GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD
GEMEENTE JETTE

oktober 2011

13
Jette in de bloemetjes

16
Week van de Fair Trade

23
Seizoen 2011-2012
Klassiek in de Abdij

Jette kiest voor gedifferentieerd milieubeheer

Bloemenweides met
inheemse soorten
nr 190
De gemeente Jette en de dienst
Beplantingen sparen kosten noch
moeite om de Jettenaren een groene
leefomgeving te bieden met parken,
groene ruimtes, ingerichte hondenhoekjes, bloemenperken, laanbomen,... De dienst Beplantingen gaat
nu nog een stapje verder en kiest
resoluut voor gedifferentieerd
milieubeheer. De grootste nieuwigheid voor de Jettenaren zijn de bloemenweides die her en der ingericht
zullen worden, een kleurrijke verrijking voor de lokale fauna en flora.

Ontdek alle details

15

p.

Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 00
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL 9

2

Jette Info nr 190 ■ oktober 2011 ■
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VRAGEN

OVER
DE GEMEENTE JETTE

Sociaal Woningbureau Jette
klimt uit financiële put
Op 29 juni 2011 keurde de gemeenteraad de rekening voor het dienstjaar
2010 van het Sociaal Woningbureau
goed. Ook werd de gemeentelijke waarborg verlengd voor de overblijvende
lening van 150.000 euro. Deze waarborg verminderde met 25.000 euro
dankzij een eerste terugbetaling.
Begin 2010 zag de situatie er minder rooskleurig uit: 24 %
onbetaalde huren, bijna 100.000 euro schulden bij leveranciers en eigenaars van onroerend goed, een open kredietlijn van 175.000 euro die al opgebruikt was, aanzienlijke
financiële lasten als gevolg van deze kredietlijn, negatieve
jaarresultaten, een balans die een verlies van 100.000 euro
vertoonde,… En dat alles ondanks de financiële hulp van
de gemeente die alles in het werk gesteld heeft om het
bureau te ondersteunen.
De situatie was dermate kritiek dat ze het voortbestaan
van het Sociaal Woningbureau en de huisvesting van meer
dan 100 huurders bedreigde. De nieuwe voorzitter
Geoffrey Lepers stond dus voor een moeilijke taak die hij
op een gestructureerde manier aanpakte door de klemtoon te leggen op drie belangrijke aspecten:
de verlaging van de financiële lasten van het SW
Jette, die voornamelijk te wijten zijn aan de kredietlijn die
in het verleden vastgelegd was;
een dynamischer aanpak van het beheer van de
onbetaalde huren. Om te beginnen moest iedere huurder
eraan herinnerd worden dat de mogelijkheid om een

Surf naar
www.jette.be

middenklassenwoning te huren tegen een gunstige huurprijs een unieke kans betekent die gebonden is aan een
aantal regels die het voortbestaan zelf van het systeem
moeten garanderen. De 24 % onbetaalde huren eind 2009
wist het SW tegen 2010 terug te brengen naar 10,6 %
(momenteel ligt het ongeveer op 3 %);
- een nauwgezette naleving van de wetgeving inzake
subsidies en de invoering van documenten die de besteding van de ontvangen subsidies opvolgen in ruil voor de
sociale hulp onder de vorm van huisvesting.
Voorzitter Geoffrey Lepers en de leden van de
bestuursraad hebben ook werk gemaakt van de gezondmaking van de financiële middelen op korte, middellange
en lange termijn en van de financiële situatie van het SW
in het algemeen. Die zou de terugbetaling van een deel
van de kredieten moeten mogelijk maken, alsook een vermindering of zelfs wegwerking van de aanzienlijke overgebrachte schuld die ingeschreven staat op de balans.
Daarom is het SW al begonnen met het verlagen van de
kredietlijn met 25.000 euro en zou het saldo integraal
terugbetaald moeten zijn in de loop van 2012. Ook de
schulden waren eind 2010 al met de helft verminderd en
zouden tegen eind 2011 helemaal weggewerkt moeten
zijn. Verder is financiële hulp van de gemeente niet langer
nodig en heeft het SW zijn afhankelijkheid van subsidies
kunnen afbouwen (een afhankelijkheid die nooit volledig
zal verdwijnen aangezien alle sociale woningbureaus door
het Brussels Gewest gefinancierd worden). Het mag dus
duidelijk zijn dat het Sociaal
Woningbureau Jette uit de financiële
put geraakt is en de toekomst weer vol
vertrouwen mag tegemoet zien.

Voor een mooie en gezonde leefomgeving

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

Raadhuis

van de BGM

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.

HET GEMEENTEHUIS

Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer:
gesloten op dinsdag

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 26 oktober om 20u
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.

De zomer is alweer voorbij. En hoewel we graag wat meer zon hadden gezien, lijken we na de fantastische lente nu nog een mooie nazomer te krijgen. Als u van het
mooie weer gebruik maakt om een wandeling te maken door onze gemeente, kan u
ongetwijfeld genieten van de inspanningen van de gemeentelijke Beplantingsdienst.
De tuiniers zijn dagelijks in de weer om de natuur een plekje te bieden in ons straatbeeld, met parken, groene ruimtes, ingerichte hondenhoekjes, bloemenperken, laanbomen,... Daar komen nu ook de bloemenweides bij. Het gemeentebestuur kiest
namelijk resoluut voor gedifferentieerd milieubeheer, met aandacht voor de biodiversiteit en voor de inheemse plantensoorten, met een beperkt gebruik van chemische
producten. De bloemenweides, die her en der de grasperken zullen vervangen, zullen
uw leefomgeving nog een extra kleurrijke toets geven.
De Jettenaren een mooie en gezonde leefomgeving bieden, blijft een van onze voornaamste doelstellingen. In dit kader zetten we onze strijd verder tegen de uitbreiding van de Brusselse Ring en tegen de bedreiging van het Laarbeekbos. Op 9 oktober verzamelen we opnieuw voor een wandeling door dit prachtig
stukje natuur. Kom gerust langs om ons te steunen en om samen dit kostbaar natuurgebied, met een unieke fauna en flora, te beschermen.

Woord

?

Hervé Doyen,
uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

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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Gezinshereniging

Strengere
regels
Gemeenteraadsverkiezingen 2012: Stemrecht EU- en niet-EU-staatsburgers
Europese staatsburgers kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als ze aan volgende voorwaarden
voldoen: - Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij/zij een
aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst indient;
- Minstens 18 jaar zijn op de datum van de verkiezingen;
- Genieten van de burgerlijke en politieke rechten (in België).
Niet-EU-staatsburgers die willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen moeten niet alleen voldoen aan
bovenstaande voorwaarden, maar ook aan twee bijkomende voorwaarden:
- Op het ogenblik van de aanvraag minstens 5 jaar onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke
verblijfstitel hebben die dit bewijst);
- Op het ogenblik van de aanvraag verklaren de grondwet, de wetten van het Belgische volk en het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te respecteren.
Merk op dat degenen die zich al inschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 of 2006 zich niet meer
moeten inschrijven voor de verkiezingen van 2012.
Het formulier om u in te schrijven op de kiezerslijst kan u bekomen aan het onthaal van het gemeentehuis
(Wemmelsesteenweg 100) of downloaden op de website www.jette.be.
Meer info:
Yves Verschoren – verantwoordelijke dienst Demografie– 02.423.12.51 – yverschoren@jette.irisnet.be

Sinds 22 september 2011 is
gezinshereniging gekoppeld aan
nieuwe voorwaarden. De procedure voor het verkrijgen van een
verblijfsvergunning voor de partner en de familie van de aanvrager
is voortaan strenger geworden.
Daarnaast moeten de partner en
de familieleden van personen van
vreemde oorsprong over een
behoorlijke huisvesting en voldoende financiële middelen
beschikken (zelfs al hebben ze
ondertussen de Belgische nationaliteit).
Preciezere informatie hierover
kan u bekomen bij de dienst
vreemdelingen (loketten N en
O van de dienst bevolking –
Wemmelsesteenweg 100) en
dat tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis.

Lichte daling criminaliteitsgraad
voor politiezone Brussel-West
Uit het jaarverslag 2010 van de politiezone Brussel-West – die naast Jette ook
Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg en Ganshoren omvat –
blijkt dat de criminaliteit er vorig jaar in absolute cijfers lichtjes gestegen is
(+1.2 %). De criminaliteitsgraad (het aantal feiten per 1.000 inwoners) vertoont
dan weer een daling van 1,31 %, hetgeen verklaard wordt door de bevolkingsgroei.
Jette: lichte stijging na spectaculaire daling
In absolute cijfers betekent dit dat er in 2010 4.156 criminele feiten werden gepleegd in Jette. Alleen
Sint-Jans-Molenbeek scoort hier (veel) hoger. Dat Jette het op één na hoogste aantal criminele feiten telt,
heeft uiteraard alles te maken met de oppervlakte en het aantal inwoners van de gemeente. Daarom is het
relevanter om de cijfers van de criminaliteitsgraad onder de loep te nemen. De criminaliteitsgraad geeft namelijk het aantal feiten per 1000 inwoners. Dit schept meteen een heel ander beeld voor Jette: met een absoluut cijfer van 88,8 per 1000 inwoners doet alleen Ganshoren beter (82,6). In vergelijking met 2010 is dit
een wel een lichte stijging van 1 %, maar hierbij moeten we wel de spectaculaire daling van vorig jaar (-14,6
%!) in het achterhoofd houden.

Overzicht van de meest voorkomende criminele feiten in de politiezone Brussel-West
Top 10 meest voorkomende inbreuken 2010
Diefstal in woning
Diefstal in auto
Andere diefstallen zonder geweld
Vernielingen, beschadigingen en opschriften
Slagen en verwondingen
Bedreigingen
Inbreuken op de vreemdelingenwetgeving
Andere inbreuken
Winkeldiefstallen
Andere diefstallen met geweld

% van de totale feiten

Stijging/daling t.o.v. 2009

7,8 %
7,5 %
9,9 %
5,9 %
4,7 %
3,4 %
2,4 %
1,8 %
1,7 %
1,6 %

+1,5 %
-5,2 %
+7,7 %
-7,9 %
+1,3 %
+3,7%
+9,5 %
-4,4 %
+49,8 %
+2,7 %
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Nieuwe boulodrome in Jules Lahayestraat
Op de Esseghem-site van de Jetse Haard in de Jules
Lahayestraat komt een nieuwe boulodrome, op initiatief
van Schepen van Sport Benoît Gosselin. Deze nieuwe overdekte sportinfrastructuur komt in de plaats van de oude
boulodrome, die in 2007 plaats moest ruimen voor de bouw
van 65 sociale woningen.

worden, om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De petanquespelers uit de buurt mogen
dus hopen om vanaf volgende zomer hun geliefde sport
opnieuw te kunnen beoefenen.

De kostprijs ervan bedraagt 561.298 euro, btw inbegrepen. Naast een cafetaria zal de boulodrome 9 binnenpistes
tellen. Buiten zal plaats voorzien zijn voor ongeveer 12
pistes. De binneninrichting is gedeeltelijk voor rekening
van de exploitant. Uit ecologisch oogpunt heeft de gemeente Jette geopteerd voor een groendak en een lage energieconstructie. De bouw van de boulodrome start in november 2011 en zal zo’n 7 maanden in beslag nemen. De bouw
gebeurt met prefab-elementen die buiten de site gemaakt

15 augustus 2011

Genieten van de prachtige
oldtimers op Retro Jette
15 augustus vormt traditioneel de ideale afspraak voor nostalgici en liefhebbers van pareltjes van automobieltechnologie uit vervlogen tijden. Op deze
feestdag vond de nieuwe editie plaats van Retro Jette. De oldtimerparade met
35 voertuigen, waaronder veel voertuigen van voor 1940, startte op het
Koningin Astridplein, maakte een rit doorheen onze gemeente en omgeving en
kwam kort na de middag opnieuw aan op het plein. Hier konden de unieke oldtimers dan aanschouwd worden doorheen de namiddag.
Er kwamen meer dan 1.000 kijklustigen langs om in een goede sfeer en
onder een aangename zon te genieten van de schoonheid van de oldtimers. De
organisatoren Liévin Pauwels, Luc Wauters en Benoît Gosselin waren dus bijzonder opgetogen met het succes.

Offerfeest begin november

Jette en Sint-Jans-Molenbeek voorzien opnieuw een slachthuis
De moslims in België en overal ter wereld vieren (waarschijnlijk) op 5 en 6 november het offerfeest
of Aïd-El-Kebir. Opgelet: deze datum wordt pas eind oktober definitief bepaald. 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.

Thuis slachten verboden
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 belangrijk moslimfeest in optimale hygiënische omstandigheden verlopen.

En in Jette?
Net zoals de voorbije zes jaar werkt de gemeente Jette samen met Sint-Jans-Molenbeek.
Jettenaren kunnen zich inschrijven op 2, 3 en 4
november 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 en
er 1 slachtingscertificaat per identiteitskaart toegekend wordt. Opgelet: er wordt geen enkel dier
geslacht zonder slachtingscertificaat!

Inlichtingen: Gemeentebestuur van Jette – dienst Grondbeheer – tel. 02.423.13.85 (Najia Belfaquih) of Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
– Eco-raadgever – 02.527.20.04.

Leefomgeving
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9 oktober 2011

Wandeling voor het
behoud van het Laarbeekbos
Eind november organiseerde de gemeente Jette een actie voor het behoud van het Laarbeekbos.
Deze groene ruimte is namelijk bedreigd door de plannen van de Vlaamse overheid om de
Brusselse Ring uit te breiden. Intussen zijn we bijna een jaar verder en is er weinig evolutie in het
dossier. Daarom organiseren Burgemeester Hervé Doyen en Schepen van Leefmilieu Claire
Vandevivere een nieuwe wandeling in het Laarbeekbos, op 9 oktober 2011.

De geplande uitbreiding van de
Brusselse Ring bedreigt kostbaar
natuurgebied

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.
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. Dit kostbaar natuurgebied, met een unieke fauna en flora, moet absoluut beschermd worden.

eens bent, kan u de petitie ondertekenen op onze website:
www.jette.be/petitie. U kan tevens deelnemen aan de wandeling op 9 oktober, zodat u dit prachtig stukje natuur met
uw eigen ogen kunt ontdekken.

Daarom doet de gemeente Jette al het mogelijke doen
om zich te verzetten tegen dit project. Als u het met ons

Inlichtingen : Coralie Meeus - 02.422.31.03 cmeeus@jette.irisnet.be

Wandeling in het Laarbeekbos
Zondag 9 oktober om 11u
afspraak naast de Laarbeekchalet (Laarbeeklaan 145)
In het kader van de actie “Neen aan de uitbreiding
van de ring / Ja aan het Laarbeekbos"
www.jette.be/petitie
Programma: speech - boswandeling met halte aan de
Levensboom - drink (aangeboden) en picknick (mee te
brengen) in de chalet van de moestuinen (Schapenweg)

Openbare werken in de gemeente
Proactieve politiek
openbare werken
De straten en voetpaden maken een
belangrijk deel uit van uw leefomgeving.
Op initiatief van Schepen van Openbare
Ruimte Jean-Louis Pirottin voert de
gemeente voor de openbare werken een
pro-actieve politiek. Dit betekent ondermeer dat de straten een mooie asfaltlaag
krijgen aangemeten en de voetpaden waar
nodig vernieuwd worden.

Walenstraat
Heraanleg van de weg
Zoals gepland hebben de renovatiewerken van
de wijk “Hart van Jette”, in het kader van het
Wijkcontract 2006-2010, zich begin augustus verplaatst van de Vlamingenstraat naar de Walenstraat.
Aangezien het oorspronkelijke idee was om de twee
straten een zelfde aanblik te geven, zal de
Walenstraat dezelfde veranderingen ondergaan als
de Vlamingenstraat: aanleg van een fietspad en een
snelheidsremmer, beplantingen, heraanleg van de
voetpaden en de weg,… Alles samen zullen de werken zo’n drie maanden duren. Gedurende de werken is er geen verkeer mogelijk en worden de bewoners van de straat ook verzocht hun vuilniszakken
op de voorziene dagen en uren ter hoogte van het
huisnummer 82 van de Wemmelsesteenweg of op
het kruispunt van de Walenstraat met de
Timmermansstraat te deponeren.

Van Ermengem- en Dekeyserlaan

Verscheldenstraat

De werken voor de renovatie van de Emile Van
Ermengemlaan, de Maurice Dekeyserlaan en de
toegangsweg tot de Robert Alleinsquare zijn begonnen op 8 augustus 2011. Zowel de voetpaden, de
bekisting van de weg als het wegdek zelf zullen volledig vernieuwd worden.

Rioleringswerken en heraanleg van de weg

De werken zijn begonnen in de Dekeyserlaan.
Midden oktober komt de Van Ermengemlaan aan de
beurt en eind 2011 de toegangsweg tot de Alleinsquare
onder handen genomen. Omdat dit een project is van
grote omvang zal het in drie fasen verlopen om de verkeershinder tot een minimum te beperken. Niettemin
zullen bij de werken aan de fundering en de bekisting
en tijdens de asfaltering de garages in de betrokken
straten uiteraard onbereikbaar zijn.

Soetensstraat
Na een nieuwe asfaltlaag krijgt de Soetensstraat
ook nieuwe bomen. De gemeente Jette heeft van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest uiteindelijk de toestemming gekregen om de bestaande bomen te rooien. De heraanleg van de voetpaden kon dus midden
september van start gaan. Er komen betonnen tegels
van 20 op 20 (8 cm dikte) en de nieuwe bomen worden geplant aan de kant van de weg zonder dat er
aan parkeerplaats ingeboet wordt. De werken verlopen in twee fasen. In de eerste fase komt het stuk
tussen aan de Bonaventurestraat en de
Ballingsstraat aan de beurt. Deze fase zal op 7 oktober 2011 afgesloten worden. De tweede fase van de
werken is voorzien tussen 14 november 2011 en 17
december 2011 en zal beginnen aan de
Ballingsstraat om verder te gaan richting
Liebrechtlaan.

Eind augustus begon Hydrobru (het vroegere
BIWD) rioleringswerken in de Verscheldenstraat.
Verschillende rioolaansluitingen en de bekleding
van de hoofdleiding zullen vernieuwd worden.
Tegelijkertijd wordt de straat helemaal heraangelegd en daarom heeft de gemeente Jette een regeling
getroffen met Hydrobru om de hinder door de werken tot een minimum te herleiden. De twee partijen
werken dus nauw samen bij deze heraanleg waarvan
de duur geschat wordt op een honderdtal werkdagen. Gedurende deze periode zal het verkeer in de
Verscheldenstraat hinder ondervinden.

Odon Warlandlaan
Heraanleg van de weg
De Odon Warlandlaan ondergaat momenteel een
grondige facelift. De eerste fase van de werken werd
– zoals voorzien – eind juni afgerond. De tweede
fase (van het nummer 63 tot het Amnesty
Internationalplein) ging begin augustus van start. In
dit stuk van de weg zal het verkeer gehinderd worden tot het einde van de werken die voorzien tegen
het einde van het jaar.

Kardinaal Mercierplein
Heraanleg plein en stationsomgeving
De werken van BELIRIS voor de heraanleg van
het Kardinaal Mercierplein en de stationsomgeving
worden verdergezet. Momenteel wordt de tweede
tunnel onder de sporen aangelegd en krijgt het plein
een nieuwe bedekking.
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Gezondheid

Nieuwe Viasano-campagne: Spelen is bewegen!
Dit najaar wil het gemeentebestuur, op initiatief van
Schepen van Gezondheid Paul Leroy, via het Viasano-programma de Jetse kinderen aan het bewegen brengen.
Het spel is hierbij belangrijk. Want bewegen is gezond
en als volwassene kan u ervoor zorgen dat uw kind
graag beweegt door het aan te moedigen om te spelen. En onder het motto “jong geleerd, is oud gedaan”
zal uw kind later ook makkelijker aan lichaamsbeweging doen als het nu gestimuleerd wordt om te spelen.
Belgen bewegen onvoldoende
Uit een Belgische gezondheidsenquête uit 2008 blijkt dat slechts 38 % van
de bevolking minstens 30 minuten per dag aan lichaamsbeweging doet.
Voor de vrouwen is dit zelfs maar 29 %, de mannen scoren iets beter
met 49 % actieven. Onder lichaamsbeweging verstaan we alle bewegingen, ook huishoudelijke taken, de verplaatsing naar het werk,... 26
% van de bevolking doet helemaal geen lichaamsbeweging tijdens
zijn vrije tijd. Deze groep loopt dus ook de grootste kans op gezondheidsrisico’s.
Diezelfde enquête leert ons ook dat de meeste niet-actieve kinderen
ook op latere leeftijd niet-actief blijven. Daarom is het zo belangrijk om
het probleem bij de basis aan te pakken en de kinderen te doen bewegen.

Bewegen, graag… maar hoeveel?
Volwassenen zouden bijna elke dag minstens 30 minuten aan (matige)
lichaamsbeweging moeten doen (wandelen, fietsen, recreatief sporten, maar
ook het gras maaien, de vloer schrobben,…). Jongeren tussen 6 en 20 jaar zouden elke dag gedurende 60 minuten matig tot intens fysiek actief moeten zijn.
Voor wie inactief is, wordt aanbevolen te beginnen met 30 minuten per dag.
Daarnaast is het aangeraden om tweemaal per week meer intense oefeningen
uit te voeren, gericht op het behoud of het verbeteren van de fysieke fitheid.

Hoe kinderen doen bewegen?
Voor kinderen is spelen de meest natuurlijke en spontane vorm van bewegen.
Het is uw taak als volwassene om ervoor te zorgen dat uw kind graag beweegt.

Vooral buiten kunnen kinderen zich helemaal uitleven. Het is dus belangrijk dat u uw kind aanmoedigt om
actief te spelen.
Maak ook duidelijke afspraken wanneer en hoelang uw
kind mag gamen, tv kijken of computeren, bijvoorbeeld maximum 2 uur per dag,
nooit ’s ochtends voor het schoolgaan of enkel na het huiswerk. Het is belangrijk om zitgedrag te ontmoedigen.

Wat is fysieke conditie?
Regelmatige lichaamsbeweging en werken aan uw fysieke conditie hebben
een gunstig effect op uw gezondheid. Wie een goede conditie heeft, kan zonder
te veel moeite fysieke activiteiten uitvoeren. Dit hangt af van persoonlijke
lichaamskenmerken en van alle inspanningen die iemand verricht om fit te blijven. Een goede conditie hangt van zes eigenschappen af die via het actieve spel
getraind worden: kracht, lenigheid, evenwicht, snelheid, basisuithoudingsvermogen, krachtuithoudingsvermogen. Laat uw kinderen dus regelmatig iets
nieuws spelen zodat ze alle zes aan bod komen!

3 Viasanocongres
de

25 oktober 2011
Viasano heeft Jette uitgekozen als gastgemeente voor zijn derde congres.
Op 25 oktober 2011 zet het Centre Armillaire zijn deuren open voor een aantal presentaties, toespraken en een rondetafelgesprek rond het thema “Hoe gezondheid
promoten bij kwetsbare doelgroepen?”. Inschrijven voor het congres kan nog tot
16 oktober 2011. We maken u alvast warm met een overzicht van het programma
van die dag.
re doelgroepen?
Hoe gezondheid promoten bij kwetsba
09.30u Onthaal met ontbijt
10.00u Welkom en opening
10.30u De sociale ongelijkheden
volgens de volksgezondheidsenquêtes: vaststellingen
en evoluties.

11.45u Socio-economische factoren
en de perceptie van de campagnes van het Franse nationale voedingsplan (PNNS).
12.15u Lunchpauze

11.00u Werkmethodes om kwetsbare doelgroepen te bereiken
in de gezondheidspromotie.

13.30u Presentaties van acties bij
kwetsbare doelgroepen in de
Viasano-steden en -gemeenten.

11.30u Pauze

14.45u Rondetafel met de financiële

zien.
Nederlands voor
san
Fr
g
in
al
rt
Simultane ve

partners van Viasano: waarom engageren privépartners zich in Viasano?
15.45u Drink ter afsluiting

3 de cong
r
Viasan es
o
Op 25

oktobe
r 20
Centre
Armilla 11
de Sme
ire
t de Na
eyerlaa
n 145
– 1090
J
Gratis d ette
eelnam
e

11)
r 16 oktober 20
Inschrijven (vóó
111,
910
oningsstraat
via Viasano, K
1000 Brussel
est)
1 (Joëlle Verri
ano.be
– tel: 02.21.44.8
t@
– jverries vias
00
0.
.5
10
.2
02
x:
– fa

■ Jette
■ Jette
Samenleving
Titre ■■oktober
september
20112011
Info Info
nr 190
nr 190

7

Een rookvrije horeca
Overzicht van de praktische regels
Sinds deze zomer geldt er een algemeen rookverbod in alle horecazaken. Dit rookverbod
geldt zowel voor drankgelegenheden als voor eetgelegenheden. Toch blijkt deze wetgeving
niet steeds even duidelijk. Daarom geven we een overzicht van de praktische regels.
• Sinds 1 juli 2011 is het rookverbod ook van toepassing in cafés,
bars, discotheken, waterpijpbars,
privéclubs en discotheken.
• Aan de ingang van de zaak en
binnen moeten rookverbodtekens
duidelijk zichtbaar zijn.
• Alle elementen die het roken
kunnen aanmoedigen (zoals
tabaksreclame, asbakken,... zijn
verboden.
• Een tabaksautomaat blijft
toegestaan onder dezelfde
voorwaarden als voordien. Dit
houdt onder andere in dat de
automaat vergrendeld moet zijn om de verkoop van tabaksproducten aan min-zestienjarigen te vermijden

rookkamer moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
• Het gaat om een afgesloten ruimte met wanden en
plafond waarvan de deur gesloten is
• De rookkamer mag maximum 25 % van de totale
oppervlakte van het etablissement in beslag nemen
• Er moet een rookafzuigsysteem geïnstalleerd zijn
(minimaal debiet: oppervlakte rookkamer x 15m³/u)
• Er mag geen drank of voedsel worden geserveerd in
de rookkamer. De klant mag wel zijn drank meenemen.
Het personeel mag enkel binnen om bijvoorbeeld op te
ruimen.
• Deze ruimte is enkel bedoeld voor het roken. Andere
zaken die de klant kunnen aantrekken zoals verdeelautomaten, bingo’s, flipperkasten, televisies,... zijn verboden
• Deze rookkamer mag geen doorgangszone zijn naar
een andere ruimte of de toiletten. Alles moet in het werk
gesteld worden om de ongemakken voor niet-rokers te
beperken.

Waar mag men wel nog roken?

Praktische tips:

Er kan gerookt worden op het terras van een zaak op
voorwaarde dat ten minste één kant volledig open is.
Enkel vensters openen van een gesloten ruimte volstaat
dus niet. Er mag vanzelfsprekend niet gerookt worden op
een terras in een grotere gesloten ruimte zoals bijvoorbeeld een winkelcentrum.
Er kan ook gerookt worden in een rookkamer. Een

• Als u een rookkamer inricht dan kan u uw huidig
rookafzuigsysteem daar installeren.
• Voor uw gemak is het aan te raden een automatisch
sluitende deur voor de rookkamer te voorzien.
• Investeringen voor de installatie van rookafzuig- of verluchtingssystemen in een rookkamer geven recht op een eenmalige fiscale aftrek van 13,5% van de investeringswaarde.

Wat verandert er voor de handelszaken?

Meer info: www.roken-horeca.be
- www.health.belgium.be 02.524.97.97 - rokenhoreca@health.fgov.be

Eerste hulp bij brandwonden
Een hete stoofpot, een ongeluk met de frituurpan, een kachel of een verwarmingstoestel,... De gevaren om brandwonden op te lopen is huis zijn omvangrijk.
Een snelle en goede reactie Maar hoe moet u reageren bij brandwonden?

Belangrijk is om de brandwonde
meteen onder lauw, stromend water
te houden. Koel de wonde onmiddellijk na het brandongeval gedurende
een twintigtal minuten af onder lauw,
stromend water. Doe dat zo vlug
mogelijk, want een half uur later baat
het niet meer.
Koelen is belangrijk om de ernst
van de brandwonde te beperken en
om haar genezing te bevorderen. Het
onmiddellijk afkoelen met lauw water,
en dit gedurende 20 minuten, doet de
temperatuur van de verbrande huid
dalen en verhindert op die manier dat
de wonde zal nabranden en de kwetsuur zou verergeren. In bepaalde
gevallen zal die eenvoudige handeling
een spontane genezing toelaten.
Besproei alle delen van het

lichaam die getroffen zijn. Het water
zal de pijn onmiddellijk doen verminderen. Juwelen, horloge worden best
onmiddellijk verwijderd.
Betreft het een verbranding door
scheikundige producten, zet de patiënt onmiddellijk onder de douche.
Begin de patiënt uitvoerig te douchen
en terwijl hij onder de waterstroom is,
laat hem de doorweekte kleren en
schoenen uitdoen (behalve als ze aan
zijn lichaam kleven). Het is onontbeerlijk de brandwonde overvloedig
te besproeien met lauw water en dit
gedurende 30 tot 60 minuten. Het
chemisch product moet ter plaatse en
zo snel mogelijk na het contact verdund en verwijderd worden. Vermijd
zo veel mogelijk contact tussen het
spoelwater en de gezonde huid. Doe
de besmette kledingstukken in een
plastiekzak om te vermijden dat
andere personen zich er zouden aan
verbranden.

Uitzonderingen
In geval van brandwonden over
een grote oppervlakte mag je alleen
lauw water (25°C) gebruiken, nooit
koud water. Waarom? Om onderkoeling en koudeletsels te voorkomen.
In geval van een elektrische verbranding, verwijder het slachtoffer
van de elektriciteitsbron vooraleer te
koelen met water. In geval van twijfel
schakel eerst de elektriciteit uit.
Bepaalde chemische brandwonden
noodzaken een specifieke aanpak of
kunnen een vergiftiging veroorzaken.
Na met koelen te zijn begonnen,
neem contact met het Anti
Gifcentrum (tel. 070.245.245 - 24u/24)
of met de preventieadviseur van uw
bedrijf. Bewaar steeds de verpakking
van chemische producten die u
gebruikt. Indien de patiënt naar een
ziekenhuis of brandwondencentrum
wordt overgebracht, zorg ervoor om

de veiligheidsfiche of verpakking van
het product mee te nemen dat de
brandwonde heeft veroorzaakt.
Doof brandende kleren en verwijder het slachtoffer van de warmtebron
Als iemand zich verbrandt, is het
belangrijk dat je de betrokkene
onmiddellijk weghaalt van de warmtebron of deze uitschakelt.
Wanneer de kleding vlam heeft
gevat, dek je het slachtoffer af met
een jas, deken of doek.
Je kan de persoon ook over de
grond rollen of de brandende kleding
met water doven.
Twee dingen kan je beter niet
doen: dek het slachtoffer nooit af met
synthetische stoffen en vermijd dat hij
bewegingen (vb lopen) maakt die het
vuur kunnen aanwakkeren.
Meer tips op
www.brandwonden.be
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Campagne verkeersveiligheid

Aandacht voor veiligheid voetgangers
De analyse van de evolutie van de ongevalstatistieken in het Brussels Gewest toont aan
dat bij nagenoeg één ongeval op vier (22 %) met lichamelijke letsels (overlijden, zwaar
gewond en licht gewond) een voetganger en een automobilist
betrokken is. In het Brussels Gewest zijn zelfs 39 % van de
verkeersslachtoffers voetgangers voor de periode 2005-2008.
Jaarlijks worden er meer dan 700 voetgangers
aangereden en verwond door een auto bij het oversteken, een alarmerend cijfer dat nog steeds stijgt.
Een preciezere analyse van de statistieken toont
dat ongevallen meestal gebeuren tussen 15 en 19
uur (35 % van de ongevallen), in de week (76 %
van de ongevallen), bij overstekende voetgangers
(76 %) en dat de automobilist vaak een man tussen
de 30 en 39 jaar is (23 % van de ongevallen).
Daarom organiseert het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, in samenwerking met de Gouverneur van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Belgisch
Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), de
Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te
Brussel (MIVB) en de Vereniging van de Stad en
de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB)
tijdens de maand oktober een grote sensibiliseringsactie rond de veiligheid van de voetgangers. Wij
geven u alvast enkele tips mee.

Wat kan je doen om drama's
te voorkomen?
• Vermijd het "verrassingseffect" dat veroorzaakt
wordt doordat men met andere dingen bezig is dan
het besturen van de wagen: radio, GPS, telefoon,
stress, vermoeidheid, zichtbaarheidsmasker, gesprek
met een passagier, … Verscheidene studies tonen
aan dat automobilisten die tijdens het rijden telefoneren, 2 tot 9 keer meer risico lopen op een ongeval.
• Pas je snelheid aan, vooral in de buurt van zebrapaden, in een drukke wijk of in schoolomgevingen.
• Preventief rijgedrag: schat je remafstand goed
in, verleen voorrang aan voetgangers, anticipeer op
risicogedrag (bv. spelend kind op trottoir), zoek
oogcontact met voetgangers die willen oversteken
• Fris je kennis van de verkeersregels op. Het is
bij voorbeeld strikt verboden een stilstaande wagen
ter hoogte van een oversteekplaats voor voetgangers in te halen of door een rood licht te rijden.

Een job
in de openbare
sector…
De Jetse Haard is op zoek naar een...

Technisch directeur (m/v)
Profiel :
• U bezit een diploma van architect of bouwkundig ingenieur;
• U spreekt vloeiend de twee nationale talen en beheerst de
actuele computerprogramma’s;
• U staat open voor discussies en bent tegelijk diplomatiek en
vastberaden;
• U beschikt over goede relationele vaardigheden;
• Leiding geven vormt geen probleem voor u.

Jobomschrijving:

Het OCMW werft aan...
een polyvalent maatschappelijk werker (m/v)
voor de dienst buurtwerk. Contract voor bepaalde duur van
1/11/2011 tot 31/03/2012, voltijds.
Missie
De maatschappelijke dienstverlening verzekeren en de klanten begeleiden bij het
oplossen van hun problemen (sociale, medische, psychosociale, financiële , administratieve,…) om hen de mogelijkheid te geven
een leven te leiden dat beantwoordt aan de
menselijke waardigheid.

Taken
• Ontvangen, informeren en oriënteren;
• De aanvraag toewijzen en een sociaal
onderzoek leiden;

• Voorstellen van oplossingen en de opvolging ervan verzekeren;
• Dossiers administratief opvolgen;
• Samenwerken met de verschillende diensten;
• De reglementen en de beroepsethiek respecteren.

Profiel
• In het bezit zijn van het diploma van maatschappelijk werker;
• Bij voorkeur houder zijn van een SELORtaalbrevet (artikel 8-9 § 1 elementaire kennis);
• Werkervaring bij een OCMW is een pluspunt.

een poetshulp (m/v)

• Instaan voor het technisch beheer van het bedrijfsvermogen;
• Het personeel van de technische dienst leiden en opvolgen;
• Het budget en de financiën van de dienst beheren;
• De orders en voorraden beheren;
• De contacten met de buitenwereld onderhouden en opvolgen;
•…

in het kader van een GECO-statuut.
Contract voor onbepaalde duur, halftijds.

De Jetse Haard biedt u een stabiele baan in een onderneming die voortdurend naar verbetering streeft.

• Voldoen aan de vereisten voor het GECOstatuut;

Geïnteresseerd? Stuur uw kandidatuur (motivatiebrief +
cv) voor 15 oktober 2011 naar S. Leclère & Consultants,
Woudlaan 190, 1000 Brussel of via e-mail naar
recruit@leclere-consultants.be.

Profiel

• Bij voorkeur houder zijn van een SELORtaalbrevet (artikel 8-9 § 1 elementaire kennis);
• Enige ervaring is een pluspunt.

De kandidaturen voor beide werkaanbiedingen dienen gericht te worden aan:
hrm.jette@publilink.be of dienst HRM Sint-Pieterskerkstraat 47-49 1090 Brussel. De
kandidaturen moeten ten laatste toekomen voor 3/10/2011, de stempel van de post zal
de rechtsgeldigheid van ontvangst aantonen

Senioren
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Najaarprogramma voor Jetse senioren
Begin oktober zit de Spanje-reis van de Jetse senioren erop en is het uitkijken naar het gastronomisch diner
op 17 november 2011. Helaas kan u hiervoor niet meer inschrijven aangezien deze activiteiten volzet zijn.
Inschrijven kan nog wel voor een infosessie van een seniorenambassadeur op 24 november en voor het kerstfeest
van 13 of 14 december (reserveren vanaf 24/11/20011!), alweer twee initiatieven van Schepen van Vlaamse
Gemeenschap Brigitte De Pauw en de gemeentelijke dienst senioren…
24 november 2011

13 en 14 december 2011

Infosessie seniorambassadeur

Kerstfeest

In Brussel blijkt 28% van de senioren vrijwilligerswerk te willen doen. Eén van de hoofdredenen
om geen vrijwilligerswerk te doen is dat senioren
onvoldoende kennis hebben van de wetgeving (met
name wat betreft de verzekering) rond vrijwilligerswerk. Daarom heeft Het Punt seniorambassadeurs
opgeleid om die wetgeving toe lichten. Daarnaast
willen ze door hun eigen enthousiasme als vrijwilliger andere leeftijdsgenoten prikkelen om hun
levenservaring te delen via vrijwilligerswerk.

Midden december is het weer tijd voor het grote
kerstfeest voor de Jetse senioren. En zeg nu zelf: er
gaat toch niets boven een gezellig namiddagje
samen kerst vieren?

Wanneer?
Donderdag 24 november 2011 om 14u
Waar? Polyvalente zaal van de
Nederlandstalige openbare bibliotheek –
Kardinaal Mercierplein 6
Prijs? Gratis toegang – reserveren verplicht

Schrijf u in voor het feest op dinsdag of woensdag (het programma is identiek). De voorstellingen
zijn tweetalig. Tijdens het feest krijgt u een lekker
stukje taart en een geurig kopje koffie aangeboden.
Wanneer? Dinsdag 13 of woensdag 14 december 2011 om 14u
Waar? Gemeentelijke Feestzaal – Kardinaal
Mercierplein 10 – 1ste verdieping (lift aanwezig)
Prijs: Gratis toegang
Reserveren kan vanaf donderdag 24 november
2011 tussen 13.30u en 15.45u.

Reservering. Aandachtig te lezen a.u.b.
Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst “Senioren”, Gemeentehuis van Jette,
Wemmelsesteenweg 100 (bureau 029 – gelijkvloerse verdieping) op dinsdag en woensdag van 9u tot
11.30u en op donderdag van 13.30u tot 15.45u. Opgelet: geen inschrijvingen op maandag en vrijdag!
Meer info: Carmen Demeyer – tel.: 02.423.12.67 – cademeyer@jette.irisnet.be

Computercursus
Wilt u met een computer leren werken? Werkt u
er al mee maar voelt u zich toch niet zo zeker? Van
27 september 2011 tot 12 juni 2012 organiseert het
CVO Meise-Jette elke dinsdag van 13 uur tot 16 uur
computercursussen. U leert er aan een aangepast
tempo alles wat u nodig hebt om met de computer
aan de slag te gaan. De lessen vinden plaats in de
Nederlandstalige openbare bibliotheek (Kardinaal
Mercierplein 6).
Onder begeleiding van een ervaren leerkracht
leert u o.a.
• de computer en programma’s starten en afsluiten
• werken met vensters
• werken met het toetsenbord en met de muis
• informative kopiëren en plakken
• uw eerste stappen zetten in Word
• excel verkennen
• een USB-stick gebruiken
Info of inschrijven? Bel CVO Meise-Jette op
02.269.55.46 of surf naar www.cvomj.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).

Gouden bruiloft
Mr. & Mevr. Dooreman-Moerman
Mr. & Mevr. Van Veer - Van Heymbeek
(geen foto)

Diamanten bruiloft
Mr. & Mevr. Opdebeeck-Spinnox
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Operatie fietsen graveren

Gezien het succes van de operatie
fietsen graveren ter gelegenheid van
de Autoloze Zondag – 66 fietsen
gegraveerd tussen 9.30u en 13.30u –
en omdat niet iedereen die dag
bediend kon worden, stelt de preventiedienst een nieuwe datum voor in
oktober voor zij die hun fiets willen
laten graveren. De actie vindt plaats
op woensdag 12 oktober van 16u tot
20u op de parking van de preventiedienst, Vandenschrieckstraat 77.
Vergeet uw identiteitskaart niet,
want het gaat om het rijksregisternummer dat in het fietskader gegraveerd wordt.

10.000 GRATIS
HERBRUIKBARE
BOODSCHAPPENTASSEN

Nieuwe promotieactie
van Shopping Jette
De vereniging “Shopping Jette”, waarbij zowat 170 Jetse handelaars aangesloten
zijn, organiseert op 15 oktober opnieuw een grote promotieactie, in samenwerking met
Atrium Jette en de Gemeente Jette. Op deze zaterdag worden er in de handelszaken
van Shopping Jette 10.000 herbruikbare, waterdichte boodschappentassen uitgedeeld.
Een ideaal en milieuvriendelijk hulpmiddel tijdens uw boodschappen in Jette.
Loop op 15 oktober dus zeker eens langs bij één van de Jetse handelaars van
Shopping Jette en ontvang gratis uw herbruikbare boodschappentas.
De lijst met de deelnemende handelszaken vindt u op www.shoppingjette.be.
Meer inlichtingen: André Electeur - Coördinator Handelsvereniging “Shopping
Jette” Tel: 0478.701.641 - www.shoppingjette.be

Operatie
fietsen graveren
Operatie fietsen graveren
Woensdag 12 oktober 2011
van 16u tot 20u
Op de parking van
de preventiedienst,
A. Vandenschrieckstraat 77
Graveertijd: 3/4 minuten

Economisch leven
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Jette en de chocoladefabriek
Chocolatier Manon verovert de wereld vanuit Jette
Achter een garagepoort in de rustige Tilmontstraat huist één van Jettes best bewaarde geheimen: Chocolatier Manon. En toch is dit geheim wereldvermaard. Van de Verenigde Staten tot
Japan sleepte Manon al tal van internationale prijzen in de wacht. Kenners/fijnproevers zullen de
naam Manon direct associëren met dé Manon: een lekkernij bestaande uit een grenoblenoot en
slagroom met koffie, omgeven door een laagje gesmolten suiker. Dit handelsmerk van chocolatier Manon bevat merkwaardig genoeg geen gram chocolade…

Manon? Manon!
Sinds 1972 staat Mr. Manon aan het hoofd van de bvba Chocolatier
Manon. Eigenlijk is “Manon” niet zijn echte naam. Toen zijn grootvader het
bedrijfje in 1935 uit de grond stampte, zocht hij – in de traditie van toen – een
meisjesnaam voor zijn chocolaterie. Zo kwam hij al snel uit bij één van zijn
favoriete opera’s: “Manon Lescaut” van Puccini. Zesenzeventig jaar later laat
zijn kleinzoon zich nog altijd aanspreken als “Monsieur Manon”. Deze
zweem van raadselachtigheid rond zijn echte naam sluit trouwens perfect aan
bij zijn hobby, want in zijn vrije tijd is Mr. Manon goochelaar, een passie die
af en toe opduikt bij de rondleidingen die hij organiseert in zijn atelier.

Zoete lijn
In 1982 verhuisde Chocolatier Manon zijn atelier van de Madouplaats naar
Jette en nam er zijn intrek in een pand waar vroeger bh’s werden vervaardigd.
Of zoals Mr. Manon het treffend verwoordt: “We hebben de zoete lijn voortgezet…”.
De winkel bleef nog aan de Leuvensesteenweg tot er in 2000 een onteigening kwam en er werd uitgeweken naar de Congresstraat 24. Tot op vandaag
is het de enige plaats in België waar Manon-pralines verkocht worden. Die
verkoop vertegenwoordigt zowat 15 % van het zakencijfer van deze KMO.
De rest wordt in het buitenland vergaard…

Eerlijk en traditioneel
Pralines zijn seizoensgebonden producten. Uiteraard zijn de eindejaarsperiode en de weken voor Pasen piekmomenten voor een chocolaterie. Maar
ook de temperatuur speelt een rol: tijdens een hittegolf keldert de verkoop,
maar een kwakkelzomer is dan weer een opsteker voor een chocolatier.
Vandaar dus dat het personeelsbestand bij Manon schommelt tussen twee en
vijf chocolatiers. En hoewel Chocolatier Manon alles op bestelling maakt,
kan u altijd in de Tilmontstraat terecht om te proeven van een heerlijk stukje chocolade en er uw voorraad pralines in te slaan. “De producten zijn artisanaal gemaakt en bevatten uitsluitend verse ingrediënten en geen kleurstoffen of bewaarmiddelen. Ik ben een chocolatier, geen chemicus”, zo stelt Mr.
Manon het. Hij benadrukt ook dat zijn pralines eerlijke en traditionele producten zijn en dat flashy verpakkingen of moleculaire experimenten niet aan

hem besteed zijn. “Chocolade introduceren in de keuken moet kunnen”,
vindt hij, “maar culinaire procedés toepassen op chocolade of pralines gaat te
ver”.

Ook in het buitenland
vinden de producten van Chocolaterier Manon
gretig aftrek

Internationale roem
Het buitenland bezwijkt massaal voor de pralines van Manon. De
Verenigde Staten, Japan, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Noorwegen,
Australië en binnenkort Oostenrijk en misschien Rusland, het zijn allemaal
gretige afnemers van de producten van deze chocolaterie. En dat ze er ook
geprezen worden, bewijzen de talrijke prijzen die Manon in het buitenland al
te beurt vielen. In New York vielen de “Bouchon de champagne” en de
“Spoutnik” al in de prijzen, terwijl Chicago en Atlanta het hele gamma van
Chocolatier Manon in de bloemetjes zetten. In 1995 bedacht het Belgische
magazine ‘Culinaire Ambiance’ dan weer de Manon met een prijs. Eindelijk
een beetje sant in eigen land voor een KMO waarvan de producten hun oorsprong in Jette vinden…
Tot slot nog dit: een kijkje nemen achter de gevel van Chocolatier Manon
kan. Mr. Manon organiseert gepersonaliseerde rondleidingen voor groepen
van 20 tot 25 personen, op afspraak (zie telefoonnummer hieronder).
Meer info: www.chocolatiermanon.com – 02.425.26.32
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Titre een bruisende gemeente
Jette,

135 Jetse jaarmarkt schot in de roos
ste

Maandagochtend 29 augustus, net voor het ochtendgloren. Het is reeds
een drukte van jewelste in het Jetse centrum. Op het programma staat een
nieuwe editie van Jetse jaarmarkt en dit brengt traditioneel heel wat leven
met zich mee.

De Jetse jaarmarkt, bekend tot ver
buiten de gemeentegrenzen, was
reeds aan haar 135ste editie toe. Het
aanbod was bijzonder rijkgevuld en de
belangstelling was dan ook indrukwekkend,
met ruim meer dan 100.000 bezoekers.
Kortom, een schot in de roos.
Deze organisatie van Schepen van
Economisch Leven en Animatie
Bernard Lacroix en de vzw Handel en
Jaarlijkse Jetse Markt, voorgezeten
door Yves Putzeys, kiest voor de traditionele succesvolle activiteiten,
gecombineerd met originele animatie.
Zo waren de tientallen indrukwekkende boerderijdieren opnieuw van
de partij om door de jury gekeurd te
worden. Deze blijven één van de
grootste trekpleisters van de jaarmarkt, samen met de marktkramers
en de grote rommelmarkt waar men
steeds mooie koopjes kan ontdekken.
Ook aan animatie was er geen
gebrek tijdens het jaarmarktweekend:
het grote vuurwerk als traditioneel
startschot, het stripfestival met tekenaar Walthéry als centrale gast, optredens tijdens het Joêrmetfestival en het
Spiegelfestival, de Jetse floralia, de
kermis, sporttoernooien, de hondenwedstrijd, Cuba del Central,...
De zonnestralen die het wolkendek
doorbraken maakten het feest compleet.

De boerderijdieren blijven
één van de grootste trekpleisters van de jaarmarkt

Jette, een bruisende gemeente
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“Jette in de bloemetjes 2011”:
de winnaars
Hoewel de lente iets te warm was en de zomer nogal somber en
regenachtig, hebben de Jettenaren dit jaar toch weer massaal deelgenomen
aan de wedstrijd “Jette in de bloemetjes 2011”. De jury had opnieuw een
kluif aan de selectie van de winnaars, want de deelnemers blonken stuk
voor stuk uit in originaliteit.
Voor de wedstrijd “Jette in de bloemetjes” werd
dit jaar een nieuwe categorie in het leven geroepen
die de huurders van de Jetse Haard omvatte. De
deelnemers binnen deze categorie hebben zich
alvast met veel enthousiasme in de strijd geworpen.

De prijsuitreiking vond plaats op 29 oktober in
de Poelbosschool tijdens een informele samenkomst in aanwezigheid van enkele gemeentelijke
mandatarissen. Naast hun prijs kregen de winnaars
een foto van hun bloemenkunstwerk uit handen van
Christian Materne, voorzitter van de Adviesraad
Leefmilieu, de leden van de raad en de Schepen van
Leefmilieu Claire Vandevivere. En om niemand
met lege handen naar huis te sturen, werd iedereen
bedacht met een sierplant.
Zoals het hoort, werd de prijsuitreiking afgesloten met een drink waar de deelnemers hun geheimen met elkaar konden uitwisselen en waar de traditionele eed gezworen werd om “volgend jaar nog
straffer uit de hoek te komen”.
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Woord van de ombudsman

Te koop:
tweedehands
lantaarnpalen
Met de heraanleg van het
Kardinaal Mercierplein worden
ook de lantaarnpalen vervangen.
Daarom gaan de huidige lantaarnpalen, in de staat waarin ze
zich bevinden, de deur uit voor
250 euro per stuk. De palen worden verkocht volgens het principe “wie eerst komt, eerst maalt”.
Wees er dus vlug bij en vergeet
niet dat u zelf instaat voor de
ophaling ervan (op een nader te
bepalen locatie).
Aanvragen uitsluitend te
richten aan het College van
Burgemeester en Schepenen
(Wemmelsesteenweg 100 te
1090 Jette) met de vermelding
van de nodige contactgegevens.

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.

Leefmilieu

Iedere maand gaat de ombudsman in op één of twee
aandachtspunten die verband houden met de openbare
reinheid in Jette en/of de acties hieromtrent van de gemeente
en de betrokken dienst.
Drie maanden geleden nam uw
ombudsman de taak op zich om de
openbare reinheid in onze gemeente
in goede banen te leiden. Hij dacht
geconfronteerd te worden met bergen
afval, sluikstorten, allerhande illegaal
gedumpte voorwerpen en hondendrollen. Na enkele weken is hij aangenaam verrast. Naast de waakzaamheid van het overgrote deel van de
bevolking zal ook het werk dat verzet
wordt door de gemeentearbeiders
hier ongetwijfeld voor iets tussenzitten. Dag in dag uit trotseren zij namelijk de meest uiteenlopende weersomstandigheden en de talrijke werven op
het Jetse grondgebied.
Als er al iets ten gronde zou moeten veranderen in bepaalde wijken en
straten, dan is dat zeker niets onover-

Groenafval
OPHALING GEWEST.
Het
Gewest haalt op zondag uw groenafval op vanaf 14u.
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.

Grofvuil
GEWESTELIJKE CONTAINERPARKEN. U kan met uw grofvuil
(elektrische huishoudtoestellen, meubelen,...) terecht in twee gewestelijke
containerparken.

De kalender van Proxy Chimik in Jette voor de maanden
oktober en november 2011:
Kardinaal Mercierplein (politie) telkens de tweede maandag van de
maand: 10 oktober en 14 november van 17u tot 17.45u.
Woestelaan (OLV van Lourdes) telkens de vierde maandag van de
maand: 24 oktober en 28 november van 18u tot 18.45u.

komelijks. De ombudsman zal met
plezier de taak op zich nemen om
sommigen wat meer verantwoordelijkheidszin aan de dag te doen leggen.
De talrijke e-mails die hem een
steuntje in de rug willen geven, werken alvast bemoedigend. Het is duidelijk dat een groot deel van de
bevolking het belang inziet van openbare reinheid.
Hoe vaak krijgt hij niet te horen:
“Dat is de taak van de gemeente, we
betalen er immers genoeg belastingen
voor!”. Maar het is nu eenmaal onmogelijk om in elke straat een gemeentearbeider dag en nacht post te laten
vatten. Toch is het de ambitie van de
gemeente om te zorgen voor een aangename leefomgeving. Ook laat ze

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.
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 €.

niet na om Brussel Net te herinneren
aan zijn verantwoordelijkheden inzake de ophaling van huisvuil en groenafval en het vegen van de gewestelijke wegen. Netheid is een uitdaging
waar iedereen voor staat.
De ombudsman kan dus alle hulp
gebruiken om zijn functie naar behoren uit te voeren. Zijn job mag misschien ondankbaar lijken, hij biedt
ook de kans om het contact tussen
ieder van ons menselijker te maken.
Uw ombudsman,
Roland Van Laethem
Meer info: Roland Van Laethem Ombudsman dienst Openbare
Ruimte - 02.423.13.17 rvanlaethem@jette.irisnet.be

Klein chemisch afval
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.

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 60 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck - 02.478.09.62.

Leefomgeving
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De gemeente Jette kiest voor gedifferentieerd milieubeheer

Aanleg bloemenweides
met inheemse soorten
De gemeente Jette en de dienst Beplantingen sparen kosten noch
moeite om de Jettenaren een groene leefomgeving te bieden met parken, groene ruimtes, ingerichte hondenhoekjes, bloemenperken, laanbomen,... Nu gaat de dienst Beplantingen nog een stapje verder en
kiest resoluut voor gedifferentieerd milieubeheer. De grootste nieuwigheid voor de Jettenaren zijn de bloemenweides die her en der ingericht zullen worden.
Meer respect voor het leefmilieu
Gedifferentieerd beheer is een nieuwe aanpak van de groene ruimtes. Dit beheer staat
voor meer respect voor het leefmilieu, zonder
aan kwaliteit in te boeten. Het doel is om elke
groene zone een aangepast beheer te bieden,
rekening houdend met het gebruik, de situatie,... Voor sommige zones kan er gekozen worden voor intensief beheer, voor andere zones zal
er eerder voor een extensieve cultuur gekozen
worden.

Op gemeentelijk niveau zorgt gedifferentieerd beheer voor uiteenlopende types groene
ruimtes, met uitgebreide aandacht voor de biodiversiteit en voor de inheemse plantensoorten,
met een beperkt gebruik van chemische producten.
Concreet houdt dit in dat er aan berm van de
Tonetgaarde en van het Gemeentestadion, aan
het Gemeentehuis (rond de sculptuur aan de
ingang) en in de boomgaard van de dienst
Beplantingen een bloemenweide komt. Als
deze testfase succesvol blijkt, zullen er nog
zones ingericht worden als bloemenweide. Er
zal geopteerd worden voor een combinatie van
eenjarige bloemen, grasachtigen en winterharde
planten, telkens inheemse soorten. Denk bijvoorbeeld aan klaprozen, kaasjeskruid, centaurea, margriet, koningskaars, klokbloem,...
Naast de kleurenpracht biedt dit systeem nog
twee grote voordelen. Enerzijds zullen deze verschillende plantensoorten de fauna stimuleren,
zoals zweefvliegen, vlinders, bijen, lieveheersbeestjes,... Anderzijds brengt dit gedifferentieerd beheer veel minder afval met zich mee en
is het minder monotoon dan een grasveld. Een
belangrijke voorwaarde is wel dat de bloemenweide niet betreden wordt door mensen of honden, anders zal de bloemenpracht geen lang
leven beschoren zijn.

School Van Helmont gaat voor duurzame mobiliteit en veiligheid
In het kader van de Week van de Mobiliteit hebben
de kinderen van de school Van Helmont op
22 september 2011 niet minder dan drie projecten
voorgesteld rond duurzame mobiliteit en veiligheid.
Ze deden dat in aanwezigheid van Schepen van Mobiliteit Christine Gallez
en Schepen van Franstalig Onderwijs Paul Leroy. De fiere blik in de ogen van
de kinderen sprak boekdelen.
De kinderen van de derde kleuterklas hadden zich uitgeleefd door figuren
gezaagd uit houten panelen met vrolijke kleuren op te smukken en met een
leuke naam te bedenken die telkens verwijst naar veiligheid en/of mobiliteit.
De figuren nemen een prominente rol in aan de schoolpoort om automobilisten telkens opnieuw te herinneren aan de nabijheid van een school.

De iets oudere kinderen van het 3de en 4de leerjaar hadden op het voetpad
een parcours uitgestippeld tussen de twee uitgangen van de school en het
zebrapad. Het parcours bestaat uit afdrukken van de Yeti, een tijger en een
struisvogel die de kinderen de weg recht van de schoolpoort naar het zebrapad
moeten wijzen.
Ten slotte waren de leerlingen
van het 5de leerjaar aan de beurt die
fier kwamen vertellen dat ze de
kneepjes van het fietsen definitief
onder de knie hadden. En dat ze van
de tweewieler gretig gebruik maken
getuigt de overvolle fietsenstalling.
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Duurzame ontwikkeling

Week van de Fair Trade
5 tot 15 oktober 2011
De nationale Week van de Fair Trade 2011 loopt dit jaar van 5 tot 15 oktober.
Met de slogan "Vervang vanaf nu altijd 1 product door 1 fairtradeproduct!" wil de
campagne de mensen oproepen tot actie. Ook de gemeente Jette springt mee op de
fairtradekar en organiseert tal van activiteiten om de Jettenaren kennis te laten
maken met eerlijke handelsproducten. Er is werkelijk voor iedereen wat wils…
Donderdag 6/10/2011:
degustatiemoment – van 13u tot 17u
– gemeentehuis Jette (Wemmelsesteenweg 100)
In de inkomhal van het gemeentehuis van Jette is iedereen welkom voor een degustatiemoment, inclusief een
kopje eerlijke koffie, fruitsap en een lekker stukje chocolade.
Zaterdag 8/10/2011: vertelwandeling met fairtradeonthaal i.s.m. de Nederlandstalige en de Franstalige
openbare bibliotheken – van 14u tot 16u

Programma
14u: Fairtradeonthaal in de Nederlandstalige openbare
bibliotheek (Kardinaal Mercierplein 6)
14u30: vertelwandeling in het Boudewijnpark (voor de
Nederlandstaligen) en in Garcet- en het Jeugdpark (voor
de Franstaligen)
16u00: afsluiting met een fruitsapje

Bij hondenweer worden de verhalen verteld in de polyzaal van de Nederlandstalige openbare bib en in jeugdafdeling van de Franstalige openbare bib. Zorg er voor dat
uw kind(eren) minstens vergezeld zijn van één ouder.

6 Jetse horecazaken organiseren op 15 oktober 2011 een
gratis fairtradeontbijt vanaf 9
uur. Inschrijven is verplicht, de
plaatsen zijn beperkt. Nemen
deel aan het initiatief:

Le Central:
inschrijven op 02.426.72.34

Vrijdag 14/10:2011:
fairtradeconcert – om 20u – Café Excelsior
(Sint-Pieterskerkstraat 8) – gratis toegang

Le Baudouin:

Dit fairtradeconcert met King Pépé & his Calypso
Combo dompelt u onder in
een sfeer van zomerse,
Caraïbische klanken.

ter plaatse inschrijven

Zaterdag 15/10/2011:
gratis fairtradeontbijt –
vanaf 9u – diverse Jetse
horecazaken (zie kader)
– inschrijven is verplicht, de plaatsen zijn
beperkt

Entre-Nous:
inschrijven op
02.425.08.07

Il Capucino:
inschrijven op
02.427.60.15

Excelsior:
inschrijven op
02.426.46.62 (na 15u)

Zie kader hiernaast

Welkom:

EEN INITIATIEF VAN DE SCHEPEN VAN HET ECONOMISCH LEVEN, BERNARD LACROIX
EN DE SCHEPEN VAN DUURZAME ONTWIKKELING, CHRISTINE GALLEZ,
MET DE STEUN VAN ATRIUM JETTE EN SHOPPING JETTE,
I.S.M DE CEL DUURZAME ONTWIKKELING VAN DE GEMEENTE JETTE.

inschrijven op 02.427.23.19

15 oktober 2011

Nacht van de Duisternis
Met een nachtwandeling, de ontdekking van de melkweg en een
sprookje wordt dit ongetwijfeld de gezelligste nacht van het jaar
Om U te laten genieten van een "100% nacht" in
het hele land, hebben verscheidene milieuverenigingen, waaronder Bond Beter Leefmilieu en InterEnvironnement Bruxelles, aan gemeenten en bewoners gevraagd hun verlichting te doven. Een eenvoudige manier om de nacht gezelliger te maken en
een daad voor onze planeet te stellen door energie
te besparen en lichtvervuiling te beperken. Ter gelegenheid van dit evenement organiseert de gemeente
Jette een sfeervolle verhalenwandeling, een initiatief van Schepen van Duurzame Ontwikkeling
Christine Gallez en de Cel Duurzame Ontwikkeling,
in samenwerking met de Kinderboerderij en de
‘Cercle Astronomique de Bruxelles’.
Duik de nacht in, in het gezelschap van een
natuurgids, begeleid door een sterrenkundige of
genietend van een verhaal bij kaarslicht. In de
omgeving van de Kinderboerderij wordt de straat-

verlichting gedoofd tussen 21u en middernacht.
Afspraak dus op zaterdag 15 oktober 2011 om
21u aan de Kinderboerderij van Jette (Kleine SintAnnastraat 172) voor de gezelligste wandeling van
het jaar!
Meer info: www.nachtvandeduisternis.be - Cel
Duurzame Ontwikkeling van de Gemeente
Jette, Aurore Rousseau - 02.422.31.11
De Cel Duurzame Ontwikkeling nodigt alle
Jettenaren ook uit om op die avond de verlichting
in hun woning uit te schakelen. Laat ons samen een
kaars branden voor de strijd tegen de klimaatswijzigingen!

Nacht van de Duisternis
15 oktober 2011 om 21u
Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172

Samenleving
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Feest van de kinderboerderij
opnieuw een voltreffer

Iedereen die op zaterdag 10 of zondag 11 september een bezoekje bracht aan
de Kinderboerderij van Jette zal zich die dag nog lang heugen. Toegegeven: de
eerste dag waren de weergoden in betere doen dan de dag erna, maar gewapend
met de nodige regenkledij en een paar rubberen laarzen, was het op zondag ook
best genieten tussen de dieren en de vele animaties.
Met het thema “Feest in ons bord” stond het Feest van de Kinderboerderij
dit jaar in het teken van eerlijke en gezonde voeding. Die was er niet alleen te
koop aan de verschillende standen en in de Kinderboerderij zelf, maar de kinderen kregen ook ter plekke de kans om te zorgen voor iets lekkers én gezond.
Zo konden ze zich bijvoorbeeld wagen aan het kneden van deeg of aan het per-

sen van vers fruit. Maar er was uiteraard ook plaats voor meer entertainend vertier. Zo had de organisatie een clown ingehuurd die veel bijval kende bij het jonge volkje.
De publiekslievelingen bij uitstek waren – net als andere jaren – de boerderijdieren zelf natuurlijk. Zeg nu zelf: wie zou niet smelten voor een fiere kip die
een sliert kleine lieve kuikentjes achter zich meetroont? Om nog maar te zwijgen van de rest van het pluimvee, het varken, de geitjes, de pony, de ezels en het
edelste aller dieren: het paard. Het Feest van de Kinderboerderij zal bij velen,
en in het bijzonder bij de allerkleinsten, nog lang nazinderen…

Oktober 2011:
grote inzamelmaand frituurolie of -vet
In mei 2011 lanceerde Valorfrit, het organisme dat de aanvaardingsplicht voor gebruikte frituuroliën en -vetten beheert, een grote communicatiecampagne rond de inzameling van frituurolie of -vet. De campagne leverde
zomaar eventjes 1.186 kg olie en vet op uit Jette alleen! In oktober wil Valorfrit dat succes herhalen met een
nieuwe actie.

Gemeentepersoneel
wandelt voor Viasano
Op 10 september 2011 trokken
enkele tientallen personeelsleden
de wandelschoenen aan voor een
flinke boswandeling in het kader
van de Viasano-campagne “Drink
voldoende water”. Rond 10 uur was
het verzamelen geblazen aan de
gemeentelijke Beplantingsdienst
waarna de paden en wegjes van het
Boudewijnpark, het Laarbeekbos
en het Dieleghembos opgezocht
werden. Het werd een gezellige en
gemoedelijke bedoening die afgerond werd op het Feest op de
Kinderboerderij (zie artikel hierboven) met een fris glas… water.
Dankzij Viasano heeft het gemeentepersoneel de “waterreflex” duidelijk onder de knie…

De actie loopt van 1 tot 31 oktober 2011 en er vallen
opnieuw talrijke prijzen te winnen (fietsen, friteuses, restaurantbonnen, cinematickets,…). Deponeer dus uw gebruikte
frituurolie, fondueolie of frituurvet in één van de gewestelijke containerparken en u ontvangt per liter een tombolaticket. Tijdens de vorige wedstrijd doken er enkele problemen op met de verdeling van de tickets. Na een contact met
de organisatoren, kreeg het gemeentebestuur echter de verzekering dat dit probleem zich niet meer zal voordoen.

Gewestelijk containerpark Noord: Rupelstraat (onder
de Van Praetbrug), 1000 Brussel
Gewestelijk containerpark Zuid: Britse Tweedelegerlaan
676, 1190 Brussel (kruispunt met de Humaniteitslaan)
Openingsuren: dinsdag tot vrijdag van 9 tot 16u
(toegang tot 15u45)

Om u te helpen frituurolie of -vet op te vangen, kan u
gratis trechters verkrijgen op de dienst Duurzame
Ontwikkeling van het gemeentehuis
(02.422.31.03).

De kalender van de PROXY CHIMIK in
Jette voor de maanden oktober en november
2011:

Jettenaren kunnen hun frituurolie
of -vet ook kwijt bij de dienst
Beplantingen (Laarbeeklaan 120)
of bij Proxy Chimik. Deze
vrachtwagens komen regelmatig bij u in de buurt langs
op een vast tijdstip (zie
kalender onderaan dit artikel).

Waar kan u terecht met uw gebruikte
frituurolie of -vet?

Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de maand)
op 10 oktober en op 14 november van 17u tot 17.45u
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de maand)
op 24 oktober en 28 november van 18u tot 18.45u
Dienst Beplantingen - Laarbeeklaan 120
Openingsuren: van dinsdag tot donderdag van 9u tot
12 en op zaterdag van 9u tot 14u
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Jette, een bruisende gemeente

8 & 9 oktober 2011: Comics Festival 10

10de Stripfestival van Brussel
Het Stripfestival van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
viert haar 10de verjaardag en is dynamischer dan ooit. Dit jaar
verwelkomt Comics Festival 10 tijdens het weekend van 8 en 9
oktober meer dan 70 striptekenaars. Daarnaast biedt het festival van de 9de kunst ook een grote tentoonstelling over het
werk van André-Paul Duchâteau, de scenarioschrijver van
ondermeer Rik Ringers (getekend door Tibet). Het hele weekend lang kan u er eveneens terecht voor een grote stripbeurs,
animatie,...
De gelegenheid voor de stripliefhebbers om tientallen
Belgische en buitenlandse stripauteurs te ontmoeten.

10de Stripfestival van Brussel
8 & 9 oktober 2011 van 10.30u tot 19u
Stadhuis Sint-Gillis
Van Menenplein 39 - 1060 Brussel

Meer info:
www.comicsfestivalbelgium.com
- comicsfestivalbelgium@hotmail.com

5 november 2011

Jam'in Jette Indoor
V.z.w. KWA! stelt haar vijfde editie van Jam’in Jette Indoor voor, een coproductie met het Centre Culturel van Jette met de steun van de gemeente.
Deze editie ligt in de lijn van de vorige en biedt een resem Belgische groepen
die het ontdekken waard zijn. Reggae roots, funky groove, latina,… Een
afspraak om niet te missen voor elke rechtgeaarde muziekliefhebber.
De avond begint om 19u en wordt afgesloten om 1u ’s nachts. De bar en de
Jam’in keuken kan u terechttegen democratische prijzen

Programma:
Panache Culture (roots reggae )
Coco Malabar (afro)
Humb (funky groove)
Trotsky Tulsky (jazz manouche)
Pucho (latino)
Haroun Anana (desert blues)

Jam'in Jette Indoor
Zaterdag 5 november 2011
Centre Culturel de Jette
(de Smet de Naeyerlaan 145, 1090 Jette)
Doors: 19h
Inkom: 6 euro
Meer info: jaminjette@gmail.com 0474.73.46.77

Jette, een bruisende gemeente

■

oktober 2011 ■ Jette Info nr 190

19

Ambachtstentoonstelling
De ideeën, de handen, de ambachten
Voor de derde editie van de tentoonstelling
Exposition IMA hebben kunstambachtslieden en
multidisciplinaire kunstenaars hun vaardigheid en
verbeelding ten dienste gesteld van de schoonheid.
Door de passie van hun werk te uiten via hun realisaties, bereiken ze
een duidelijke doelstelling: u in verrukking brengen en hen overrompelen
door massaal uw belangstelling te tonen door deze unieke tentoonstelling te
bezoeken.
Deze tentoonstelling legt de nadruk op de capaciteit om kwaliteit af te
leveren, iets wat zeldzaam geworden is in deze tijd waarin vergankelijkheid
de norm is.

Ambachtstentoonstelling
De ideeën, de handen, de
ambachten

Deze verzamelde werken zullen ongetwijfeld aan uw verwachtingen
beantwoorden. Veel plezier…

Abdij van Dieleghem

Deelnemende artiesten: Bregy, Carmela Piccininno, Christophe Deman,
Daniel Agart, Guy Moors, Judith Delville, Pierre Lensen, Karin Lemaire,
Betty Moerenhoudt, Richard François, Roland Fonteyne, Sylviane Gode,
Catherine De Wagter, Marie-Christine Parret, Marjan Vrankulj

Vernissage:
vrijdag 7 oktober
om 19.30u

Van 7 tot 16 oktober 2011

Van 14u tot 18u
(gesloten op maandag)

Binnenkort in GC Essegem…
Theater: Tok Tok Miauw
– Theater Hutsepot –
30/10/2011

Tijdig reserveren is aangeraden!
Meer info: GC Essegem –
Leopold I-straat 329 – 1090 Jette
– 02.427.80.39 –
essegem@vgc.be – www.essegem.be

De Jota-cursussen
Kantklossen
Jaklien Cools
Wanneer? 13/09/2011 –
14/02/2012
Van 14u tot 17u
Prijs: 50 euro
In Tok Tok Miauw zetten de kip
en de poes hun beste beestje
voor. Zonder woorden maar rijkelijk muzikaal ondersteund. Tok
Tok Miauw is een meeslepend
verhaal over grote vriendschap,
kleine jaloersheid en nog grotere
vriendschap.
Tok Tok Miauw door Theater
Hutsepot, vanaf 2,5 jaar
Zondag 30 oktober 2011 – Ontbijt
vanaf 8.30u – Voorstelling om
10.30u
Prijzen : Voorstelling: tot 12 jaar:
4 euro – Vanaf 12 jaar: 6 euro
Ontbijt + voorstelling: tot 12 jaar:
7 euro – Vanaf 12 jaar: 9,50 euro

Zilverjuweel
Gabriëlle Appels
Wanneer? 29/10/2011
Van 14u tot 18u
Prijs: 55 euro

Cupcakes versieren
Muriëlle van MagicCakes
Wanneer? 9/11, 16/11 en
23/11/2011
Van 19u tot 21.30u
Prijs: 40 euro/keer – 100
euro/reeks

Turnen 50+
Vlabus
Wanneer? Vanaf maandag
5/09/2011 van 10.30u tot 11.30u en
vanaf woensdag 7/09/2011 van
10u tot 11u

Prijs: 15 euro voor een 10-beurtenkaart

13u en tot 18u)
Prijs: 90 euro

Yoga

Ketjeskunst

Michiel Pelt
Wanneer? 20/09/2011 – 31/01/2012
Van 20u tot 21.15u
Prijs: 80 euro

Wanneer? 14/09/2011 – 15/02/2012
Van 14u tot 17u (opvang vanaf
13u en tot 18u)
Prijs: 90 euro

Pilates
VGC Sportdienst
Wanneer? 5/10/2011 – 14/12/2011
Van 20u tot 21u
Prijs: 50 euro

Loop je Fit
KWB Jette – Laken en VGC
Sportdienst
Wanneer? 28/09/2011 – 7/12/2011
Van 18u tot 19u
Prijs: 10 euro (gratis voor
KWBleden)

Zumba
VGC Sportdienst
Wanneer? 3/10/2010 – 31/01/2012
Van 19u tot 20u
Prijs: 50 euro/reeks, 35 euro/10beurtenkaart

Kinderactiviteiten
JoJo Kleuteratelier
Ratjetoe
Wanneer? 14/09/2011 – 15/02/2012
Van 14u tot 17u (opvang vanaf

Ketjessport
VGC Sportdienst
Wanneer? 14/09/2011 – 15/02/2012
Van 14u tot 17u (opvang vanaf
13u en tot 18u)
Prijs: 90 euro

Kindersport in het park
KWB Jette – Laken en VGC
Sportdienst
Wanneer? 28/09/2011 – 7/12/2011
Van 18u tot 19u
Prijs: 10 euro (gratis voor KWBleden)

Nederlands voor kleuters
Nederlandstalige Openbare
Bibliotheek van Jette
Waar? Nederlandstalige bib
Wanneer? Elke woensdag 13.45u15u – elke zaterdag 10.15u-11.45u
Prijs: gratis
Inschrijvingen: 02.427.76.07
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Van 29 oktober tot 6 november 2011

Tentoonstelling Kunst gezien door Jecta
De kunstkring Jecta verenigt kunstenaars met een
moderne visie op kunst, gebaseerd op een innige relatie
met de realiteit en rekening houdend met de diversiteit
van de nieuwe kunststromingen.
Van 29 oktober tot 6 november 2011, kan u de
tekeningen, schilderijen, gravures en sculpturen
ontdekken van MF. Bruckman, L. Collet, J.
Goor, E. Jacquy, G. Petré, G. Seconde, G.
Simons, R. Thisens, M. Verhofstadt.
Genodigden: Jan Wellens, Bruno Collard en
Francis Liesen

Tentoonstelling Kunst gezien door Jecta
Van 29 oktober tot 6 november 2011
Vernissage 28 oktober 2011 van 19u tot 21u
Dinsdag tot vrijdag van 14u tot 18u - zaterdag en zondag van 10u tot 18u
Gesloten op maandag en op 1 november
Abdij van Dieleghem Jean Tiebackxstraat 14 - 1090 Jette
Inlichtingen: Marie-France Bruckman – 0475 77 89 97

Nog tot 30 oktober 2011

Tentoonstelling “Culture relaxative”
in Atelier 340 Muzeum
Nog tot 30 oktober 2011 loopt in Atelier 340 Muzeum
de tentoonstelling “Culture relaxative” met een honderdtal bevriende kunstenaars. Met deze socio-romantische
tentoonstelling wil Atelier 340 Muzeum een nieuw tijdperk inzetten na de kater die het gevolg was van de stopzetting van de subsidies door het Ministerie van Cultuur
van de Franse Gemeenschap.

“Culture relaxative” is een tentoonstelling van voornamelijk bevriende kunstenaars met wie Atelier 340
Muzeum de voorbije 32 jaar heeft gewerkt. Het is een
eclectische verzameling van verschillende artistieke
media, stijlen en beeldtalen, ontsproten aan het creatieve
brein van 110 kunstenaars uit binnen- en buitenland.
De tentoonstelling “Culture relaxative” past ook volledig in het kader van het nieuwe programma van Atelier
340 Muzeum, met ondermeer het culturele zomercafé en
een nachtgalerie met plaats voor kleinschalige tentoonstellingen.
Met het culturele laxeermiddel “Culture relaxative”
kijkt Atelier 340 Muzeum de toekomst weer hoopvol
tegemoet na de recente subsidiestrubbelingen.

Culture relaxative
Van dinsdag tot zondag (incl. feestdagen) van 14u tot 19u
Atelier 340 Muzeum
Rivierendreef 340
Meer info: Atelier 340 Muzeum - 02.424.24.12
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Openbare Bibliotheek Jette
Kardinaal Mercierplein 6
1090 Jette
www.jette.bibliotheek.be

Openingsuren

De verteltrein stopt
in de Jetse bib
Maandelijks stopt de verteltrein in de Nederlandstalige
bibliotheek van Jette. De verteltrein brengt elke maand een
uurtje leuke verhalen voor kinderen van vijf tot acht jaar.
Mama, papa, grote broer of zus zijn natuurlijk ook welkom.
Afspraak elke laatste woensdag van de maand om 15 uur
in de polyzaal van de bibliotheek van Jette (Kardinaal
Mercierplein 6).
Gratis toegang.

Toet-toet!
Verteltrein
Op woensdag van 15u tot 16u: 28 september - 26 oktober
- 30 november - 21 december 2011 - 25 januari - 29 februari - 28 maart - 25 april - 30 mei 2012
Openbare Bibliotheek Jette
2de verdieping (Polyzaal)
Kardinaal Mercierplein 6

Volwassenenafdeling
ma-di-wo-do-vr > 14u - 19u
zaterdag > 10u - 13u en 14u - 16u
Jeugdafdeling
ma-di-do-vr > 16u - 18u
woensdag > 14u - 19u
zaterdag > 10u - 13u en 14u - 16u

Wijziging
bibliotheekreglement
Het huidige reglement was nog niet aangepast aan de BruNO-context waarin de bib
nu werkt (Brussels Netwerk voor Openbare Bibliotheken). Vandaar dat het
Beheersorgaan van de bib samen met het bibpersoneel een nieuw ontwerp van reglement
hebben opgesteld. De meeste regels bleven onveranderd maar werden in een nieuw jasje gestoken.
Grote verandering is de aanpassing van de openingsuren op woensdag. Om beter aan
te sluiten bij de sluitingstijd van de scholen zal de bibliotheek al open zijn vanaf 12 uur ‘s
middags i.p.v. 14 uur. De jeugdafdeling sluit op woensdag dan wel een uur vroeger om 18
uur. Tussen 18 en 19 uur kwamen nog zeer weinig kinderen naar de jeugdbib, waarschijnlijk omdat op andere dagen de jeugdbib ook sluit om 18 uur.
Andere aanpassing is de leeftijd voor het ontlenen van audiovisuele materialen.
Voortaan kunnen kinderen vanaf 14 jaar ook jeugddvd’s, -cd-roms en cd’s uitlenen. Het
tarievenblad werd eveneens aangepast.

Bibliotheekweek in Jette
Tijdens de maand oktober pakken heel wat bibliotheken in Vlaanderen en Brussel
opnieuw uit met de bibliotheekweek. Ook in de bibliotheek van Jette staat er heel wat
op het programma. Dit jaar vaart de bibliotheekweek onder de vlag “Dankzij de bib …”
Dankzij de bib…
Dit jaar wil de bibliotheek graag weten wat haar leners
vinden van de bib. Heeft de bib uw leven beïnvloed of veranderd? Heeft u iets te danken aan de bib? Welke meerwaarde heeft de bib voor u?
U kan uw reactie kwijt tot 10 oktober op de flyer,
beschikbaar in de bib of via de website www.jette.bibliotheek.be. U hoeft geen Hugo Claus te zijn, een kort tekstje over een simpele ervaring volstaat. Alle inzendingen
worden uitgehangen in de bib tijdens de bibliotheekweek.
De vijf mooiste “Dankzij de bib-inzendingen” worden
beloond met een boeiend boek over Brussel, dat overhandigd zal worden tijdens de jaarlijkse verwendag.

Kom op leesconsultatie tijdens verwendag

Meer info
op www.jette.bibliotheek.be
of 02 427.76.07.

Op zaterdag 15 oktober tussen 14 en 16 uur gaat de
bibliotheekweek van start met de traditionele verwendag
in de volwassenenafdeling van de bib. Dit jaar wordt de
lener verwend met lees- en filmtips. Wil u uw boekenkennis over uw favoriete genre verruimen of wil u zich aan een
voor u nog onbekend genre wagen? Kom dan op consult
bij een expert-lener, die graag zijn kennis met u deelt.
Voor de volgende genres kan u op consultatie gaan : thril-

lers, historische romans, romantische verhalen, literaire
parels, stripverhalen en “de betere film”. Een lekkere kop
koffie, thee en taart horen daar ook bij.

Jan Leyers : de weg naar het Avondland
Op zaterdag 22 oktober brengt Jan Leyers zijn relaas
over zijn documentaire reeks “De weg naar het
Avondland”, eerder dit jaar uitgezonden op Canvas en nu
ook verkrijgbaar als boek en dvd.
De Weg naar het Avondland is het indringende verslag
van een tocht door woestijnen en miljoenensteden, door
arme en rijke landen, door democratieën en dictaturen.
Jan Leyers vertelt hoe mensen langs de route naar hun
verre neven uit Europa kijken, waar ze het Westen om
benijden en welke westerse verworvenheden ze liever aan
zich voorbij zien gaan. En wat zijn wijzelf kwijtgespeeld op
onze lange weg naar het Avondland? Jan Leyers neemt u
mee op zijn tocht.
De lezing vindt plaats in de polyzaal van de bib, start
om 20 uur en duurt tot 21.30 uur.
Alle activiteiten zijn gratis en vinden plaats in de
bibliotheek van Jette – Kardinaal Mercierplein 6.

ORGANISATIE: COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN OP INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP BRIGITTE DE PAUW.
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ZythoPlasto

Kunst geïnspireerd door bier
Van 12 tot 27 november organiseert de gemeente Jette samen met A Gallery de expo ‘ZythoPlasto’, een
tentoonstelling met kunstwerken die in verband staan met bier (-cultuur, -productie, -consumptie,...) en het
materiële of plastische aspect van bier als vloeistof. Kunstenaars die door dit thema geïnspireerd geraken,
kunnen nog deelnemen aan deze tentoonstelling.
Reglement:

België is het bierland bij uitstek. Samen met frieten en chocolade, maakt bier
ons land bekend in het buitenland. Maar kan bier ook inspireren tot bijzondere
kunst? Schepenen van Bi-Culturele Activiteiten Brigitte De pauw en Paul
Leroy en A Gallery for Affordable Art - een website waar hedendaagse kunstenaars hun werken kunnen promoten - sloegen de handen in mekaar en organiseren een expo met door bier geïnspireerde kunstwerken.
Tijdens de maand november kan u deze tentoonstelling, waar reeds 15 kunstenaars aan deelnemen, bezoeken in de Abdij van Dieleghem.

ZythoPlasto
Van 12 tot 27 november
dinsdag tot en met vrijdag van 14 tot 18 uur
weekends van 10 tot 18 uur
Vernissage op 10 november om 19u
Abdij van Dieleghem : Tiebackxstraat 14 – Jette
Gratis toegang
Meer info: www.a-gallery.be - 02.423.13.73

• Elk kunstwerk dient met een degelijk ophangsysteem te worden aangeleverd.
• Elk kunstwerk heeft een label op de
achterkant met de naam van de kunstenaar en titel.
• Je kan deelnemen met maximum 6
werken.
• Het deelnemingsformulier dient
voor 24 oktober doorgestuurd te worden per mail naar info@a-gallery.be
• De kunstwerken dienen qua thema
in verband te staan met bier (-cultuur,-productie, -consumptie,… ,
en/of met het materiële of plastische
aspect van bier als vloeistof.
• De organisatie beslist over de
opstelling van de werken.
• De kunstenaar mag eigen visitekaartjes of folders meebrengen om
aan de inkom te leggen.

Expo René Magritte Museum

Henri-Jean Closon,
pionier van de Belgische abstractie
De jaarlijkse tentoonstelling van het René Magritte Museum heeft dit jaar Henri-Jean Closon
als centrale gast. Closon, pionier van de Belgische abstractie, is de schilder van composities vol
zinderende kleuren.
De Luikenaar Henri-Jean Closon (1888-1975) gaat op veroveringstocht naar
Parijs vlak na de eerste wereldoorlog. Met enkele jaren verschil gaat hij een
aantal andere Belgische kunstenaars vooraf zoals Vantongerloo, Seuphor,
Engel-Pak en René Magritte. Terwijl de laatste zich moeilijk integreert in de
cirkel van Breton, wordt Closon integendeel goed ontvangen in het kosmopolitische milieu van de abstracte avant-garde. Zo neemt hij actief deel aan de
historische tentoonstellingen van ‘Abstraction Création’ en ‘Salon des Réalités
Nouvelles’, aan de zijde van zijn vrienden Mondriaan, Kupka en Pevsner.
In 1933 verhuist Closon naar de Dauphiné, in het zuidoosten van Frankrijk,
om te leven op het ritme van de natuur en de schilderkunst. Deze vrijwillige ballingschap gedurende 19 jaar laat hem toe een originele, artistieke aanpak te ontwikkelen, gecentreerd op de ‘irradiation de la matière’. Zijn methode bestaat er
in de kleuren te ritmeren op de manier van de muzikale contrapunten om het
licht uit zijn doek te laten schijnen. Zijn werk gaat dan definitief over van de
figuratieve naar de abstracte kunst.
In 1954 keert Closon terug naar Parijs en vestigt zich in een atelier dichtbij
de wijk van Montparnasse. Doordat hij weigerde te gaan vleien bij de galeriehouders, geniet hij niet van de nieuwe voorliefde van de kunsthandelaars voor
de abstractie. Ondanks alles ontvangt de kunstenaar met twee retrospectieven
in de Musea van Grenoble en van Luik een officiële waardering bij leven. Deze
tentoonstelling in het René Magritte Museum is de allereerste hommage die
hem gebracht wordt in Brussel.

Tentoonstelling
“Henri-Jean Closon”
Nog tot 22 januari 2012
Open van woensdag tot zondag,
van 10 tot 18 uur
René Magritte Museum
Esseghemstraat 135 - 1090 Jette
02.428.26.26
- www.magrittemuseum.be

Cultuur
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Propvol nieuw seizoen bij Ploef!
Na een deugddoende vakantie is Ploef! PLus On Est de Fous... weer boven water gekomen. Ploef! 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. Spring
gerust eens binnen in de Bonaventurestraat nummer 100. De herfst is nog zo aangenaam in warm gezelschap!
14.10.2011
20.30 : Cinéventura: C’est arrivé près
de chez vous (1992) – B. Poelvoorde,
R. Belvaux, A. Bonzel
Belgische film noir met nationale
zwarte humor. Nederlands en Frans
ondertiteld.

22.10.2011

GROEPEN

Polifonische zang
Coeur de Mélisme

“Vrijwillige Eenvoud”

Vanaf 4 oktober 2011
Prijs: 112 euro/trimester
Info en inschrijvingen: Valérie
Davreux – 0478.38.85.21 – valeriedav@hotmail.com

Schaken

Van 14.30u tot 16.30u: Dag van de
Dialoog i.s.m. Integratiecentrum
Foyer Molenbeek en Unizo

Elke zaterdag van 15u tot 17u

Fotografie

30.10.2011

1 zaterdag per maand

Vanaf 13u: Pick-nick
Vanaf 14u: maquillage en henna
16u: jazzconcert met Manu Hermia
Trio

Schrijven

ATELIERS
Kalaripayat
(Indische krijgskunst)
Jongeren (10-15j): elke woensdag van
18u tot 19u
Volwassenen: elke woensdag van 19u tot
20.30u en elke zaterdag van 11u tot 13u

1 keer per maand

Afrokapsels
1 zondag per maand via inschrijving

Aan iedereen die ervaringen, twijfels,
alternatieven op het vlak van consumptie wil uitwisselen: er staat een
groep “Vrijwillige Eenvoud” vertrekkenklaar in de startblokken ten huize
Bonaventurestraat 100. (Ploef!)

“Gezamenlijke aankoop
landbouwproducten”
Na een geslaagde proefperiode dit
najaar wordt er volgende lente
opnieuw gestart met de verdeling van
biologische groentekorven afkomstig
van “La ferme urbaine” (buren van
Nos Pilifs).

Ploef! Plus on est de fous...
Bonaventurestraat 100
www.ploef.eu
ploefplus@gmail.com – 02.476.98.07
Aarzel niet ons te contacteren. Onze folder wordt u opgestuurd op aanvraag.

Seizoen 2011-2012 Klassiek in de Abdij

Toegankelijke kamermuziek door creatieve muzikanten
De voorbije twee jaren heeft de gemeente al een aantal succesvolle
pianorecitals georganiseerd in de Abdij van Dieleghem. Nu wordt het
eerste volwaardige seizoen gelanceerd.
Dit seizoen 2011-2012 omvat vijf concerten, die
telkens plaatsvinden op zondag om 11u. Na elk concert biedt de gemeente aan de musici en aan alle
muziekliefhebbers het aperitief aan.
Klassiek in de Abdij presenteert hoogwaardige
en toegankelijke kamermuziek met creatieve, getalenteerde musici uit binnen- en buitenland. Het eerste volwaardige seizoen van Klassiek in de Abdij is
boeiend een gevarieerd. Een strijkkwartet, een fluitkwartet, pianisten en opera solisten brengen gekende meesterwerken, maar ook een aantal te weinig
gespeelde stukken, met soms aandacht voor jonge
Belgische componisten.
Klassiek in de Abdij wil ook een jonger publiek
aantrekken, en dit ondermeer door regelmatig jonge,
professionele musici te presenteren, door het aanbieden van speelse kinderopvang tijdens de concerten
en door een verlaagde toegangsprijs voor jongeren.

Odysseia Ensemble
Het seizoen wordt op zondag 23 oktober 2011
geopend op met een concert door het Odysseia
Ensemble. Dit jonge ensemble combineert zijn
instrumentale veelzijdigheid met een doordachte
programmakeuze, waarbij klassieke meesterwerken

Talentrijke musici brengen hemelse muziek
in prachtig kader van de Abdij van
Dieleghem
en ongekende hedendaagse composities in dialoog
met elkaar worden uitgevoerd. Het Odysseia
Ensemble brengt tijdens zijn concert drie eeuwen
kamermuziek samen. Naast werken van Brahms,
Debussy en Schubert is er ook plaats voor twee jonge Belgische componisten. Daan Janssens schrijft
uitermate subtiele en verfijnde muziek, waarvan de
kleurenrijkdom kan vergeleken worden met het
impressionisme van Claude Debussy. Frederik
Neyrinck, huiscomponist van het ensemble, vond
dan weer zijn inspiratie bij Franz Schubert en
schreef een korte echo voor solo klarinet gebaseerd
op muziek van de Weense grootmeester.

Programma Klassiek in de Abdij
Odysseia Ensemble - 23 oktober 2011
B-Five - 27 november 2011
VIVA! opera - 18 december 2011
Veronika Iltchenko en Toon Fret - 19 februari 2012
Yu-Fen Chang - 15 april 2012

Klassiek in de Abdij is voor het publiek een buitenkans om gerenommeerde klassieke musici en
spraakmakende jonge talenten in een ongedwongen
kader te beluisteren en voor de musici zelf een
terugkeer naar de wortels van alle kamermuziek:
een intieme zaal waar de ontmoeting centraal staat.
Klassiek in de Abdij wordt georganiseerd met
steun van het College van Burgemeester en
Schepenen van Jette, Schepenen van Bi-Culturele
Activiteiten Brigitte De Pauw en Paul Leroy.

Klassiek in de Abdij
Odysseia Ensemble
Zondag 23 oktober, om 11u
Aperitief om 12u
Kinderopvang vanaf 10.45u
Abdij van Dieleghem - Tiebackxstraat 14
Info: cultuur@jette.irisnet.be - 02.423.13.73
Tickets: 10 EUR / 5 EUR - 12 jaar, + 65 jaar,
Muziekacademie
Abonnement 5 concerten: 4 betalen en 1 gratis
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