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Een nieuwe website voor
het gemeentebestuur

Jetteinfo

www.jette.be

Hij is er! De nieuwe gemeentelijke website, die een schat aan
informatie bevat over het gemeentebestuur en over het gemeenteleven. U zou zich erover
verbazen hoeveel aspecten uit
uw dagelijks leven rechtstreeks
en onrechtstreeks betrekking
hebben op het gemeentebestuur. Al deze info vindt u op
een overzichtelijke manier
terug op de nieuwe gemeentelijke website www.jette.be.
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Woord
van de

Burgemeester
Snelle, complete en
correcte informatie
Zou u zich nog een wereld
kunnen inbeelden zonder internet, zonder ‘wereldwijd web’?
Ja? Stel deze vraag dan eens
aan uw kinderen of kleinkinderen. Voor hun moet het zowat ondenkbaar zijn om informatie enkel in de bibliotheek te vinden, om geen
berichten te kunnen sturen naar mekaar, om geen ‘supercoole’ foto’s te kunnen posten, om de telefoon niet
constant bij de hand te hebben. Hoewel dit de realiteit
was tot zowat een generatie geleden. Tegenwoordig
wil zowat iedereen, jong en oud, zo snel mogelijk geïnformeerd zijn en dan nog liefst overal. Daar waar vroeger de TV-antennes boven de daken uitstaken, zien we
nu steeds meer zendmasten. We zijn met 4G intussen
reeds aan de vierde netwerkgeneratie toe, zodat de
verbindingen nog sneller zullen verlopen.

“

Deze evolutie is onomkeerbaar. Als gemeentebestuur moeten we ons aanpassen aan de verhoogde
vraag naar snelle, complete en correcte informatie.
Hoewel ik ervan overtuigd ben dat de rol van deze informatiekrant die u in handen heeft nog lang niet uitgespeeld is, besteden we ook de nodige aandacht aan
de nieuwe technologieën. Onze volledig nieuwe website is hier een mooi voorbeeld van. Ondanks de
enorme schat aan informatie en de ontelbare pagina’s
die u op deze website vindt, zal u snel en efficiënt de
gezochte informatie vinden. Een mooi vormgegeven
website die op een overzichtelijke manier correcte en
uitgebreide informatie biedt was het uitgangspunt en
ik denk dat het gemeentebestuur en het Centrum voor
Informatica voor het Brusselse Gewest daar met glans
in geslaagd zijn. Ga gerust een kijkje nemen. U kan bovendien zowel met de computer als met uw tablet of
uw smartphone op de site, die zich zal aanpassen
naargelang het type drager.
Een moderne website creëren, met toepassingen
waarmee we ook de jonge generatie kunnen bereiken,
is belangrijk voor een gemeentebestuur dat de volledige bevolking wil bereiken. We moeten echter waakzaam zijn dat de digitale kloof niet onoverbrugbaar
wordt. Niet iedereen beschikt over internettoegang of
is vertrouwd met moderne technologieën. Daarom blijven we ook volop inzetten op ‘papieren’ communicatie.
De nieuwe, frisse lay-out van deze Jette Info bewijst
dit. Want ook dit kadert in onze
visie van gelijke kansen: ervoor
zorgen dat de informatie voor
iedereen toegankelijk is, ongeacht de leeftijd, mogelijkheden of kennis.

”

Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Hervé DOYEN
Burgemeester
LBJ

Geoffrey LEPERS
1ste Schepen
MR-OPEN VLD

• Veiligheid en Veiligheidscontract
• Coördinatie en
Algemene zaken
• Voogdij O.C.M.W.
• Wijkcontract
• Communicatie
en Informatie

• Franstalig onderwijs
• Financiën
• Openbare reinheid
• Toerisme
• Informatica &
Nieuwe technologieën
• Oudstrijders
• Vervoer

> hdoyen@jette.irisnet.be
02.423.12.19

> glepers@jette.irisnet.be
02.423.12.34 - 02.423.12.19

Paul LEROY
5de Schepen
LBJ
• Franstalige cultuur (inclusief Franstalige academie
en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Gezinnen en het Jonge
kind, Franstalige jeugd
• Gezondheid - Stedenbou

Bernard VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO GROEN

Benoît GOSSELIN
LBJ

LBJ

• Openbare ruimte
• Gemeentelijk patrimonium
• Energiebeheer
(URE, PLAGE, …)

• Preventie
• Sport
• Buitenschoolse activiteiten
en Kids’ Holidays
• Personeel
• Bi-culturele infrastructuren

• Burgerlijke stand
Demografie
• Sociale zaken
• Gelijke kansen – Integratie –
Mindervaliden
• Leefmilieu
• Kwaliteit van de dienstver-

> bvannuffel@jette.irisnet.be
02.423.12.08

de

3 Schepen

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

Claire VANDEVIVERE
4de Schepen

lening aan de burger
> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Bernard LACROIX
6de Schepen
LBJ

Brigitte GOORIS
7de Schepen
OPEN VLD - MR

Christine GALLEZ

• Economisch leven en Handel
• Animatie
• Werkgelegenheid
• Leegstaande gebouwen en
terreinen
• Erediensten

• Nederlandstalig onderwijs
• Nederlandstalige jeugd
• Nederlandstalige cultuur
en Nederlandstalige zaken
• Nederlandstalige senioren

• Mobiliteit
• Woonklimaat / Huisvesting
• Duurzame ontwikkeling
• Agenda 21
• Noord/Zuid relaties

Sint-Pieterskerkstraat 47
> Secretariaat: 02.422.46.11
> Sociale dienst: 02.422.46.75

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.34

> chgallez@jette.irisnet.be
02.423.12.09

Voorzitter :
Benjamin Goeders
Esseghem 3, Lahayestraat 282
> Tel. 02.478.38.35
Permanenties diensten administratie, boekhouding en
sociale dienst: maandag van
9u tot 12u en dinsdag van
13.30u tot 16.30u

> blacroix@jette.irisnet.be
02.423.12.03

8de Schepen

ECOLO - GROEN

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Van op de banken van de gemeenteraad…
Stemmen over de heraanleg van de straten, het
onderhoud van de gemeentegebouwen of over de
aanstelling van een leerkracht in de gemeenteschool,… Dit zijn maar enkel voorbeelden van de
bevoegdheden van de gemeenteraad. Hieronder
vindt u de belangrijkste punten van de gemeenteraad van 29 januari 2014.

Motie betreffende uitbreiding ring
Op de eerste zitting van 2014 heeft de Jetse gemeenteraad
een motie goedgekeurd betreffende de uitbreiding van de
ring. De Jetse gemeenteraadsleden vragen de Vlaamse,

Brusselse en federale regeringen bepaalde investeringen te realiseren op het vlak van mobiliteit, openbaar vervoer (verbetering
van het trein-, tram- en busnet en van het Gewestelijk Expressnet) en alternatieve transportmodaliteiten (ontradingsparkings,
fietsvriendelijke wegen, vervoer over water, autodelen) alvorens
over te gaan op de uitbreiding van de ring. Ze vragen ook een
nauwer overleg met het federale niveau over het dossier in het
kader van een globale aanpak van de verkeersoverlast in Brussel. Ten slotte vragen ze de diverse overheden beroep aan te tekenen bij de bevoegde juridische instanties wegens negatieve
weerslag van het uitbreidingsproject op het leefmilieu.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op 26 maart 2014 om
20u in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.

Brigitte De Pauw
Voorzitster OCMW
OCMW

Sociale Huisvestingsmaatschappij Jetse
Haard

Sociaal Woningbureau
Jette
Voorzitter :
Joseph Amisi
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
> Tel: 02.421.70.90

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00
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Belgische elektronische identiteitskaarten

Geldigheidsduur gaat van 5 naar 10 jaar
Goed nieuws, zowel voor de burger als voor het gemeentebestuur.
Vanaf 1 maart 2014 (de datum moet nog officieel bevestigd worden), is de elektronische
identiteitskaart (eID) 10 jaar geldig, in plaats van de huidige 5 jaar. De bedoeling van deze
maatregel is de administratieve last voor de burgers en de gemeentebesturen te verlichten.

D

e ministerraad keurde onlangs een koninklijk besluit goed over de geldigheidsduur
van de Belgische elektronische identiteitskaart. Concreet betekent dit dat de eID moet
vernieuwd worden na 10 jaar in plaats van 5, te
tellen vanaf de datum van aanvraag, met twee
uitzonderingen: de jonge Belgen van 12 tot 18 jaar
en de Belgische burgers ouder dan 75 jaar.

Geldigheidsduur van 6 jaar
voor 12- tot 18-jarigen

meerderjarigheid van 18 jaar vereist is voor het
stellen van rechtsgeldige daden.

Geldigheidsduur van 30 jaar
voor burgers ouder dan 75 jaar
De gelaatstrekken van oudere mensen veranderen maar weinig meer. Daarom zal de identiteitskaart van Belgische burgers van 75 jaar en ouder,
gedurende 30 jaar geldig blijven. Deze maatregel
zal meteen ook het systeem van volmachten en ad-

Gezien de fysionomie en het gezicht van minderjarigen veel verandert tussen 12 en 18 jaar, zal
hun elektronische identiteitskaart slechts 6 jaar
geldig zijn, te tellen vanaf de datum van aanvraag. Bovendien zal de houder van deze kaart
zich er enkel mee kunnen identificeren en niet
elektronisch handtekenen, aangezien in België de

ministratieve lasten verlichten, wat een goede zaak
is voor personen of instellingen die instaan voor de
zorg van oudere mensen die niet op eigen initiatief
de nodige administratieve stappen kunnen zetten.
Maar opgelet: identiteitskaarten met een geldigheidsduur van 30 jaar dienen na 10 jaar opnieuw
geactiveerd te worden (elektronische certificaten)
om geldig te blijven en een functioneel en betrouwbaar gebruik te kunnen garanderen.
Deze maatregelen zijn bedoeld om u het leven
makkelijker te maken, maar als Belgische burger
kan u, indien u dat nodig acht, altijd vragen om
uw identiteitskaart voor de geldigheidsdatum
ervan verstreken is, te vernieuwen. De vervanging van de identiteitskaart is trouwens verplicht
als de foto in slechte staat verkeert of niet langer
representatief is, of bij verandering van taalregime, naam, voornaam of geslacht.

Internationale samenwerking op gemeentelijk vlak
2013 : een overgangsjaar
In oktober 2014 viert de gemeente Jette de tiende verjaardag van haar partnerschap met de
Marokkaanse gemeente Sidi Bibi. Een unieke gelegenheid om de balans op te maken van
10 jaar gemeentelijke internationale samenwerking.
Sidi Bibi: balans van de samenwerking

N

a de missies naar Marokko in 2013 stelden de Jetse verantwoordelijken voor
het gemeentelijk internationaal samenwerkingsproject vast dat heel wat vooruitgang is
geboekt op sociaal vlak. Het gemeentebestuur van
Sidi Bibi mag zich dan wel minder betrokken getoond hebben in het proces van sociale coördinatie
dan voorzien, de actoren op het terrein en de verenigingen waren gemotiveerder dan ooit.
Dankzij het dynamisme van de lokale ontwikkelingsambtenaar verrezen in tal van douars (gehuchten)
van de Sidi Bibi verschillende socioculturele complexen – waaronder een jeugdhuis en een vormingscentrum – uit de grond. De tweede pijler van
de samenwerking, de vorming van monitoren, had
een activering van verschillende projecten tot gevolg, vooral op het vlak van voorschoolse omkadering. Bepaalde delen van Sidi Bibi zijn hierin ver
gevorderd en zorgden voor een mooie infrastructuur voor de opvang van kinderen van 3 tot 6 jaar.

Nieuwe projecten voor 2014-2016
De Jetse ambtenaren hadden in Marokko het
geluk te werken met jongeren die maar wat graag
een vorming zouden krijgen en zich volledig
geven voor de ontwikkeling van hun gehucht. Ze
vormen het draagvlak voor een nieuwe ontwikkelingsbenadering en vooral voor nieuwe beleidsmethodes. Het zijn dus mensen die we absoluut
aan boord moeten houden. De organisatie van
vormingen voor de monitoren en animatoren
maakt integraal deel uit van het programma 20142016 voor Sidi Bibi, net als de bouw van socioculturele ruimtes en de strijd tegen schoolverzuim.
Bij de recentste missie in december 2013 heeft de
Jetse delegatie voor de eerste keer contact gelegd met het bestuur van Belfaa, een gemeente
die qua sociale doelstellingen dicht bij Side Bibi
aanleunt. In haar ontwikkelingsplan voorziet Belfaa namelijk een verbetering van de leefomgeving van de lagere scholen, een doorgedreven
alfabetisering van de bevolking, een verbetering

van de leefomstandigheden en de transportfaciliteiten voor de vrouwen werkzaam in de landbouw, een verbetering van de sociale diensten en
de bouw van multidisciplinaire ruimtes. Kortom:
een beleid van menselijke ontwikkeling die Jette
met plezier zal steunen gedurende de komende
jaren.

Samenleving
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17 februari 2014

Energiehuis West officieel geopend
Op het nummer 151 van de Léon Theodorstraat huist sinds kort het Energiehuis West.
De officiële inhuldiging ervan vond plaats op 17 februari 2014. Het Energiehuis West stelt gratis
een team van deskundigen ter beschikking om u te helpen uw energieverbruik te laten dalen.
In aanwezigheid van de Brusselse Minister
voor Energie, de burgemeester en de bevoegde
schepen werd op 17 februari het Energiehuis West
officieel geopend. Na de nodige toespraken trok
het gezelschap naar een demonstratie van een
thermische camera in een appartement in de
buurt. Vanaf 14 uur kon het grote publiek kennismaken met het Energiehuis West via een rondleiding en deelnemen aan een aantal workshops
rond energieverbruik.
Het Energiehuis West is actief in de gemeenten
Jette, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg en Ganshoren.
Energiehuis West
Léon Theodorstraat 151
Open op maandag en dinsdag van 11 tot 20u,
op woensdag en donderdag van 8 tot 14.30u
en op zaterdag van 9 tot 15u
Meer info: 02.563.40.03 – west@maisonenergiehuis.irisnet.be – www.maisonenergiehuis.be

15 en 16 maart 2014 : Regenboogactie
Ophaling levensmiddelen voor kindervakanties
Al meer dan vijftig jaar ijver de Regenboogactie ervoor om kinderen actieve en educatieve
ontspanning te bieden. Op 15 en 16 maart 2014 vindt de 60ste editie van de Regenboogactie
plaats, ook bij u in de buurt. Tijdens deze solidariteitsactie worden levensmiddelen verzameld van deur tot deur, in de scholen, aan de uitgang van de warenhuizen,...
De levensmiddelen zijn bestemd voor verenigingen die zich ontfermen over kinderen,
zoals kindertehuizen, jeugdpleinen, jongerencentra,...

D

e rondhaling van niet-bederfbare levensmiddelen
helpt deze verenigingen om
te investeren in actieve ontspanning
en vakanties voor minderbedeelde
kinderen. Het klopt dat deze verenigingen soms subsidies krijgen, maar
deze zijn onvoldoende om ontspanning en vakanties te organiseren
voor de kinderen. Dit zijn echter onmisbare activiteiten voor de ontwikkeling en de ontplooiing van de
kleintjes. Ontspanning en vakantie
vormen geen luxe voor kinderen,
maar een recht. De internationale

conventie van de rechten van het
kind voorziet dat elk kind recht
heeft op rust en ontspanning, om te
spelen en op recreatieve activiteiten
aangepast aan z’n leeftijd, en om
vrij deel te nemen aan het culturele
en artistieke leven.
Naast een ophalingsactie, draagt de
regenboogactie vooral een solidariteitsboodschap uit door de jongeren
van de jeugdbewegingen, lokale verenigingen en in schoolverband. Laat
ons op 15 en 16 maart tijdens de Regenboogactie dus samen aantonen
dat solidariteit geen kinderspel is.

Regenboogactie
Ophaling levensmiddelen voor
jeugdverenigingen
15 en 16 maart 2014
Bij u in de buurt
Meer info :
www.arc-en-ciel.be
operation@arc-en-ciel.be
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Uw baby een massage geven?

Neem deel aan de gratis workshops
van het ONE
aast de vele heilzame werkingen die een massage voor uw baby kan hebben (stressbeheersing,
vertering, evenwicht,…), creëert het ook een speciale band tussen ouder en kind. Chryso Louis
van vzw Chrysalide volgde een vorming bij de Internationale Vereniging voor Babymassage
en geeft elke week gratis workshops babymassage op de raadplegingen van het ONE in Jette. U kan
elke donderdag om 9 uur terecht in de Lecharlierlaan om er in kleine groepjes te leren hoe u uw baby
kan masseren. Deze workshops zijn toegankelijk voor alle ouders met een baby jonger dan 6 maanden.
Inschrijving bij het ONE is niet verplicht om deel te nemen aan de workshop. Na een cyclus van drie
sessies zal u de technieken van de babymassage volledig onder de knie hebben.

N

Meer info:
Raadplegingen van het ONE Jette
F. Lecharlierlaan 184 – 02.426.73.07
Vzw Chrysalide – http://massagebebe.wifeo.com
Workshop babymassage (tot 6 maanden)
Elke donderdag om 9u (behalve schoolvakanties)
Gratis

5 april 2014

Grote paaseierenjacht in Garcetpark
Paasvakantie doet niet alleen denken aan de paasklokken, maar vooral aan paaseieren en de
traditionele paaseierenjacht die ondertussen een klassieker geworden is in Jette.

V

Op zaterdag 5 april wordt het weer dolle
pret op de Jetse paaseierenjacht. Het
Garcetpark zal voor de gelegenheid bezaaid liggen met tennisballen die je kan inwisselen voor chocolade eieren. De toegang is gratis
voor kinderen van 3 tot 12 jaar, vergezeld van hun
ouders. Inschrijven is wel verplicht. Dat kan via
onderstaand strookje dat vóór 31 maart in het
bezit van de dienst Economisch leven en Animatie dient te zijn.
Zoals gewoonlijk voorziet de vzw “Promotie van

Jette” allerlei randanimatie (springkastelen, jongleurs, grime) voor groot en klein.
De Jetse paaseierenjacht is een organisatie van de vzw
“Promotie van Jette”, voorgezeten door Eric Demarbaix, met
de steun van de Schepen van Economisch leven en Animatie.

Paaseierenjacht
Zaterdag 5 april 2014, van 10.30u tot 12u
(toegang tot 11.45u)
Garcetpark (ingang Kardinaal Mercierplein)
Inschrijving verplicht!



Inschrijvingsformulier / Vóór 31 maart terugsturen of afgeven:
Gemeentebestuur van Jette – dienst Economisch leven en Animatie – Wemmelsesteenweg 100 – 1090 Jette.
Ik, ondergetekende .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vader/moeder van (voornaam en familienaam van het kind/de kinderen) .........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum van het kind/de kinderen

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Samenleving
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22 maart 2014

Groot Feest van het Gezin
Het vierde Feest van het Gezin vindt plaats op 22 maart 2014. In het Poelbosdomein staan
tal van animaties voor kinderen van alle leeftijden op het programma.
Iedereen is welkom op dit groot feest: kinderen, jongeren, ouders, vrienden,…
Activiteiten voor jong en oud

Daar bovenop zal die dag het verkeerspark
open zijn voor het publiek zodat de kinderen op
gocarts en fietsen kunnen vertrouwd geraken
met de wegcode. Ook tal van verenigingen (La
Ligue des Familles, het ONE, la Récré, le Rayon
Vert,...) hebben besloten om deel te nemen aan
het evenement. Kortom: alle ingrediënten zullen
er zijn om er een prachtige dag van te maken.

G

esterkt door het grote succes van de vorige edities, worden dit jaar de gezinnen
opnieuw in de bloemetjes gezet. Op 22
maart 2014 vindt er met het Feest van het Gezin
opnieuw een namiddag plaats die volledig gericht
is op de kinderen en hun ouders.
Ook nu zal het programma weer uitpuilen met
aantrekkelijke activiteiten voor jong en oud: circustenten, springkastelen, een podium met animaties, een wagen van het Rode Kruis, een
brandweerwagen, een goochelshow, workshops
grime, djembe en Afrikaanse dans,…
Het Feest van het Gezin is een initiatief van de
Schepen van het Jonge Kind

Feest van het Gezin
Zaterdag 22 maart 2014
van 13.30u tot 17.30u
Poelbosdomein - Laarbeeklaan 110
Gratis toegang
Meer info:
Gemeentelijke dienst van het jonge kind en gezin
02.422.31.36/37.

KORTOM
Kunst in familieverband in Le Rayon Vert
Na afloop van de activiteiten op het Poelbosdomein gaat het Feest van het Gezin ’s avonds gewoon door in Le Rayon Vert, waar je om 19 uur
terecht kan voor “Kunst in familieverband”. De
ideale gelegenheid om je artistiek talent in familieverband te delen met het publiek. Meer
info over dit evenement vind je op pagina 28.

Het wordt niet eenvoudig om de editie van
twee jaar geleden te evenaren,
maar afgaande op het gevarieerde
programma wordt het Feest van het Gezin
dit jaar weer een voltreffer.
22 maart 2014 wordt ongetwijfeld een prachtige dag onder – laten we hopen – een aangenaam lentezonnetje.

Programma...
Djembe, springkastelen, verkeerspark, brandweer, hondenbrigade, grimeerstand, sprookjes.
Een ruimte voor de allerkleinsten... en tal van
verrassingen!! Met de medewerking van diverse verenigingen.
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Jeugd

STAGES
Creatief
Kleuterweken in
GC Essegem
Tijdens de kleuterweek ontdekken kleutertjes vanaf 3 jaar een
nieuwe wereld, experimenteren
ze er op los en leren ze een
hoop nieuwe spelletjes!
Er wordt gewerkt met een weekthema waarrond verhalen, knutselsessies en spelletjes worden
georganiseerd. Verwacht geen
gemakkelijke opvang, maar een
week waarin de bengeltjes bijleren, vriendjes maken en hun
creativiteit ontwikkelen.
Voor slapertjes is er een dutkamer.
M
Van 14 tot 18 april (vanaf 3 jaar)
Telkens van 9u tot 16u (opvang
van 8u tot 17u)
Meer info:
GC Essegem – Leopold I-straat
329 - www.essgem.be

Natuur
De Kinderboerderij
Tijdens de eerste week van de
paasvakantie organiseert de
Kinderboerderij twee vakantiestages: één voor kinderen van 4
tot 6 jaar en één voor kinderen
van 7 tot 10 jaar. Het doel van
deze stages is om de kinderen
de natuur die ons omringt te
laten (her)ontdekken en hen respect te leren opbrengen voor

Op zoek naar originele vakantiestages?
Als u op zoek bent naar een leuke, actieve of creatieve vakantiestage,
vindt u in het aanbod hieronder ongetwijfeld uw gading.

het milieu. De stages gaan door
in een familiale en leuke sfeer.
Natuurlijk is er ook aandacht
voor de verzorging van de dieren en de omgeving van de
boerderij.
M
Van 7 tot 11 april
Prijs: 70 + 7 euro (lidgeld)
Inschrijvingen enkel via de website www.kinderboerderijjette.be
vanaf maandag 10 maart 2014
om 9u!

Creatief
Chippink
Chippink organiseert stages van
één week voor kinderen van 4
tot 10 jaar. In kleine groepjes en
onder toezicht van gedreven
animatoren en artiesten steken
de kinderen originele werkjes in
elkaar die zullen tentoongesteld
worden tijden het Jetse Artiestenparcours op 26 en 27 april 2014.
M
Van 7 tot 11 april
Van 9u tot 17u
(onthaal vanaf 7.30u)
Prijs: 111 euro voor Jettenaren
Info en inschrijvingen :
0488.516.901
info@chippink.com
www.chippink.com
Chippink asbl – Rue Longtin 44

Sportief
RSD Jette
Tweetalige voetbalstages van
één week. In groepjes van 10 tot
12 spelers en per leeftijdscategorie, leren de kinderen in een
ontspannen sfeer hun voetbaltechniek bij te stellen. Op vrijdag
om 14.30 uur vindt een demonstratie plaats voor de ouders,
gevolgd door de uitreiking van
bekers, medailles en diploma’s.
M
Van 7 tot 11 april 2014
Van 9u tot 16.30u
(gratis onthaal van 7.30u tot 9u
en van 16.30u tot 17.45u)
Prijs: 120 euro (bowlingnamiddag, tussendoortjes, warme
maaltijd en drankjes inbegrepen
Info en inschrijvingen:
Michel Arnoldi – 0495.71.26.57 –
www.rsd-jette.be
RSD Jette – Tentoonstellingslaan 257 (gemeentestadion)

Multidisciplinair
Kids’ Holidays Jette
Tijdens de paas- en de zomervakantie organiseert de gemeentelijke dienst Jeugd en Sport
jaarlijks het vakantiespeelplein
Kids’ Holidays voor kinderen van
3 tot 12 jaar.
In het groene kader van het
Poelbosdomein worden de kinderen opgevangen door gebrevetteerde of ervaren animatoren
en nemen ze deel aan activiteiten die aangepast zijn aan hun
leeftijd: creatieve workshops,
sport, zwemmen, minigolf, culturele uitstapjes,…
M
Van 7 tot 11 april
en van 14 tot 17 april 2014
Prijs: 75,70 euro (37,85 euro
voor Jettenaren)
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110 te Jette
Van 7 tot 17.30u (soep en
broodje inbegrepen – picknick
meebrengen)
Info en inschrijvingen:
formulieren beschikbaar op
www.jette.be (klik op Vrije tijd –
Jeugd – Kids’ Holidays), aan het
onthaal van het gemeentehuis
of bij de dienst Jeugd en Sport
(Wemmelsesteenweg 100)
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Een nieuwe, mooi vormgegeven,
gebruiksvriendelijke en volledige
gemeentelijke website
Hij is er!
Naast de menu’s en submenu’s zijn er nog vier
manieren om de gezochte informatie terug te vinden. U kan enerzijds een opzoeking doen via de
zoekmotor. Daarnaast herneemt de lijst ‘A-Z’ bovenaan de site de volledige lijst van thema’s die
op de website prijken, van de Abdij van Dielegem
tot de Zuigelingenzorg. Een vierde mogelijkheid
is de sitemap, die de volledige structuur van de
website herneemt. In de ‘Footer’, die u onderaan
de website vindt, vindt u het volledig overzicht
van de menu’s terug.

www.jette.be

Boordevol nieuwigheden
Naast de vernieuwde informatie, de aangepaste structuur en de uitgebreide opzoekingsmogelijkheden, biedt de nieuwe website nog enkele
nieuwigheden. Zo ontdekt u bovenaan op de onthaalpagina de banner, die de meest opzienbarende geplande culturele activiteiten herneemt.
Eveneens op de onthaalpagina, vindt u het
nieuws uit onze gemeente. Deze actualiteiten
gaan van activiteiten, zoals Klassiek in de Abdij,
tot nieuwigheden, zoals de opening van het Energiehuis in Jette.

M

D

e nieuwe gemeentelijke website,
die een schat aan informatie
bevat over het gemeentebestuur en over het gemeenteleven. U zou zich erover verbazen hoeveel aspecten uit uw
dagelijks leven rechtstreeks en onrechtstreeks
betrekking hebben op het gemeentebestuur. U wil
uw huis renoveren en heeft een bouwvergunning
nodig? U bent op zoek naar kinderopvang voor
uw pasgeborene? U wil weten waar u heen kan
met uw grof huisvuil? Al deze info vindt u op een
overzichtelijke manier terug op de nieuwe website www.jette.be.
De ‘oude’ gemeentelijke website kampte met
behoorlijk wat problemen. Door de structuur
vond men er maar moeilijk de gepaste informatie
en de gegevens waren soms gedateerd. In samenwerking met het CIBG heeft de gemeente Jette
een volledig nieuwe website gecreëerd. Enerzijds
zorgde dit ervoor dat alle informatie aan een
grondige controle en vernieuwing onderworpen
werd. Anderzijds is de structuur aangepast aan
de 21ste eeuw. U beschikt over maar liefst 5 verschillende manieren om de gezochte informatie
te vinden. Bovendien is de website compatibel
met computer, tablet en smartphone, zodat u op
elke plek, op elk moment de nodige info kan zoeken op de nieuwe website.

Gezochte informatie in 1 muisklik
Een voorbeeld. U wenst uw woning te renoveren, maar bent op zoek naar financiële steun?
De website geeft u de gegevens van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Chrome of Firefox
De website past zich aan elk type gebruiker
(computer, tablet, smartphone) aan. Dit biedt
het grote voordeel dat u op elk moment naar
de website kan surfen voor de gezochte informatie. Wenst u de website in ideale lay-out
ontdekken, dan gebruikt u best de browsers
Chrome of Firefox. Oudere versies van Internet Explorer bieden niet dezelfde mogelijkheden, waardoor de lay-out hier een daar
hiaten kan vertonen.

Ook voor anderstaligen
De website is opgesteld in het Nederlands en het Frans, de twee officiële talen van Jette en het
Brussels Gewest. Er zijn echter ook twee pagina’s, opgesteld in het Duits (de derde landstaal) en
het Engels (de internationale taal bij uitstek in West-Europa). Hier vindt men de basisinformatie
over het gemeentebestuur, met de adressen en openingsuren. Men kan er eveneens de brochures
downloaden voor anderstaligen, die uitgewerkt werden in het Engels, Pools, Roemeens en Arabisch.
Deze brochures - die trouwens ook terug te vinden zijn in het Nederlands en het Frans - bieden de
anderstaligen nuttige informatie, van de inschrijving in het gemeentebestuur tot taallessen of tips
voor de zoektocht naar een job.

Echo van de administratie
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Twitteraccount
Als u door de website surft, zal u rechts een
vast (oranje) menu ontdekken. Hier worden de
openingsuren en contactgegevens van het gemeentebestuur hernomen, zowat de meest gezochte informatie door de bezoekers. Daaronder
vindt u de meest bezochte pagina’s en een rechtstreekse link naar de elektronische versie van
Jette Info. Daarnaast kan u ook op de rechtstreekse link met Police On Web klikken, waar u
online een klacht kan indienen. Ten slotte kan u
ook naar de videopagina surfen. Hier vindt u nuttige video’s, zoals campagnes over veilig verkeer,
of een toeristische video over Brussel. Op termijn
zal het gemeentebestuur haar eigen video’s creëren, waarmee ze zich in het bijzonder zal richten
op de bewoners die de taal moeilijk beheersen.

Menu’s en submenu’s
De nieuwe website biedt 5 verschillende manieren om de gezochte informatie te vinden: de
menu’s en submenu’s, de zoekmotor, de lijst
A>Z, de sitemap en de footer. Als u via de
menu’s en submenu’s op zoek gaat naar de
juiste pagina, is het belangrijk om te weten dat
alle informatie onmogelijk geafficheerd kan
worden in de menu’s. Er zijn simpelweg teveel
pagina’s om deze allemaal te laten verschijnen.
Voor sommige uitgebreide thema’s, zoals bijvoorbeeld ‘Diensten van het Gemeentebestuur’
of ‘Reinheid en leefmilieu’, verschijnen maximum 8 subthema’s, gevolgd door ‘De volledige
lijst’. Als u hierop klikt, krijgt u een volledig overzicht van alle diensten, thema’s of submenu’s.

Dossier

Als u rechts op de pagina nog wat verder zakt,
komt u een reeks icoontjes tegen. Als u op deze
iconen klikt, kan u de pagina delen via facebook
of via twitter, kan u de pagina mailen of afdrukken. Snel en eenvoudig.
Wat twitter betreft, beschikt het gemeentebestuur voortaan ook over zijn eigen twitteraccount. Op deze manier kunnen we nog beter
communiceren met de Jettenaren, in het bijzonder met de jonge generatie. Via twitter zullen er
regelmatig berichten de wereld ingestuurd worden over nieuwigheden of grote activiteiten.
Ten slotte vindt u rechts onderaan nog een link
naar een tevredenheidsonderzoek over de website. Laat ons gerust uw mening weten.
KORTOM
Het gemeentebestuur beschikt over
een nieuwe website www.jette.be.
De nieuwe site is mooi vormgegeven,
gebruiksvriendelijk, volledig en te consulteren
op computer, tablet en smartphone.
Zo vinden de Jettenaren een schat aan
informatie, met 1 muisklik.

Kortom, de nieuwe website is mooi vormgegeven,
gebruiksvriendelijk, volledig en te consulteren op
computer, tablet en smartphone. Zo vinden de Jettenaren een schat aan informatie, met 1 muisklik.

Taalkeuze
Als u naar de gemeentelijke website surft,
komt u automatisch op de pagina van uw
taalkeuze terecht. Dit om een extra muisklik
te vermijden. AIs uw computer echter in het
Engels of het Frans ingesteld is, zal u naar
deze taal geleid worden. Het volstaat dan om
bovenaan in het menu de juiste taalkeuze te
kiezen of de link aan te klikken. Of u kan gewoon het adres van de Nederlandstalige website www.jette.be/nl ingeven als u de website
consulteert.

VEILIG op het net

H

et internet is voor veel mensen onmisbaar geworden, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. Ze gebruiken het net
voor hun studies, zoeken er informatie over alles
wat hen bezighoudt, spelen games, delen foto’s,
chatten,… En hoewel internet een fantastisch
middel is om informatie op te zoeken en uit te
wisselen, loert er soms gevaar om de hoek. Hoe
kunnen de (jonge) gebruikers veilig op het net?
Enkele nuttige websites bieden een antwoord op
deze vraag. Een overzicht.

www.veiligonline.be
Geeft nuttige tips over de verschillende mogelijkheden online: surfen, muziek & film, gamen, sociale netwerksites, cyberpesten,… gecombineerd
met opvoedingstips voor de ouders.

www.clicksafe.be
Is de portaalsite van Child Focus rond veilig internetgebruik met specifieke websites voor kin-

deren, jongeren, ouders en leerkrachten.

www.stopchildporno.be
Vormt het burgerlijk meldpunt van Child Focus
voor meldingen van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen op het internet.

Alvast enkele tips
• Maak afspraken over computergebruik. Hoeveel tijd mag je kind aan de computer zitten
en waarvoor?
• Plaats de computer op een zichtbare plaats
• Leer jongeren voorzichtig omspringen met
hun identiteit, vooral met persoonlijke informatie (e-privacy) en met het gebruik van
eigen foto's en die van anderen.
• Maak kinderen ervan bewust dat niet alle informatie even betrouwbaar is en dat je altijd
kritisch moet blijven.
• Maak afspraken over aankopen op internet.
Hou (de gegevens van) je kredietkaart bij.

Dossier
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1090JETTE
De nieuwe twitteraccount
van het gemeentebestuur

Y

outube, Facebook, LinkedIn, Twitter,…
De laatste jaren groeien de sociale media
uit tot een steeds groeiende hype. De gemeente is reeds aanwezig op LinkedIn en een facebookpagina en video’s komen er binnenkort
aan. Het gemeentebestuur maakt van de lancering van de nieuwe website gebruik om ook een
twitteraccount te creëren. Deze account zal het
gemeentebestuur een extra communicatiemiddel
bieden, om snel en snedig te communiceren,
maar ook om de jonge generatie te bereiken.

Korte berichtjes

dium regelmatig activiteiten en initiatieven aankondigen. De jaarmarkt komt eraan? Het nieuwe
artiestenparcours is dit weekend gepland? Het
nieuwe seizoen van Jette Stream gaat van start?
U zal hiervan op de hoogte gesteld worden via,
ondermeer, Twitter.
Op termijn kunnen er ook bijkomende toepassingen uitgewerkt worden, via de zogenaamde
hashtags. Dit is een term met het #-teken voor.
Uw straat wordt gerenoveerd en de garages zullen tijdelijk niet toegankelijk zijn? Via een specifieke hashtag zal u op de hoogte kunnen blijven
van de evolutie van de werken.

De tweets van het gemeentebestuur verschijnen ook op onze website, in het menu rechts. U
kan dus ook onze berichten volgen zonder zelf
een twitteraar te worden.
U denkt eraan om zelf aan de slag te gaan met
twitter? Enige voorzichtigheid is geboden. Sommige gebruikers sturen al eens een bericht dat
voor één volger bestemd is naar de volledige buitenwereld. Hetgeen meestal op hoongelach onthaald wordt en de twitteraar in kwestie rode
kaken bezorgt.
U wenst ons te volgen?
Onze twitteraccount is 1090Jette.

Wat is Twitter precies? Via deze gratis internetdienst kan men korte berichtjes de wereld insturen. Met maximum 140 tekens tweet men wat
hem/haar bezighoudt. Men kan echter ook evenementen aankondigen of met een specifieke
doelgroep communiceren. Het gemeentebestuur
zal haar twitteraccount vooral voor dit laatste aspect gebruiken. Twitter biedt verschillende voordelen. Het is een snel en bondig medium, dat
bovendien te ontvangen is via pc, gsm, smartphone of overige mobiele apparaten.
Hoe kan u de gemeentelijke tweets volgen?
Door een volger te worden van onze account
1090Jette. Het gemeentebestuur zal via dit me-

JETTE INFO in een nieuw kleedje
Uw gemeentelijke informatie
krant Jette Info steekt, zoals u
waarschijnlijk al opgemerkt hebt,
deze maand in een nieuw kleedje. De
nieuwe layout moet de link met de
nieuwe website versterken en zal
ons helpen om de Jettenaren nog
beter te informeren.

D

e gemeentelijke krant Jette Info vormt
een belangrijk communicatiemiddel voor
het gemeentebestuur. De Jettenaren vinden er maandelijks een hele reeks informatie in
over thema’s die de gemeente rechtstreeks aanbelangen, zoals gemeentelijke beslissingen, initiatieven en activiteiten, maar eveneens over
thema’s van algemeen belang, zoals sensibiliseringscampagnes, solidariteitsacties,… Deze mix
blijkt in de smaak te vallen van de Jettenaren, zo
blijkt uit de waardering die we regelmatig ontvangen en uit het jaarlijks onderzoek bij de bezoekers
van het gemeentehuis.

Luchtige lay-out
Deze maand verschijnt Jette Info voor het
eerst met een nieuwe lay-out. Het formaat, de fi-

losofie en het krantenpapier blijft ongewijzigd,
maar de ‘look’ is aangepast. Het doel is om onze
krant nog overzichtelijker te maken, met een
luchtige lay-out. Ook aan de bewoners die niet de
hele krant lezen, maar deze snel doorbladeren op
zoek naar de grote lijnen van de informatie, hebben we gedacht. De vormgeving van de grote artikels voorziet, naast de titel en de intro, met de
citaten, de praktische gegevens en het kader
‘Kortom’ verschillende mogelijkheden om in één
oogopslag de basisinformatie mee te pikken.
Voortaan zal de link tussen de krant en onze
nieuwe gemeentelijke website ook meer uitgesproken zijn. Bij sommige artikels zal u een QRcode opmerken, die u kan inscannen met uw
smartphone en die u naar de pagina brengt met
meer informatie. Op deze manier vullen de krant
en de site elkaar perfect aan. Nog een mooi
detail: het oranje dat gebruikt wordt, is hetzelfde
oranje als op onze website.
Een kleine knipoog.
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Het woord van de ombudsman

Een aangename en propere openbare ruimte

Reinheidsombudsman
rvanlaethem@jette.irisnet.be

Z

oals u hieronder kan merken, steekt de
rubriek “Afval” in een nieuw kleedje.
Vanaf nu vindt u er elke maand een meer
gedetailleerde en complete uitleg over één bepaald aspect van de openbare reinheid waarmee
we allemaal geconfronteerd kunnen worden.

‘Groenafval’ mag de spits afbijten. De volgende
maanden zullen we het onder andere hebben
over grofvuil, de openbare vuilnisbakken, de
ophalingen van Net Brussel, enz.
Ook al is het onderwerp misschien niet meteen
op u van toepassing, toch raden we aan om de nodige aandacht aan het artikel te besteden. We
hebben nu eenmaal het geluk om te wonen en te
leven in een zeer groene gemeente. Het onderhoud van deze ruimte vraagt van ons allemaal
een inspanning en een investering van tijd en
geld. Zij die een tuin hebben beseffen dit maar al
te goed. Maar dit gaat evengoed op voor bezitters
van een balkon of mensen die wat groen willen op
hun vensterbank of gewoon binnenshuis.
Ik maak hier graag van de gelegenheid gebruik
om uw aandacht te vragen voor het werk van de
gemeentelijke tuinmannen. Bloemperken onder-

houden, onkruid wieden, bomen en struiken
snoeien, eenjarige, tweejarige of winterharde
bloemen planten, gazons maaien,… Een hels werk
waar we best respect voor mogen opbrengen. Bijvoorbeeld door uw hond zijn behoefte te laten
door op de daartoe voorziene plaatsen. De beplantingszones zijn het werkterrein van tuinmannen die de geur van rozen verkiezen boven die
van een hondendrol.
Vergeet ook niet dat de gemeente dezelfde regels
als u dient te respecteren op het vlak van het beheer van groenafval. Laten er we er dus samen
het beste van maken!

Groenafval in de kijker

Wat met uw tuinafval?

A

ls groenafval correct gesorteerd en opgehaald wordt,
kan het gerecycleerd worden tot compost en zo als bodemverbeteraar dienst
doen. Ziehier
een klein overzicht van de
verschillende manieren om van uw
groenafval verlost te
geraken.

Wat is groenafval?
Groenafval is het resultaat van
werken in de tuin. Het kan gerecycleerd worden tot compost. Het gaat
meer bepaald om takken, dorre bladeren, verwelkte bloemen, onkruid,
planten, snoeisel van hagen en struiken of gras.
Worden niet beschouwd als tuinafval: aarde, zand, uitwerpselen van
dieren, stenen, grind, afschermdoeken, draadafsluitingen, piketten, bor-

ders in cement of plastic, tegels,
boomstronken en boomstammen.

Gewestelijke ophaling
U kan uw groenafval kwijt in de
groene zakken die opgehaald worden door Net Brussel. De ophaling
van de groene zakken gebeurt in
Jette op maandagnamiddag, het
hele jaar door. U deponeert gewoon
uw groene zakken op maandag vóór
13 uur op het voetpad. Het afval
moet u in de groene zak steken en
de takken moeten in bundels vastgebonden naast de zakken gelegd
worden.

Gemeentelijke dienst
Beplantingen
Particulieren kunnen met hun
groenafval ook terecht bij de gemeentelijke dienst Beplantingen
(gemeentelijke serres – Laarbeeklaan 120). Worden aanvaard: takken (met een diameter van max. 7

cm) en ander groenafval of klein gevaarlijk afval. De
dienst is het hele
jaar open op dinsdag en donderdag
van 9 tot 12 uur en op zaterdag van
9 tot 14 uur. Deze service geldt enkel
voor particulieren. Het groenafval
wordt beheerd via een kaartsysteem met barcode die de gebruiker
identificeert, het aangebrachte volume evalueert en eventueel een
bedrag aanrekent.
Tarief voor Jettenaren :
2 m3 gratis per jaar - 10 euro/m3
van de derde m3.
Tarief voor niet-Jettenaren :
15 euro/m3.
Gemeentelijke dienst Beplantingen
Laarbeeklaan 120
Dinsdag en donderdag van 9 tot 12u
Zaterdag van 9 tot 14u
Enkel voor particulieren

Vind alle informatie over afvalophaling en sorteren
op onze website www.jette.be

Containerpark
Een andere oplossing om van
uw groenafval af te geraken zijn
de gewestelijke containerparken.
Ze zijn alle dagen open en u
mag er, op vertoon van uw identiteitskaart, dagelijks tot 3 m3
afval deponeren. Boven de 3 m3
afval betaalt u een forfait 121 euro.
Brussel telt twee gewestelijke
containerparken, één in het
noorden en één in het zuiden
van de hoofdstad.
Containerpark Noord
Rupelstraat – 1000 Brussel
Containerpark Zuid
Britse Tweede Legerlaan –
1190 Vorst
Zon & ma van 14.30u tot 20u, di
& woe van 9u tot 20u en van
don tot zat van 9u tot 16u

Leefomgeving
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Taalcursussen online?

Met Brulingua is alles mogelijk!
In Brussel vragen de meeste jobs een goede talenkennis. Een tweede taal leren is dus je
kansen verdubbelen om werk te vinden. Daarom lanceert Actiris Brulingua, een project dat
Brusselse werkzoekenden wil helpen om gratis en online een taal te leren.
Je komt er meer over te weten op donderdag 13 maart tijdens één van de twee presentatiesessies georganiseerd door het Jobhuis van Jette.

B

Brulingua is een project van Actiris met
als doel onlinecursussen aan te bieden
aan Brusselse werkzoekenden ingeschreven bij Actiris. Je kan er tot vier talen leren, ongeacht je niveau: Frans, Engels, Duits en
Nederlands. Het platform is toegankelijk van om
het even welke computer met internetaansluiting.
Na inschrijving kan de gebruiker in alle vrijheid
van thuis uit werken en een nieuwe taal aanleren
of zijn kennis van een taal opfrissen.

van de twee presentatiesessies die plaatsvinden
om 9 en 10 uur. De ploeg van Brulingua zal er de

inhoud van zijn taalcursussen voorstellen en uitleggen hoe je het platform moet gebruiken.
Je krijgt er uiteraard de kans om vragen te stellen
en je ter plaatse in te schrijven bij Brulingua aan
de hand van je Actiris-dossiernummer.
Veel succes ! Bonne chance ! Good luck !
Viel Glück !

Meer info: www.brulingua.be
Presentatiesessies van het platform Brulingua
Donderdag 13 maart 2014 om 9u en 10u
Gemeentebestuur Jette (Jobhuis)
Polyvalente zaal
Léon Theodorstraat 108 (1ste verdieping)

Ontdek Brulingua in Jette
Ben je ook werkzoekend, ingeschreven bij Actiris
en woon je in Brussel? Kom dan op 13 maart 2014
naar het Jobhuis van Jette om dit platform voor
onlinetaalcursussen te ontdekken tijdens één

OPENBARE RUIMTE
Abdij van Dieleghemstraat en
H. Liebrechtlaan

Grotplein, Steppé-, Mayelle-, Berréen Decréestraat

Drainering

Boombakken

Hydrobru voert draineringswerken uit in de H.
Liebrechtlaan en in de Abdij van Dieleghemlaan.
Deze werken gaan door tot eind maart 2014.

In de loop van de maand februari zullen er op het
Grotplein en in de Steppé-, Mayelle-, Berré- en Decréestraat boombakken geplaatst worden.

Ontmijnerslaan

Poplimontlaan en Wereldtentoonstellingslaan

Werken MIVB
Eind februari, begin maart voorziet de MIVB vernieuwingswerken op het kruispunt van de Ontmijnerslaan en de Secrétinlaan, dat zal afgesloten
zijn tot 7 maart, het einde van de werken.

Heraanleg voetpaden en asfaltering
Het Gewest is van start gegaan met de heraanleg
van de voetpaden en de asfaltering van de
Poplimontlaan en de Wereldtentoonstellingslaan.
Deze werken zullen minstens tot juni duren.

Couteauxstraat
Drainering
Hydrobru begint rond half maart met de vervanging van de aansluitingen en de vernieuwing van
de collector in de Couteauxstraat. Het verkeer zal
tijdelijk verboden zijn in de zone waar de werken
plaatsvinden. De totale duurtijd van de werf
wordt geschat op 80 werkdagen.

Wemmelsesteenweg,
Thomaesstraat

Aanpassingen op het MIVB-net
vanaf 10 maart
Bus 53 : trajectwijziging
De bus 53 rijdt vanaf de halte Bonaventure
rechtstreeks naar het UZ-VUB en vervolgt dan
pas zijn huidige route. De eindhalte wordt Dieleghem waar een nieuwe bushalte gebouwd werd.
De frequentie van de buslijn wordt ook verhoogd
van 4 naar 5 bussen per uur.
Tram 62 : verlenging
Lijn 62 wordt verlengd tot het kerkhof van Jette
om een rechtstreekse aansluiting mogelijk te
maken tussen Evere en Jette, via Laken. Vanaf 22
april wordt de lijn op weekdagen ook verlengd tot
Eurocontrol, in Evere.
19, 49, 53, 84 en 88 : verhoogde frequentie

Aansluiting elektriciteit
Van 3 tot 14 maart zal Sibelga het nieuwe gebouw
op de hoek van de Wemmelsesteenweg en de Thomaesstraaat aansluiten op het elektriciteitsnetwerk. Tijdens deze werken zal op bepaalde plaatsen
een parkeerverbod gelden, maar het verkeer zal er
normaal gezien geen hinder van ondervinden.

Gasgeur? 0800.19.400
Sibelga, de beheerder van het distributienet
voor elektriciteit en aardgas in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, heeft onlangs een
nieuw groen nummer geopend voor de melding van gasgeur. Vanaf nu kan u terecht op
het gratis nummer 0800.19.400.
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Helm oudstrijder
overhandigd aan kleindochter
Op dinsdag 28 januari 2014 werd de diensthelm van de Jetse oud-strijder, en tevens politieinspecteur, Frédéric Mohrfeld, overhandigd aan zijn kleindochter Jacqueline Berte.

D

e helm, met het kenteken van de gemeente Jette, was tot nu in handen van Marcel Matthijs, gepensioneerd hoofdinspecteur van de politie van Jette, nu politiezone Brussel-West. De rechtmatige eigenaar,
politie-inspecteur Frederic Mohrfeld, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog
gefusilleerd in Breendonk en ligt begraven op de nationale schietbaan van
Schaarbeek op het ereperk voor gefusilleerden.
De kleindochter van deze Jetse oud-strijder en haar zoon kregen op dinsdag 28 januari 2014 de diensthelm van hun (over)grootvader officieel overhandigd van oud-hoofdinspecteur Marcel Matthijs, in aanwezigheid van de
burgemeester, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de schepen van
oud-strijders.

Gewestelijke werf Charles Woestelaan
Werfkaart voor tijdelijke parkeerplaatsen
Op 22 januari startte Brussel Mobiliteit fase 2B van de werken voor de heraanleg van de
Woestelaan. Deze fase betreft het stuk tussen de de Levis Mirepoixlaan en de Leopold Istraat, kant oneven huisnummers (van 123 tot 177). Als u in deze zone woont, hebt u recht
op een “werfkaart” om gebruik te maken van de tijdelijke parkeerplaatsen.
Voor de buurtbewoners

O

m de parkeermogelijkheid voor de buurtbewoners uit te breiden, heeft de gemeente
Jette
66
tijdelijke
parkeerplaatsen gecreëerd op de voetpaden van
de O. Warlandlaan en de Uyttenhovestraat, langs
het Huybrechtspark. Deze parkeerplaatsen zijn
voorbehouden voor de bewoners van de zone
waar de werken plaatsvinden, voor de bewoners
van de O. Warlandlaan, van huisnummer 130
t.e.m. 158 en voor de bewoners van de Uyttenhovestraat, van huisnummer 1 t.e.m. 29. Om gebruik
te kunnen maken van deze tijdelijke plaatsen
moeten deze bewoners wel over een “werfkaart”
beschikken. Van zodra de werken in een volgende
fase treden, vervalt dit parkeerrecht ten voordele
van de bewoners van de volgende fase, met uitzondering van de bewoners van de O. Warlandlaan en de Uyttenhovestraat die blijven genieten
van deze tijdelijke parkeermaatregel.

Hoe geraakt u aan een werfkaart?
De werfkaarten zijn vanaf nu beschikbaar bij
de dienst Financieel beheer en boekhouding van
de gemeente. Als u gedomicilieerd bent in de betrokken parkeerzone, kan u zich wenden tot deze
dienst, voorzien van uw identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van de wagen of een attest van
de werkgever in het geval van een bedrijfswagen.
Breng ook een fotokopie van deze documenten
mee.

Meer informatie over de procedure voor het
bekomen van een werfkaart vindt u op
www.jette.be (via “Tot uw dienst – Mobiliteit
en Openbare ruimte – Met de wagen – Parkeren – Parkeerkaart en -abonnement”, door
“parkeerkaart” in te geven in de zoekrobot of
via de lijst A-Z van de website).

We herinneren er u aan dat de heraanleg van de
Woestelaan een regionale werf is. Als u klachten
of vragen hebt, kan u contact opnemen met
Brussel Mobiliteit – 0800.94.001 – mobielbrussel
@mbhg.irisnet.be
Voor de werfkaarten:
Dienst Financieel beheer en boekhouding
02.423.13.14
Gemeentehuis - Wemmelsesteenweg 100
Loket 0B

Economisch leven
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Bergère de France
Het hele verhaal, van naaldje tot draadje...
In de branche van breigarens en -accessoires is "Bergère de France" een topmerk met
Europese naam en faam. Wie wil kennismaken met de kwaliteit van dit merk, kan al meer dan
15 jaar terecht in de gelijknamige winkel in de Timmermansstraat, waar de sympathieke
Anne Vanhoutteghem en haar gevederde kompaan Yellow u graag zullen ontvangen.
op een perfecte, maar vooral persoonlijke, creatie.
Breien is nu eenmaal geen exacte wetenschap!

Breien is hip
De laatste jaren is handwerk, met breien op
kop, aan een heuse revival bezig. Denk maar aan
de talloze publicaties over het onderwerp waarvan sommige zelfs uitgroeien tot regelrechte
bestsellers. Ook Anne Vanhoutteghem kan getuigen van dit fenomeen: "Ik krijg hier geregeld
mensen over de vloer die spijt hebben dat ze
indertijd niet ingegaan zijn op het voorstel van
hun grootmoeder, die er ondertussen niet meer
is, om hen de kneepjes van de breikunst aan te
leren. Daarom weiger ik nooit om mijn trouwe
klanten zo goed als het kan uit de nood te helpen
door hen de talloze trucjes en vondsten die ik
door de jaren heen heb vergaard, mee te geven.
Misschien geef ik ooit nog wel breiles als ik op
pensioen ben.

T

oen Anne Vanhoutteghem midden
jaren '80 afstudeerde als gegradueerde in
de rechten, was een kantoorjob de logische keuze voor de uitbouw van een professionele
carrière. Maar dat was buiten de waard van deze
sympathieke Jetse gerekend. "Ik had altijd al iets
in de artistieke richting willen doen: decoratie,
textielrestauratie, juwelen ontwerpen,... Maar
aangezien ik als autodidact naaien, breien en borduren al helemaal onder de knie had, besloot ik
in 1986 te beginnen met een winkel in breigoed
en toebehoren. Pas na 11 jaar, toen het merk dat
ik tot dan toe vertegenwoordigde (Pingouin) failliet ging, begon ik bijna exclusief producten van
Bergère de France te verkopen, op zelfstandige
basis, niet als franchisenemer."

Uitgebreid aanbod
Bergère de France is al meer dan een halve
eeuw een klinkende naam voor breifanaten.
De fabriek werd opgericht in 1946 in Bar-le-Duc,
in de champagnestreek, en is de laatste industriële spinnerij van Frankrijk. “Het is gewoon een
kwaliteitsvol, Europees topmerk, met een ruime,
tijdloze collectie. En de prijs-kwaliteitverhouding
is uitstekend!”, weet Anne Vanhoutteghem ons
nog mee te geven.
Bovenop breigaren heeft Bergère de France
ook nog eens een uitgebreid aanbod aan accessoires (knopen, naalden, catalogi...). "En alles wat

“

DANKZIJ MIJN ERVARING KAN IK
MIJN KLANTEN EEN GEPERSONALISEERDE SERVICE BIEDEN WAAR HET INTERNET NIET KAN AAN TIPPEN

”

ik hier in de winkel niet op voorraad heb, is zo
besteld en wordt in een mum van tijd geleverd!",
verzekert Anne Vanhoutteghem ons. “Bij Bergère
de France kan je trouwens het breigaren per kluwen bestellen, of het nu om wol, katoen, kasjmier
of zijde gaat.”

Marketinggeheim
Om nog even terug te komen op de 'gevederde
kompaan' waarvan sprake in de inleiding van dit
stuk: het betreft hier de Australische valkparkiet
Yellow. Anne Vanhoutteghem: "Klanten die vergezeld zijn van hun kinderen of een partner die
niet bepaald wild is van het aanbod van Bergère
de France, zijn onmiddellijk gecharmeerd door
Yellow. In die optiek mag je gerust stellen dat zij
mijn ultieme marketingwapen is: iedereen die hier
binnenkomt, trekt wat later opgewekt de deur van
de winkel achter zich dicht.”

Concurrentie, offline en online
Als het gaat over de concurrentie hier in de
buurt van het Koningin Astridplein, tot zelfs in de
Timmermansstraat zelf, is Anne Vanhoutteghem
formeel: "Ik heb helemaal geen problemen met
concurrentie van andere winkels of grote ketens.”
Waar Anne Vanhoudeghem, en bij uitbreiding de
meeste detailhandelaars, wel een probleem mee
heeft is de concurrentie van de verkoop online.
“Dankzij mijn 28 jaar ervaring kan ik een service
bieden waar het internet niet kan aan tippen:
extra toelichting bij de modellen, bij bepaalde steken, bij de assemblage,… Kortom: tal van tips
waardoor mijn klanten hun projecten tot een
goed einde kunnen brengen en fier kunnen zijn

Bergère de France
P. Timmermansstraat 6
02.424.20.49
Open van dinsdag tot zaterdag,
van 9.30u tot 12.30 en van 14u tot 18u
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Neem op 29 maart 2014 deel aan Earth Hour

Eén uur in het donker voor de planeet
Op 29 maart 2014 mobiliseert de hele wereld zich samen met het WWF voor Earth Hour. Met
Earth Hour wil het WWF iedereen aanmoedigen om tot actie over te gaan in de strijd tegen
de klimaatsverandering en de instandhouding van de biodiversiteit van onze planeet.
Mondiale actie voor het klimaat

HET GEMEENTEBESTUUR VAN JETTE
MOBILISEERT ZICH VOOR HET KLIMAAT

E

arth Hour is de grootste actie voor het klimaat ter wereld. Net zoals vorig jaar nodigt het WWF alle Belgen uit om
gedurende één uur het licht uit te laten. In 2012
namen 6.500 steden in 150 landen deel aan dit
evenement. In België hadden 650.000 gezinnen,
maar ook steden, gemeenten en ondernemingen,
het licht uitgedaan.
Earth Hour is een van de weinige momenten
van het jaar waarop de hele wereld hetzelfde doel
voor ogen heeft. Mis deze gelegenheid niet en
schakel zelf ook het licht, de computer, het tvtoestel en andere elektrische apparaten uit.

De gemeente Jette doet mee, samen met de
rest van de wereld, en dooft ter gelegenheid
van Earth Hour de buitenlichten van het
Gemeentehuis gedurende de hele nacht van
29 op 30 maart 2014.

Earth Hour
Zaterdag 29 maart 2014, van 20.30u tot 21.30u

Groepsaankoop energie
Bespaar tot 350 euro per jaar
De gemeente Jette heeft besloten zich aan te sluiten bij de groepsaankoop, gelanceerd door
de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, van gas en 100% groene elektriciteit. De Jettenaren die
dat wensen kunnen mee op de kar springen en zo hun energiekosten naar beneden halen.
Uiterste inschrijvingsdatum: 13 maart 2014!

S

int-Jans-Molenbeek is niet de enige gemeente die een groepsaankoop voor
energie lanceert. Ook Brussel-stad deed
dat al. Beide initiatieven versterken elkaar onderling, en met de deelname van Jette zal het aantal
inschrijvingen nog verhogen, zodat de onderhandelingsmarge met de leveranciers groter wordt,
wat dus tot een grotere besparing leidt voor de
deelnemers. Het project staat open voor iedere inwoner van het Brussels Gewest, aarzel dus niet om
mensen rondom u ervan op de hoogte brengen!

Wat is een groepsaankoop?
Een groepsaankoop bestaat erin enkele honderden
potentiële klanten te groeperen om kortingen en andere voordelen te bekomen op de prijs voor de levering van gas en elektriciteit. Bent u geïnteresseerd?
Dit zijn de vier stappen die u dient te doorlopen:
1. Inschrijving : Vul voor 13 maart 2014 gratis en
vrijblijvend het onlineformulier in via www.molenbeek-energie.be of via de antwoordcoupon die u

kan bekomen op verschillende plaatsen van de
gemeente (gemeentehuis, bibliotheken,...). Indien
nodig kan u een verantwoordelijke van het project
contacteren op 02.563.13.04 om een schatting te
maken van uw verbruik om het formulier correct
te kunnen invullen.
2. Onderhandeling : op 13 maart zullen de initiatiefnemers van de groepsaankoop de verschillende gasen elektriciteitsleveranciers met elkaar in concurrentie brengen om de voordeligste offerte te bekomen.
3. Offerte : Vanaf 19 maart wordt u op de hoogte
gebracht van de onderhandelde offerte en van
uw potentiële besparingen.
4. Aanvaarding van de offerte : Indien de offerte
u bevalt, hoeft u enkel uw deelname te bevestigen
en het formulier in te vullen dat de leverancier u
zal toesturen.

Hoeveel zal u dat kosten?
Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Bovendien
betaalt u sinds december 2012 niet langer een

verbrekingsvergoeding wanneer u van leverancier verandert. De informatie (adres, verbruik,
enz.) die gevraagd wordt, zal niet aan de leveranciers worden doorgegeven en wordt enkel gebruikt om u een zo correct mogelijke offerte en
besparing te kunnen aanbieden.
70% van de Belgen is nooit van leverancier
veranderd! Bent u één van hen? Het is nu het moment om het te proberen! Het is gratis en vrijblijvend en u wordt begeleid door specialisten. Voor
meer informatie kan u deelnemen aan de infosessie die op 4 maart om 19 uur zal plaatsvinden
in Kasteel Karreveld in Sint-Jans-Molenbeek. U
kan er terecht met al uw vragen.
Meer info : 02.563.13.04 – info@molenbeekenergie.be – www.molenbeek-energie.be
Infoavond groepsaankoop energie
Dinsdag 4 maart 2014 om 19u
Kasteel Karreveld (Koningin Elisabethzaal)
J. de la Hoeselaan 3 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
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Gouden Bezem 2014
Oproep tot algemene mobilisatie
Schrijf u nu in !
Op 26 april 2014 organiseert de gemeente Jette voor de 8ste keer de grote Grote Bezem
Actie. Vorig jaar namen 160 Jettenaren eraan deel en gingen ‘De Ketjes van Dieleghem Rode kruis’, met zomaar eventjes 27 deelnemers, aan de haal met de Gouden Bezem!

V

orm je samen met enkele buren een gemotiveerd team of ben je actief in een
vereniging of school? Wil je deelnemen
aan een leuke actie en zo meehelpen aan de verbetering van de leefomgeving van je wijk? Schrijf
je dan nu in en probeer samen met je ploeg de
prijs van de Gouden Bezem in de wacht te slepen.
Het principe? Tijdens deze grote netheidsactie
slaan wijkcomités, de eco-ambassadeurs, de

straatvegers en de buurtbewoners de handen in
elkaar om hun wijk een grondige beurt te geven.
Dit evenement vormt tevens de ideale gelegenheid
om je leefomgeving op te fleuren en kennis te
maken met de straatvegers die elke dag het beste
van zichzelf geven om de wijk waarin je woont proper te houden.
Zin om dit jaar met een groepje mee te doen?
Neem dan zo vlug mogelijk contact op met je

eco-raadgeefster. Zij zal u precies uitleggen hoe de
actie verloopt en zorgen voor een ontmoetingspunt bij jou in de buurt. Hou de datum alvast vrij!
Gouden Bezem Actie 2014
Zaterdag 26 april, van 9.30u tot 11.30u
Meer info:
Eco-raadgeefster - Coralie Meeus
cmeeus@jette.irisnet.be - 02.422.31.03

4 maart 2014

Informatiesessie
Gewestelijk Natuurplan
Is natuur in de stad een noodzaak of een utopie? Waartoe dienen groene ruimten en natuur
in de stad? Moeten we er plaats voor maken? Voor wie? Hoe? Waarom?

H

et toekomstige gewestelijk
Natuurplan probeert een
antwoord te vinden op deze
vragen, denkt na over de stad van
morgen en werkt aan een visie over
de plaats van de natuur in de stad.
Leefmilieu Brussel zorgt al bijna 20
jaar voor de aanleg en het onderhoud van de gewestelijke groene
ruimten, rekening houdend met de
spontane ontwikkeling van de natuur. Het Natuurplan wil nog een
stap verdergaan en de actieradius
uitbreiden om een reële integratie
van de natuur in de stad mogelijk te
maken, wat ten goede zal komen
van de biodiversiteit en het welzijn
van de Brusselaars. Dit plan geldt
voor de komende 5 jaar.
Leefmilieu Brussel wil het denkproces niet volledig overlaten aan de
biologen en biodiversiteitsbeheerders. Daarom werd er gekozen voor
een participatief proces. Dit denkproces zal gebeuren via discussiemomenten met stadsontwikkelaars,
landschapsarchitecten, architecten,

aannemers, natuurverenigingen, professionals uit het onderwijs, met inbegrip van de gebruikers van de
groene ruimten.

Uw mening telt
Nog tot 15 april 2014 loopt een
openbaar onderzoek, waarbij de inwoners van het Gewest hun mening
kunnen geven. Op 4 maart vindt er
een informatiesessie plaats voor de
bewoners. Specialisten van Leefmilieu Brussel zullen u de inhoud
van het Gewestelijk Natuurplan
voorstellen en zullen uw vragen
beantwoorden.
Meer info:
Cel Duurzame Ontwikkeling
02.422.31.03
cmeeus@jette.irisnet.be
Informatiesessie
Gewestelijk Natuurplan
4 maart 2014 van 20u tot 21u
Kasteel Karreveld
Jean de la Hoeselaan 3
1080 Sint-Jans-Molenbeek
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Vanaf april, elke eerste zaterdag van de maand

Demonstratie compostering
Composteren biedt heel wat voordelen. Niet alleen zorgt het voor een natuurlijke bodemverbeteraar voor uw tuin, het is bovendien budgetvriendelijk en u houdt er de afvalberg mee onder
controle. Vanaf april kan u met uw gft-afval terecht op de composteringssite waar u elke eerste
zaterdag van de maand, van 10 tot 12 uur, een professionele demonstratie composteren kan bijwonen. Maak ook eens van de gelegenheid gebruik om de nabijgelegen bijentuin te bezoeken.
Zo is voor het gebruik van compost minder
(kunst)mest nodig. Compost reguleert de waterhuishouding van de bodem, hetgeen waterbesparing betekent doordat er minder gesproeid moet
worden. Bovendien zorgt compost voor een natuurlijke balans in de bodem.
In grond- en potgrondmengsels verrijkt met
compost worden bodemziekten onderdrukt.

Wat hoort in de compostbak ?

Natuurlijke bodemverbeteraar

Ja

C

omposteren is een versnelde vorm van
het natuurlijke verteringsproces. U verzamelt uw groenten-tuin-keukenafval en uw
groenafval in een compostbak en door de microorganismen en wormen wordt uw afval omgevormd tot compost. Deze compost wordt de
ideale bodemverbeteraar voor uw (moes)tuin. Uw
afval evolueert dus tot een donkere, losse, aardeachtige substantie die de grond verrijkt met
humus en mineralen, die vocht vasthoudt en die
erosie tegengaat.

• Fruit en groenten
• Koffiedik met papieren filter, theebuidels
• Keukenrolpapier
• Stukken niet bedrukt karton en papier
• Verwelkte bloemen, dode bladeren en takken

Nee
• Dierlijk afval (vlees, vis,eierschalen,
beenderen,…)
• Zuivelproducten
• Verpakking: plastiek, metaal,…

Talloze voordelen

• Glas

Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar
en heeft een aantal voordelen boven het gebruik
van andere (kunstmatige) bodemverbeteraars.

En tenslotte wordt de natuurlijke kringloop van
organisch materiaal gesloten door verwerking
van organisch afval tot compost.
De gescheiden inzameling van gft- en groenafval levert daarnaast ook meer milieuvoordelen op
dan de meeste mensen beseffen. Met het maken
en gebruiken van compost komt er minder kooldioxide (CO2) in de atmosfeer en dat beperkt het
broeikaseffect. Het inzamelen van gft is goed
voor het milieu en aanzienlijk goedkoper dan andere vormen van verwerking.
Tenslotte halveert u door te composteren het
afval van de witte vuilzakken. Goed voor het milieu en voor uw portemonnee.

• Kurken stoppen
• Textiel

Demonstratie composteren
Composteringssite
Laarbeeklaan 120 – 1090 Jette
Ingang via de kleine poort in de
Kleine Sint-Annastraat
Vanaf april, elke eerste zaterdag van de maand:
5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus,
6 september
Van 10 tot 12u + Zondag 11 mei (opendeurdag
van het leefmilieu)
Breng ook eens een bezoekje aan de nabijgelegen bijentuin!

Van 20 tot 30 maart 2014 :

Week zonder Pesticiden
Een natuurlijke tentoonstelling

K

om van 25 tot 30 maart in
het Gemeentehuis naar de
prachtige tentoonstelling
‘Een natuurlijke tuin’, met tekeningen van striptekenaar Jean-Claude
Servais. Deze tentoonstelling snijdt
verschillende thema's rond de tuin
aan, zoals de moestuin, recuperatie
van regenwater, de strijd tegen schadelijke indringers of de aantrekking
van vlinders. Kortom: tal van tips en
weetjes om een mooie tuin te bekomen, met respect voor het milieu.

Zeg ook nee!
Privétuinen vormen het grootste
deel van het groen in Brussel en
dragen dus voor een belangrijk deel
bij aan de ontwikkeling van het
groene netwerk in de stad. Maar in
deze privégebieden wordt nog te
vaak gebruik gemaakt van pesticiden, herbiciden en andere chemische producten. Er bestaan
nochtans eenvoudige alternatieven.

Voor meer info kan u contact opnemen met uw eco-raadgeefster
(02.422.31.03 – cmeeus@jette.irisnet.be). Zij zal u met plezier brochures
en fiches opsturen over hoe u op een
natuurlijke manier kan tuinieren.
Tentoonstelling ‘Een natuurlijke tuin’
Van 25 tot 30 maart
Tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis Inkomhal van het gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100

Senioren
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Lentefeest voor de senioren
‘Ba Mariëtte’: lachen en gieren
met Jeanke Taxi en zijn ‘copains’
De dienst senioren van de gemeente Jette lanceert een gloednieuw initiatief om gezond
en welgemutst de lente tegemoet te treden: een lentefeest. Gezond, want er wordt gestart
met een kleine wandeling, en welgemutst, want nadien trekken we naar de Gemeentelijke
feestzaal voor een namiddag vertier met Jeanke Taxi, Mariëtte, Pierrot en Swa.
Lentewandeling
Op woensdag 2 april 2014 spreken de Jetse senioren om 14 uur af aan de
Gemeentelijke feestzaal (Kardinaal Mercierplein 6). Van daaruit trekken ze
te voet naar het Jeugdpark tot 15 uur. Het wordt dus een gemoedelijke wandeling onder een – laten we hopen – aangenaam lentezonnetje. Daarna gaat
het terug richting Gemeentelijke feestzaal waar ze opgewacht worden door
de vier ‘copains’ Jeanke Taxi, Mariëtte, Pierrot en Swa voor een namiddag
met taart en koffie, maar vooral volkse humor van de bovenste plank.

Brusselse kolder
De drijvende kracht achter het spektakel ‘Ba Mariëtte’ is Wiet Van Bever,
alias Jeanke Taxi. Zijn drie medespelers zijn acteurs bij het Brussels Volkstejoêter en, net als hijzelf, geboren en getogen Brusselaars. De voorstelling
kan nog het best omschreven worden als Brusselse kolder ‘aan den toog’,
want het is namelijk in het café ‘Ba Mariëtte’ waar de ‘copains’ Jeanke Taxi,
Pierrot de coiffeur, Swa, de ‘chômeur professionnel’ en Mariëtte, de cafébazin, hun ‘parleeke’ doen. Het resultaat: 60 minuten lachen en gieren en
‘vitaminnekes opdoen’ met mopkes en anekdotes in het Brussels.
Lentefeest Senioren
Woensdag 2 april 2014 - Aanvang: 15.30u Einde: 17.30u
(opgelet: 14u wandeling Jeugdpark!)
Plaats: Gemeentelijke feestzaal – Kardinaal Mercierplein 6
Inkom: 5 euro (spektakel, taart en koffie inbegrepen)

Op vrijdag 21 maart kunnen de Jetse senioren terecht in de Polyvalente
zaal voor de infonamiddag rond de seniorenreis. De bestemming wordt onthuld op deze bijeenkomst, net als de prijs en de praktische regeling.

Meer info:
Carmen Demeyer - tel: 02.423.12.67 - cademeyer@jette.irisnet.be
Wemmelsesteenweg 100 (verdieping ET – bureau 046)
Din en woen 9u-11.30u, don 13.30u-15.45u.

Infonamiddag seniorenreis
Vrijdag 21 maart 2014 - 13.30u
Plaats: Polyvalente zaal - Nederlandstalige bib – Kardinaal Mercierplein

Infonamiddag seniorenreis

Reeds 20 jaar eeuwig jong

O

nlangs vierde de recreatieclub van Florair/Esseghem haar 20ste verjaardag. Deze club komt op maandag samen in Florair en op donderdag in Esseghem, allebei gebouwen van de Jetse Haard.
Ze brengen er een aangename namiddag door, waarbij ze samen kaarten,
scrabbelen,… met een kopje koffie of een lekker pintje. Daarnaast vieren ze
de verjaardagen, Vader- en Moederdag, Pasen, Kerstmis,…
Hun 20-jarig bestaan werd gevierd met een gezellig diner met animatie, in
aanwezigheid van de verantwoordelijken van de Jetse Haard en enkele
politici, die de 3 leden die er reeds van bij de start bij waren en de vrijwilligers
in de bloemetjes zetten.
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Samenleving

Télévie : samen tegen leukemie
Draag ook uw steentje bij
Télévie is een grote solidariteitsactie die fondsen inzamelt voor wetenschappelijk onderzoek in
de strijd tegen kanker en leukemie, in het bijzonder bij kinderen.
Uw vrijgevigheid maakt het mogelijk om elk jaar een honderdtal wetenschappers
in te zetten voor kankeronderzoek.

J

aarlijks zetten talloze mensen zich in voor
Télévie door inzamelacties te organiseren
via de verkoop van producten of door de
organisatie van allerlei evenementen in Wallonië en Brussel. Dat kan gaan over
een
gesponsorde
wandeling, een karaoke-avond, een
aflossingskoers,
een diner annex
spektakel,
een
rommelmarkt,… De
actie wordt ook elk
jaar afgesloten met
een groots opgezet slotfeest met coryfeeën en journalisten van RTL Belgium. Deze
slotavond vindt plaats op 26 april in
aanwezigheid van artiesten, vrijwilligers,
onderzoekers, zieken en publiek in een sfeer van
solidariteit.
Als u Télévie wil steunen kan u uw gift overschrijven op de rekening van FNRS/Télévie op
000-0000142-45 (IBAN : BE44 0000 0001 4245
– BIC : BPOTBEB1). Elke gift van 40 euro of meer
is fiscaal aftrekbaar.

Verkoop van Télévie-producten
Gedurende de hele maand april
In de hall van het gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100

Jetse Télévie-steunactie
Zaterdag 8 maart 2014, om 19u
Poelboszaal – Laarbeeklaan 110
Prijs: 13 euro / 10 euro (kinderen)
Inschrijving verplicht:
0476.05.14.60 (ma-vrij van 10 tot 18u)

Zaterdag 8 maart 2014
Een spaghetti voor Télévie
Wie Télévie wil steunen en tegelijkertijd een
ontspannende avond wil beleven, kan zich inschrijven voor de Jetse Télévie-steunactie die
plaatsvindt op 8 maart in de Poelboszaal.
Op het menu: spaghetti bolognaise en dansbare muziek!

Van 11 tot 12 maart 2014

Kledingbeurs

V

an 10 tot 12 maart 2014 organiseert la
Ligue des Familles een beurs voor zomeren sportkledij (van 0 tot 16 jaar), zwangerschapskledij en materiaal voor kinderverzorging.
Deze beurs vormt de ideale gelegenheid om
tweedehandskledij op de kop te tikken tegen een
schappelijke prijs.
De verkoop vindt plaats op dinsdag 11 maart, van
19 tot 21 uur en woensdag 12 maart, van 9 tot 15 uur.
Meer info :
ldf.jette@hotmail.com
Kledingbeurs - van 11 tot 12 maart 2014
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping)
Parkeergelegenheid achter het station

Samenleving
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Hebt u gouden handen?

Het Repair Café is op zoek naar u!
Soms is een herstelling eenvoudiger dan we denken, maar we zijn de gewoonte verleerd om
iets op te lappen en een tweede leven te gunnen. Maar ook al worden deze vaardigheden
een zeldzaamheid, toch zijn er nog mensen met gouden handen. Het is precies naar die
personen dat het Repair Café op zoek is.

H

et platform "Mieux vivre ensemble" wil iedereen mobiliseren die over elementaire
praktische vaardigheden beschikt om
voorwerpen te herstellen die dreigen het slachtoffer
te worden van onze ingesteldheid dat alles wat
verouderd is, goed is voor de schroothoop. Vanaf
25 mei 2014 opent het Repair Café van Jette haar
deuren voor het grote publiek, en dat iedere 4de zondag van de maand (behalve in juli en december).

receptionist(e), communicatieverantwoordelijke,
barhulpje,...
De oproep voor vrijwillige herstellers die zin
hebben om de ploeg te versterken, is gelanceerd.
De eerste afspraak is voorzien op zondag 30
maart om 15 uur in Le Rayon Vert.

Oproep voor vrijwilligers
Het Repair Café van Jette wil uitgroeien tot
een atelier voor naaiwerk, herstelling van elektronische apparatuur, computers, kleine huishoudapparaten, fietsen en kleine reparaties allerhande.
Als je over talent beschikt in één van deze domeinen, dan ben je een potentiële vrijwilliger!
En heb je niets om te repareren, kom dan even
een kijkje nemen, een babbeltje slaan bij een koffie, of kom je diensten aanbieden als hersteller,

Repair Café
Oproep voor vrijwillige herstellers 30 maart
2014 om 15u
Le Rayon Vert
Van Huynegemstraat 30
Ben je niet vrij op zondag 30 maart, maar wil je
graag deel uitmaken van de Repair Café-ploeg?
Neem dan contact op met de organisatoren op
02.422.31.23 of via afnicolay@jette.irisnet.be
DE DUURZAME DOELSTELLINGEN VAN
LE RAYON VERT
Le Rayon Vert is een ruimte voor cultuur, ontmoeting en plezier. Het centrum promoot de
cultuur onder al haar vormen en creëert sociale banden tussen de wijkbewoners. Le Rayon
Vert heeft ook duurzame doelstellingen: de organisatie van de biomarkt, etentjes met betalende gasten, keukenstages, biodrankjes aan de
bar, compostering,... Het Repair Café past perfect in dit mooie rijtje duurzame activiteiten.

Mobil 2040 te Jette
Een studie en een expo over mobiliteit
Hoe zal de mobiliteit in Brussel er uitzien in 2040? Dat is de vraag die Mobiliteit Brussel
stelt aan alle gebruikers van het Brusselse wegennet. Bent u benieuwd naar enkele ideeën?
Kom dan eens langs bij de installatie Mobil 2040 op het Kardinaal Mercierplein.

M

et een alsmaar groeiende bevolking staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor immense uitdagingen. Zeker wat mobiliteit betreft. Een efficiëntere bereikbaarheid en een duurzamere
mobiliteit zijn nodig. Het project ‘Mobil 40’ probeert een oplossing te bieden
voor dit probleem. Mobiliteit Brussel en het bureau Technum voerden een
studie uit over mobiliteit in Brussel anno 2040. Dankzij deze studie hebben
ze enkele scenario’s kunnen ontwikkelen over hoe de mobiliteit en de bereikbaarheid van onze hoofdstad in de loop van de jaren zal evolueren.
Om het publiek te sensibiliseren voor deze problematiek, heeft Mobiliteit
Brussel een expo opgezet onder de titel ‘Mobil 2040’, met foto’s op groot
formaat en video’s over Brussel in 2040. De installatie van 40 meter op 5 is
tot eind maart op doortocht in Jette, op het Kardinaal Mercierplein.
Het beste toekomstperspectief? Een duurzame mobiliteit!

Expo Mobil 2040
Tot 29 maart 2014
Kardinaal Mercierplein
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Jette, een bruisende gemeente

De Ket van Jette
Jeugdherinneringen van een rasverteller
Het was de directeur van het Sint-Pieterscollege die op woensdag 29 januari 2014 de aanwezigen verwelkomde op zijn school voor de presentatie van het boek ‘De Ket van Jette’.
De auteur Dirk Lahaye is dan ook niet alleen een oud-Jettenaar, maar liep ook school aan
datzelfde college. Zijn boek is een kroniek van zijn jeugdjaren in Jette voor,
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, tot in de jaren ’55.

D

irk Lahaye is geboren en getogen in
Jette. Van bij zijn geboorte in 1937 tot
1953 speelde zijn leven zich af in onze gemeente. Daarna trok hij naar Leuven waar hij geneeskunde studeerde en specialiseerde in
Inwendige Ziekten, Arbeidsgeneeskunde en Verzekeringsgeneeskunde. In 2002 ging hij als hoogleraar met emeritaat.

Kostbaar erfgoed
In zijn boek ‘De Ket van Jette’ laat Dirk Lahaye
Jette herleven zoals het net voor, tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog was. In die zin kan het gerust
bestempeld worden als kostbaar erfgoed. Dankzij
de onnavolgbare vertelkunst van de auteur zal het
werk ongetwijfeld een breed publiek aanspreken.

Omslagillustratie: 1952, Cantabile in Lourdes

Het is geschreven in het Nederlands, maar de
dialogen en de volkse liedjesteksten zijn heerlijk
verwoord in het Vlaams-Brusselse, Jetse dialect,
een combinatie die het boek een grote authenticiteit en een bijzondere aantrekkingskracht verleent.

De Ket van Jette
Dirk Lahaye
Uitgave i.s.m. het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) vzw en de ANV-afdeling Brussel.
Verkrijgbaar bij het secretariaat van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) vzw, Gallaitstraat 86 (bezoekadres Vanderlindenstraat 44 –
bezoek na afspraak), 1030 Brussel)
Prijs:
19,50 euro (bij afhaling) of 19,50 euro plus verzendingskosten
Bestellen kan telefonisch of per fax op
02.241.31.64 of via backaert.anv@edpnet.be.
Het boek kan ook besteld worden via de boekhandel waar het 22 euro.

23 maart 2014

Dag van de Ambachten
Op zondag 23 maart 2014 staat de nieuwe Dag van de Ambachten op het programma.
Dit evenement moet de ambachtelijke beroepen in België promoten en opwaarderen.
Het geeft de bezoekers de kans om een originele zondag met het gezin door te brengen,
met een bezoek aan creatieve ateliers, demonstraties en ook allerlei proeverijen.

Z

o kan u tientallen beroepen ontdekken.
Ze zijn traditioneel, origineel, vergeten,
gastronomisch, creatief of ongewoon…
maar allemaal even boeiend. De chocolademaker,
de houtbewerker, de vioolbouwer, de beeldhouwer, de stilist, de juweelontwerper,… Ontdek het
goud dat ze in hun handen hebben tijdens een bezoek. Dag van de Ambachten bestaat intussen
reeds bijna 10 jaar en kent jaar na jaar meer
succes. Tienduizenden bezoekers ontdekken tijdens het evenement het werk van zowat 600 ambachtslieden.

Talentrijke keramiste
In Jette kan u het keramisch werk van Betty
Moerenhoudt ontdekken. Ze is reeds jaren aan de
slag als keramiste. In haar atelier in de Henri Werriestraat kan u haar gebruiks- en decoratief aardewerk ontdekken. Via verscheidene technieken
bekomt ze prachtige resultaten, die zowel modern als esthetisch zijn. Dit gaat van originele

theepotten tot siervazen. Tijdens de Dag van de
Ambachten, kan u bij Betty Moerenhoudt ook de
bloemmontages van Catherine De Wagter ontdekken, net als de juwelen van Frédérique Coomans en Régine Bastin.
Lukt het niet om langs te gaan tijdens de Dag
van de Ambachten? U kan het werk van deze talentrijke keramiste ook wekelijks bewonderen op
donderdag (14u-18.30u), vrijdag (16u-18.30u) en
op zaterdag (10u-13u).

KORTOM
De Dag van de Ambachten geeft de bezoekers de kans om een originele zondag met het
gezin door te brengen die bestaat uit een bezoek aan creatieve ateliers, demonstraties en
allerlei proeverijen. In Jette kan u het keramisch werk van Betty Moerenhoudt ontdekken.

Dag van de Ambachten
23 maart 2014
In heel België
In Jette – Betty Moerenhoudt - Keramiste
www.dagvandeambachten.be
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7 & 8 maart 2014

Picorchamps
24 uur met miniatuurwagens
De 24 uren van Picorchamps, die plaatsvinden van vrijdag 7 maart 17 uur
tot zaterdag 8 maart februari 17 uur in het Jetse Sint-Pieterscollege, hebben opnieuw
tal van verrassingen in petto voor de toeschouwers.
Hou je klaar voor 24 uur met miniatuurwagens, ambiance en animatie!

A

cht kleine elektrische wagentjes scheuren
over 8 pistes van 60 meter. Zowat 120 piloten, opgedeeld in 8 ploegen, zullen voluit gaan om het record van 245 kilometer te
breken. Dit record werd tijdens de 30ste editie gevestigd. Snelheid is echter niet het enige element. Behendigheid speelt
minstens een even grote rol.
Als de wagen uit de bocht
vliegt, staan de controleurs
klaar voor een bestraffing
ANIMATIEDORP VOOR DE KINDEREN
Alles is voorzien om het de toeschouwers – er
worden 1.500 kijklustigen verwacht – tijdens deze
24 uur naar hun zin te maken: liveresultaten op
groot scherm, geluidsinstallatie, animatiezaal
voor de kinderen, eetstanden, bar, spelletjes,…
Om deze originele race nog aantrekkelijker te
maken, voorziet de organisatie een heus dorp vol
animatie en spektakel voor de kinderen: springkasteel, houten spelen, schilderstand, cuistaxwedstrijd, speleobox, clown/goochelaar, grime,
enz.

SCALEXTRIC :
Scalextric: is de naam voor het rijden met miniatuurwagens op een racebaan, gebruikt voor
de 24u van Picorchamps. Op een schaal van
1/32ste kan op dit elektrisch systeem ingehaald
worden en kunnen er pitstops gehouden worden, hetgeen de race nog realistischer maakt.

Aangezien carnaval vlakbij is, wordt er ook een
verkleedwedstrijd georganiseerd voor de kinderen, met defilé en prijsuitreiking op zaterdagnamiddag.
“OPEN RACE”
Op woensdag 5 maart 2014, van 13 tot 18 uur,
is het circuit van Picorchamp open voor iedereen,
jong en oud, die het zelf eens wil testen. Diezelfde
dag van 19 tot 23 uur staat er een “Open race” op
het programma.

KORTOM
De 24 van Picorchamps is goed voor
24 uur miniatuurwagens,
8 ploegen,
60 meter racebaan,
120 piloten en monteurs
en 1.500 toeschouwers.
Het record staat op 245 km.

24u van Picorchamps
Vrijdag 7 en zaterdag 8 maart 2014,
van 17u tot 17u
Sint-Pieterscollege, de Smet de Naeyerlaan 229
Toegang: 5 euro voor volwassenen, drankje inbegrepen, en voor kinderen, toegang tot het
animatiedorp inbegrepen (vrije toegang gedurende de 24 uur). Gratis voor kinderen tot 8 jaar.
Meer info: www.picorchamps.be
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Roots Rock Cardinal
Internationale nostalgie op het podium
Met ondermeer het Joêrmetfestival, Jazz Jette June en Jam’in Jette mag Jette zich een
muzikale gemeente noemen. Op rockgebied gaapte er echter tot voor kort nog een leegte.
Roots Rock Cardinal heeft dit gat in de Jetse muziekmarkt op overtuigende wijze gedicht.
De concertreeks is op korte tijd een begrip geworden in het Brusselse.
Ook de komende weken staan er mooie namen op het programma, met ondermeer Chelsea,
Cherry & The Bombs en The Lurkers. Internationale nostalgie op het podium.
8 maart 2014

Chelsea
Op zaterdag 8 maart is het de beurt aan de
mythische groep Chelsea. De muziekkenner
denkt bij deze naam niet aan de Londense voetbalclub, maar wel aan de Londense punkrockband
die in 1976 opgericht werd. Ze kleurden mee de
punkscène die eind jaren ’70 haar hoogtepunt
kende. Hun eerste single ‘Right to Work’ vormde
ook meteen hun grootste hit, maar ook de jaren
nadien brachten ze verscheidene succesvolle singles en albums uit. Zo kwam in 2005 nog het live
album ‘Live & Loud’ uit. De band bouwde door de
jaren heen een stevige live reputatie en toert nog
steeds met een tomeloze energie. Begin maart
kan u getuige zijn van muzikale geschiedenis.
Het voorprogramma van Chelsea wordt verzorgd
door The Bombsite Kids, de Luikse rock ‘n’ rollband.

29 maart 2014

Cherry & the Bombs
Reserveer ook 29 maart in uw agenda, want
dan komen Cherry & the Bombs langs met een tribute aan Joan Jett & the Runaways. In 1975 richt
Joan Jett met drie bevriende muzikantes The Runaways op. Vier jaar en evenveel studioalbums
later gaan ze elk hun eigen weg. Hun korte muzikale carrière heeft de Amerikaanse muziekgeschiedenis echter getekend. Meer dan dertig jaar
later blazen vijf Belgische muzikantes de oude
nummers van de Runaways nieuw leven in. Een
100% vrouwelijke erfenis die ze alle eer aandoen
met opwindende rock’n’roll.

PROGRAMMA :
28 februari 2014 en 1 maart
The 45's
(Teenage Rhythm and Blues, UK)
08 maart 2014
Chelsea
(Original '77 Punk, UK)
Voorprogramma
Bombside Kids
(Rock and Roll, Bel)
29 maart 2014
Cherry & the Bombs
(Tribute to Joan Jett & the Runaways, Bel)
28 mei 2014
The Lurkers (Original '77 Punk, UK)
6 juni 2014
Giuda
(Glam Rock, Ita)
Excelsior - Kardinaal Mercierplein
Meer info:
www.rootsrockcardinal.com

Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
De maand mag dan wel beginnen
met de krokusvakantie, tijdens de
laatste week van maart staan maar
liefst drie activiteiten op het pro
gramma van de Jetse Academie
Muziek – Woord – Dans: twee leer
lingenuitvoeringen en het jaarlijks
initiatieoptreden ‘Jong Musiceert!’.
En wie de leerlingenuitvoering
Woord op 1 april niet wil missen,
houdt best ook die avond nu al vrij.

Leerlingenuitvoering Jazz & Lichte Muziek
Dinsdag 25 maart 2014 om 19u
GC De Zeyp
Van Overbekelaan 164, 1083 Ganshoren
Leerlingenuitvoering Dans
Woensdag 26 maart 2014 om 19u
Jetse Academie - Turnzaal
Wilgstraat 1
Jong Musiceert!
Zondag 30 maart 2014 om 11u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10

Leerlingenuitvoering
Woord
Dinsdag 1 april om 19u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10

Jetse Academie
Muziek – Woord – Dans
Wilgstraat 1 - 1090 Jette
Tel.: 02.426.72.94 Fax: 02.426.25.84
e-mail: secretariaat@jetseacademie.be
www.jetseacademie.be
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Klassiek in de Adbij
6 april 2014: VIVA!opera
Een sprankelend zangfeest
ingekleurd door 3 operasolisten

V

IVA!opera is een unieke manier om operamuziek te beleven en zal zowel de absolute liefhebber als een onervaren
publiek aanspreken. Opera op een frisse en spran-

kelende manier gebracht. Drie internationaal gerenommeerde operasolisten, de bariton Nabil Suliman, de sopraan Anne Maistriau en de tenor
Stefan Cifolelli, zingen op een gedreven, ongedwongen manier, pittige aria’s uit opera’s van
enkele van de grootste operacomponisten zoals
Mozart, Verdi en Rossini. De schoonheid van de
menselijke stem is onpeilbaar en blijft verbazen.
De befaamde pianiste Veronika Iltchenko zorgt
voor de pianobegeleiding.

Klassiek in de Abdij
Quatuor Alfama
Zondag 6 april 2014 om 11u
met kinderopvang en aperitief
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Tickets: 10 euro / 5 euro - 12, + 65,
Jetse Academie. Reserveren is aangeraden.
Info :
cultuur@jette.irisnet.be - 02.423.13.73
www.musicaclassicajette.com

“

VIVA!OPERA IS EEN UNIEKE MANIER
OM OPERAMUZIEK TE BELEVEN
EN ZAL ZOWEL DE ABSOLUTE
LIEFHEBBER ALS EEN ONERVAREN
PUBLIEK AANSPREKEN.

”

29 maart 2014

Muzikale avond ten voordele van Centre de Vie
Ontdek Babel, een spektakel van Sonambulle
Als u er even tussenuit wil en een ontspannende muzikale avond ten voordele van een goed
doel wil beleven, reserveer dan nu uw plaatsen voor Babel. Op zaterdag 29 maart organiseert het koor Sonambulle een voorstelling van dit spektakel op de Ceria-campus in
Anderlecht, ten voordele van de Jetse vzw Centre de Vie.
ken en dan weer afstoten, ondanks de strijd om
de macht en de nood aan vrijheid.
Door uw aanwezigheid op de voorstelling van
29 maart steunt u meteen ook het Jetse Centre
de Vie, een dagcentrum voor personen met een
mentale handicap. Reserveren kan bij deze vereniging!

H

et koor Sonambulle combineert zang en
theater om een waar gebeurd verhaal te
vertellen, te vergelijken met een muzikale
komedie, gebaseerd op diverse moderne liedjes.
In het spektakel Babel vertelt het koor het universele verhaal van de mens op aarde. Op het toneel
zien we hoe moeilijk mensen het hebben om
samen te leven, al sinds het begin der tijden, en
dat ondanks hun verschillen die nu eens aantrek-

KORTOM
Op zaterdag 29 maart 2014
geeft het koor Sonambulle een voorstelling
van het spektakel ‘Babel’ ten voordele
van het Centre de Vie, een dagcentrum voor
personen met een mentale handicap.

Reservering bij Centre de vie
J.-J. Crocqlaan 8 – 02.479.98.50
Voorverkoop: 15 euro / 10 euro (studenten) /
6 euro (kinderen -12 jaar) / gratis (-6 jaar)
De avond zelf: + 2 euro

Voorstelling ‘Babel’ t.v.v. Centre de Vie
Zaterdag 29 maart 2014 om 19.30u
Ceria-campus
Emile Gryzonlaan 1 – 1070 Brussel
Meer info:
www.sonambulle.be
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1 maart 2014

Jam’in Jette Indoor
Jam’in Jette Indoor nodigt u op 1 maart
uit in het Centre Culturel. Dit jaar viert deze
unieke organisatie zijn 8ste verjaardag.
Dit wordt gevierd met een fantastisch programma, met de traditionele ingrediënten
zoals verrassende wereldmuziek en een bruisende sfeer.

D

e vzw Kwa ! heeft heel wat verrassingen in petto om u rustig voor
te bereiden op de festivalzomer. Het begint al op 1 maart met een
knappe mix van wereldmuziek, toffe ambiance, verrassende ontdekkingen en feest. Op het programma: 6 kleurrijke bands die de pannen van
het dak zullen spelen. Aan de fairtradebar kan u rustig bekomen met een
drankje tegen een democratische prijs.

Een organisatie van vzw Kwa ! met de steun van het Centre Culturel en de gemeente Jette
en Schepen van Franstalige Cultuur

PROGRAMMA :
Jam’in Jette Indoor
1 maart 2014
van 19u tot 1u
Lylac (Folk)
MuZiek de Singe (Fusion World Music)
Pura Vida Dub (Reggae-Dub)
Safar République (African vibes)
The Summer Rebellion (Folk-Rock)
Oghene Kologbo & World Squad (Afrobeat)

Meer info:
jaminjette@gmail.com – 0474.73.46.77
Jam’in Jette Indoor
Zaterdag 1 maart 2014, van 19u tot 1u
in het Centre Culturel van Jette
de Smet de Naeyerlaan 145

Expo Atelier 340 Muzeum

'Gypsy Queens' en 'Chiens de la casse'
Het Atelier 340 Muzeum presenteert een selectie beelden van twee fotografen die allebei
in contact zijn gekomen met mensen die men doorgaans slechts moeilijk kan ontmoeten.
Sébastien Cuvelier en Jean-Manuel Simoes ontmoetten respectievelijke welstellende
rom-zigeuners en Parijse jongerenbendes.

S

amen met zijn vriendin en vertaalster
doorkruiste Sébastien Cuvelier (Lux)
meerdere keren Roemenië voor een tocht
van niet minder dan 6.000 kilometer die hen in
de vier uithoeken van het land bracht. De wereld
waarmee hij in contact kwam was er een van verbazende gemeenschappen welstellende romzigeuners die op een extravagante manier te
koop liepen met hun succes en pronkzucht.

Gedurende verschillende jaren frequenteerde
Jean-Michel Simoes (Fr) in de Parijse voorsteden
de zogenaamde gevoelige wijken die geregeld de
krantenkoppen halen. Met 'Chiens de la Casse'
confronteert hij ons onomwonden met de jongerenbendes die hij er tegen het lijf liep.

Meer info :
www.atelier340muzeum.be
02.424.24.12

Expo Gypsy Queens – Sébastien Cuvelier /
Chiens de la casse – Jean-Manuel Simoes
Expositie van 30 maart tot 25 mei 2014
Vernissage op 29 mars 2014, om 11u
Atelier 340 Muzeum
Rivierendreef 340
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Expo René Magritte Museum

De verdwenen Magrittes
René Magritte behoort tot de grootste kunstenaars aller tijden. Hij liet een rijke collectie na
van surrealistische topwerken, die in alle uithoeken van de wereld te bewonderen zijn.
Doorheen de jaren zijn er echter ook werken verdwenen of vernietigd. Definitief verloren.
Of toch niet helemaal? Het René Magritte Museum ging op onderzoek en slaagde erin om
27 werken te reconstrueren. Zo krijgen de kunstliefhebbers voor het eerst sinds 1967
opnieuw ‘nieuwe’ Magrittes te zien.

D

e Belgische surrealist woonde jarenlang
in Jette in de Esseghemstraat, waar nu
het René Magritte Museum gevestigd is.
De redding van het huis, dat de originele leefwereld, het atelier en verscheidene werken van de
kunstenaar toont, was een tijdrovend project.
Nu het museum goed op de rails is, wilden de
conservator en de medewerkers nog een stapje
verder gaan en het verdwenen oeuvre van Magritte nieuw leven inblazen.

Wat zou Magritte zelf gevonden hebben van
deze expo? De kunstenaar was geen voorstander
van het aura die rond de schilderkunst hing, maar
veeleer van de reproductie van een werk.
Het beeld en de originaliteit van een schilderij
waren belangrijker dan de uniciteit. Hij zou dus
waarschijnlijk opgetogen zijn bij het idee dat het
publiek opnieuw kan genieten van zijn verloren
gewaande werken.
De meeste verdwenen werken werden in Jette geschilderd.
Sommige werken verwijzen duidelijk naar het Jette uit dit tijd.

Catalogus Herontdekking
van het surrealisme
In het kader van deze unieke tentoonstelling,
brengt het museum eveneens de catalogus
‘Herontdekking van het surrealisme’ uit. De catalogus biedt een overzicht van de belangrijkste
kunstenaars uit de surrealistische verzameling
van het René Magritte Museum. Deze vormen
meteen ook de belangrijkste artiesten uit het Belgische surrealisme, gecombineerd met enkele internationale kunstenaars en geestverwanten. Een
waardevol overzicht van deze kunststroming in
het land dat mee aan de wieg stond van het surrealisme. Het boek toont bovendien voor het
eerst de 27 verdwenen werken van Magritte.

Unieke sensatie
Er zijn minstens 27 werken van René Magritte
verdwenen, door brand, bominslag tijdens WOII,
overschilderd,… Nochtans hadden deze werken
vaak een grote waarde, zodat het zonde was dat
ze niet meer te bewonderen waren. Het René Magritte Museum broedde op het idee om deze verdwenen werken te reconstrueren. Jarenlang
werden foto’s bestudeerd, de compositie, stijl en
kleuren. Op basis van deze doorgedreven studie
werd er telkens één exemplaar van de werken gemaakt. De werken zijn niet gesigneerd en niet
bestemd voor de verkoop. Het enig doel is wetenschappelijk en didactisch. Met de tentoonstelling
‘De verdwenen Magrittes’, die de 27 werken

voorstelt, kan het publiek een tot nog toe onbekend
onderdeel ontdekken van het oeuvre van de artiest.
Een unieke sensatie voor de kunstliefhebbers.

KORTOM
In het Jetse René Magritte Museum start
de unieke tentoonstelling van 27 vernielde
werken van René Magritte. De werken van deze
wereldberoemde surrealistische schilder werden na jarenlang onderzoek gereconstrueerd.
Voor het eerst in een halve eeuw krijgt
het publiek zo ‘nieuwe’ Magrittes te zien.
Een unieke sensatie.

Tentoonstelling ‘De verdwenen Magrittes’
Van 22 februari tot 14 september 2014
Het René Magritte Museum
Esseghemstraat 135 - Jette
Van woensdag tot zondag van 10u tot 18u
Catalogus (30x25cm, 160 blz, 35 euro), te koop
in de museumshop
Meer info:
02.428.26.26 – info@magrittemuseum.be
www.magrittemuseum.be
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Rayon Vert
Le Rayon Vert stelt deze maand opnieuw een mooi programma voor,
met muziek, spelletjes en duurzame activiteiten.
Concert

Kunst

Jawhar Basti

Kunst in familieverband:
geluk op zijn puurst

14 maart 2014
World, folk, soul, religion, sex and love
Op zijn twintigste trekt Jawhar Basti van een
voorstad van Tunis naar Parijs om er literatuur en theater te gaan studeren. Tegenwoordig pendelt deze muzikant, toneelschrijver en
acteur sinds enkele jaren tussen het Belgische platteland van Peruwelz en de Tunesische hoofdstad. Zijn stijl houdt het midden
tussen traditionele muziek en eentonige
luchtvaartgeluiden. De folk-soul die eigen aan
hem is, zit vol mystieke sensualiteit.
Zijn duivelse liedjes over romantiek en seks in
de Arabische wereld geven het Tunesische
liefdeslied een nieuwe invulling.

Toegang:
10 euro / 8 euro
(studenten, werklzen, gepensioneerden)

Spelavond

In het kader van het Feest van het
Gezin (zie p. 7)
22 maart 2014
Artiesten in spe, liefhebbers tout court, onbekende of te bescheiden talenten, spits de
oren… U zingt, danst, speelt een muziekinstrument samen met uw kinderen, kleinkinderen, neven, oom of tante? Kom u artistiek
talent in familieverband delen met het publiek. Het ideale moment om u volledig te
laten gaan en uw schroom te overwinnen.
Kunst in familieverband, met en voor de hele
familie.
Zin om u volledig te laten gaan?
Neem dan contact op met Marie-Hélène
Godet via mh_godet@hotmail.com.

Toegang:
4 euro / 2 euro
(studenten, werklozen, gepensioneerden)

21 maart 2014 om 20u

Concert
Tradities zijn er om in ere te houden en daarom
stellen Le Rayon Vert en spelletjeswinkel
Sajou elke derde vrijdag van de maand een
gezelschapsspellenavond voor. Het principe?
Zoveel mogelijk spellen om vrij uit te kiezen
en specialisten die je wegwijs maken in het
aanbod en toelichting geven bij de spelregels.
Op het programma: makkelijk toegankelijke
gezelschapsspellen allerhande, grote klassiekers, vergeten pareltjes en de laatste nieuwigheden. En aan de bar: een hapje en een
drankje.
Toegang:
4 euro (kinderen -12 jaar: 2,50 euro)

Thierry Vassias
(Voorprogramma: Two of us)
28 maart 2014

Als kind al was de Carolo met Griekse roots
Thierry Vassias verslingerd op zijn plastieken
gitaar en neuriede hij vrolijk mee met zijn
speelgoedplatenspeler. Het is dus niet te verwonderen dat daar een zanger/gitarist uit

voortgekomen is. Na twee poprockalbums
onder de noemer “Légitime Démence”,
gooide hij het over een andere boeg en
bracht met succes de kinderplaat “Vaches
Aztèques” uit. Nu is hij terug met “DisneyHollywood”, een plaat met Franse rock, persoonlijk, groovy, elektrisch en fascinerend. In
het voorprogramma brengt het akoestische
duo Two of Us covers van de Beatles.
Oh yeah!
Toegang:
8 euro / 6 euro
(studenten, werklozen, gepensioneerden)

Le Rayon Vert
Van Huynegemstraat 32
Info en reservaties:
02.420.21.26 – lerayonvert@skynet.be
www.lerayonvert.be

Geef uw mening en red
een stukje regenwoud
De Universiteit Antwerpen organiseert een
groot gebruikersonderzoek over bibliotheken
en cultuurcentra in Vlaanderen en Brussel.
Ook als je de bib of het gemeenschapscentrum niet bezoekt, is uw mening belangrijk.
Bovendien redt u door uw deelname een
stukje van het regenwoud en maakt u kans
op schitterende prijzen zoals een reis naar
New York of een iPad! U kan nog een stapje
verder gaan door de link naar het onderzoek
door te sturen naar uw vrienden. Want hoe
meer deelnemers, hoe meer regenwoud we
me z'n allen redden.
Doe mee aan dit gebruikersonderzoek via
www.b2020.be. Laat je stem horen nog tot
eind februari! Wie geen toegang heeft tot het
internet kan altijd in de bib terecht voor het
invullen van de enquête, online of op papier.
Meer info: www.b2020.be
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26 en 27 april 2014

9de editie
Artiestenparcours d’Artistes
Hebt u een voorliefde voor kunst en cultuur? Houdt u van inspirerende ontmoetingen?
Dan moet u 26 en 27 april 2014 zeker vrijhouden in uw agenda.
De 9de editie van het Artiestenparcours d’Artistes laat u naar goede gewoonte het werk
ontdekken van vele tientallen kunstenaars, gecombineerd met een ruim aanbod aan animaties.

H

et artiestenparcours is stilaan een traditie geworden in Jette. Kunstenaars
komen van heinde en verre om deel te
nemen aan het kunstenparcours, maar ook voor
vele lokale artiesten is dit de kans om hun werken
te delen met de buitenwereld. Elke kunstenaar is
welkom, ongeacht de kunstvorm of zijn ‘talent’.
Zo is het artiestenparcours evenzeer een sociaal
als een cultureel project.

Tentoonstelling Kunstatelier De Marck
Naar goede gewoonte wordt het parcours
vooraf ingeleid door een tentoonstelling in
de Abdij van Dielegem. Dit jaar valt deze
eer te beurt aan het Kunstatelier d’Art
De Marck.

Sabine Paternostre
Kunstenares levert werk voor affiche
Naar jaarlijkse gewoonte prijkt het werk van een
deelnemer op de affiche van het Artiestenparcours d’Artistes. Dit jaar is deze eer weggelegd
voor juwelenmaakster Sabine Paternostre.
De foto is van de hand van Pascal Mouri en past
perfect in de sfeer van de affiches van de voorbije
jaren en in de geest van het artiestenparcours.
Op een dag ontdekt Sabine Paternostre een parelwinkel. Ze stapt binnen en koopt het materiaal
voor haar eerste zelfgemaakte oorringen. Het blijkt
een openbaring te zijn. Het ontwerpen van juwelen
wordt al snel een passie, meer nog, een noodzaak.

Agnieszka Rudzinska

De ingrediënten van het Artiestenparcours
d’Artistes blijven grotendeels dezelfde als de
voorbije, succesvolle jaren: meer dan 300 deelnemende kunstenaars, uiteenlopende kunstvormen, een culinair parcours, optredens,…
De brochure, die bij de deelnemende kunstenaars
opgepikt kan worden, geeft een duidelijk overzicht van alle deelnemers en de animaties. Dit
overzicht zal vooraf ook op de website te vinden
zijn. Zo kan elke bezoeker zijn eigen parcours
uitstippelen en op ontdekkingstocht vertrekken.

Dit vrije kunstatelier richt zich op iedereen
die de schilderkunst onder de knie wil krijgen. De leermeester van dienst is oudgediende Marc Daniëls (De Marck). Tijdens de
lessen, die plaatsvinden in het Wouterspaviljoen. kunnen de deelnemers kiezen uit allerlei technieken: olieverf, acryl, gouache, mixed
media,… Naar aanleiding van het Artiestenparcours d’Artistes stellen de leerlingen van
het kunstatelier hun werk voor in de Abdij
van Dielegem. Zo kan u het werk ontdekken
van J. Hannecart - M-J Gueli - K. Hennes - E.
Mahieu - M. Cammaerts - P. Michiels - A. Goffard - C. Vanvelthem - A. Van Roy - N. BasrEddine - B. Martin - J. Vandam - S. Declercq C. Terwinghe - M. Colin - E. Scheers - A. Bulens - J-M. Strymeers - N. Cardinal en S. De
Kegel. Deze expo vindt plaats van 12 tot 27
april 2014, in de Abdij van Dielegem.
Expo APA – Kunstatelier De Marck
van 12 tot 27 april 2014
Vernissage op 11 april 2014 om 20u
Openingsuren: di-vrij: 10u-12u & 14u-17u;
za&zon: 10u-18u; Gesloten op maandag
Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14

Cindy Thirion

Artiestenparcours d’Artistes
26 en 27 april 2014
Verdeeld over heel Jette

Oorringen en halssnoeren worden gecreëerd
door haar vaardige handen, waarbij ze een eigen
stijl ontwikkelt met parelborduurwerk. Als ze geen
pareljuwelen maakt, schildert ze… of slaapt ze.
Intussen heeft ze reeds heel wat projecten uitgewerkt. Haar juwelen waren reeds te zien in het
Indianenmuseum in Brazilië of op de lingerieFashion Week in New York. Met de fotograaf Pascal Mouri had ze een duotentoonstelling, in
combinatie met zijn prachtige foto’s en montages.
Meer info:
www.facebook.com/MesPerlesRient en
www.pascalmouri.com
Een organisatie van de Schepenen van Cultuur
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Lezen voor de straat: vrijwilligers gezocht
Tijdens het weekend van het Artiestenparcours in Jette op 26 en 27 april 2014 lanceren de
Franstalige en Nederlandstalige bibliotheek van Jette de ludieke literaire actie
‘Lezen voor de straat – Lire la rue’.

D

e bedoeling is om toevallige
voorbijgangers tijdens dat
weekend op een aantal
vaste plekken op straat een kort
verhaal als cadeautje aan te bieden.
Deze actie gebeurt in samenwerking met de Stichting Lire le Monde,
die iedereen wil laten delen in het
leesplezier.
De bib is dan ook op zoek naar
vrijwilligers om een kortverhaal, een

verhaalfragment, …, voor te lezen
op straat. Ziet u het zelf niet zitten
om voor te lezen, maar kent u leuke
teksten die voor deze actie geschikt
zijn, laat het de bib zeker weten.

Meer info
www.jette.bibliotheek.be
of 02.427.76.07

De pennenvrienden van
Brede School Essegem
In de wijk Essegem bevinden zich drie Nederlandstalige scholen:
Sint-Michielsschool, Sint-Pieterscollege en de Vande Borneschool.
De kinderen van deze scholen kruisen elkaar dagelijks: ze wonen in dezelfde straten, gaan
naar dezelfde buurtwinkels,… en toch kennen ze elkaar niet. Bres (Brede School Essegem)
bracht de kinderen van het vierde leerjaar van deze drie scholen samen.

B

egin september werden 65 kinderen aan
elkaar gekoppeld via hun eigen interesses: twee jongens die graag voetbal
speelden, twee meisjes die graag dansen, een jongen en een meisje die allebei viool spelen, twee
meisjes die graag Geronimo Stilton lezen,...
In oktober begonnen de 65 kinderen elkaar
brieven te schrijven. Ze vertelden elkaar hun geschiedenis, wensen en dromen. Een maand later
kregen ze eerst een workshop veilig internet, om

vervolgens met hun pennenvriend te mailen. De
volgende stap was de realisatie van een film waarin elke klas zichzelf en hun school aan de andere
klassen voorstelde.
In januari kwam het grote moment: De kinderen
ontmoetten hun pennenvriend op een heus feest,
een message party, waar ze samen met hun pennenvriend konden schrijven, dansen, spelen, poseren voor foto’s of iets drinken aan de cocktailbar. Na
dit geweldige feest willen de kinderen niet horen

van een nakend einde van het project: ze blijven
mailen, ontmoeten elkaar op eigen initiatief en wekelijks ligt er een stapel brieven klaar om verdeeld
te worden. Pennenvrienden worden echte vrienden!
Meer info:
Bres (Brede school Essegem)
Anja Desmedt – Leopold I-straat 329
Tel.: 02.427.80.39 – adesmedt@jette.irisnet.be
www.bredeschoolbrussel.be/bres
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GC Essegem Jette
Atelier

Fix Your Bike
Dinsdag 11, 18 en 25 maart
en 1 april
In dit atelier leert fietsenmaker Werner je enkele kneepjes van het vak! Wie de fiets dagelijks gebruikt, heeft er baat bij zijn tweewieler
goed te onderhouden. Met enige professionele hulp en inspiratie kun je vele reparaties
goed zelf doen en zelfs voorkomen: een binnenband plaatsen, remblokjes vervangen,
verlichting controleren. Je spaart tijd en geld
uit en fietst probleemloos de lente in!

Spaarpas

Prijs: 15 euro
Tijdig inschrijven is aangeraden!
Groepen van 2 tot 6 personen
Uit de veren
ontbijttheater voor kinderen & hun ouders

De Paspartoe is een spaarpas: met je Paspartoe kan je punten sparen wanneer je deelneemt aan een activiteit bij een
Paspartoe-aanbieder. Scan je Paspartoe bij
elke activiteit aan een Paspartoezuil of aan
een Paspartoebalie. Maar de Paspartoe is ook
een voordelenpas. Je ontvangt een welkomstpakket met startvoordelen en een cultuurbon. Je gespaarde punten kan je
omruilen tegen een mooi voordeel. Dat kan al
vanaf 5 punten.
Met je Paspartoe-pas kan je ook terecht in GC
Essegem!

Muziek

zzZoeff
Door Lindai Boogerman
Zondag 30 maart 2014

Dinsdag 11, 18 en 25 maart en
1 april, van 19.30u tot 21.45 uur (opvang van
13 tot 18 uur)
Prijs: 50 euro / 10 euro
Lesgever:
Werner Van den Mooter
Eerste les in GC Essegem, nadien in Fietsatelier Van de Mooter, Léon Theodorstraat 136

Lentequiz #12
Vrijdag 21 maart om 20u
Ben je een doorwinterde quizliefhebber en
wil je je graag een weg naar de top quizzen?
Of ben je een sympathieke underdog die zin
heeft in een gezellig avondje uit? De lentequiz is een leuke en ontspannende quiz waar
het niet alleen belangrijk is om veel encyclopedieën te lezen. Verwacht je ook aan een

Programma

mix van leuke weetjes, doordenkers en andere vreemde gevallen. Dat alles wordt opgeleukt met heel wat beeld en geluid.

Het zachte, maar opvallende geluid van een
heen en weer zwiepende elektriciteitsbuis levert de titel van deze theaterproductie:
zzZoeff. Een hoed van papier verandert het
ene moment in een zak patat, maar even
later in een verrekijker of een toeter. En hoe
ziet geluid er eigenlijk uit? zzZoeff is een ketting van kleine, prikkelende gebeurtenissen
die inspeelt op de onstuitbare ontdekkingsdrang van kinderen.
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Quizz
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Paspartoe.
Je sleutel tot Brussel

Meer informatie?
Voor meer informatie kan je terecht op
www.paspartoebrussel.be of mail je naar

Gemeenschapscentrum
Essegem
vanaf 8.30u, theater om 10.30u
Duur: 40 minuten
Voorstelling: 4 (-12j) / 6 euro
Ontbijt + voorstelling: 7 (-12j) / 9,5 euro
Paspartoe welkom!
Ontbijt vanaf 8.30u, theater om 10.30u

Leopold I-straat 329
Tel.: 02.427.80.39
E-mail: essegem@vgc.be
Meer info:
www.essegem.be
Facebook: GC Essegem
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Film

Infodag

Expo

Time of the Gypsies van
Emir Kusturica

Infodag rekrutering politie

Expo Mobil 2040

Ben je op zoek naar een boeiende job in een
unieke omgeving? Wil jij ook je steentje bijdragen tot een veilige en leefbare gemeente? Dan
is een job als inspecteur of agent bij de lokale
politie Brussel-West vast iets voor jou. Op 1
maart 2014 organiseert de politiezone een infosessie waarin je meer informatie krijgt over
het werk van een politie-inspecteur en -agent
en de aanwervingsprocedure.

Op het Kardinaal Mercierplein kan u van 27 februari tot 29 maart de expo Mobil 2040 van
Mobiel Brussel ontdekken. Deze constructie
van zowat 40 meter sensibiliseert de bezoekers en voorbijgangers over de mobiliteit in
Brussel. De expo Mobil 2040 toont foto’s in
groot formaat en projecteert video’s van Brussel in 2040 om ons te laten nadenken over de
duurzame mobiliteit van morgen.

Infodag recrutering politie
1 maart 2014 van 10 tot 12u
Logistiek centrum
E. Faesstraat 125

Expo Mobil 2040
Van 27 februari tot 29 maart 2014
Kardinaal Mercierplein

Op vrijdag 21 maart 2014 kan u in Ploef! terecht voor de filmvoorstelling Time of the Gypsies van de Servische regisseur Emir Kusturica.
Een prachtig muzikaal filmportret van de Roma
met de wereldbekende muziek van Goran Bregovic. Taal is onbelangrijk. Beelden en muziek
zeggen alles.
Time of the Gypsies
Regie: Emir Kusturica
21 maart 2014 om 20.15u
Ploef!
Bonaventurestraat 100 – www.ploef.eu

Expo

Gids
Tentoonstelling
‘De verdwenen Magrittes’

Tentoonstelling ‘De verdwenen Magrittes’
Van 22 februari tot 14 september 2014
Het René Magritte Museum
Esseghemstraat 135
Van woensdag tot zondag van 10u tot 18u
Meer info:
02.428.26.26- info@magrittemuseum.be
www.magrittemuseum.be

De komende maanden kan u in het René Magritte Museum genieten van de presigieuze
tentoonstelling ‘De verdwenen Magrittes’.
Op basis van een doorgedreven studie werden
er 27 verdwenen werken van René Magritte
gereconstrueerd. De werken zijn niet gesigneerd en niet bestemd voor de verkoop. Het
enig doel is wetenschappelijk en didactisch.
Met de tentoonstelling ‘De verdwenen Magrittes’,
die de 27 werken voorstelt, kan het publiek een
tot nog toe onbekend onderdeel ontdekken van
het oeuvre van de artiest. Een unieke sensatie
voor de kunstliefhebbers.zeggen alles.

Deze maand bij
uw Jette Info
De gids Go Jette, boordevol nuttige informatie over de sportclubs en de handelszaken in
Jette.
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