor hun vele jaren onvoorwaardelijke liefde. In alfabetische volgorde werden de koppels daarna naar voor geroepen, te beginnen met
de gouden jubilarissen, gevolgd door de diamanten en de briljanten. Uit handen
van de burgemeester of van één de schepenen of aanwezige gemeenteraadsleden
werden ze overladen met bloemen, felicitaties en cadeaus. Zo kreeg ieder koppel een document waarin koning Albert II en koningin Paola hun gelukwensen
kenbaar maakten. Ook een officiële oorkonde mocht niet ontbreken, net als een
prachtige litho van het Jetse gemeentehuis. Applaus voor de jubilarissen was er
uiteraard ook, al klonk dat net iets luider voor het enige koppel dat dit jaar zijn
briljanten bruiloft viert en al 65 jaar lief en leed deelt.
Na een groepsfoto werd nog een toost uitgebracht op al die jaren echtelijk
geluk dat in de Gemeentelijke Feestzaal verzameld was.

Nieuwe Belgen
gesignaleerd!
Zaterdag 16 oktober was er reden om te feesten op het Gemeentehuis
van Jette. De gemeenteraadsleden, aangevoerd door de Ambtenaar van
Burgerlijke Stand Claire Vandevivere, hielden er een receptie om de
Jettenaren te feliciteren die recent de Belgische nationaliteit hebben verworven.
Hoewel ze afkomstig zijn uit alle hoeken van de wereld, hebben deze
burgers door de Belgische nationaliteit aan te nemen, hun wil bevestigd
om zich actief te engageren in het land en de gemeente van hun keuze.
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Jeugd

Iedereen welkom, iedereen scout!
Wil jij ook eens wat beleven? Zoek jij een paar coole mensen om op zondagnamiddag
plezier te beleven? Durf je ook wat verder gaan? Kom dan naar 14de FOS De Faunaten!
Elke zondag, van 14u tot 17.30u, doet deze Nederlandstalige, pluralistsche scoutsgroep in Jette zijn uiterste best om kinderen vanaf 6 jaar een leuke, gezellige en avontuurlijke zondagnamiddag te bezorgen. Spelen, sporten en gek doen is één,
maar ook teamspirit, technieken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid horen er allemaal bij.
Benieuwd naar meer? Kom dan gerust elke zondag (behalve de eerste zondag van de maand) naar de Laarbeeklaan 107 te
Jette en speel mee! Bovendien is een eerste kennismaking volledig gratis.
Markeer ook alvast zaterdag 13 november in je agenda, want dan trakteert 14de FOS De Faunten jullie vanaf 18 uur op een
spaghettifestijn in hun lokalen!
Voor meer info, surf naar www.defaunaten.be.

Gidsen voor de Brusselse jeugd
VGC biedt info voor de jeugd, over taalstimulering, vakantieplezier en sport
De Vlaamse Gemeenschapscommissie zet zich in het Brusselse in voor de jeugd. Het uitgangspunt van hun
beleid is zoveel mogelijk ruimte geven aan anderen om jeugdwerk of vrije tijd te "bedrijven". In vier handige gidsen biedt de VGC een overzicht van de boeiende activiteiten voor de jeugd, de taalactiviteiten, de vakantiestages
en het sportaanbod. Kortom, geen excuses meer om je te vervelen.
Jeugdgids Brussel
Deze jeugdgids gaat over vrije tijd. Hij is er voor jongeren die de zin en goesting hebben (n)iets te gaan doen met anderen. De gids geeft informatie en brengt
jongeren in contact met de stukjes groen die er zijn. Je kan erin zappen of surfen (op de internetversie) naar een geschikte kinderclub, een boeiend jeugdatelier,
een toffe vakantie, het jeugdhuis of de jeugdbeweging in de buurt. Maar ook als het allemaal wat te benauwd wordt en vragen rijzen over school, werk, relaties,
gezin, probeert deze gids een antwoord te bieden.

Trek je talige schoenen aan
Dit is een projectboek met als doel coördinatoren en animatoren van de vrijetijdsinitiatieven uit het Brusselse mee te ondersteunen bij het optimaliseren van
hun kinderwerking in functie van taalstimulering. Het eerste deel van het boek is theorie over taalverwerving en taalstimulering. Waarom vrijetijdsactiviteiten zo
belangrijk zijn voor taalstimulering, hoe kinderen taal leren, wat je kunt doen als kinderen taalfouten maken of een andere taal spreken. In het tweede deel van
het boek komen voorbeeldactiviteiten en praktische tips aan bod. Elke taalactiviteit herbergt heel wat mogelijkheden, of het nu gaat om bewegingsspelletjes,
koken, sporten of verhalen vertellen... Het komt er op aan ze te leren uitbuiten.

Zoek hier je vakantieplezier!
Je zit in de kleuterschool, de lagere school of het secundair onderwijs en je bent op zoek naar een leuke activiteit tijdens de schoolvakantie? Dan vind je die
zeker in deze vakantiegids. Alle activiteiten van de culturele centra, musea en jeugdorganisaties en sportverenigingen vind je hierin terug. De bijbehorende icoontjes wijzen je snel de weg per soort activiteit in de verschillende gemeenten van Brussel. Bovendien vind je per leeftijd je eigen activiteiten geordend, gaande van
het kleuter-, tot het lager of secundair onderwijs.

Sportgids 2010-2011
Deze sportgids geeft eerst informatie over de werking en dienstverlening van de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en groepeert daarna de
informatie op maat van de sportieveling. In het eerste deel vind je het sportaanbod per doelgroep, de jeugdsportkampen en de éénmalige activiteiten. Een tweede deel geeft een overzicht van Brusselse sportcentra waar je als individu terecht kan. Tenslotte kan je in een derde deel een aantal nuttige adressen terugvinden.
Download of bestel deze gidsen via www.vgc.be - 02.208 .02.11
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1ste dag van het Brussels dialect
Geslaagd initiatief dat vraagt om een vervolg
9 oktober 2010 was misschien wel de dag waarop
een nieuwe Brusselse traditie geboren werd. Te oordelen aan de opkomst verdient de eerste dag van het
Brussels dialect, een initiatief dat gesteund werd door
Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw,
in ieder geval een vervolg. De Academie van het
Brussels en de Jetse dialectvereniging “De
Speegelmanne” mogen terugkijken op een geslaagde
eerste editie.

De dag begon met een Brussels dictee in gemeenschapscentrum Essegem
waar niet minder dan 25 deelnemers voor kwamen opdagen. Ter vergelijking:
voor het dictee in het kader van De Weik van ’t Brussels eerder dit jaar waren
slechts 8 gegadigden. Maar voor het zover was en om niet helemaal onbeslagen
op het ijs te komen, kregen de deelnemers eerst een Brussels taalbad waarin
vooral gefocust werd op de spelling van het Brussels.
Het namiddaggedeelte van de 1ste dag van het Brussels dialect vond plaats
in de polyzaal van de Nederlandstalige bibliotheek. Die was volgelopen voor de
voorstelling van het boek “Bergades – Brussels Bargoens” van Paul Van
Hauwermeiren. Daarna volgde een debat met als thema “Dialect versus
Standaardtaal”. Voor de ludieke noot zorgde het Brussels Volkstejoêter met
intermezzo’s uit hun poëzieproductie “Aaft Aailen In”. En hoe kan een geslaagde dag van het Brussels dialect beter besloten worden dan met een receptie met
een typisch Brussels “beei”?

Kun j’er ‘inkomen’
Een theaterproject over armoede en sociale uitsluiting
Op initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw en in het kader van de campagne
“Werk armoede weg!” van Welzijnszorg komt vzw Pigment op 26 november 2010 langs in Jette met het theaterproject “Kun j’er ‘inkomen’”. In dit totaalspektakel drukken de spelers zich uit over de problemen die mensen in armoede en sociale uitsluiting ervaren op vlak van arbeid en inkomen.
Vzw Pigment is een Brusselse vereniging die het opneemt voor mensen die het wat moeilijker hebben in deze
maatschappij, mensen die zich op één of andere manier uitgesloten voelen. De vereniging helpt deze mensen om
hun stem te laten horen, iedereen vanuit zijn eigen ervaring. Het is precies in dit kader dat het theaterproject “Kun
j’er ‘inkomen’” past.
Met “Kun j’er ‘inkomen’” krijgen mensen de kans om uit de anonimiteit van de grootstad Brussel te treden. Dit
is een erg intensief proces, waar de spelers letterlijk en figuurlijk met hun lichaam en ziel naar buiten treden, aangesproken worden op hun creativiteit, hun emoties leren uiten en een kritische blik werpen op hun eigen situatie.
Het is een totaalspektakel met verhalen van mensen in armoede en meeslepende muziek.

“Kun j’er ‘inkomen’”
Vrijdag 26 november 2010 – 19.30u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
Gratis toegang (vrije bijdrage t.v.v. vzw Pigment)
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Kunst in
Atelier 340 Muzeum
Beren die choqueren
In het kader van haar cultureel programma heeft kunstgalerij Atelier
340 Muzeum in haar tuin een project geïnstalleerd met de titel
“Publiciteit – Voor een kunstwerk”. Het eerste kunstwerk – een twintig
vierkante meter groot zeil van de Belgische kunstenaar Pascal Bernier
getiteld “Bipolar Perversion” – is zichtbaar van op de Toussaintstraat en
heeft polemiek veroorzaakt onder gechoqueerde buurtbewoners en voorbijgangers. Moet kunst per se choqueren? Hoe reageert de gemeente?
Het beeld in het werk van Pascal Bernier
roept vragen op. Een gigantische bruine teddybeer die een ijsbeer onbekommerd naait, dat
roept verwarring en zelfs walging op. De kunstenaar legt uit wat hij bedoelde: de bruine teddybeer staat voor de cultuur (en dus de mensheid) en de ijsbeer voor de natuur. Hij gebruikt
het aandoenlijke beeld van de teddybeer om de
infantilisering van onze maatschappij aan te
tonen. Het pluchen beest, consumptieartikel bij
uitstek, domineert de ijsbeer die met uitsterven
bedreigd is… Het is dus een kritiek op de “perverse” verhouding die de mensheid heeft met
de natuur, een verhouding die gebaseerd is op een onbeperkte uitbuiting van het milieu, wat onvermijdelijk zal leiden tot de vernietiging ervan en de uiteindelijke ondergang van de mensheid zelf.

27 november 2010

Sint leest voor in bib
Ondanks al hun drukke bezigheden
vinden Sinterklaas en zwartepiet toch
nog een plaatsje in hun hemelagenda
om op zaterdagvoormiddag 27 november 2010 naar de Nederlandstalige
bibliotheek te komen.
De brave man en Piet staan er immers op om persoonlijk kennis te maken met de fantastische lenertjes
van de jeugdafdeling. Ze hebben niet alleen wat lekkers mee voor iedereen, Sinterklaas leest ook hoogstpersoonlijk een mooi winterverhaal voor.
Om 10.30u maken Sinterklaas en zwartepiet hun
opwachting, waarna de Sint zijn zelfgekozen verhaal
aan de kinderen voorleest. Tussen 11 en 12 uur deelt hij
lekkers uit.
Feestadres : Openbare
Bibliotheek Jette Kardinaal Mercierplein 6
polyzaal
(tweede verdieping)
gratis toegang.

Een gewaardeerd kunstenaar
Pascal Bernier is een internationaal gerespecteerd kunstenaar met werken in talrijke collecties. Hij
vertegenwoordigt op regelmatige basis België in het kader van verschillende manifestaties. “Bipolar
Perversion” werd trouwens door de Franstalige Gemeenschap aangekocht.
De gemeente Jette verzet zich niet tegen het privé-initiatief van Atelier 340 Muzeum. Hoewel ze
begrip heeft voor de verzuchtingen van sommige Jettenaren, denkt de gemeente niet bevoegd te zijn
om kunstwerken te censureren. Bovendien is de artistieke benadering interessant. De kunstenaar wil
de toeschouwer aanzetten tot nadenken, hij wil wat hij zelf noemt “ethische twijfel” zaaien. De absurditeit van het beeld (ijsberen doen het nu eenmaal niet met teddyberen) haalt de meeste kritieken
onderuit. Atelier 340 Muzeum had de ruimte even goed voor andere (commerciële) doeleinden kunnen gebruiken, maar koos voor een artistieke reflectie.

ORGANISATIE NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK
JETTE MET MEDEWERKING VAN DE GEMEENTELIJKE
MUZIEKACADEMIE VAN DE MOORTEL, OP INITIATIEF VAN
SCHEPEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP BRIGITTE DE
PAUW MET STEUN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.

“Bipolar Perversion” wordt in december vervangen door een ander beeld.

Jecta stelt tentoon
Ontdek verschillende kunstvormen
op 65ste expo van Jetse kunstkring
De Jetse kunstkring Jecta bestaat al meer
dan 60 jaar en organiseert geregeld tentoonstellingen in onze gemeente. Hun 65ste tentoonstelling kan u van 6 tot 14 november
gaan bewonderen in de abdij van Dieleghem.
U kan er verschillende kunstvormen ontdekken zoals tekeningen, gravures, schilderijen en beeldhouwwerken. Werken van
leden van de kunstkring zoals Louis Collet, Jean Goor, Elza
Jacquy, Georges Pétré, Georges Seconde, Godelieve Simons,
Robert Thisens en Marcel Verhofstadt staan er naast werken van
drie artiesten op uitnodiging: Marie-France Bruckman, Bruno
Collard en Francis Liesen.

Tentoonstelling
kunstkring Jecta
Abdij van Dieleghem (Tiebackx 14)
Van 6 tot 14 november 2010
Van dinsdag tot zaterdag van 14u tot
18u, zondag van 10u tot 13u en van
14u tot 18u. Gesloten op maandag
en op 11 november.
Vernissage op 5 november van 19u
tot 21u
Inlichtingen: Georges Pétré - tel.:
02.427.73.07
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10 december 2010

Kerstconcert met Christoff & Lindsay
Op vrijdag 10 december 2010 kan u in het prachtige
kader van de Sint-Pieterskerk genieten van een uniek
kerstconcert met Christoff & Lindsay. Met zijn bijzondere uitstraling behoort Christoff tot de top van de
schlagerwereld. Samen met Lindsay zal hij aantonen
dat hij ook het gevoelige werk aankan.
Dit kerstconcert, een initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap
Brigitte De Pauw, biedt u de kans om deze artiesten op een ingetogen manier
en in een prachtige omgeving aan het werk te zien. Bovendien steunt u ook een
goed werk, in deze periode van sfeer en warmte, aangezien de opbrengst van het
Kerstconcert naar de vzw Pigment gaat die zich inzet voor welzijnszorg en tegen
armoede. Hiermee wordt de traditie, om via het Kerstconcert een lokaal goed
doel te steunen, verdergezet.
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.

Kerstconcert Christoff & Lindsay
Vrijdag 10 december 2010
vanaf 19.30u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein - Jette
Tickets: 10 euro
Voorverkoop: Dienst Vlaamse Gemeenschap - Wemmelsesteenweg 100
(van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 14u)

Oproep kunstenaars voor Artiestenparcours d’Artistes

Start inschrijvingen editie 2011
Op 2 en 3 april 2011 organiseren
Schepenen Brigitte De Pauw en Paul Leroy,
het gemeentebestuur van Jette, het gemeenschapscentrum Essegem en Le Centre culturel de Jette, met steun van het College van
Burgemeester en Schepenen, de zesde editie
van het Jetse Artiestenparcours d’Artistes.
De voorbije edities waren telkens een groot succes, met vorig
jaar meer dan 400 deelnemende kunstenaars. Als u wil deelnemen aan de editie 2011, moet u zich inschrijven vóór 30 november 2010.
U kan zich inschrijven via het inschrijvingsformulier dat u op
de website www.artiestenparcoursdartistes.be vindt. De personen
die geen internettoegang hebben, kunnen zich inschrijven bij de
dienst Vlaamse Gemeenschap van de gemeente Jette,
Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - 02.423.13.73.
Ook kunstliefhebbers die tijdens dit weekend in hun huis, atelier, garage... een kunstenaar willen laten tentoonstellen zijn van
harte welkom.
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Culturele ontmoetingsplaats Ploef!

Internationale film en muziek
PLOEF! PLus On Est de Fous... is een veelzijdige, culturele ontmoetingsplaats. Je kan er een praatje maken
met vrienden en buren, van een film genieten, een concert meepikken, een activiteit opzetten, je talenten
tonen, leren zingen of koken. PLOEF! hoopt dat éénieder een reden vindt om eens langs te komen en dat
iedereen zich welkom voelt ten huize Bonaventure.

Cinéventura

Concerten
Zondag 28 november om
19u (na de film Peeping Tom)
Daniele Martini – sax, Marco
Franco – drums, Goncalo
Almeida - contrabasse

Impro-jazz et
Portugese melodieën.
Zondag 31 januari 2011 om 16u (na de picknick)
Nicolas Thys solo op de electrische bas.

Zondag 28 november
Peeping Tom
Britse horrorfilm van Michael Powell (opgelet Engels
gesproken, Frans ondertiteld)
Deze psychologische thriller/ horrorfilm vertelt het verhaal
van een seriemoordenaar die vrouwen vermoordt terwijl
hij met een draagbare videocomera alles filmt.
Cinéventura: elke vierde zondag van de maand om 16 uur
Prijs: 5 euro, 4 euro (studenten en werklozen), 3 euro
(onder 16j) één drankje inbegrepen.

Voor de concerten laat PLOEF! PLus On Est de Fous...
een hoed passeren. Alle artiesten zijn professionelen van
hoog niveau die leven van hun kunst. Gezien het beperkte
aantal plaatsen stellen we een gemiddeld bedrag van 10
euro voor als schenking.

Ploef!
Plus on est de fous...
Bonaventurestraat 100
www.ploef.eu
ploefplus@gmail.com - 02.476.98.07

Agenda Ploef!
25 & 29.10.2010
Expo: 'Souvenirs d'enfance' Arezou Shamsarya
30.10.2010
14u - Atelier Arezou Shamsarya
31.10.2010
11u - Picknick met kookatelier,
expo Arezou en u
28.11.2010
16u - Film: Peeping Tom - Michael
Powell (1960)
19u - Concert: Daniele Martini,
Marco Franco & Goncalo Almeida
31.01.2011
11u - Picknick
16u - Concert: Nicolas Thys solo
23.01.2011
16u - Film: Machan - U. Pasolini et
& Ruwanthie de Chickera (2008)
27.02.2011
16u - Film: Louise Michel - Benoît
Delepine & Gustave

René Magritte Museum stelt voor

Expo "Een eeuw abstracte kunst"
De jaarlijkse tentoonstelling van het René Magritte Museum staat dit jaar in het teken van een eeuw
abstracte kunst. De expo is een eerbetoon aan de Belgische abstracte kunstenaars. Enerzijds worden de
pioniers van de Belgische abstracte kunst (jaren 1920) belicht, anderzijds de tweede generatie na de
Tweede Wereldoorlog (jaren 1950).
De tentoonstelling "Een eeuw abstracte kunst" biedt een
prachtig overzicht van de kwalitatief hoogstaande abstracte kunst in
België, van de oorsprong van deze kunststroming, begin 20ste eeuw,
tot moderne werken van hedendaagse kunstenaars.
Een veertigtal werken in verschillende stijlen (geometrisch,
lyrisch, zen,...) en in verschillende technieken (olie, gouache, sculpturen) tonen de onuitputtelijke mogelijkheden van deze avant-gardistische beweging.
Zo zal u ondermeer het werk ontdekken van de pioniers Jozef
Peeters, Karel Maes, Georges Vantongerloo, Victor Servranckx,
Edmond Van Dooren,... en van de tweede generatie en van de
moderne kunstenaars Jean Rets, René Guiette, Kurt Lewy, Bram
Bogart, Hilde Van Sumere,...
Tentoonstelling "Een eeuw abstracte kunst"
Van 18 september 2010 tot 16 januari 2011
Open van woensdag tot zondag, van 10 tot 18 uur
René Magritte Museum
Esseghemstraat 135 - 1090 Jette
02.428.26.26 - www.magrittemuseum.be
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Muziekacademie M. Van de Moortel stelt voor

Leerlingenuitvoering Muziek en Kerstconcert
De muziekacademie M. Van de Moortel biedt een rijk aanbod aan muzikale opleidingen, van notenleer tot
samenzang, van piano tot saxofoon. De meer dan 30 vakken lokken heel wat leerlingen, tot buiten onze
gemeentegrenzen.
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,... Iedereen vindt ongetwijfeld z’n gading.
Tijdens de maand november staan de leerlingenuitvoering en de pannenkoekenbak op het programma. Op 21 december kan u genieten van het Kerstconcert.

Leerlingenuitvoering Muziek
Door alle muziekklassen

17 november 2010 om 19u

Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14

Pannenkoekenbak
20 november 2010 van 14u-18u

GC Essegem
Leopold I-straat 329

Kerstconcert
21 december 2010 om 19.30u

in de Klarakerk

Gemeentelijke Muziekacademie “M. Van de Moortel”
Wilgstraat 1 - 1090 Jette
Tel: 02.426 72 94 - Fax: 02.426 25 84
e-mail: muziekacademiemvdm@yahoo.com

http://www.freewebs.com/muziekacademie_jette
Facebook: Academie Jette

Ontbijtvoorstellingen voor het hele gezin
De ontbijtvoorstellingen van het gemeenschapscentrum Essegem vormen een gezinsuitstap waarin ontspanning,
cultuur en lekker eten centraal staan. Eén keer per maand op zondagvoormiddag kan u genieten van een leuke
theatervoorstelling voor het hele gezin, met poppentheater, muziektheater, interactief theater,... Maar eerst kan er
worden ontbeten en gespeeld. Een uitgebreid ontbijtbuffet staat klaar vanaf 8.30 uur. Er kan gespeeld en gedold
worden in de huisjes, op de matten, met de hoelahoeps,.. Om 10.30 uur start het theateravontuur.
Zondag 31 oktober

Piratensoep met balletjes door Meespeeltheater Jeuk
Kapitein Korneel is bijzonder slechtgeluimd en de arme Jacobus is daar het slachtoffer van. Niet alleen
zijn ze gestrand op een vreemd eiland, bovendien is hun ketel piratensoep met balletjes gestolen. Zonder
de balletjessoep veranderen ze in papegaaien! Wie zit achter dit ondeugende plan? Vindt Korneel de soep
tijdig terug, of is het hopeloos te laat? Hoog tijd om samen het ruime soep te kiezen! Een bruisende, muzikale, absurde, maar vooral onvergetelijke gebeurtenis voor de toeschouwer!

Zondag 28 november

De kleren van de nieuwe keizer door Theater Droommolen
Nog één nachtje slapen en koning King Fu wordt eindelijk keizer. Niemand wil het grote feest missen en
iedereen is druk in de weer: de hofdichter hangt de zilveren lampionnen op, de kok bereidt nr 17 en nr 32
met bami en de hofkleermaker maakt kleren voor de nieuwe keizer. De paniek is groot wanneer de gloednieuwe kleren plots verdwenen zijn. Wie heeft ze gestolen? Wat zal de keizer zeggen? En vooral, wat zal
hij dragen op het feest? Kindertheater Droommolen laat zich inspireren door het bekende sprookje van
Hans Christian Andersen en brengt een gloednieuwe voorstelling over boefjes en smoesjes, over rijst en
noedels en over de el van links en de el van lechts.

Gemeenschapscentrum Essegem - Leopold I-straat 329 - 02.427.80.39 - www.essegem.be
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