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Jette op zak
Voor de bewoners vormt het gemeentebestuur vaak een belangrijke gesprekspartner. U gaat verbouwen, u wil informatie over het seniorenprogramma, u
zoekt een sportzaal, u wil het OCMW
contacteren,...
Dit betekent echter niet dat u zich
meteen naar het gemeentehuis moet
begeven voor de informatie. Een eenvoudig telefoontje kan soms onnodige
verplaatsingen of misverstanden vermijden. Daarom geeft het gemeentebestuur
jaarlijks de handige gids "Jette op zak"
uit boordevol nuttige gegevens. U vindt
deze kleine gids deze maand bij uw
informatiekrant.
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Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 00
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
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Druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

De gemeentelijke feestzaal was op zaterdag 15 januari
weer aardig volgelopen voor de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Jette. De klassieke ingrediënten van een receptie mochten er natuurlijk niet ontbreken: wensen, een speech en een toast op het nieuwe
jaar. Toch was er ook dit jaar de typisch Jetse toets:
informatie allerhande aan de diverse stands.
Aan de ingang stonden Burgemeester Hervé Doyen, de
schepenen en een delegatie gemeenteraadsleden netjes op
een rij om de aanwezige Jettenaren persoonlijk hun wensen
voor 2011 kenbaar te maken. In zijn nieuwjaarstoespraak
begon de burgemeester met een verhaal over een misnoegde inwoner die hem graag persoonlijk sneeuw zou hebben
zien ruimen tijdens de eerste winterprik van dit jaar. Deze
zure oprisping was een paar dagen door zijn hoofd blijven
spoken, maar vervaagde gelukkig snel dankzij enkele leuke
anekdotes van Jettenaren die het leven liever door een zonnige bril bekijken. Dat deze laatste categorie trouwens veruit de meerderheid vormt in Jette, blijkt uit de resultaten van de onlangs gehouden tevredenheidsenquête waar de burgemeester nog eens naar verwees.
Na de speech was het tijd om het glas te heffen op een voorspoedig 2011. Veel aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik om even te slenteren langs de talrijke informatiestands die rondom de Gemeentelijke Feestzaal stonden
opgesteld. Zo was ondermeer de politie van zone Brussel-West vertegenwoordigd met een ruime delegatie. Verder waren
het OCMW, de Jetse Haard, het Rode Kruis, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap en enkele gemeentediensten
op post om de Jetse bevolking verder te helpen met nuttige informatie.

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 23 februari om 20u
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.

Uurrooster
gemeentediensten

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.

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

Goede voornemens

van de BGM

2011 heeft z’n intrede gedaan. Traditioneel maken we goede voornemens die
een maand later al in de vuilnisbak beland zijn. Niet zo in Jette. Samen met de
vele organisaties en verenigingen op ons grondgebied zet het voltallige gemeentebestuur zich dagelijks in om van Jette een bruisende, veilige en solidaire
gemeente te maken. We kunnen terecht stellen dat we het nieuwe jaar goed ingezet hebben.

Woord

Op het vlak van solidariteit proberen we alvast het goede voorbeeld te geven
door lovenswaardige initiatieven te ondersteunen. Neem bijvoorbeeld het sociaal
restaurant Restojet op het Kardinaal Mercierplein. Tijdens de weekdagen kan
men in dit sociaal restaurant ‘s middags terecht voor een kwalitatieve warme
maaltijd tegen een beperkte prijs. Maar ook het sociaal contact speelt een grote rol binnen het project
Restojet. Het gemeentebestuur wou dit lovenswaardig sociaal project een steuntje in de rug geven en
schenkt de opbrengst van de verkoop van haar fotoboekje “De geschiedenis van Jette in beeld” aan het
sociaal restaurant. Goed voor een totale som van zowat duizend euro.
Ook op het vlak van veiligheid werd 2011 goed ingezet. Jette telt voortaan een zevende vertegenwoordiger in de Politieraad van de Politiezone Brussel-West. Met de extra vertegenwoordiger kan Jette voortaan nog meer gewicht in de schaal werpen wat betreft de beslissingen rond de politiezone. Deze maand
werd eveneens het nieuw Logistiek en Administratief Centrum van de politiezone Brussel-West geopend,
in de Faesstraat. Dit logistieke centrum zal de medewerkers van de politiezone Brussel-West de ideale
ondersteuning bieden bij het efficiënt uitvoeren van hun veiligheidstaken.

Wat het “bruisende” aspect van onze gemeente betreft, staan er de komende weken en maanden weer
heel wat mooie activiteiten op het programma. Ik denk bijvoorbeeld aan de grote culturele afspraak
Artiestenparcours d’artistes op 2 en 3 april. Het gemeentebestuur biedt kunstenaars de kans om hun werk
te tonen aan het grote publiek. Dit gebeurt eveneens tijdens onze regelmatige tentoonstellingen, vaak in
een prachtige omgeving zoals de Abdij van Dieleghem. De culturele of sociale activiteiten zijn echter ook
vaak in handen van externe organisaties, die zich onderscheiden door hun onaflatende inzet en motivatie.
Zo viert Picorchamps, de 24u-race voor mini-auto’s, dit jaar z’n 30ste verjaardag. Op 19 februari kan u in
het centre Armillaire dan weer terecht voor de Showcase Kwa!, met artiesten uit alle windrichtingen.
Noteer deze multiculturele avond vol wereldmuziek alvast in uw agenda.
Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

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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Centrum “Faes” nieuwe Jetse stek
voor Politiezone Brussel-West
Op 19 januari 2011 vond de officiële inhuldiging plaats van het nieuw Logistiek en Administratief
Centrum van de politiezone Brussel-West. In aanwezigheid van zijn 4 collega-burgemeesters van de
zone, waaronder Burgemeester Hervé Doyen, en korpschef Johan De Becker mocht de voorzitter
van het politiecollege Philippe Moureaux het lintje doorknippen van het gloednieuwe gebouw aan
de Edouard Faesstraat 125.

W

ie zich nog de autogarage van een aantal jaar geleden herinnert,
wrijft zich nu tweemaal de ogen uit bij het zien van deze nieuwe stek
van de politiezone Brussel-West. Kosten (1.600.000 €) noch moeite
werden gespaard om de locatie te laten voldoen aan haar nieuwe bestemming,
zijnde het logistieke centrum van de zone.

Dit nieuwe gebouw zal de medewerkers van de politiezone
Brussel-West de ideale ondersteuning bieden bij het efficiënt
uitvoeren van hun veiligheidstaken

Concreet betekent dit dat alle ondersteunende diensten er ondergebracht
zijn: personeelszaken en opleiding, aankoop en onderhoud, inclusief een carwash voor de politievoertuigen. Daarnaast is bij de ontwikkeling van het centrum de nodige aandacht gegeven aan het welzijn van het politiepersoneel. In
de fitnesszaal met dojo kunnen ze bijvoorbeeld werken aan hun fysieke conditie en zich trainen in geweldbeheersing en zelfverdediging.
Het is duidelijk dat dit
nieuwe gebouw de medewerkers van de politiezone
Brussel-West de ideale ondersteuning zal bieden bij het
efficiënt uitvoeren van hun
veiligheidstaken en tegelijkertijd ook hun welzijn ten goede
zal komen.

Jette goed vertegenwoordigd
in politieraad
Onlangs nam Jettenaar Hannes De Geest binnen de politieraad de plaats
in van Jean-Claude Mertens. Hierdoor telt Jette voortaan 7 vertegenwoordigers
in de politieraad van de politiezone Brussel-West.

S

amen met Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren en
Koekelberg vormt Jette de politiezone Brussel-West. Na de politiehervorming eind jaren ‘90, werd ook de beslissingsstructuur gewijzigd.
Concreet worden de grote lijnen van de werking van deze politiezone mee uit-

gestippeld door het politiecollege, waarin alle betrokken Burgemeesters zetelen, en door de politieraad. Deze politieraad van Brussel-West bestaat uit 25
leden, proportioneel verdeeld over de verschillende gemeenten. Net als voor de
verdeelsleutel van de kosten, telt Jette een vertegenwoordiging van 24% .
Hiermee vormt onze gemeente samen met Sint-Jans-Molenbeek (40%) de
grootste vertegenwoordiger binnen de politiezone.
De leden van de politieraad worden gekozen uit de gemeenteraadsleden van
de verschillende gemeenten, met een verplichte vertegenwoordiging man/vrouw
en qua taalrol. Toen Jean-Claude Mertens uit Ganshoren ontslag nam uit de politieraad, werd er door de raad een nieuwe vertegenwoordiger gekozen, uit alle
Nederlandstalige verkozenen en niet-verkozenen. Hannes De Geest (sp.a) werd
verkozen om voortaan in de politieraad te zetelen, zodat Jette voortaan 7 vertegenwoordigers telt binnen de raad. De overige Jetse vertegenwoordigers zijn
Mohammed Errazi (PS), Nathalie Gobbe (MR), Benoît Gosselin (LBJ),
André Liefferinckx (PS), Annemie Maes (GROEN) en Elise Van der Borst
(LBJ).
Deze politieraad komt éénmaal per maand openbaar samen en neemt beslissingen rond de begroting van de politiezone, de benoeming van het personeel,
bekrachtigt de beslissingen van het politiecollege, de aanbestedingen, heeft
interpellatierecht tegenover het politiecollege,... Met de extra vertegenwoordiger kan Jette dus voortaan nog meer gewicht in de schaal werpen wat betreft de
beslissingen rond de politiezone.
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Een job in de openbare sector...
De gemeente Jette organiseert binnenkort
examens om een wervingsreserve*
(geldig voor 3 jaar) aan te leggen voor volgende
functies:
Veearts
niveau A2
- In het bezit zijn van een diploma van diergeneeskunde
- Ingeschreven zijn bij de Orde der Dierenartsen

Interesse ?
Gelieve uw kandidatuur samen met een kopie van uw diploma (+ eventueel een bewijs van gelijkstelling van diploma) en het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier (te downloaden via
http://www.jette.be/nl/08_economie/werk/aanbieding.htm of af te halen
bij de dienst HRM - niveau 1B - bureau 136) vóór 21/02/2011 op te sturen naar:

Controleur van de werken
niveau B1
- In het bezit zijn van een functiegebonden diploma van Bachelor/Graduaat
(technische oriëntatie)

Gemeentebestuur Jette – T.a.v. de heer Burgemeester Hervé Doyen –
Wervingsexamens – Wemmelsesteenweg 100 – 1090 Jette
De gedetailleerde voorwaarden voor deze wervingsexamens kan u bekomen in het gemeentehuis op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag (8.30u
tot 12.30u) en op donderdag (van 13u tot 16u) op de dienst HRM (niveau 1B
– bureau 136).

Adjunct-controleur van de werken
niveau C1
- In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of een diploma
van lagere graad of gelijkgesteld en tien jaar nuttige ervaring

Meer inlichtingen: 02.422.31.91/96 – examens@jette.irisnet.be
* Deze examens hebben geen onmiddellijke indiensttreding tot gevolg.

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

Aan de slag bij het OCMW van Jette...
De dienst Familiehulp van het OCMW van Jette
is op zoek naar
2 poetshulpen,
1 voltijdse en 1 halftijdse (vermoedelijke datum van indiensttreding:
1/04/2011), beiden in het kader van een contract voor onbeperkte
duur.

Solliciteren kan tot 20 februari 2011
(postdatum geldt als bewijs) via een aangetekend schrijven geadresseerd aan het
OCMW Jette, t.a.v. de Voorzitster –
Sint-Pieterskerkstraat 47-49 in 1090 Jette,
of via e-mail: hrm.jette@publilink.be.
Raadpleeg ook geregeld de website van de
gemeente www.jette.be, rubriek “Economie en
Tewerkstelling – Werkaanbiedingen voor de
vacatures bij het OCMW van Jette.

De kandidaturen die niet weerhouden worden en
die geslaagd zijn in de selectieproeven, komen automatisch in een wervingsreserve terecht. Gedurende
één jaar komen zij – na een nieuwe selectie – in aanmerking voor gelijkaardige vacatures.

• Deelnemen aan de teamvergaderingen;

Activiteiten:

• Over een gelijkaardige ervaring beschikken is een
troef;

• Verzekeren van de diverse huishoudelijke taken,
de boodschappen en het dagelijks onderhoud van
de woning;
• Verzekeren van een observatie-en preventierol,
opsporen en melden van risicosituaties;

• Toezien op het respect van de hygiëne- en veiligheidsregels;

Profiel:

• Bij voorkeur in het bezit zijn van een Selor-taalcertificaat artikel 8 en 9 § 1;
• Voldoend aan de voorwaarden van het GESCOstatuut (Actiris).

Mobiliteit & Verkeersveiligheid
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250.000 ademtesten tijdens jaarlijkse
Bob-campagne
Geen alcohol achter het stuur blijft de boodschap
Begin januari werd de jaarlijkse Bob-campagne afgesloten. In totaal liet de politie zowat 250.000 bestuurders
een ademtest afleggen, een verdubbeling tegenover 2007. Uit de cijfers blijkt dat het percentage dronken
bestuurders lager ligt, maar dat de dronken bestuurders wel opvallend meer alcohol in het bloed hebben.

Geen alcohol achter het stuur
blijft de boodschap

Dit jaar vierde Bob zijn 15de verjaardag. Met de slogan van dit jaar “I Bob You” werd verwezen naar de
belangrijkste drijfveer om Bob te zijn – namelijk het feit
dat je geeft om anderen en niet wil dat hen iets zou overkomen. En aangezien rijden onder invloed een risico is
dat het hele jaar door bestaat, loopt de nieuwe campagne
gewoon verder na de eindejaarsfeesten. Tijdens de Bobcampagne werden 250.000 ademtesten uitgevoerd. Het
aantal dronken bestuurders lag lager dan overige jaren,
maar het alcoholpecentage bij de
overtreders lag dan weer hoger. De
chauffeurs die te diep in het glas
gekeken hadden, kregen een fikse
boete, een tijdelijk rijverbod en/of
zagen hun rijbewijs ingetrokken.

Jaarlijks kunnen honderden levens gered worden als
alle bestuurders het zouden opbrengen om niet te drinken vóór ze achter het stuur plaatsnemen...
De Bob-campagne en de bijbehorende controles tijdens de eindejaarsperiode zijn dé middelen bij uitstek om
bestuurders daaraan te herinneren. Bob zijn is de beste
manier om er voor te zorgen dat diegenen die je een
warm hart toedraagt, na het feest ook weer veilig thuis
raken.

Jaarlijks 230 dodelijke
slachtoffers door dronken
bestuurders
Volgens
het
Europees
Observatorium
voor
de
Verkeersveiligheid
(ERSO)
is ongeveer één vierde van alle verkeersdoden in Europa
te wijten aan drinken en rijden, terwijl slechts 1% van
alle kilometers wordt afgelegd door bestuurders onder
invloed. Omgerekend naar ons land betekent dit dat
vorig jaar meer dan 230 mensen stierven bij ongevallen
waarin alcohol een rol speelde.

Het is echter niet omdat de eindejaarsfeesten achter
de rug zijn, dat de politiediensten niet langer alcoholcontroles zullen uitvoeren. Er zullen nog regelmatig verrassingscontroles gehouden worden, op elk tijdstip van de
dag. Een gewaarschuwd chauffeur is er twee waard.

De Lijn lanceert nieuwe verbinding tussen Jette en Halle
De Lijn lanceert een nieuwe buslijn tussen Halle en Jette, met name met het UZ Brussel. Hiermee zorgt de
vervoersmaatschappij voor een vlottere bereikbaarheid van de westelijke rand rond Brussel. Deze lijn 810
bedient verschillende winkelcentra, ziekenhuizen en tewerkstellingszones in Brussel en biedt extra overstapmogelijkheden op het MIVB-net.
Lijn 810 doorkruist volgende gemeentes: Halle, Buizingen, Huizingen, Lot, Ruisbroek, Drogenbos, Anderlecht, Dilbeek, Groot-Bijgaarden, Zellik,
Relegem, Wemmel en Jette. Met meer dan 80 haltes langs haar traject biedt ze ongetwijfeld voor iedereen een interessante op- en afstapplaats. Tussen het UZ
Brussel en Dilbeek is de reisweg van lijn 810 identiek aan de reisweg van de bestaande lijn 820 (Dilbeek – Zellik – UZ Brussel – Heizel – Vilvoorde – Zaventem,
Luchthaven). De ritten van lijn 810 zullen dan ook afgestemd worden op die van lijn 820 zodat er een frequentie van 15 minuten ontstaat op het gemeenschappelijk traject.
Betere verbinding met het UZ Brussel
De nieuwe buslijn vormt een gemakkelijke verbinding met bijvoorbeeld het Westland Shopping
Center, maar vooral met heel wat tewerkstellingszones in de omgeving van Zellik, langs de Theo
Lambertlaan, de M. Carêmelaan en de Lenniksebaan in Anderlecht en de Humaniteitslaan in Vorst. Ook
aan scholieren werd gedacht: lijn 810 passeert aan het Don Bosco Instituut in Groot-Bijgaarden en
bedient de scholen in Halle. En ook de Bracops- en Erasmusziekenhuizen in Anderlecht en vooral het UZ
Brussel en de universitaire centra in Jette zullen nog vlotter bereikbaar zijn.
Via een overstap op metrolijn 5 in COOVI of Veeweide is zelfs heel het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest binnen handbereik.
Meer info: De Lijn - 070 220 200 - www.delijn.be
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Leefomgeving

Renovatie Kardinaal Mercierplein en omgeving

Werken starten op 21 maart 2011
De komende maanden zal het Kardinaal Mercierplein en omgeving een doorgedreven renovatie
ondergaan. Zoals bekend hebben Beliris, Infrabel, Holding NMBS, MIVB en de gemeente de handen
in mekaar geslagen om het Kardinaal Mercierplein een prachtig uitzicht te geven, met speciale aandacht voor het openbaar vervoer. Deze grote renovatie gaat van start op 21 maart 2011, met de vernieuwing van het bestaande deel van de parking langs de Dupréstraat.
plein, zowel wat betreft verkeer als parkeerplaatsen. In ruil hiervoor wordt aan
de achterzijde van het station, langs de
Dupréstraat, de parking ruim uitgebreid
waarbij er heel wat extra parkeerplaatsen
worden gecreëerd, op expliciete vraag van
het College en Schepen van Openbare
Ruimte Jean-Louis Pirrotin. Het plein zal
dus een modern, stedelijk uitzicht krijgen,
op maat van de bewoners.

3 fasen
De werken zijn opgedeeld in 3 grote
fasen: het eerste deel van de parking langs
de
Dupréstraat,
het
Kardinaal
Mercierplein zelf en ten slotte het tweede
deel van de parking langs de Dupréstraat.
De totale duur van de werken wordt op
220 werkdagen geschat. Als de weersomstandigheden echter roet in het eten gooien, zal deze planning natuurlijk moeten
aangepast worden. Door de werken in 3
fasen op te splitsen, moet de hinder voor
de omwonenden en de pendelaars zoveel
mogelijk beperkt blijven. Zo zal er ook
rekening gehouden worden met de minder drukke schoolvakanties.

Ook het station Jette wordt aangepakt,
met het oog op het Gewestelijk Expresnet
(GEN). De bestaande doorgang onder de
sporen wordt opgewaardeerd en krijgt
twee nieuwe toegangen, om de vlotte uitwisseling tussen auto, fiets, trein en bus
optimaal te organiseren. Daarnaast is er
een tweede onderdoorgang gepland met
liften, waardoor de bereikbaarheid voor
mindervaliden zal verbeteren.

Extra parkeerplaatsen
achter het station
Door de centrale ligging en het knooppunt van openbaar vervoer, vormt het
Kardinaal Mercierplein een belangrijke
plaats in onze gemeente met het politiekantoor, het station, een tram- en bushalte, de kerk, bibliotheken, toegang tot een
school en het Garcetpark, gecombineerd
met verschillende handelszaken. Bovendien komen heel wat pendelaars langs het
Kardinaal Mercierplein, om van daaruit hun werkgever te bereiken. Binnen dit
renovatieproject staan zowel het sociale karakter als het openbaar vervoer centraal. Voor de auto zal na de werken nog slechts een beperkte plaats zijn op het

U merkt het, deze renovatiewerken
zullen enige tijd in beslag nemen, maar
zullen het Kardinaal Mercierplein omvormen tot een van de gezelligste pleinen uit
onze hoofdstad.
Mocht u vragen of klachten hebben
over de vernieuwing van het Kardinaal Mercierplein en de stationsomgeving, kan u terecht bij de infolijn voor bewoners: 0800/55.000 (7u-22u) info.projecten@infrabel.be

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

Dapperheidstraat
Rioleringswerken
In november 2010 heeft de saneringsdienst Vivaqua rioleringswerken uitgevoerd om 62 aansluitingen van het privé-rioolnet en de bekleding van de hoofdleiding te herstellen. De werken,
die niet langer dan 60 werkdagen zouden duren, moesten in december en januari onderbroken
worden. Ze hervatten in februari en zullen geen verkeersproblemen met zich brengen.

Esseghemstraat
Heraanleg van de straat
In september 2010 begon een grondige heraanleg van de Esseghemstraat. Deze omvat de
aanleg van een nieuwe weg in het gedeelte tussen de Jules Lahayestraat en de de Smet de
Naeyerlaan. In februari starten de werken aan het rioleringsnetwerk, het wegdek en de voetpaden vanaf het begin van de de Smet de Naeyerlaan richting Jules Lahayestraat. Als de weersomstandigheden het toelaten, zullen de werken ongeveer negentig dagen duren. De verkeershinder zal gedurende deze periode beperkt zijn. Het is wel mogelijk dat sommige garages (van de
site “Esseghem” van de Jetse Haard) tijdelijk onbereikbaar zullen zijn bij de heraanleg van het
wegdek.

Reinheid
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Grote ophaalcampagne
Ruim gratis tot 3m3 grof huisvuil op
Van 27 februari tot 5 maart 2011 organiseert Net Brussel een grote ophaalcampagne
waarbij u uitzonderlijk gratis 3m³ grof huisvuil kwijt kan.
Als u thuis met grofvuil (oude meubels, huishoudapparaten,…) zit waar u vanaf wilt, dan kan u hiermee terecht
in de gewestelijke containerparken of u maakt een
afspraak met Net Brussel voor een ophaling (zie hieronder). Daarnaast voert Net Brussel dit voorjaar opnieuw
haar jaarlijkse grote ophaalcampagne.
Voor elke gemeente zijn data vastgelegd. Zo is van 27
februari tot 5 maart Jette aan de beurt. U kan alleen van
deze dienst gebruikmaken als u vooraf – vanaf 10 januari
2010 – een afspraak maakt via het gratis telefoonnummer
0800.981.81. Zorg er ook voor dat u thuis bent op de afgesproken datum.

Wat hoort bij grofvuil?

zuiger, wasmachine, oven, televisietoestel, hifi en computers.
Meubilair en decoratie: tafel, stoel, matras, bed, bedbodem, gedemonteerde kast, sofa, fauteuil, bureaumeubel,
commode, tuinmeubels, parasol.
Voorwerpen zoals een fiets, een kinderwagen, een strijkplank, speelgoed, keukenspullen, sportartikelen,…
Wat NIET meegenomen wordt: tuinafval, giftige afvalstoffen en puin (steen- en kalkafval, afbraak- en renovatiemateriaal).
3m³ komt ongeveer overeen met 1 tweezitsbank
bovenop een driezit en 2 clubs. Voor elke bijkomende
m³ betaalt u 19 €/m³, met een maximum van 5m³.

Huishoudtoestellen: fornuis, koelkast, diepvriezer, stof-

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

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST.
Het
Gewest zal de zondagse ophaling van
uw groenafval hernemen in de lente
van 2011.

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.

PROXY CHIMIK. 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 Proxy Chimik (de voormalige
mobiele Groene Plekjes), de voertuigen van Net Brussel. Ook met inktpatronen kan u terecht bij Proxy
Chimik. Opgelet! Geen medicatie.
Hiermee kan u bij uw apotheker
terecht.

BEPLANTINGSDIENST.
Met
takken (met een maximumdiameter
van 7cm), ander groen afval en klein
chemisch afval kan u het hele jaar
terecht bij de dienst Beplantingen
(gemeentelijke serres - Laarbeeklaan
120) elke dinsdag en donderdag van 9
tot 12u en op zaterdag van 9 tot 14u.
Het groenafval wordt beheerd via een
kaartsysteem met barcode. Deze kaart
identificeert de gebruiker. Het volume
van het afval wordt bepaald door de
beambte en desgevallend wordt de
rekening opgestuurd naar de gebruiker.
Tarief voor Jetse particulieren:
2 m3 gratis per jaar, 7 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief niet-Jetse particulieren:
12 €/m3. Opgelet: enkel particulieren
kunnen met hun groenafval terecht bij
de Beplantingsdienst.

De kalender van Proxy Chimik in Jette voor de
maand februari 2011:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de maand)
op 14 februari van 17u tot 17.45u.
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de maand)
op 28 februari van 18u tot 18.45u.

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.
Tijdens de wintermaanden, en dit vanaf 12 december 2010, kan u ook een
afspraak maken voor een ophaling op
zondag. Elke 6 maanden heeft u recht
op een gratis ophaling van 2m3 grofvuil. Voor elke bijkomende m3 betaalt
u vervolgens 19 €.

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 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck 02.478.09.62.
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Vrijwilligers maken het verschil
Van 28 februari tot en met 6 maart: Week van de Vrijwilliger

Van 28 februari tot en met 6 maart is het opnieuw de Week van de Vrijwilliger, het
moment bij uitstek om de schijnwerper te richten op alle vrijwilligers. Komt daar
nog bij dat de Europese Commissie 2011 tot Europees jaar van het Vrijwilligerswerk
heeft uitgeroepen. Een reden in het kwadraat om die vele duizenden vrijwilligers een
extra hart onder de riem te steken.
We staan er met zijn allen niet genoeg bij stil, maar in tal van sectoren zijn
dagelijks vele duizenden als vrijwilliger aan de slag. Wist u dat in België alleen
al 1,5 miljoen mensen – zowat 14 % van de bevolking – op de één of andere
manier aan vrijwilligerswerk doet? Ze zetten zich vrijwillig in op diverse manieren: eenmalig of dagelijks, als begeleider of manusje-van-alles, alleen of met de
hele familie. Vrijwilligers zijn het levende bewijs van solidariteit. Wie zich vrijwillig engageert, heeft daar voldoening van en krijgt daarvoor vaak veel genegenheid terug.

Europees jaar maakt meteen van de Week van de Vrijwilliger een speciale editie, goed om eens extra stil te staan bij het werk van al die mensen met het hart
op de juiste plaats. Misschien overweegt u zelf aan vrijwilligerswerk te doen.
Dan verwijzen we u graag door naar de website www.vrijwilligerswerk.be, die
vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en belangstellenden informeert over diverse
aspecten van het vrijwilligerswerk: vrijwilligersbeleid, wetgeving, nieuwe ontwikkelingen, publicaties, activiteiten en vacatures.

Zorgzame maatschappij

Meer info:
www.vrijwilligerswerk.be
www.eyv2011.be

Met de slogan “Vrijwilligers maken het verschil” werd vorig jaar december
het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk op gang geschoten. Hiermee erkent
de Europese Unie het belang van het vrijwilligerswerk bij de uitbouw van een
meer democratische, zorgzame en verantwoordelijke maatschappij. Dit

Het Punt vzw, Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel
Tel. 02/218.55.16

Deze maand ontvangt u
bij Jette Info ook "Jette op zak",
de kleine gids boordevol nuttige
informatie

Jette op zak
De handige infogids
van het gemeentebestuur

Voor de bewoners vormt het gemeentebestuur vaak een belangrijke gesprekspartner. U gaat verbouwen,
u wil informatie over het seniorenprogramma, u zoekt een sportzaal, hoe kan ik het OCMW contacteren,...
Op onze website www.jette.be vindt u reeds heel wat informatie, maar niet iedereen beschikt over een internetverbinding of over de reflex om op naar de gemeentelijke website te surfen. Dit betekent echter niet dat
u zich meteen naar het gemeentehuis moet begeven voor de informatie. Een eenvoudig telefoontje kan
soms onnodige verplaatsingen of misverstanden vermijden. Daarom geeft het gemeentebestuur jaarlijks
deze handige gids uit boordevol nuttige gegevens.

Wie is wie in onze gemeente
Deze "Jette op zak" vormt een communicatiemiddel dat u helpt te ontdekken wie wie is in onze
gemeente. Zo krijgt u een overzicht van de contactgegevens van het gemeentebestuur, het College van
Burgemeester en Schepenen, overige openbare diensten zoals het OCMW, het PWA, het Sociaal
Woningbureau, de Jetse Haard,... Daarnaast krijgt u ook nog gerichte gegevens, zoals bijvoorbeeld
over crèches, gemeentescholen, sociale organisaties, culturele of sportinfrastructuur. Tenslotte vindt u
in "Jette op zak" ook nog een overzicht van nuttige telefoonnummers zoals de brandweer, Net
Brussel, Belastingen,...

Samenleving
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Inzoomen op een levendige wijk
De sociaalgerichte vzw L’Abordage is vooral actief op de site “Esseghem”
van de Jetse Haard. Binnenkort zet de vereniging de bewoners van deze
wijk in de spotlight met “De bewoners van Esseghem, wie zijn ze, wat doen
ze?”, een project dat de steun krijgt van de Koning Boudewijnstichting. Met
een subsidie van 4.000 euro wil L’Abordage van de huurders van de Jetse
Haard echte filmsterren maken. Tijd om eens in te zoomen op dit project
van sociale cohesie en dynamisering.
Het project “De bewoners van Esseghem, wie zijn ze, wat doen ze?” betrekt de hele wijk in het maken
van een video over het dagelijkse leven in een eerder miskende buurt van Jette. Dit dossier, uitgedokterd
door de animators van L’Abordage, kon de Koning Boudewijnstichting zodanig bekoren dat die voor de realisatie van het project een subsidie van 4000 € uittrekt, gespreid over één jaar. Sociaal geëngageerd als ze
zijn, willen de initiatiefnemers een band creëren tussen de verschillende bevolkingslagen van de wijk. Het
gaat dus niet enkel om het filmen van het dagelijkse leven van de bewoners, maar om iedereen de kans te
geven om te investeren in de productie van de video, zowel voor als achter de camera. De nieuwsgierigheid
(bij het zien van een cameraploeg die dagenlang heen en weer loopt), de creativiteit van iedereen en de
mogelijkheid die hen gegeven wordt om mee te helpen aan de productie van een video over zichzelf, zouden moeten leiden tot nauwere banden tussen mensen van diverse leeftijd en afkomst.

De bewoners beslissen zelf over de vorm en de inhoud
Het voorstel om een video te maken, is gegroeid uit de positieve ervaring die vzw L’Abordage had opgedaan met twee groepen kinderen. Zij beslisten over het wat en hoe: filmen we iemand die recht in de camera kijkt of filmen we een schaduw? De creativiteit van de jongeren en de spontaneïteit van de volwassenen
waren zo overtuigend dat het project “De bewoners van Esseghem, wie zijn ze, wat doen ze?” zich opdrong.
De komende maanden zal het project vorm krijgen. De animators leggen ook de nadruk op het participatieve aspect en de inspraak. Ze willen dat de bewoners, die de acteurs in hun eigen film zijn, zelf beslissen
over de vorm (langspeelfilm, kortfilm, documentaire,…) en de inhoud. Interesse is er al van alle kanten en
die zal ongetwijfeld alleen maar toenemen. Iedereen is trouwens welkom.
De sociale animators van vzw L’Abordage willen niet alleen dat deze video meer interactie teweegbrengt
bij de gebruikers van de Esseghem-site, maar ook dat dit project het bewijs vormt dat hulpvaardigheid en
informele solidariteit wel degelijk aanwezig zijn in deze wijk, iets wat mensen die er niet wonen dikwijls
moeilijk kunnen geloven. Misschien kondigen we binnen een jaar wel groot feest aan voor de voorstelling
van “De bewoners van Essegem, wie zijn ze, wat doen ze?”. Maar zo ver zijn we nog niet, eerst moet het
materiaal bij mekaar gezocht worden.
Inlichtingen: vzw L’Abordage – Jules Lahayestraat 169 in 1090 Jette – 02.426.52.67

Een krokusvakantie vol spel en plezier
DANS- EN SPORTWEEK KROKUS
IBO De Puzzel
In de week van 7 maart kunnen
Speciaal voor kinderen geboren tussen 1999 en
IBO De Puzzel (Léon Theodorstraat 163 – 1090
de kleuters en lagere schoolkinde2004 die de dansmicrobe te pakken hebben, orgaren genieten van hun eerste vakan- niseert GC Essegem deze krokusvakantie weer Jette) is een door Kind en Gezin erkende organisatie voor buitenschoolse kinderopvang voor Jetse
hun beroemde dans- en sportweek.
tie van het jaar. Ouders die om
kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Voor de krokusvakanWanneer: Krokus 7/03/2011 – 11/03/2011
tie kan u uw kind(eren) inschrijven via het reservaopvang verlegen zitten, kunnen
(geboortejaren
1999
–
2004)
tieformulier dat minstens een maand ervoor uitgehun kroost gedurende die week een
deeld wordt op de opvang. U vindt het formulier
Van
9u
tot
16u
(opvang
van
8u
tot
17u)
zalige tijd vol ontspanning, sport,
ook op http://www.vdkomma.be/jette.html
Prijs: 53 € (47 € voor 2de kind uit hetzelfde
dans,… bezorgen. Een overzicht.
gezin)

GC Essegem
KLEUTERWEEK
Tijdens de kleuterweek ontdekken kleutertjes
een nieuwe wereld, experimenteren ze er op los en
leren ze een hoop nieuwe spelletjes.
Wanneer: Krokus 7/03/2011 – 11/03/2011
(geboortejaren 2005 – 2007)
Van 9u tot 16u (opvang van 8u tot 17u)
Prijs: 53 € (47 € voor 2de kind uit hetzelfde
gezin)

Voor meer info kan u terecht bij het GC
Essegem - Leopold I-straat 329 - 02.427.80.39 www.essegem.be

Kids’ Holidays
Het gemeentebestuur van Jette organiseert tijdens de Krokusvakantie geen vakantieplein Kids’
Holidays. U kan hier natuurlijk nog steeds terecht
voor de creatieve en leuke opvang van uw kind tijdens de Paasvakantie en de zomervakantie.
Meer info vindt u op onze website
www.jette.be of bij de dienst Jeugd & Sport Tel. : 02/423.12.47
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De geschiedenis van Jette in beeld
Opbrengst verkoop fotoboekje
overhandigd aan sociaal restaurant Restojet
Om het 175ste nummer van Jette Info te vieren, ontwierp het gemeentebestuur een nieuw fotoboekje met oude foto’s die de geschiedenis van Jette mooi illustreren. 50 winnaars van de bijhorende fotowedstrijd kregen een gratis exemplaar, de overige Jettenaren konden het boekje in het
Gemeentehuis kopen. De opbrengst van de verkoop van dit fotoboekje ging naar Restojet, het sociaal restaurant op het Kardinaal Mercierplein.
Het boekje ging bijna 200 keer over de toonbank van het gemeentelijk onthaal, zodat de verantwoordelijke van het sociaal restaurant de mooie som van 996 € in ontvangst mocht nemen. De
cheque werd overhandigd door Burgemeester Hervé Doyen, samen met de medewerkers van de
gemeentelijke drukkerij die instonden voor de realisatie van het boekje en Yves Degavre, die met
z’n kennis van de Jetse geschiedenis voor de uitleg zorgde. De vertaling naar het Brussels gebeurde door Marcel De Schrijver, van de Speegelmanne.
Restojet wordt mee geleid door het Jetse opvanghuis Accueil Monfort. Tijdens de weekdagen
kan men in het sociaal restaurant ‘s middags terecht voor een warme maaltijd tegen een beperkte prijs. Voor veel mensen maakt de lage prijs een kwalitatieve warme maaltijd toegankelijk, maar
ook het sociaal contact speelt een grote rol. Een sociaal werkster zorgt tijdens de namiddag trouwens voor activiteiten, hetgeen het sociaal aspect van het project Restojet de laatste maanden nog
liet toenemen.
Het financieel ruggensteuntje van het gemeentebestuur zal hen zeker helpen om hun sociaal
werk verder te zetten.

Een goed voornemen voor 2011?

Word bloeddonor!
Ondanks de huidige technologische mogelijkheden
bestaat er nog altijd geen chemisch of ander kunstmatig
vervangingsmiddel voor bloed. Het is ons eigen organisme dat zorgt voor de aanmaak van bloed. En omdat
het op een regelmatige manier vers bloed produceert,
kunnen we er gerust afstaan zonder ons lichaam er
onder lijdt.
Bloed doneren is meer dan een goede daad stellen, getuigen van burgerzin of levens redden. Het is op de eerste plaats een man, vrouw of kind de
kans geven om zijn (haar) dromen te realiseren. En misschien is die man, die
vrouw of dat kind op een dag wel iemand uit uw omgeving.
Van de bloedgever tot de ontvanger vormt het Rode Kruis een belangrijke
schakel in de keten van de bloeddonatie. De plaatselijke afdeling van Jette nodigt
u graag uit om bloed te geven tijdens de vier bloedinzamelingen die ze in 2011
organiseert in het Gezondheidscentrum (Vandenschriekstraat 77 – 1090 Jette).

Het Rode Kruis verwacht u
in groten getale op
- donderdag 31 maart 2011;
- maandag 20 juni 2011;
- maandag 17 oktober 2011
en dat telkens van 17.00u tot 19.30u.
Als u er op één van de bloedinzamelingen niet bij kan zijn, surf dan naar
www.transfusie.be voor een bloedinzameling in uw buurt.
Misschien doet u een kind, een vrouw
of een man waarvan u het leven gered
heeft, opnieuw lachen.
Meer info:
Vancampenhoud Jeanine (verantwoordelijke) – 0474.96.38.47 –
bloed@rodekruis-jette.be
Martiat Francis (voorzitter) –
0473.44.53.94 –
voorzitterschap@rodekruis-jette.be
www.rodekruis-jette.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).

Senioren
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Senioren
Dansbuffet vormt startschot
voor activiteiten in 2011
Op initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw heeft de
gemeentelijke dienst senioren dit voorjaar weer een aantal activiteiten uitgewerkt.
We steken van wal op 22 februari 2011 met een dansbuffet in het Oost-Vlaamse
Zottegem. De volgende maanden staan ondermeer uitstappen naar Maastricht,
Lommel en de Kasselberg op het programma.

22 februari 2011: dansbuffet à gogo
Op dinsdag 22 februari trekken de Jetse senioren richting OostVlaanderen voor een gastronomisch uitje annex dansnamiddag. In
kasteel Breivelde in Zottegem wacht u een delicieus 4-gangenbuffet,
gevolgd door een dansfestijn met discobar Martin Jonas. Tot ongeveer 18
uur passeren alle muzikale stijlen van de vroege jaren ’60 tot nu de revue.
Wanneer? 22 februari – vertrek aan de Magdalenakerk (Koningin
Astridplein) om 10.30u

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

Prijs: 50 €

Robert Van den Haute wordt 100
Gepaste hulde voor stichter en ex-conservator van het
Gemeentelijk Museum van het Graafschap Jette
Op 14 december 2010 werd Robert Van den Haute 100 jaar. Naar aanleiding daarvan werd de stichter en vroegere conservator van het Gemeentelijk Museum van het Graafschap Jette gehuldigd in ‘zijn’ museum in de vroegere abtswoning van de Abdij van Dieleghem.

De kroon op het werk van het geschiedenisonderzoek van Robert
Van de Haute is ongetwijfeld het Gemeentelijk Museum van het
Graafschap Jette dat hij na zijn pensioen uit de grond stampte

R

obert Van den Haute komt op driejarige leeftijd in Jette aan. Via
een onderwijzer in de lagere school krijgt hij al vlug de smaak
voor geschiedenis te pakken. Aan de normaalschool werd hij de
favoriete pupil van professor Paul Bonenfant (later prof aan de ULB) en
ontmoet hij de Brusselse historicus Louis Verniers en schrijver/literatuurprofessor Herman Teirlinck.
Bij de gemeente Schaarbeek kon hij aan de slag onder archivaris
Adhémar Martens, beter bekend als Michel de Ghelderode, een van de
meest toonaangevende Franstalige theaterauteurs. Dankzij de
Ghelderode kwam Robert Van den Haute in contact met het Rijksarchief
waar een hele wereld voor hem openging. De kroon op het werk van zijn
geschiedenisonderzoek is ongetwijfeld het Gemeentelijk Museum van het
Graafschap Jette dat hij na zijn pensioen uit de grond stampte. Het was
dan ook in de Abdij van Dieleghem dat de eeuweling een gepaste hulde
kreeg.
Foto Graafschap Jette
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Van het dak van de basiliek naar
Toitures de Jette
In februari 2012 plant Jean Vonck van Toitures de Jette een groot feest. Dan zal het
immers 50 jaar zijn dat hij zijn sporen verdiend heeft als dakwerker. Maar op zijn
64ste is er van stoppen nog lang geen sprake. Niet dat de opvolging niet verzekerd is:
zijn zoon Pascal zit mee in de zaak en is de gedoodverfde kandidaat om in de voetsporen van zijn vader te treden. Maar ook de vrouw des huizes Diana draait haar
hand niet om voor een metershoge stelling.

Ver weg op een kasteel in Frankrijk gaan werken,
dat zag Jean Vonck niet meteen zitten. De dakwerker koos ervoor om in Jette te blijven.

Jean Vonck weet nog goed
wanneer hij voor het eerst een
dak opklom. Zijn vader, die
hoofdzakelijk in sanitair deed,
installeerde eind jaren ’50
begin jaren ’60 ook tv-antennes. Zoon Jean mocht hem
daar graag bij assisteren en
ontdekte zo dat er van hoogtevrees bij hem totaal geen sprake was. Toen hij op zijn vijftiende schoolmoe was, ging hij
dan maar aan de slag als dakwerker. Vandaag, bijna 50 jaar later, kan hij bij manier van spreken nog
altijd geen ladder of stelling voorbijlopen zonder
erop te klimmen.

Boven op de basiliek
Eén van de eerste jobs van de jonge dakwerker
was niet van de minste: de basiliek van
Koekelberg. Zijn toenmalige baas was in die tijd
een gereputeerde dakwerker die meer dan 100
gasten in dienst had. Zo kwam het dat Jean Vonck
in 1962 meewerkte aan de vijf torens, het dak en de

Rechtzetting
In de vorige Jette Info (januari 2011)
werden Jacques Verelst en zijn vrouw
Solange van La Closerie des Vignes
verkeerdelijk twee dochters toebedeeld, terwijl zij de trotse ouders zijn
van twee zonen. Onze welgemeende
excuses voor deze vertaalfout.

koepel van de bekendste basiliek van het land. Hij herinnert zich nog levendig de halsbrekende toeren die hij er op
50 meter hoogte moest uithalen om zijn mannetje te staan
in de wereld van de stoere
dakwerkers.
In 1971 komt Jean Vonck in
Jette wonen en bouwt er zijn
carrière als dakwerker verder
uit. Naast zijn activiteiten in
dienstverband begint hij als zelfstandige in bijberoep om in 1976 de grote stap te zetten en zelf een
bedrijf op te starten. Twee jaar later verkast hij van
de Carton de Wiartlaan naar de de Smet de
Naeyerlaan waar zijn bvba Toitures de Jette ook nu
nog gevestigd is.

Een leven vol verhalen
Het spreekt voor zich dat een leven als dakwerker de nodige verhalen en anekdotes oplevert. Zo
is er het aanbod van een Belgische prins om te gaan
werken in zijn kasteel in Frankrijk dat hij beleefd

afwimpelde of het stukje koper in zijn duim waarbij gevreesd werd voor een amputatie maar waar
gelukkig niets meer van overgebleven is dan
gewoon een litteken.
Dat Jean Vonck beroepseer hoog in het vaandel
voert, bewijst het feit dat hij families onder zijn
klanten heeft die al drie generaties lang een beroep
doen op zijn diensten. Goed werk leveren is zijn
handelsmerk en hij is dan ook fier op wat hij al die
jaren voor zijn klanten heeft gepresteerd. Toch
meent hij dat in zijn branche de beste jaren achter
hem liggen. Hij vindt het bijvoorbeeld veel dankbaarder om te werken met hoogwaardige materialen zoals zink in plaats van met de huidige alternatieven. Ook de personeelslasten zijn met de jaren
alsmaar zwaarder geworden. Daar waar hij ooit
werkte met 7 mensen, doen ze het nu met zijn drieën:
hijzelf, zijn vrouw Diana en zijn 37-jarige zoon
Pascal die op een dag de fakkel van Toitures de
Jette zal overnemen. Maar die dag zit er voorlopig
nog lang niet aan te komen als het van vader Jean
afhangt…

NIEUWE HANDELSZAKEN IN JETTE
Maandelijks stellen we in Jette Info de nieuwe handelszaken voor die in
Jette de deuren openden.
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.

Handel & Animatie
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Uw publiciteit in de handelsgids
“Leven te Jette”
EDI
TIE

Jaarlijks brengt het Jetse gemeentebestuur, in
samenwerking met de vzw “Handel en Jaarlijkse Jetse
Markt” de handelsgids “Leven te Jette” uit. In deze
gids worden alle Jetse handelszaken opgenomen met
hun contactgegevens, samen met allerlei praktische
informatie over het gemeentebestuur en het gemeenteleven.

20
11
20
12
Inschrijven kan
via de website
www.jette.be

Deze brochure vormt een bijzonder handig informatiemiddel voor de
Jettenaren die binnen hun gemeente op zoek zijn naar een lekker restaurant,
een goede kapper, een originele meubelzaak,... Voor de handelszaken is deze
brochure dan weer een ideaal publiciteitsmiddel om hun zaak bekend te
maken bij de zowat 48.000 Jettenaren.
Indien u wenst opgenomen te worden in de brochure "Leven te Jette", kan
u contact opnemen met Lieva Zels van de gemeentelijke dienst Economisch
Leven via telefoon op het nr 02.423.13.03 (van maandag tot donderdag tijdens
de kantooruren) of via e-mail: lzels@jette.irisnet.be. U kan zich ook inschrijven via de gemeentelijke website www.jette.be
Meer info over de advertentiemogelijkheden en -prijzen en de inschrijvingsdocumenten vindt u op onze gemeentelijke website www.jette.be,
doorklikken op Economie en Tewerkstelling en vervolgens op Leven te
Jette.

Schaatsplezier op het Koningin Astridplein
Tijdens de eindejaarsperiode kon jong en oud terecht op het Koningin Astridplein voor schaatsplezier op de grote ijspiste. Deze grote ijspiste, van zowat 300
m2, was dit jaar ook open tijdens de kerstvakantie, hetgeen nog meer jeugd lokte. Voor de kleintjes en de scholen werden er trouwens speciale tijdstippen gereserveerd, zodat ze voluit plezier konden maken op de ijspiste. In totaal bonden er 6.510 schaatsliefhebbers de schaatsen aan, waaronder 1.200 leerlingen.
Dit iniatief van Schepen van Economisch Leven en Animaties Bernard Lacroix en de vzw Handel en Jaarlijkse Jetse markt, voorgezeten door Yves Putzeys, in
samenwerking van de Handelsvereniging Shopping Jette kende dus ook dit jaar weer een groot succes.
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Jette, een bruisende gemeente

Valt er een nieuw record
op de 30ste editie van Picorchamps?
30ste editie
van Picorchamps
van vrijdag 11 maart om 17u
tot zaterdag 12 maart om 17u
in het Sint-Pieterscollege van Jette
(de Smet de Naeyerlaan 229)
Toegang: 3 € / gratis voor kinderen jonger dan 12
jaar.

Van vrijdag 11 maart 17 uur tot zaterdag 12 maart 17 uur is het
opnieuw verzamelen geblazen in het Sint-Pieterscollege voor de 24 uren
van Picorchamps. Ook in 2011 belooft de race weer heel wat verrassingen
in petto te hebben voor de toeschouwers. Picorchamps blaast dit jaar
immers 30 kaarsjes uit. In een broeierige sfeer zullen acht minibolides er
mekaar bekampen in een genadeloze race.

Op woensdag 9 maart van 19u tot 23u wordt er een
race voor het publiek georganiseerd. Iedereen mag
deelnemen, zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Inlichtingen: Picorchamps asbl
Jules Lahayestraat 134 in 1090 Bruxelles
- tel.: 0476.290.500
- www.picorchamps.be
- e-mail: picorchamps@picorchamps.be.

Picorchamps is zo’n beetje te vergelijken met de 24 uren van Francorchamps, maar dan op een schaal
van 1 op 32. De racewagens zijn misschien kleiner, maar de sensatie bij de deelnemers en hun supporters is
er niet minder om. De ploegen zijn al samengesteld, maar het publiek en de supporters zijn zeker welkom.
Van vrijdagavond 17u tot zaterdagavond 17u zullen zo’n 120 piloten en mecaniciens mekaar aflossen aan
het stuur van hun miniatuur-Audi’s. Op 8 verschillende pistes met een totale lengte van bijna 60 meter zullen concurrenten het juiste evenwicht zoeken tussen snelheid en behendigheid, terwijl ze ondertussen alles
in het werk stellen om hun miniatuurwagens in de race te houden en niet vroegtijdig af te vallen. Maar op
deze feesteditie hopen deze enthousiastelingen natuurlijk ook het bestaande afstandsrecord te verpulveren.
Dat betekent dat ze dus meer dan 192.604,91 meter zullen moeten afleggen.

Animatie en spektakel
Naast deze originele wedstrijd is er uiteraard ook plaats voor een hapje en een drankje en heel wat animatie en spektakel voor groot en klein. Zo is er op vrijdagavond een concert van de Zenfwoirés en een grimestand, spelen en een springkasteel. Op zaterdag zullen clowns de kinderen vermaken en is er een verkleedwedstrijd voor kinderen – het is niet voor niets karnavalperiode – inclusief een défilé en een prijsuitreiking in de namiddag.
En zoals het echte scouts betaamt, schenken de organisatoren een deel van de opbrengst van de 24 uren
van Picorchamps aan de vzw Clowns et Magiciens sans frontières.

2011
Bon goed voor
een gratis toegangsticket,
geldig voor 1 persoon
tussen 11 maart 17u
en 12 maart 17u.

Jeugd & Cultuur
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19 februari 2011

Rooie oortjes, Valentijn en de
Decamerone in de bib van Jette
Valentijn is de dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met een
cadeautje, bloemen, boeken, een romantisch etentje...en waarom niet een
bezoek aan de bibliotheek van Jette. Op zaterdag 19 februari 2011 biedt de
bibliotheek van Jette, op initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap
Brigitte De Pauw, namelijk een valentijnsvoorstelling voor volwassenen aan.
Verras je geliefde met verhalen uit de Decamerone!
Valentijn
Het gebruik om Valentijn te vieren stamt uit het jaar 270 N.C.. Op 14 februari werd een jonge Romein
met de naam Valentijn onthoofd, omdat hij het Christendom niet wilde verloochenen. Voor het dochtertje van zijn gevangenisbewaarder liet hij een brief achter. Hij ondertekende de brief met “Van je
Valentijn”, wat toen, en de eeuwen die daarop volgden, niets anders betekende dan vriendschap.

Valentijnsvoorstelling
in de bib
Zaterdag 19 februari
Nederlandstalige Openbare
Bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6

Tijdens de middeleeuwen werd valentijnsavond en de daaropvolgende dag, 14 februari, uitgebreid
gevierd. De vruchtbaarheidsgod Cupido, afgebeeld als een mooie, geblinddoekte, gevleugelde jongen,
werd toegevoegd, met pijl en boog. Vandaar de connotatie Valentijn – liefde.

Decamerone
Ter gelegenheid van Valentijn brengen rasvertelsters Veerle Ernalsteen en Hilde Rogge met veel verve
erotische vertellingen uit de “Decamerone”. Vertelsels over verliefde madonna’s die niet op hun mondje
gevallen zijn, merries zonder staarten, pastoors die achter de boerinnetjes aanzitten, kraanvogels met een
ongewoon aantal poten,… Voeg daar nog goed gezelschap aan toe, een kopje koffie, een zoete versnapering en je Valentijn kan niet meer stuk!
Deze voorstelling voor volwassenen vindt plaats op zaterdag 19 februari van14u tot 15.15u in de polyzaal. Gratis toegang.
Voor meer info: 02.427.76.07 - www.jette.bibliotheek.be

“Kijk eens over het muurtje”
Ontmoeting tussen sociaal-culturele werkers uit Jette,
Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem
Op 13 december 2010 organiseerde de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad een lunchmeeting
voor alle welzijns- en sociaal-cultureel werkers uit Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem. Het
evenement werd “Kijk eens over het muurtje” gedoopt en mocht op heel wat belangstelling rekenen:
niet minder dan 83 personen kwamen een middagje “speeddaten”.
De mensen die naar de Gemeentelijk Feestzaal kwamen afgezakt, waren van heel divers allooi: enkele Brusselse gemeenten (waaronder Jette), Actiris, bibliotheken, culturele centra, gemeenschapscentra, jeugdhuizen, OCMW-diensten, lokale organisaties,… Zelfs de
politiezone Brussel-West had een afvaardiging gestuurd.

Sociaal-cultureel speeddaten
Voor deze lunchmeeting “Kijk eens over het muurtje” werd het concept “speeddating”
gehanteerd. De opstelling van de stoelen verraadde meteen al opzet: twee stoelen stonden
telkens tegenover mekaar en vormden samen één grote cirkel. Twee vertegenwoordigers van
een organisatie kwamen oog in oog met mekaar te zitten, wisselden gedurende enkele minuten van gedachten en schoven daarna een stoel op waar ze een nieuw gezicht voor zich kregen. Bij het aanwezige publiek sloeg deze speeddatingformule enorm aan.
Naar aanleiding van deze “Kijk eens over het muurtje” verschijnt binnenkort een brochure
waarin alle aanwezige organisaties worden voorgesteld, compleet met ludieke foto van hun
vertegenwoordiger op dit evenement.
Deze uitgave is op de eerste plaats bedoeld voor de deelnemers, maar wie geïnteresseerd is kan een exemplaar verkrijgen op de dienst Vlaamse Gemeenschap van de
gemeente Jette (via cultuur@jette.irisnet.be of door te bellen naar Marc MombersSchepers op 02.423.13.67).
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Abstract kubisme
Expo “Le bleu et moi” van Pascal Jenard
Pascal Jenard leunt aan bij de stroming van het abstract kubisme
waar blauw een belangrijke rol in speelt. Een week lang exposeert
hij zijn werk in het betoverende kader van de Abdij van Dieleghem.
Paul Jenard haalt zijn expressieve kracht uit de mengeling van oliën en andere materialen.
Blauw is op de eerste plaats een intense, levendige en emotievolle kleur, denk maar aan lucht en
water. Het is dan ook via deze kleur dat de schilder zijn alledaagse emoties wil uitdrukken. Zijn
wereld ligt ergens tussen een lineair en ontmanteld universum enerzijds en een vormelijk kubisme
waarin de vrouw centraal staat anderzijds. Het is een stijl die het verdient om ontdekt te worden
en die deze tentoonstelling, een initiatief van Schepen van Franse Gemeenschap Paul Leroy, volledig rechtvaardigt.
Pascal Jenard schildert als sinds zijn vijftiende. In 2010 maakte hij zo’n indruk op het
Artiestenparcours in Jette dat hij prompt uitnodigingen kreeg om te exposeren in het Cercle d’Art
Eugène Simonis en de Kunstacademie van Koekelberg. Nu krijgt hij dus de eer om zijn werk tentoon te stellen in de Abdij van Dieleghem. Door de tijd heen heeft hij zijn emoties kunnen uitdrukken via zijn schilderijen en zo zijn droom kunnen realiseren, zijn blauwe droom.

Tentoonstelling Pascal Jenard
van 12 tot 20 februari
vernissage op 11 februari om 19u
Abdij van Dieleghem (Tiebackxstraat 14)
Open van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 18u, in het weekend van 10u tot 18u
Inlichtingen: 0496.745.705

Tentoonstelling Louis Collet
Jettenaar stelt retrospectieve van zijn grafisch werk voor
Louis Collet is geboren in Jette in 1930. Al op prille leeftijd voelt hij een onweerstaanbare drang om zich te
uiten via lijnen en kleuren. Het licht in zijn eerste werken verraadt al waar hij op latere leeftijd naartoe wil.
Die typische abstractie in zijn meest recente gravures is het resultaat van de evolutie van zijn carrière door de jaren heen. Hij stelt de werkelijkheid constant in
vraag via het gebruik van bepaalde beeldende technieken. Zijn werken lijken nooit af, hij is altijd op zoek naar de finishing touch, de ideale synthese tussen het gekozen thema en de perfecte invulling van de ruimte op de te graveren ondergrond, de totale symbiose met zijn innerlijke.
De huidige gravures van Louis Collet vormen een eerbetoon aan de levendige kracht en de ruwe schoonheid van natuurlandschappen waarmee hij zich graag één
voelt. Uit die ruwheid en die kracht put hij inspiratie en levensvreugde.
Auteur E. Rouir omschrijft hem als volgt: “Collet heeft niets van
een klassiek kunstenaar, zijn grafische poëzie straalt vrijheid uit en
hij streeft een ambachtelijke, onafhankelijke en menselijke perfectie na. Zijn werk is een lange zoektocht naar harmonie.” Begin
maart kan u zijn werk zelf ontdekken in de Abdij van Dieleghem.

Tentoonstelling van Louis Collet
“Grafiek van 1947 tot 2010”
Van 5 tot 13 maart
Vernissage op 4 maart om 19u
In de Abdij van Dieleghem (Tiebackxstraat 14)
Openingsuren:
van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 18u,
in het weekend van 10u tot 18u
Gratis toegang
Inlichtingen: Abdij van Dieleghem – 02.479.00.52
EEN ORGANISATIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN, OP INITIATIEF VAN DE SCHEPEN VAN FRANSE
GEMEENSCHAP PAUL LEROY.

Cultuur
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23 artiesten in de Abdij
Grote groepstentoonstelling
in het kader van het artiestenparcours
Van 18 maart tot 3 april kan u in de Oude Abtswoning van Dieleghem het werk
ontdekken van 23 kunstenaars. Deze grote groepstentoonstelling loopt in het kader
van het Jetse artiestenparcours, dat dit jaar plaatsvindt
tijdens het eerste weekend van april.
Op deze uiteenlopende tentoonstelling, kan u het werk ontdekken van Pat
Badie, Thérèse Brion, Feliciano Costa de Oliveira, Myriam Cuyx, Greet De
Maeyer, Roger De Moerloose, Guy De Simpele, Sophie Gonzalez Hontoria
Lefevre, Christiane Jacobs, Pascal Jenard, Monique Lepinois, Dominique Leroy,
Colette Menet, Brigitte Poulet, Martine Rymenhout, Stéphanie Sampieri, Nadine
Thibaut, Herman Van den Meersschaut, Marie Van Groeningen, Lucienne Van
Hoorde, Daniel Vigneron, Anne Wouters en Pierre Wynant.

23 Artiesten in de Abdij
Van 18 maart tot 3 april
Vernissage op 17 maart om 19u
Oude Abtswoning van Dieleghem
Tiebackxstraat 14
Dinsdag tot en met vrijdag van 14 tot
18 uur, in het weekend van 10 tot 18
uur.
EEN

COLLEGE
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN DE GEMEENTE JETTE OP INITIATIEF VAN SCHEPENEN VAN BICULTURELE ACTIVITEITEN BRIGITTE
DE PAUW EN PAUL LEROY.
ORGANISATIE VAN HET

VAN

Deze 23 artiesten bieden een waaier aan werken, van schilderijen tot sculpturen, van foto’s tot hoeden. Ook de thema’s en technieken bieden voor elk wat
wils, van zuiderlijke taferelen tot abstracte landschappen, van schijnbaar kinderlijke tekeningen tot kleurrijke portretten. Het kunstaanbod is zo groot, dat elke
bezoeker wel z’n gading zal vinden. Op de website van het artiestenparcours
krijgt u alvast een voorsmaakje van hun werken, maar ga hun kunst zeker zelf
ontdekken in de abdij.

Info: cultuur@jette.irisnet.be 02.423.13.73 - www.artiestenparcoursdartistes.becoursdartistes.be

Expo Kiki Bragard en U.S. Thalheim
Internationale artiesten in het Gemeentehuis
In het kader van het Artiestenparcours kan u tijdens de tweede helft van
maart in het Gemeentehuis genieten van Expo 100, met werken van de
internationale kunstenaars Kiki Bragard en U.S. Thalheim.
Kleurrijk en expressief
De Duitse kunstenares Kiki Bragard leeft en werkt in Aken, vlakbij de Belgisch-Nederlandse grens. Haar
werk weerspiegelt haar kleurrijk, divers innerlijk. Soms zijn haar schilderijen schreeuwerig, met bijtende
kleuren en expressieve vormen. Soms heb je de indruk op wolken te zweven. Doorheen de jaren ontwikkelde Kiki Bragard verschillende stijlen hetgeen een rijk oeuvre opleverde, waarbij elk werk een eigen verhaal
vertelt, dat bovendien door de kijker vrij ingevuld kan worden. De vrijheid en het gemak waarmee Kiki
Bragard schildert, vertaalt zich in haar werken. Haar vele reizen vormden dan weer de inspiratiebron voor
haar populaire “City Shapes”. U kan haar werk alvast virtueel ontdekken op www. state-depARTment11.com.

Unieke gezichtslandschappen
U.S. Thalheim woont momenteel in het Nederlandse Kerkrade. De mens en al zijn gegevens staan centraal
in haar schilderijen. Zij werkt op een samengestelde ‘tazzle’ als ondergrond en werkt dit uit tot een surrealistisch gezichtslandschap... het leven als een ‘tazzle’.
Hierbij laat ze haar portretten uitgroeien tot ‘gezichtslandschappen’. We leven in een wereld vol mensen,
met elk z’n bijzonderheden en facetten. Elk van ons evolueert bovendien door z’n levenswandel en -ervaringen. Wat er achter het gelaat, achter de façade, afspeelt, is echter het allerbelangrijkste. Dit alles probeert
U.S. Tahlheim te combineren in haar werken. Je krijgt als het ware een volledig beeld van de persoon, waarbij ook het karakter wordt afgebeeld. Haar inspiratie haalt ze uit haar dagelijkse omgang met de mensen,
waarbij ze zich steeds weer verwonderd over het uniek karakter van elk van ons. Een voorproefje van haar
werk ontdekt u op www.tazzle.de.

Expo 100 - Kiki Bragard en U.S. Thalheim
Van 17 maart tot 3 april 2011
In het Gemeentehuis - Wemmelsesteenweg 100
Van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 14u, uitgezonderd op donderdag van 13u tot 19u
Op zaterdag 2 en zondag 3 april 2011 van 11 tot 19 uur n.a.v. het Artiestenparcours d'Artistes
Info: Dienst Cultuur Gemeente Jette - 02.423.13.73 - cultuur@jette.irisnet.be

EEN

ORGANISATIE VAN DE DIENST

BICULTURELE

ACTIVITEITEN VAN DE GEMEENTE JETTE, OP INITIA-

SCHEPENEN BRIGITTE DE PAUW EN PAUL
LEROY, MET STEUN VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

TIEF VAN
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Showcase Kwa!, groot feest boordevol wereldmuziek
De vzw Kwa! is ondertussen alom gekend in Jette. Sinds meerdere jaren organiseert deze vereniging evenementen die de grenzen van de cultuurgemeenschappen en de generaties overstijgen en zo de sociale cohesie te
bevorderen. Het beroemde Jam’ in Jette is één van die evenementen. In februari
nodigt Kwa! u uit op een showcase met een hoog exotisch gehalte.
De vzw Kwa! en het Centre culturel hebben bijna 30 professionele muzikanten uitgenodigd voor wat een onwaarschijnlijke wereldmuziekgebeuren belooft te worden. Zo zullen ondermeer de groep Weli en de zanger Joshua Alo het
publiek zeker inpalmen.

PROGRAMMA :

Van 20u tot 20.45u:

Joshua Alo

De liedjesteksten van deze jonge reggaegod zijn doorspekt met solidariteit en hoop. Ze laten niemand onberoerd en
stemmen tot nadenken. Alo graaft in het diepste van de ziel, de gevoelens en het mystieke. Met zijn ukulele en begeleid
door zijn percussionist opent hij de avond met Hawaïaanse nummers.

Van 20.45u 22.15u: Weli
De leden van de groep Weli – Nicole Letuppe, Madina Dicko en Fredy Massamba – hebben hun roots in de soul, de
gospel en de traditionele Afrikaanse muziek. Ze musiceren en zingen – in vast verband of als genodigden – al jaren voor
diverse professionele gezelschappen. Hun ervaringen en muzikale invloeden besloten ze samen te brengen om zo de verhalen en anekdotes die ze dagelijks meemaken te kunnen delen met het publiek. De muzikanten van Weli werkten al
samen met Zap Mama, Arno, Baloji, Manou Gallo, dEUS, Jonh Arcadius, Marlène Dorcéna, Lara Fabian, The Roots,
Dider Awadi, Don Fiasko, Tangawissi, The Peas Project en Gangbé Brass Band. Voldoende muzikale adelbrieven dus.
Polyfonische gezangen vormen de basis van hun muziek. Hierbij worden ze begeleid door gitaar, kalebas, likembé en
andere traditionele Afrikaanse instrumenten. Een feest voor het oog én het oor.

Showcase Kwa !
19 februari vanaf 19u
Toegang: 8 € / 6 € in voorverkoop (vóór 17 februari) - in het centre Armillaire – de Smet de Naeyerlaan 145
Inlichtingen en reservatie: 02.426.64.39 (Centre culturel van Jette) of jaminbooking@gmail.com

Culturele ontmoetingsplaats Ploef!
Internationale film en muziek
Misschien is 2011 wel het jaar waarin je PLOEF! PLus
On Est de Fous... ontdekt. PLOEF! is een veelzijdige,
culturele ontmoetingsplaats waar je kan bijpraten met
vrienden en buren, van een film genieten, een concert
meepikken, een activiteit opzetten, je talenten tonen,
leren zingen of koken. PLOEF! hoopt dat iedereen een
reden vindt om eens langs te komen en zich welkom
voelt ten huize Bonaventure.
Ateliers meerstemmige zang

Agenda Ploef!
27.02.2011
16u – Film: Louise Michel –
Benoît Delépine & Gustave
Kervern

Vanaf dinsdag 1 februari tot eind mei organiseert Ploef! Plus On Est de
Fous… een reeks ateliers voor meerstemmige zang. In 15 sessies, waarin zowel
swing, liederen van over de hele wereld en Frans chanson van vroeger en nu aan
bod komen, sluiten ze op zondag 29 mei 2011 af met een polyfonisch concertje.
Wie de juiste toon kan houden en graag zijn/haar zangtalent wil ontwikkelen,
schrijft zich best nu in want het aantal deelnemers is beperkt!
Van 1/02/2011 tot eind mei 2011 (met uitzondering van de schoolvakanties) –
Elke dinsdagavond van 19.15u tot 21.15u
Prijs (voor de volledige cyclus): 185 € – 155 € (senioren, studenten, werklozen)
Inschrijven via Ploef!: 0472.63.99.08 of 02.476.98.07

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

Cultuur
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Gevuld voorjaarsprogramma
muziekacademie
Geniet van talent van vandaag en morgen
Op 22 en 28 februari kan u genieten van een uitvoering van de leerlingen Dans en Jazz & lichte muziek
van de gemeentelijke muziekacademie M. Van de Moortel. Tussendoor organiseert de academie op 25 februari
in de Abdij van Dieleghem een concert met zang (Eva Buchmann) en vibrafoon (Sonja Huber) en op 18 maart
geeft het pianoduo Katleen Sedeyn en Hans François er een concert.

Leerlingenuitvoering Dans
22 februari 2011 om 19u
Turnzaal school Van Asbroeck (Wilgstraat 1 – 1090 Jette)

Lottchen met Eva
Buchmann
en Sonja Huber
25 februari 2011 om 20u
Twee vrouwen, één passie! Eva
Buchmann (zang) uit België en Sonja
Huber (vibrafoon) uit Zwitserland vormen een betoverend duo dat in 2006
het leven zag in Berlijn. Ze brengen
een afwisselende mix van eigen composities, vergeten popsongs, en bloedmooie jazzstandards. Hun muziek is
zowel spannend als ontspannend, ontroerend en vooral uiterst creatief.

Pianoduo
Katleen Sedeyn
en Hans François

Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14 – 1090 Jette

18 maart 2011 om 20u

Leerlingenuitvoering Jazz & lichte muziek
28 februari 2011 om 19u
Gemeenschapscentrum De Zeyp
(Van Overbekelaan 164 – 1083 Ganshoren)

In de 19de eeuw was het vierhandig klavier een zeer populaire musiceervorm. Franz Schubert componeerde een uitgebreid en uiterst boeiend repertoire voor het vierhandig klavier en was daarmee als het ware gangmaker van dit
genre. Katleen Sedeyn en Hans François brengen een bloemlezing uit het werk
van de meester.
Abdij van Dieleghem – Tiebackxstraat 14 – 1090 Jette

INFO: GEMEENTELIJKE MUZIEKACADEMIE M. VAN DE MOORTEL – 02.426.72.94

Slimme Lotje

door Theater O

Als de zon gaat slapen en de maan opkomt wordt Lotje wakker.
Er wordt op de deur geklopt. Lotje gaat kijken maar er is niemand te zien behalve een kleine rode koffer.

Wie heeft die koffer daar gezet? Wat zou er inzitten?
Kan Lotje de koffer open krijgen? Komen wij het ook te weten?
Vraag de nieuwe programmabrochure 2011 gratis aan bij:
GC Essegem
Leopold I-straat 329
1090 Jette
02.427.80.39
essegem@vgc.be – www.essegem.be

Slimme Lotje

door Theater O, vanaf 3 jaar
Naar het boek van Lieve Baeten
Zondag 27 februari – Ontbijt vanaf 8.30u – Voorstelling om 10.30u
Prijzen :
Voorstelling: tot 12 jaar: 4 € – Vanaf 12 jaar: 6 €
Ontbijt + voorstelling: tot 12 jaar: 6.00 € – Vanaf 12 jaar: 8,50 €
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