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Een prioriteit in Jette

Jetteinfo

Duurzaam energiebeheer

Het Jets bestuur besteedt veel
aandacht aan duurzame ontwikkeling en energiebeheer in
het bijzonder. De installatie van
568 zonnepanelen is hiervan
het meest recente bewijs. Maar
de gemeente heeft nog heel
wat groene initiatieven op haar
teller, van sensibiliseringsacties tot dakisolatie.
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Echo van de administratie

Burgervader

“

Een burgemeester wordt ook wel
eens een burgervader genoemd.
De gelijkenis is dan ook treffend.
Samen met de leden van het college, de gemeenteraad en het gemeentebestuur trachten we ervoor te zorgen dat alles
gesmeerd loopt voor de Jettenaren, net zoals een ouder
doet voor zijn gezin. Bovendien zijn ook de aandachtspunten gelijklopend. Het is belangrijk om kwalitatief onderwijs
te genieten, een goede job te hebben, een degelijke woning, vlotte mobiliteit, een goede gezondheid en op tijd en
stond de nodige ontspanning. De laatste jaren komen ook
nieuwe prioriteiten steeds meer op de voorgrond zoals
aandacht voor het leefmilieu of gelijke kansen.
Op gemeentelijk vlak vertaalt dit zich in de praktijk in
concrete projecten, vaak in samenwerking met sociale
partners, overheidsdiensten en externe organisaties.
Denk bijvoorbeeld aan de Jobbeurs, op 3 december, waar

de gemeente de werkzoekenden , werkgevers en tewerkstellingsorganisaties samenbrengt met een doel: het potentieel dat er lokaal voor handen is, zowel op het vlak van
werkkrachten als op het vlak van jobs, voluit te gebruiken.
Op het vlak van mobiliteit staat het toegankelijkheidsplan in de steigers, dat de openbare ruimte voor elke weggebruiker toegankelijk moet maken. Wat betreft groene
energie en duurzame ontwikkeling is dit najaar bijzonder
vruchtbaar. Het project rond de 568 zonnepanelen op gemeentegebouwen is nog maar net afgerond of het Duurzaamheidsfeest kondigt zich reeds aan. Dergelijke
initiatieven tonen aan dat als iedereen zijn steentje bijdraagt, een groene en gezonde leefomgeving mogelijk is.
En als we over gezondheid spreken, speelt ook daar de
gemeente een, voornamelijk sensibiliserende, rol in. Deze
maand gaan we dieper in op aidspreventie, op diabetes
en het belang van voldoende slaap.
Ook wat betreft gelijke kansen willen we het voortouw nemen. Enerzijds door zelf het goede voorbeeld
te geven en acties op het getouw te zetten, anderzijds
door lovende initiatieven te steunen. Zoals de anti-seksismebrochure die onlangs verscheen en waar duidelijk
in vermeld staat wat maatschappelijk aanvaard is en
waar men de grenzen van het fatsoen overschrijdt.
Maar wie inspanning zegt, zegt ook ontspanning. Ook
deze maand ontdekt u in deze krant meer dan 10 pagina’s boordevol activiteiten, voor elke generatie en
voor elke smaak. Zin om een
fascinerende expo mee te pikken, een leuk concert of een uitdagende workshop? U vindt het
allemaal op een boogscheut van
uw voordeur. Geniet ervan!
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Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester
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ENERGIEBEHEER

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en financiële dienst:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

THEODOR 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Openbare Ruimte, Gemeentelijk patrimonium, Grondgebiedbeheer, Mobiliteit, Duurzame
Ontwikkeling:
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06
WIJZIGING
PERMANENTIE BURGEMEESTER
Vanaf 17 november 2014:
elke maandag (uitgezonderd
schoolvakanties) van 11u tot
12.30u.
Lukt het u niet om tijdens deze
permanentie langs te komen, kan
u een afspraak maken op
02.423.12.19
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25
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DE GEMEENTE JETTE ?
SURF NAAR
WWW.JETTE.BE
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Sluitingsdagen
Het Gemeentebestuur van Jette
zal gesloten zijn op 11 november
(Wapenstilstand). Op maandag
10 november zijn de diensten
verzekerd en zijn enkel de loketten (Burgerlijke Stand, Demografie en Financiële dienst)
open voor het publiek van 8.30u
tot 12.30u.

Echo van de administratie
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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

Brigitte GOORIS
7de Schepen
MR-OPEN VLD

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

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.34

> chgallez@jette.irisnet.be
02.423.12.09

8de Schepen

ECOLO-GROEN

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

In Memoriam Albert Blondeel

O

p 17 oktober overleed
Albert Blondeel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog onderscheidde deze
Jettenaar zich als verzetsstrijder en gewapende weerstander en na de oorlog
werd hij gedecoreerd.
Zo werkte hij mee aan het sluikblad ‘Jong België’ en ‘België vrij’.
Verzetsdaden waarmee hij zijn leven riskeerde voor het vaderland. Later nam hij deel aan de gevechten die België bevrijdden.

4de Schepen

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

Bernard LACROIX
6de Schepen
LBJ

> blacroix@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Claire VANDEVIVERE

Tot op het einde van zijn leven was hij Voorzitter van de afdeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de Nationale Federatie voor Oudstrijders, net als van de Jetse
afdeling. Deze grote patriot kende een groot engagement,
tot zijn laatste dagen. Zo organiseerde hij midden september
nog de herdenking van ’14-’18 op het Kardinaal Mercierplein,
met een frontreconstructie, soldaten, voertuigen,… Met Albert Blondeel gaat er een groot man verloren, die streed
voor onze vrijheid.
Langs deze weg willen we zijn familie steunen bij dit verlies
en een laatste eer betonen aan deze bijzondere Jettenaar.

Brigitte De Pauw
Voorzitster OCMW
OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
> Secretariaat: 02.422.46.11
> Sociale dienst: 02.422.46.75

Sociale Huisvestingsmaatschappij Jetse
Haard
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

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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Samenleving

Anti-seksisme: gebruiksaanwijzing
Nieuwe wet en verklarende brochure
Een man als verwijfd bestempelen omdat hij op de kinderen past, een vrouw ervan verdenken
dat ze met de baas naar bed gaat om een promotie te bekomen of fluiten naar een vrouw op
straat, sinds augustus zijn deze seksistische gedragingen strafbaar in België.

H

et is een internationale primeur: sinds 3
augustus heeft België een antiseksismewet. Voortaan kan elke publieke vernedering omwille van iemands geslacht leiden tot
een boete of een gevangenisstraf. Om enige duiding te geven bij deze nieuwe wet hebben de FOD
Binnenlandse Zaken en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een verklarende
brochure uitgebracht onder de titel ‘Anti-seksisme: gebruiksaanwijzing’.

Vijf voorwaarden
De nieuwe antiseksismewet is gebaseerd op
vijf elementen. Elke handeling die beantwoordt
aan deze vijf criteria kan voortaan dus aanleiding
geven tot een boete (van 50 tot 1.000 euro) of
een gevangenisstraf (van 1 maand tot 1 jaar).
• Gebaar of handeling: de wet viseert zowel
minachtende uitlatingen als gedragingen.
• Openbaar: het gebaar of de handeling moet
zich op een openbare plaats afspelen, in aanwezigheid van andere personen, op een internetblog, op sociale media, enz.
• Opzettelijk/intentioneel: de handeling heeft de
intentie om te beledigen.
• Gericht tegen één of meerdere specifieke personen en omwille van zijn/haar/hun geslacht:
de uitlatingen en gedragingen zijn seksistisch

“

EEN WIJF HEEFT NIETS TE ZOEKEN
OP EEN WERF!
WAT EEN MIETJE! HET IS DE TAAK VAN
DE VROUW OM ZICH MET DE KINDEREN
BEZIG TE HOUDEN, NIET VAN DE MAN!
DIT SOORT UITLATINGEN IS VOORTAAN
STRAFBAAR IN BELGIË

”

en viseren concrete personen. Beledigingen gericht aan groepen (bv. vrouwen in het algemeen) vallen hier dus niet onder.
• Ernstige aantasting van de waardigheid: de
gestelde daad moet ernstig genoeg zijn en ter
beoordeling voorgelegd worden aan de bevoegde rechter.

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen: http://igvm-iefh.belgium.be

Jette, anti-seksistische gemeente
De gemeente Jette bevordert de gelijke kansen en engageert zich actief in de strijd
tegen seksistische stereotiepen, met name
via tal van sensibiliseringsacties voor scholieren en inwoners van Jette. De antiseksismewet kadert dus perfect in de filosofie van de
gemeente. Op de gemeentelijke website
vindt u trouwens verschillende tools en documenten die gelijke kansen en integratie al
vanaf jonge leeftijd bespreekbaar maken.

Wat als u het slachtoffer bent van
seksisme?
Als u het mikpunt bent van beledigingen of gedragingen die beantwoorden aan de vijf hierboven vermelde criteria, kan u klacht indienen bij de
politie of zich wenden tot het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen die u advies kan
geven over uw rechten.

Download de brochure ‘Antiseksisme: gebruiksaanwijzing’ op www.jette.be (Tot uw dienst –
Sociaal – Gelijke kansen en Integratie)

Tewerkstelling
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3 december 2014

6de editie Jetse jobbeurs
Op 3 december 2014 houdt de gemeente opnieuw een grote jobbeurs. Een uitgelezen kans
om kennis te maken met potentiële werkgevers, organisaties die actief zijn op het vlak van
professionele integratie, overheidsinstellingen en vormingscentra.

D

it jaar speelt de jobbeurs zich opnieuw af
op twee plaatsen: de Gemeentelijke Feestzaal en de Gemeentelijke Raadzaal. Werkzoekenden kunnen er contacten leggen met
verschillende werkgevers uit de privé- en de overheidssector. Ook overheidsinstellingen en verenigingen die zich toespitsen op professionele
integratie zullen van de partij zijn.
Alles samen zullen zo’n 30 instanties klaar staan
om u wegwijs te maken in uw zoektocht naar een
job. Met deze beurs probeert de gemeente de alsmaar groeiende groep werkzoekenden aan een job
te helpen. De bedoeling van dit initiatief is om werkzoekenden in contact te brengen met potentiële
werkgevers.
Een jobbeurs op twee locaties, dat bewijst enerzijds dat de vijf vorige edities een groot succes

waren, maar het toont ook aan dat het tegenwoordig niet eenvoudig is om aan een job te geraken.
Eén van de valkuilen is bijvoorbeeld een weinig professioneel opgesteld cv. Daarom zullen op de Jetse
jobbeurs vier personen aanwezig zijn om een kritische blik te werpen op uw cv en u tips te geven om
er een echt visitekaartje van te maken.
De jobbeurs is een initiatief van de Schepen van
Tewerkstelling Bernard Lacroix.

Jobbeurs
Op 3 december 2014, van 10u tot 16u
In de Gemeentelijke Feestzaal (Kardinaal Mercierplein 10) en in de Raadzaal (Raadhuis – Kardinaal Mercierplein 1)
Toegang: station Jette/tram 19/bussen 53 en 88
Meer info:
Stéphanie Housiaux – tewerkstellingsadviseur
02.422.31.13 - workinjette@jette.irisnet.be

Opening Jobtafel in Jette
Hulpmiddelen voor werkzoekenden
Op 1 december opent het Jetse Jobhuis zijn Jobtafel, een ruimte speciaal voor
werkzoekenden waar ze toegang hebben tot computers, kranten, gidsen,…,
om hen de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

D

e Jobtafel van Jette is voorbehouden
aan werkzoekenden die ingeschreven zijn
bij de Cel Tewerkstelling en opleiding van
het OCMW of bij het Jetse Actirisagentschap en
in het bezit zijn van een cv en liefst ook van een
motivatiebrief. De Jobtafel moet voor hen de
sleutel tot de arbeidsmarkt vormen.

Hulpmiddelen en raad
De Jobtafel opent de deuren op 1 december en
zal toegankelijk zijn op maandag- en donderdagnamiddag en op woensdag gedurende de hele
dag. Werkzoekenden zullen er kunnen beschikken
over een lokaal, 8 computers met internetaansluiting, kranten, werkaanbiedingen en gidsen. Raadgevers van het Jobhuis van Jette zullen aanwezig
zijn om hen bij te staan bij hun opzoekingen.

Jobtafel: vanaf 1 december 2014
Bijgebouw van het gemeentehuis (gelijkvloerse
verdieping)
Wemmelsesteenweg 100
Maandag, van 13.30 tot 16u
Woensdag, van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16u
Donderdag, van 13.30 tot 16u

Toelatingsvoorwaarden:
• Ingeschreven zijn bij het OCMW of Actiris
• Een duidelijk jobplan hebben
• In het bezit zijn van een cv en bij voorkeur
ook van een motivatiebrief
Aangeboden infrastructuur en hulpmiddelen:
• Een lokaal
• 8 computers met internetaansluiting
• Kranten
• Werkaanbiedingen
• Gidsen
• Raadgevers om bijstand te verlenen
Uurrooster:
• Maandag, van 13.30 tot 16u
• Woensdag, van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16u
• Donderdag, van 13.30 tot 16u
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Sociale huisvesting

Magrittecomplex
Een gebouw met een hart
Op de site tussen de Wemmelsesteenweg en de Sint-Pieterskerkstraat vindt men niet alleen
het OCMW, maar opent ook het zogenaamde Magrittegebouw binnenkort haar deuren. In het
kader van het voormalig wijkcontract werd dit gebouw volledig gerenoveerd. Door de samenwerking met verschillende sociale partners werd het een waar gebouw met een hart.

Solidariteitsgevoel
De renovatie van het Magrittegebouw streefde
ernaar om de sociaal-economische ontwikkeling
van de wijk te bevorderen en de sociale functie
van het gebouw te herstellen. Het Magrittegebouw is een oud gebouw van het UVC Brugmann
en de uitdaging bestond er dus in om deze ziekenhuisstructuur tot woningen om te vormen,
aangepast aan de behoeften van de bevolking en
de huidige samenleving.
Het renovatieproject realiseerde een reconversie van het gebouw met wijkinfrastructuren op de
benedenverdieping en een woonproject met een
sociaal karakter op de bovenverdiepingen. Het
project wil een gevoel van solidariteit en behulpzaamheid laten heersen tussen tussen de verschillende huurders en hun een betaalbare en
aangename woning aanbieden. Het betreft een
solidaire woonvorm, waar meerdere personen of
gezinnen met verschillende socio-economische
achtergronden en met een verschillende levensgeschiedenis met elkaar bewust gaan samenwonen. Om die mensen te begeleiden met hun
gemeenschappelijk samenwoningsproject werd
de beslissing genomen om samen te werken met
verschillende sociale organisaties zoals het

OCMW, Brik, Saham, Fami-Home en Entre-Autres.
Het gebouw is bovendien gerenoveerd met een
duurzame ontwikkelingsfilosofie. Zo voldoet het
aan de lage-energievereisten, is er een groen dak,…
Concreet resulteerde dit in een complex met
verschillende onderdelen. Op het gelijkvloers vindt
er een kinderopvang onderdak, hetgeen een antwoord biedt op de stijgende vraag in de wijk. Ook
de buitenschoolse opvang IBO De Puzzel kreeg een
plaats in het complex. Daarnaast zijn er binnen het
gebouw ook 4 transitwoningen voorzien (zie artikel
hiernaast). De overige ruimte is gereserveerd voor
sociale woningen. Elke sociale partner voegde een
surplus toe aan het project door zijn specialiteit.

Sociale partners
• Brik: Huisvesting voor studenten in de vorm van
een themahuis.
• Saham: Steun aan mensen met een handicap
om hun levenskwaliteit te verbeteren.
• Fami-Home: Psycho-sociale steun van het kangoeroeproject en de transitwoningen. Bij kangoeroewoningen ondersteunen de verschillende
generaties elkaar waardoor het een interessant
alternatief kan bieden voor het rusthuis.
• OCMW-SW: Transitwoningen voor ouderen of
voor sociale integratie.
• Entres-Autres: Beschut wonen voor volwassenen met bochtig levensparcours.
Een groot deel van de woningen worden ingevuld door de transfert van huidige huurders uit
overige gemeentelijke gebouwen. Hierdoor zal
het complex dus meteen volzet zijn.
Benieuwd om dit gebouw met een hart zelf te
ontdekken? Kom gerust langs op 27 november.
Om 18.30u wordt het complex ingehuldigd, in
aanwezigheid van alle betrokken partners. Toegang via de Wemmelsesteenweg.
Dit project kwam tot stand met de steun van Beliris, Schepen
van Huisvesting Christine Gallez en Burgemeester Hervé Doyen

Sociale huisvesting
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Aandacht voor leefmilieu en omgeving
Lage-energiegebouw
Doorheen de renovatie van het Magrittegebouw stond aandacht voor duurzame ontwikkeling centraal. De gevels werden langs de
buitenkant geïsoleerd en met verankerde rode
bakstenen bekleed. Ook het dak van het gebouw
werd geïsoleerd en met een groendak bedekt. De
in het gebouw toegepaste technieken beantwoorden aan de lage-energiecriteria, zoals een
condensatiegasketel, gescheiden warmwaterproductie, ventilatie met dubbele flux met energierecuperatie.

Aanleg directe omgeving
Het renovatieproject zal ook het huizenblok
waarin het gebouw zich bevindt ten goede komen
en zal de aantrekkelijkheid van de buurt zeker
vergroten. De directe omgeving van het Magrittegebouw zal worden heringericht. Er komen
groene en verharde ruimten en de parkings worden heraangelegd.
Er zullen speelzones worden ingericht aan de
zuidgevel van het gebouw, voor de kinderopvang.
Het geheel wordt afgeschermd van de weg door
beplante heuveltjes.

Sociaal project

Transitwoningen in Jette

B

innen enkele maanden zal Jette over 4
nieuwe transitwoningen beschikken. Deze
woningen op de ‘Magritte’-site zijn bestemd
voor sociale integratie en voor senioren. Dit sociaal
project vormt een samenwerking tussen de gemeente, het OCMW en het Sociaal Woningbureau.
Het project stond al langer op stapel. De reconversie van het gebouw van het voormalige Irisziekenhuis (naast het OCMW-gebouw) naar
wooneenheden vormde de ideale gelegenheid om
het idee te concretiseren. Het gemeentebestuur,
het OCMW en het Sociaal Woningbureau bundelden de krachten om 4 transitwoningen te creëren. 2 woningen voor sociale integratie en 2 voor
senioren, waarbij Jettenaren een prioritaire behandeling zullen krijgen. Het Sociaal Woningbureau zal instaan voor het beheer van de 4
woningen. De woningen kunnen vanaf 1 januari
2015 betrokken worden.

Sociale integratie
Het eerste luik van 2 woningen is bestemd
voor mensen die in een precaire situatie zitten,

de sociale dienst van het OCMW zullen de betrokkenen ondersteund en begeleid worden in de
stappen die ze dienen te nemen: administratie in
orde brengen, zoektocht naar een andere woning,
uitkijken naar een job,…

Gepersonaliseerde woningen voor
senioren

mensen die op zoek zijn naar stabiliteit en een
adempauze nodig hebben. Ze kunnen voor een
beperkte tijd in een van de woningen terecht.
Huisvesting vormt een van de fundamenten om
tot een globale sociale integratie te komen. De
twee woonsten richten zich tot dak- en thuislozen
in de brede zin van het woord. De bewoners zullen tevens begeleid worden door een gespecialiseerde vereniging. In nauwe samenwerking met

De twee andere woningen zijn voorbehouden
voor senioren die net nog niet op de uitkijk zijn
naar een rust- en verzorgingstehuis. Zo vormen
deze woningen een tussenstap tussen hun eigen
woning en een rusthuis. De bewoners, zestigplussers en zorgbehoevend, zullen door de dienst familiehulp van het OCMW begeleid worden. De
senioren kunnen tevens gebruik maken van de
diensten van het aanpalende rust- en verzorgingstehuis van het OCMW (restaurant, verzorging, animaties,…). Het project dient om de stap
van de eigen woonst naar een rusthuis te verzachten. Daarenboven zullen de bewoners prioriteit genieten van zodra de stap naar het rusthuis
effectief moet gezet worden.
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Energie

Primeur in Brussel
568 zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
Op 5 gemeentegebouwen werden dit najaar 568 zonnepanelen geïnstalleerd, goed voor
30% van het jaarlijks verbruik van de 5 gebouwen of een vermindering van 35 ton CO2-uitstoot per jaar. Deze installatie kwam tot stand via een derde-investeerdersproject, zodat de
gemeente geen budget moet investeren.

D

e gemeente Jette lanceerde in mei 2014
het project om verschillende daken van
gemeente-eigendommen ter beschikking
te stellen van een derde-investeerder, met het
oog op de plaatsing, financiering en het beheer
van zonnepanelen. Er werden vijf gebouwen geselecteerd voor dit pilootproject, in functie van
hun dak (isolatieniveau, staat en oriëntatie) en
hun energieverbruik : het administratief centrum
Theodor, het Technisch Centrum, de kinderopvang Koningin Fabiola, de scholen Jacques Brel /
Vande Borne en Vanhelmont. Een project van
dergelijke omvang is een primeur in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Verschillende voordelen:
• Een productie van 132.000 kWh hernieuwbare
energie per jaar;
• De derde-investeerder Blue Tree zorgt voor de
volledige opvolging: ontwerp, plaatsing, financiering, onderhoud en beheer;
• De gemeente Jette kan rekenen op groene elektriciteit tegen een prijs die lager ligt dan die van
het netwerk.

Energiebesparing
Dit project past binnen het algemeen plan van
de gemeente Jette om de CO2-afdruk te verkleinen via energiebesparingen, terwijl de mogelijkheid bewaard blijft om te investeren in andere
prioritaire projecten.
Op de daken van de vijf gebouwen van de gemeente Jette vindt men voortaan 568 zonnepanelen, goed voor een totaal van 142 kWc. De
panelen zullen jaarlijks ongeveer 132.000 kWh produceren of zowat 30% van het jaarlijks verbruik
van de 5 gebouwen, goed voor een vermindering
van 35 ton CO2-uitstoot per jaar. Dit komt overeen
met het jaarlijks verbruik van 40 gezinnen.
De geproduceerde elektriciteit zal voornamelijk
ter plaatse verbruikt worden. Dankzij de installaties ziet de gemeente Jette haar energiefactuur
dalen zonder te moeten investeren.

De partners: Blue Tree en Energiris
Eind juni 2014 werd de onderneming Blue Tree
via een openbare aanbesteding geselecteerd om
het project te realiseren, enerzijds vanwege de
kwaliteit van haar diensten, anderzijds voor de

omvang en inhoud van haar offerte. Zo was hun
aanbod op het vlak van bijdrage en eigen verbruik
van de zonnepanelen het meest voordelig.
De burgercoöperatieve Energiris biedt particulieren de kans om te investeren in de geïnstalleerde zonnepanelen en te genieten van
verscheidene voordelen (een dividend tot 6% per
jaar, korting bij energiepartners: Soltis, Ecobati,…).
Energiris bracht 18% aan van het algemeen geïnvesteerde bedrag.
Een initiatief van Schepen van Energiebeheer
Bernard Van Nuffel, in samenwerking met Blue Tree en Energiris

KORTOM
In Jette werden op vijf gemeentegebouwen
568 zonnepanelen geïnstalleerd.
Deze installatie zorgt voor 30% van het jaarlijks verbruik van de 5 gebouwen.
Bovendien vermindert het de gemeentelijke
CO2- uitstoot jaarlijks met 35 ton. Het project
kwam tot stand via een derde-investeerder.
Een dergelijk uitgebreid project rond groene
energie is een primeur voor Brussel.

Energie

|9

Duurzaam energiebeheer
Een prioriteit in Jette
Het Jets bestuur besteedt veel aandacht aan duurzame ontwikkeling en energiebeheer
in het bijzonder. De installatie van 568 zonnepanelen is hiervan het meest recente bewijs.
Maar de gemeente heeft nog heel wat groene initiatieven op haar teller,
van sensibiliseringsacties tot dakisolatie.

D

e dienst Gemeente-eigendommen beschikt over een energiecel. Deze wijdt
zich aan verschillende taken. Zo is ze belast met de energieboekhouding van de gemeentegebouwen en een actieplan om het
gemeentelijk energieverbruik te laten dalen, net
als de energiecertificatie van deze gebouwen.
Daarnaast organiseert deze energieraadgeefster
ook sensibiliseringsacties onder het personeel, de
schoolgaande kinderen en de bevolking.

Lagere energiefactuur
De energieboekhouding omvat het verbruik
van elektriciteit, gas en stookolie, net als het waterverbruik. Via deze cijfers kan het verbruik aangepakt worden, in het bijzonder bij de gebouwen
waar dit verbruik het hoogst ligt. Hiervoor wordt
er een energieaudit uitgevoerd. De praktische
aanpassingen en tips worden gecombineerd met
een sensibiliseringsactie onder de gebruikers of
bewoners.
Voor de praktische aanpassingen, zoals bijvoorbeeld dubbele beglazing of isolatie, wordt er
zoveel mogelijk beroep gedaan op subsidies. Deze
werken vinden voornamelijk plaats in de gemeentescholen en in de gemeentelijke woningen. In dit
laatste geval kunnen de bewoners dus ook mee

profiteren van de duurzame aanpassingen, via
een lagere energiefactuur.
In het geval van nieuwe constructies, wordt het
laag energieverbruik als vereiste opgenomen in
het lastenboek.
Verscheidene sensibiliseringsacties moeten
eveneens bijdragen tot een gedragswijziging bij
de bevolking. Het Energiehuis West, dat eind 2013
zijn deuren opende, speelt hier een belangrijke rol
in. Maar ook de gemeente zet zich hiervoor in .
Zo vindt er jaarlijks een actie plaats rond de ver-

vuilingspieken, een dikke truiendag of – zoals onlangs nog – de nacht van de duisternis. Daarnaast
wordt er via een specifieke actie ook de nodige
informatie gegeven over de energieleveranciers,
zoals u in deze krant kan lezen. Ook de groepsaankoop van gas en groene elektriciteit, in samenwerking met de gemeente Molenbeek, kadert
binnen deze filosofie. Uiteenlopende in-spanningen dus, die samen leiden tot een duurzaam energiebeheer.

Investeren in groene energie
Infoavond over coöperatieve Energiris

E

nergiris vormt een burgercoöperatieve
die investeert in groene energieprojecten.
Ook particulieren kunnen zich hierbij aansluiten. Op 20 november vindt er een infoavond
plaats waarbij deze coöperatieve haar werking uit
de doeken doet.
De burgercoöperatieve Energiris verzamelt kapitaal en investeert dit in duurzame energieprojecten. Ook particulieren kunnen deel uitmaken
van deze coöperatieve, door een of meerdere
aandelen te kopen van 250 euro. De aandelen
moeten minstens 1 jaar behouden worden en er
geldt geen kapitaal- of rendementsgarantie. De
investeringsonderneming streeft naar een dividend van 2 tot 4%, met een maximum van 6%.

Een bijkomend voordeel is de korting bij verscheidene energiepartners.
Om 20 november om 18.30u organiseert de
coöperatieve een informatiesessie over hun werking. Inschrijven is noodzakelijk via mail.
Voor alle duidelijkheid: de gemeente Jette is
op geen enkele wijze betrokken bij deze coöperatieve.
Meer info: www.energiris.coop
Inschrijving verplicht: coop@energiris.coop

Infoavond coöperatieve Energiris
20 november 2014 om 18.30u
Polyvalente zaal - Theodor 108
Léon Theodorstraat 108
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Een mooie toekomst voor de jongeren?
Projectoproep Koningin Mathildefonds
Het Koningin Mathildefonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en spitst zich toe
op het thema van de kwetsbaarheid van kinderen en jongeren. Het fonds wil dit jaar initiatieven
ondersteunen die jongeren hoop bieden. Misschien is deze projectoproep wel iets voor u?

J

ongeren worden tegenwoordig almaar
meer geconfronteerd met pessimistische
en zelfs fatalistische boodschappen over
hun toekomst, terwijl in tegenstelling tot dit
doemdenken dan weer her en der nieuwe initiatieven opduiken die de hoop op een positieve toekomst levend houden.

Bent u geïnteresseerd? Raadpleeg dan de folder en het kandidaatsdossier op de website van
de Koning Boudewijnstichting (klik op ‘U zoekt
steun?’) of neem direct contact op de stichting
via telefoon of e-mail.

Meer info:
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21 – 1000 Brussel
02.500.45.55
info@kbs-frb.be – www.kbs-frb.be

Tot 24 november
Bent u betrokken bij een duurzaam initiatief
dat zich richt tot kwetsbare jongens en meisjes?
Het Koningin Mathildefonds lanceert een oproep
voor projecten om initiatieven te ondersteunen
die zich toespitsen op kwetsbare jongeren, wat
ook de aard van die kwetsbaarheid is. De oproep
is gericht aan alle non-profitorganisaties in België. De geselecteerde projecten krijgen een financiële injectie van maximum 15.000 euro per jaar
en één ervan wordt daarbovenop beloond met de
Koningin Mathildeprijs ter waarde van 10.000
euro. De projecten kunnen ingediend worden tot
24 november 2014.

OPENBARE RUIMTE
De Gewestelijke Fietsroutes
Tentoonstellingslaan
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest installeert
momenteel de Gewestelijke Fietsroutes op de
Tentoonstellingslaan, tussen het Oude Afspanningsplein en de gemeente Wemmel. Er gelden
verkeersmaatregelen tijdens de werken.

Woestelaan
Fases 3, 4 en 5
De fase 4 van de gewestelijke werken voor de heraanleg van de Woestelaan is van start gegaan in
september. Deze fase loopt over 9 maanden en
betreft het stuk tussen de de Smet de Naeyerlaan
en de Leopold I-straat, kant even huisnummers.
Terwijl fase 3 van de werken op haar einde loopt

(tussen de de Smet de Naeyerlaan en de Leopold
I-straat, kant oneven nummers), start in november twee maanden vroeger dan gepland fase 5.
Deze fase betreft het stuk tussen de Leopold Istraat en de O. Warlandlaan, kant even nummers.
Eerst komen de voetpaden aan de beurt, wat een
parkeerverbod met zich zal meebrengen. Het verkeer blijft wel mogelijk. In de omgeving zijn omleidingen voorzien en in de Augustijnernonnenstraat zal tijdelijk eenrichtingsverkeer gelden.
Voor meer info over de werken kan u terecht op
0800.94.001 of mobielbrussel@mbhg.irisnet.be.

Werf Leefmilieu Brussel
Heraanleg Koning Boudewijnpark
Leefmilieu Brussel ging in september van start
met de heraanleg van het Koning Boudewijnpark.
Het doel is om de Molenbeek open te leggen en
de omgeving van de E. Toussaintstraat te heropwaarderen door het te integreren in een groot,
doorlopend park. Meer info over deze werken:
02.775.76.80 - www.leefmilieubrussel.be (luik
‘Particulieren’ – rubriek ‘Info werken’).

Mobiliteit
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Toegankelijkheidsplan
voor straten en openbare ruimte
Eerste fase en rondetafel
De gemeente Jette lanceert haar Toegankelijkheidsplan voor openbare ruimte.
Dit plan heeft tot doel de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren om de veiligheid
en het comfort ervan voor alle gebruikers te verhogen. Laat uw mening horen en schrijf u
alvast in voor de rondetafel.

I

n samenwerking met Brussel Mobiliteit en de studiebureaus
Timenco en DEIA lanceert de gemeente Jette de eerste
van de vijf fasen van haar Toegankelijkheidsplan Wegen
en Openbare Ruimten. Deze eerste fase omvat een inventaris van de bestaande voetgangersvoorzieningen die
moet duidelijk maken waar de situatie bevredigend is en
welke plaatsen voor verbetering vatbaar zijn.

meente en hun commentaar en voorstellen kenbaar te
maken tijdens een bijeenkomst. Deze vergadering zal
plaatsvinden ergens in de late namiddag op een weekdag.
Wie wenst deel te nemen aan deze rondetafel kan
contact opnemen met de dienst Mobiliteit, via
02.422.31.02 of adebrouwer@jette.irisnet.be.

Rondetafel
In een tweede fase van het plan worden de inwoners uitgenodigd om na te denken over de voorstellen van de ge-

Nieuw vervoersplan NMBS
Wijziging dienstregeling vanaf 14 december 2014
In december lanceert de NMBS haar nieuw vervoersplan dat ondermeer een wijziging van de
dienstregeling inhoudt. Pendelaars die dit wensen kunnen de definitieve dienstregeling van
dit nieuwe vervoersplan raadplegen. De nieuwe regeling gaat in op 14 december.

H

et vervoersplan van de NMBS, dat sinds
1998 onveranderd is, wordt eind dit jaar
vervangen door een nieuw plan dat realistischer is en meer afgestemd op de spectaculaire evoluties van de laatste jaren. Concreet
vertaalt zich dit in iets langere reistijden om de
reizigers een betrouwbaarder en regelmatiger
dienstregeling te garanderen. Wetende dat het
nog altijd slechts 11 minuten duurt om van Jette
naar het Centraal Station te sporen, valt deze ingreep al bij al nog mee.

Nieuwe dienstregeling
Bij wijze van voorbeeld hebben we een zoekopdracht uitgevoerd naar de verschillende vertrektijden in het station van Jette, op zondag en
tijdens de week, alsook naar de verschillende aankomsttijden tijdens het spitsuur. Dit is de regeling
die van toepassing zal zijn in Jette:
Zondag 14 december 2014 – van 7.30u tot 8.30u
• Van Jette naar Brussel-Zuid: 7.40u – 7.49u
• Van Jette naar Asse: 8.21u
• Van Jette naar Denderleeuw: 7.59u – 8.12u

Maandag 15 december 2014
van 7.30u tot 8.30u
• Van Jette naar Brussel-Zuid:
7.34u – 7.40u – 7.49u – 7.52u – 8.06u – 8.27u
• Van Jette naar Asse: 7.21u – 7.55u – 8.21u
• Van Jette naar Denderleeuw:
7.48u – 8.06u – 8.12u – 8.27u
Maandag 15 december 2014
van 16.30u tot 17.30u
• Van Brussel-Zuid naar Jette: 16.37u – 16.55u –

17.06u – 17.08u – 17.17u – 17.23u
• Van Asse naar Jette: 16.31u – 17.57u – 17.31u
• Van Denderleeuw naar Jette:
16.47u – 16.53u – 17.18u – 17.24u
Begin december zal extra NMBS-personeel ingezet worden in de stations om de reizigers te
helpen bij deze wijziging van de dienstregeling. In
afwachting daarvan kan u de nieuwe regeling
raadplegen via de zoekfunctie op de homepage
van de NMBS: www.belgianrail.be.
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Het woord van de ombudsmannen

De ene container is de andere niet…
Je ziet ze vaak aan de kant van de weg en ze komen goed van pas bij een verhuis of bij
verbouwingen: containers waar je zowat alles in kwijt kan. Maar de ene container is de andere niet! Neem nu bijvoorbeeld kledingcontainers…
Geen vuilnisbakken

H

eb je kleren die in goede staat zijn, maar
die je niet langer passen of waar je op
uitgekeken bent? Deponeer ze dan in
een kledingcontainer of breng ze naar een tweedehandswinkel. Jette telt verschillende verenigingen die kledij inzamelen om te recycleren of door
te verkopen tegen een lage prijs aan mensen in
nood. Alle info over deze inzamelplaatsen vind je
onderaan deze pagina.

Kledingcontainers hebben voor alles een solidaire
en ecologische functie en zijn zeker geen gratis
dienst waarbij je van je overtollige spullen afgeraakt. Met andere woorden: kledingcontainers zijn
geen vuilnisbakken. Wie ze gebruikt, schenkt zijn
kleren aan andere personen of verenigingen.
Daarom moeten de kleren proper en in goede
staat zijn, moeten schoenen telkens uit een paar
bestaan en moet alles hermetisch verpakt zijn om
geen water binnen te laten in geval van regen.
Het naleven van deze regels is een kwestie van
respect opbrengen voor de personen die de kleren inzamelen en voor zij die ze tweedehands
kopen.

en hun omgeving mag dus geen plaats zijn waar
je eender welk soort afval kwijt kan. Daarvoor dienen de traditionele ophalingen, de containerparken en andere systemen van recyclage of
recuperatie. De gebruikers van kledingcontainers,
glasbollen en openbare vuilnisbakken respecteren, betekent dus indirect dat je waakt over het
correcte gebruik van deze voorzieningen en over
de netheid van de omgeving waar ze zich bevinden. Ter herinnering: sluikstorters riskeren een
boete van 242 euro voor de eerste kubieke meter,
zelfs als die niet volledig is. Een onaangename
verrassing die iedereen ongetwijfeld wil vermijden. Laat ons dus wat meer burgerzin en solidariteit aan de dag leggen.

Geen stortplaatsen
Net als de plaatsen waar openbare vuilnisbakken
of glasbakken staan, zijn ook die waar zich kledingcontainers bevinden geen vuilnisbelten. Elk
van deze containers heeft een specifieke functie

Ombudsmannen Openbare Reinheid
Tel: 02.423.13.17
netheid-ombudsman@jette.irisnet.be

Kledingcontainers in de kijker
Terre en Spullenhulp
Uw kleren krijgen een tweede leven als u ze deponeert in de kledingcontainers van de vzw Terre of
Spullenhulp. Eens ingezameld en gesorteerd, worden
ze verkocht tegen sociale prijzen of gerecycleerd.
Kledingcontainers Terre in Jette
Lakenselaan/Sermonlaan/Grondwetlaan (centrale
parking) – J.-B. Serkeynstraat (kant metro Belgica) – J. Lahayestraat (Esseghem III) –
J.-B. Moyensstraat (hoek Tentoonstellingslaan) –
Abdij van Dieleghemstraat (hoek H. Liebrechtstraat) – Burgemeester E. Demunterlaan (James
Deanplein) – E. Toussaintstraat (ingang Boudewijnpark) – G. De Greeflaan (parking Florair II) – M.
Van Rolleghemstraat (achter de Sint-Clarakerk)
Kledingcontainers Spullenhulp in Jette:
Dupréstraat (parking station) – Van Bortonnestraat (parking Delhaize) – Dikke Beuklaan
(parking Delhaize) – Rommelaerelaan (hoek
Stienonlaan)

Tweedehands
Rouf of La Ligue des familles

Meer info:
Vzw Terre – www.terre.be
Spullenhulp
Jetsesteenweg 683 - 02.427.21.08

U kan met uw kledij (in goede staat) ook terecht
bij tweedehandswinkel/atelier Rouf, die deze
tweedehands verkoopt. Tegelijkertijd beoogt deze
winkel ook de socioprofessionele herintegratie
van de personen die ze tewerkstelt. De Jetse afdeling van la Ligue des Familles organiseert regelmatig kledingbeurzen (zwangerschaps-, sport-,
winter-, zomer-, kinderkledij,...). De niet-opgehaalde overschotten en de opbrengst worden geschonken aan een goed doel.
Meer info:
Tweedehandswinkel Rouf
Wemmelsesteenweg 37
02.426.29.36
Ligue des famille de Jette
ldf.jette@hotmail.com
02.427.22.42

Meer informatie over de kledingcontainers vindt u op onze website
www.jette.be (Tot uw dienst – Reinheid en Leefmilieu – Uw afval)

Samenleving
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Infosessie

MicroStart, klein krediet voor grote plannen
MicroStart helpt mensen met meer ideeën dan geld en geeft klein krediet voor grote plannen. Ondernemers die buiten het klassieke banksysteem vallen worden ondersteund bij
het opstarten of uitbouwen van hun activiteit. Midden november komt u er alles over
te weten tijdens een infosessie in Theodor 108.
ook om over kasmiddelen te beschikken.
• Individuele of collectieve begeleiding in verschillende domeinen (financiën, beheer, juridische
aangelegenheden, boekhouding ...) om uw activiteit op te starten, te ontwikkelen en de duurzaamheid ervan veilig te stellen.

Microkrediet en begeleiding

M

ensen met ondernemingszin moeten
toegejuicht en ondersteund worden.
Een goed idee is echter niet voldoende,
men moet ook over startkapitaal beschikken en
over info over alles wat bij ondernemen komt kijken. Hier komt MicroStart tussenbeide. Het is een
groepering van sociale ondernemingen, die bestaat uit een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk en een vzw. Ze heeft zich tot doel

gesteld ondernemers die niet bij de banken terecht kunnen te ondersteunen bij de start van
hun activiteit. Dit gebeurt via een financiering of
via begeleiding:
• Een financiering, dankzij een microkrediet van
500 tot 10.000 euro. Dit microkrediet kan niet alleen gebruikt worden om een bedrijfsvoertuig,
beroepsmaterieel of voorraad aan te kopen, maar

Een praktisch voorbeeld? De 36-jarige Jetse
Mireille Pola-Aboghe wenste in Schaarbeek haar
eigen schoonheidssalon te starten. MicroStart gaf
een microkrediet waardoor ze een lanceringslening
kon bekomen bij het Participatiefonds. Ze wordt
eveneens begeleid door een coach en ontmoette
verschillende marketingsexperts om haar klantenbestand uit te bouwen. Intussen is haar schoonheidssalon ‘Odyssey Beauty’ reeds een jaar open.
Geïnteresseerd om als startende ondernemer
zelf een beroep te doen op MicroStart? Kom op
vrijdag 14 november langs op de informatiesessie
in Theodor 108.

Infosessie MicroStart
14 november om 10u
Polyvalente zaal
Léon Theodorstraat 108
Inschrijven via shousiaux@jette.irisnet.be

Geen tijd of zin om te strijken?

Doe een beroep op de strijkwinkel

V

ind je strijken ook een tijdrovende en vervelende klus? Doe dan een beroep op de
strijkwinkel van het PWA. De strijkwinkel in
de Mercuregalerij werd onlangs trouwens uitgebreid om nog efficiënter uw strijk te kunnen doen.
Breng je was binnen in de Strijkwinkel en 2
dagen later kan je hem al komen ophalen. Netjes
geplooid en vakkundig gestreken. Zonder dat dit
een fortuin kost. Een voorbeeld? Een hemd laten
strijken kost u 1,20 euro (0,84 na belastingsaftrek),
een jeans 1,05 euro (0,74 na belastingsaftrek) of
een t-shirt 0,60 euro (0,42 na belastingsaftrek).
Betalen doet u via dienstencheques. Via de
dienstencheques kan u bovendien ook genieten

van huishoudelijke hulp (poetsen, boodschappen,
ramen lappen,...).

Meer info:
www.ale-pwa-jette.be
Strijkwinkels Jette
Jetselaan 218
Tel: 02.420.11.95
Mercure Galerij
Mercure Galerij 76
Tel: 02.476.17.00
De strijkwinkel is een initiatief van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Jette.
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School Van Asbroeck opent babbelzone
met oudercafé
De redactie van Klasse voor Ouders verwelkomde op vrijdag 24 oktober - meteen na schooltijd en net voor de herfstvakantie - (groot)ouders, leraren en leerlingen op de speelplaats
van de Gemeentelijke Basisschool Van Asbroeck voor een gezellige babbel.

K

lasse voor Ouders is een communicatieproject van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en wil ouders van
schoolgaande kinderen tot en met de eerste
graad secundair (2,5 – 14 jaar) ondersteunen als
eerste opvoeder van hun kind en als partner van
de leraar. Het is vooral bekend van het gratis
maandblad dat eind dit jaar vanwege besparingen ophoudt te bestaan. Online blijft Klasse voor
Ouders wel nog haar doelgroep service bieden.

Van Asbroeck. De babbelhoek is een plek op de
speelplaats waar ouders hun kind kunnen ophalen. “We willen geen rode lijn aan de schoolpoort.

We willen ouders uitnodigen binnen de muren van
de school, om zo het contact met de leraren te
bevorderen”, verduidelijkte de directeur dit lovenswaardige initiatief.

Pop-up oudercafé
Vrijdag 24 oktober om 15.45 uur veranderde
de speelplaats van Gemeentelijke Basisschool
Van Asbroeck in een pop-up oudercafé. De redactie van Klasse voor Ouders streek er neer om
(groot)ouders met hun kinderen warm te onthalen. Ouders konden in een ongedwongen sfeer
een babbeltje slaan met elkaar, de leraren en de
redacteurs.

Babbelhoek
Tijdens dit oudercafé introduceerde directeur
Johan Comhair de ‘babbelhoek’ van de school

Jaarlijkse benefietavond Handhyppo
Om fondsen in te zamelen voor zijn activiteiten nodigt Handhyppo u op 15 november 2014
uit op een dîner spectacle. De ideale gelegenheid om uzelf eens te verwennen en tegelijkertijd een goed doel te steunen.

S

inds haar oprichting 6 jaar geleden heeft
Handhyppo, een vzw die de ontwikkeling
van mindervaliden wil stimuleren via hippotherapie, al meer dan 100 kinderen kunnen helpen.
Dankzij het contact met de dieren worden ze zich
bewust van hun lichamelijke mogelijkheden en slagen ze erin hun evenwicht en gevoel voor ritme te
ontwikkelen. Bovendien oefenen ze met de hulp
van een therapeut en het paard hun coördinatie en
tijdruimtelijke beheersing. Paardrijden is trouwens
heilzaam voor het motorische systeem omdat de
bewegingen van het dier de jongeren een dieptemassage geven die de spierspanning regelt, de ruggengraat versoepelt en de beweging vrij maakt.
Om de vzw te steunen kan u op 15 november
deelnemen aan het dîner spectacle dat georganiseerd wordt in restaurant “Le Miroir” in Jette.

Op het programma: hypnose met Hypnotix 2.0,
humor met Kamini en a capella-zang met Tam
Echo Tam, dat alles voorafgegaan door een heerlijke maaltijd en gevolgd door een dansavond.

Meer info:
www.handhyppo.be
Dîner spectacle Handhyppo
15 november 2014 om 19u
Restaurant Le Miroir
Koningin Astridplein 24-26
Reserveren verplicht:
0483.382.341 of handhyppo@live.be
Prijs:
80 euro (maaltijd, spektakel en dansavond)

Samenleving
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11.11.11 zoekt vrijwilligers
Steun de 11.11.11campagne
11.11.11 is op zoek naar nieuwe vrijwilligers in Jette voor de 11.11.11-campagne die plaatsvindt van 6
tot 16 november 2014. Vervoeg het netwerk van vrijwilligers en werk mee aan een betere wereld.

D

nen we de honger uit de wereld? Door op de
eerste plaats te garanderen dat de producenten
voldoende vergoed worden voor hun producten
en dat de consumenten gemakkelijk toegang krijgen tot gezonde en duurzame voeding.
Hebt u wat tijd vrij om aan een goed doel te
besteden? Sluit u dan aan bij de Brusselse vrijwilligersploeg.

e koepel 11.11.11 groepeert 90 verenigingen
die werken rond internationale solidariteit.
Vanaf september spitsen die zich toe op de
organisatie van sensibiliseringsacties rond internationale solidariteit en op de inzameling van geld
voor de 11.11.11-campagne. Dit geld gaat naar de financiering van een vijftigtal projecten in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Draag uw steentje bij
De 11.11.11-campagne focust ook dit jaar op de
voedselproblematiek. De boeren en de vissers in
het Zuiden zijn de grootste slachtoffers van de
honger. Hoe kunnen we hen steunen? Hoe ban-

Meer info
11.11.11 – 02.250.12.65 – bruxelles@cncd.be
Meer info over de 11.11.11-vrijwilligers:
www.cncd.be/volontaires

Een kaars tegen foltering

Amnesty International heeft uw vuur nodig
De jaarlijkse kaarsencampagne van Amnesty International start op 18 november en wordt
op 10 december afgesloten met de internationale Dag van de Mensenrechten. Dit jaar draait
de campagne rond de afschaffing van de foltering overal ter wereld.

A

mnesty International voert al jaar en dag
strijd tegen foltering. Maar hoewel foltering in heel wat landen verboden is, blijft
het nog een veel te courante praktijk. In meer dan
de helft van de landen is foltering en mishandeling nog schering en inslag.

Internationale Dag van de
Mensenrechten
Op 10 december, de internationale Dag van de
Mensenrechten, wordt ook de 30ste verjaardag
gevierd van de ondertekening van het Verdrag
tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of
onterende behandelingen, de ideale gelegenheid
om even stil te staan bij dit gruwelijke fenomeen.
Als deze strijd u niet onberoerd laat, kan u vanaf
18 november een kaars kopen om die op de avond
van 10 december voor uw raam te zetten. Nieuw
dit jaar zijn de magnetische vignetten voor op uw
raam om de slachtoffers van foltering symbolisch
te steunen.
De doelstelling voor 2014? Niet minder dan
150.000 kaarsen verkopen! Amnesty International rekent op uw solidaritei

Meer info:
www.aivl.be
Verkoop van kaarsen en magnetische vignetten
t.v.v. Amnesty International
Van 18 november tot 10 december 2014
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Gezondheid

Quality Nights
Veilig en verantwoord feesten
Niets zo ontspannend als eens goed uit de bol gaan. Maar om het feest compleet te maken
kunnen jongeren sinds een paar jaar vertrouwen op Quality Nights label. Elke club met dit
label engageert zich om minimum zes gezondheidsservices aan te bieden aan zijn publiek.

Q

uality Nights is een project dat in oktober 2012 gelanceerd werd en viseert het
welzijn van de feestvierders in Brussel,
Vlaanderen en Wallonië. Elke club die het gezondheidscharter ondertekent streeft naar een vermindering van gezondheidsrisico's zoals gehoorschade,
verkeersongevallen, overmatig middelengebruik,...
in het uitgaansleven. Momenteel zijn er 61 Quality
Nights locaties in en rond België, waarvan 13 in
Brussel. De AB en de Botanique zijn de bekendste
Brusselse namen met een Quality Nights label.

Van condooms tot gratis water
Quality Nights locaties bieden diverse services
aan zoals gratis water, oordopjes en condooms
tegen een zacht prijsje, info over veilig verkeer,
info over veilig en gezond uitgaan, enzovoort. In
totaal zijn er twaalf services die een locatie kan
aanbieden. Je vindt ze terug op www.qualitynights.be. In de praktijk bieden zowel clubs als
events gemiddeld iets meer dan tien van de
twaalf services effectief aan.
Meer info: www.qualitynights.be
De twaalf diensten van Quality Nights
Gratis oordoppen – Condooms – Gratis drinkwater – Initiatieven voor veilig vervoer – Gezondheidsinformatie – Getraind personeel –
Een chilloutruimte – klimaatregeling – EHBO-ruimte – Gezond eten – Vestiaire – Toegang met rolstoel

1 december 2014: Wereldaidsdag
Elk jaar op 1 december wil wereldaidsdag dat we even stilstaan bij de gevolgen van aids en dat
we allemaal, zowel mensen met als zonder hiv, wat meer solidariteit aan de dag leggen.
Om die boodschap wat extra in de verf te zetten is er het ondertussen vertrouwde rode lintje.

W

ereldaidsdag ontstond in 1987 en
wordt sinds 1997 ondersteund door
UNAIDS, de aidsorganisatie binnen de
Verenigde Naties. Sensoa grijpt samen met tal
van andere organisaties 1 december aan om een
boodschap over preventie en solidariteit te brengen.
De boodschap van wereldaidsdag is er één van
openheid en communicatie. Enkel op die manier
kan de kloof tussen deze twee groepen, die door
angst en stigma is ontstaan, overbrugd worden.

Jetse solidariteit
Ook de gemeente Jette toont zich solidair met
dit initiatief rond aidspreventie en –sensibilisering. Van 1 tot 3 december is een tentoonstelling
rond het thema te
zien in de inkomhal
van het gemeentehuis. Ter gelegenheid
van
de
wereldaidsdag zullen er ook condooms
verdeeld
worden, nog altijd
de meest efficiënte
preventie tegen
deze nog altijd
ongeneeslijke
ziekte.

Tentoonstelling Wereldaidsdag
Van 1 tot 3 december 2014
Inkomhal gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
Meer info over aids en aidspreventie:
www.sensoa.be
Met de steun van de Schepen van Gezondheid Paul Leroy

Gezondheid
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Nieuwe Viasanocampagne
Slaap wel, blijf gezond
1/3de van ons leven brengen we al slapend door. Voldoende reden dus om de nodige aandacht
aan onze slaap te besteden.

S

lapen is een must. Tijdens het slapen worden onze batterijen opgeladen. Zo kan het
geheugen de informatie die ze overdag
kreeg verwerken. Een goede nachtrust is daarom
van doorslaggevend belang.

zoals hoofdpijn, depressie, hart- en vaataandoeningen en verhoogt het risico op ongevallen. Recente studies tonen aan dat slaaptekort een
invloed heeft op het lichaamsgewicht. Een tekort
aan slaap beïnvloedt ons eetpatroon en kan leiden tot overgewicht bij volwassenen en bij kinderen. Een tekort aan lichaamsbeweging, laat gaan
slapen, lawaaioverlast en televisiekijken veroorzaken stress en zorgen ervoor dat we meer gaan
snoepen.

Grote en kleine slapers
In de loop van de laatste vijftig jaar is onze
slaapduur met anderhalf uur per dag verminderd.
Artificieel licht, televisie, internet en andere vrijetijdsbesteding hebben ons levensritme drastisch
gewijzigd, terwijl de behoeften van ons lichaam
nog steeds dezelfde zijn. Uiteraard heeft niet iedereen evenveel slaap nodig. Toch is een nachtrust van 7 tot 9 uur voor een volwassene een
mooi gemiddelde.

De Viasano-campagne “Slaap wel, blijf gezond” is een initiatief
van Schepen van Gezondheid Paul Leroy

Meer info:
dienst Menselijke ontwikkeling
Jérémy Capron
02.422.31.24
jcapron@jette.irisnet.be

Slapen: een gezonde reflex
Slapen is geen overbodige luxe. Een chronisch
slaaptekort kan leiden tot gezondheidsproblemen

14 november 2014: Wereld Diabetes Dag
Type 2 diabetes, de meest voorkomende vorm van diabetes of suikerziekte, is wereldwijd aan
een sterke opmars bezig. Dankzij een gezonde levensstijl kan deze opmars gestuit worden.
Daarom stelt de Wereld Diabetes Dag 2014 dit jaar het gezonde ontbijt centraal.

D

iabetes is een chronische ziekte waarbij
het bloedsuikergehalte verhoogd is. Type
1 en type 2 diabetes zijn de meest voorkomende vormen. Type 2 diabetes treft vooral
volwassenen ouder dan 40 jaar. Met name bij
overgewicht en bij gebrek aan lichaamsbeweging
neemt de kans om de ziekte te krijgen toe. Meer
dan 90% van de mensen die aan diabetes lijden,
hebben type 2 diabetes.

Gezond ontbijt
De Internationale Diabetes Federatie heeft het
gezonde ontbijt als thema gelanceerd voor de
Wereld Diabetes Dag op 14 november 2014. Wie
op jonge leeftijd vaak het ontbijt overslaat, maakt
meer kans om later overgewicht en type 2 diabetes te ontwikkelen. Ook voor mensen met diabetes helpt een dagelijks gezond ontbijt om de
bloedsuikerwaarden onder controle te krijgen.

Lokale initiatieven
Naar aanleiding van de Wereld Diabetes Dag
organiseert de gemeente Jette op 13 en 14 november een tentoonstelling over de ziekte in de
inkomhal van het gemeentehuis. Wie zich verder
wil informeren over diabetes kan er zich ook een
brochure van de Diabetes Liga aanschaffen. En
op vrijdag 14 november ten slotte kan iedereen
die dat wenst zich gratis laten testen op diabetes
door een verpleegster.

Wereld Diabetes Dag
13 & 14 november 2014:
tentoonstelling over diabetes
14 november 2014: gratis diabetestest
Inkomhal gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
Met de steun van de Schepen van Gezondheid Paul Leroy
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Duurzame ontwikkeling

Heymbosch: stand van zaken
Het is de afgelopen maanden een beetje stil geweest rond de Heymboschsite,
maar dat wil niet zeggen dat er niet gewerkt wordt…

E

ven ter herinnering, momenteel wordt de
Heymboschsite, een zone van hoge biologische waarde, heraangelegd in het kader
van Agenda 21. De werken werden beëindigd en
hiermee is ook de eerste fase van het project afgelopen.
Er wordt nu druk gewerkt aan de inhoud van
de didactische panelen die begin 2015 zullen geplaatst worden. De informatiepanelen over de opmerkzame fauna en flora van de site geven een
woordje uitleg aan groot en klein over het fascinerende leven dat de Heymboschsite herbergt.
Begin 2015 zal er tevens een nieuwe infoavond worden gepland over het verdere verloop
van het project. Hierover verneemt u zeker meer
de komende maanden.

Week van de Fairtrade 2014: een terugblik

D

it jaar vond de Week van de Fairtrade
plaats van 1 tot en met 11 oktober en de
Jettenaren hebben het geweten! Of het
nu het chocoladeparcours in de bib was, de Fairtrade Topchef wedstrijd in de Jetse restaurants
of het eerste salon van het Fairtradetoerisme, de
opkomst was talrijk! Ook de Jetse scholen waren
van de partij en sloten de week af met een (h)eerlijke bananensmoothie.
Op de uitslag van de Fairtrade Topchef is het
nog even wachten tot december. Wij houden u op
de hoogte !

Duurzame ontwikkeling
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Duurzaamheidsfeest ‘Take Time’
Op 22 november 2014 neemt Jette de tijd!
Voor de 5de editie hebben de organisatoren van het duurzaamheidsfeest een aantrekkelijk
programma in elkaar gebokst. Jong en oud nemen de tijd en genieten van tal van workshops
en naar goede gewoonte wordt de dag afgesloten met een groot spektakel.

H

et duurzaamheidsfeest is een niet te missen najaarsevenement voor jong en oud.
GC Essegem opent al om 13.30 uur zijn
deuren omdat voor bepaalde workshops een voorafgaande inschrijving noodzakelijk is (zie hieronder). De workshops zelf starten om 14 uur en om 18
uur staat de afsluiter gepland: ‘Mister K’, een groot
spektakel met mime, clowns en jongleurs. Vzw Eat
zorgt de hele tijd voor (h)eerlijke hapjes en drankjes.
Een overzicht van de diverse workshops:


SLOW FOOD *
Neem je tijd voor een stevig ontbijt met quinoa + theoretische uitleg over de heilzame effecten van zuurdesembrood



KALARIPAYAT
Indische gevechtssport



ANTI-VERSPILSMOOTHIES



DANS OUDER-KIND *



MEDITATIE



KNUTSELWORKSHOP BOEKKLOK



TAICHI



HAIKU
Leer je eigen haiku’s schrijven.



NATUURLIJKE COSMETICAPRODUCTEN *
Maak je eigen reinigende crème, douchegel en
bodymelk op basis van natuurlijke producten.

• TEDDYBEERTJES MAKEN
Brei of naai je eigen knuffel.


VERTELATELIER VOOR KINDEREN *

* Inschrijven verplicht (via e-mail of telefoon of
ter plaatse vanaf 13.30u)

DUURZAAMHEIDSFEEST ‘TAKE TIME’
Zaterdag 22 november 2014
13.30u: inschrijvingen voor de workshops
14u: workshops
18u: spektakel Mister K

GC ESSEGEM
Leopold I-straat 329
Gratis toegang

Info en inschrijvingen:
Cel Duurzame Ontwikkeling
ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.03

Een initiatief van de schepen van duurzame ontwikkeling Christine Gallez, in samenwerking met de culturele centra en bibliotheken van Jette
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Van 22 tot 30 november:
Europese Week van de Afvalvermindering
Het afval dat we dagelijks weggooien maakt dat de bestaande afvalberg stilaan gigantische
proporties begint te krijgen. Van 22 tot 30 november 2014 mobiliseert heel Europa om het
tij te doen keren. Ook de gemeente Jette draagt haar steentje bij met 3 initiatieven.
Donderdag 27 november
Composteren met
een wormenbak

Zaterdag 22 november
Opendeur wijkcompost
Expo

Woensdag 26 november
Inhuldiging
Give Box

Composteren op een appartement, kan dat? Ja, dankzij een
wormenbak. Een klein plaatsje
in de keuken, onder de spoelbak of op het balkon volstaat
om met deze propere en eenvoudige oplossing tot 1/3 afval
te besparen en gratis vloeibaar
voedsel voor uw planten te produceren. Kom er alles over te
weten op de infoavond over wormcomposteren
en maak kans op een gratis design wormenbak.

Op deze opendeurdag krijgt u de kans om
de compostmeesters te ontmoeten en hen
te bestoken met al uw vragen rond composteren. Aan de hand van didactisch materiaal
komt u ook te weten hoe composteren precies werkt. Er zal ook allerlei informatie beschikbaar
zijn
over
het
project
‘wijkcompost’.
Wie niet aanwezig kan zijn op deze opendeur maar toch geïnteresseerd is in het project, kan contact opnemen met de
verantwoordelijke op 0475.56.98.16 of via compost-jette@hotmail.com.

De Give Box is een publieke ‘doorgeefkast’ waar
Jettenaren vanaf 26 november boeken, dvd’s en
(recente) vakbladen kunnen achterlaten
of gratis meenemen. De Give
Box zal te vinden zijn in de inkomhal van het gemeentehuis.

Infoavond wormcomposteren
(presentatie in het Frans)
Donderdag 27 november om 19u
Nederlandstalige bib
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis toegang
Meer info:
cmeeus@jette.irisnet.be 02.422.31.03

Opendeur wijkcompost Expo
Zaterdag 22 november 2014, van 14 tot 18u
Wouterspaviljoen
A. Woutersstraat 12
Gratis toegang

Inhuldiging Give Box
Woensdag
26 november 2014 om 12u
Inkomhal gemeentehuis
Wemmelsesteenweg
100
Meer info:
cmeeus@jette.irisnet.be 02.422.31.03

Nieuw collectief compostinitiatief in Jette
Op zaterdag 27 september hield niet alleen La Coupole Bruxelloise de l’Autisme opendeur,
maar vond ook de inhuldiging plaats van een nieuwe collectieve compostsite, een
gezamenlijk initiatief van het autismecentrum en het wijkcomité Magritte.

D

e compostsite bevindt zich in de tuin van
La Coupole Bruxelloise de l’Autisme in de
Esseghemstraat nummer 103. Tijdens de
inhuldiging beloofde het wijkcomité Magritte
meteen ook de buurtbewoners te sensibiliseren
en aan te moedigen om een vorming te volgen bij
de compostmeesters. De initiatiefnemers benadrukten ook het sociale belang van het initiatief,
met name de toenadering tussen de buurtbewoners en de volwassen autisten die onlangs hun intrek namen in het gloednieuwe centrum.
Ten slotte werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een dankwoordje te richten aan een
aantal instanties: Leefmilieu Brussel, de gemeente Jette, vzw Worms en collega-composteerders uit de gemeente.
Meer info: comitemagritte@gmail.com

Duurzame ontwikkeling
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Bespaar op uw energiefactuur

Gas-elektriciteit: Durf vergelijken!
Energie neemt een serieuze hap uit ons gezinsbudget. Het loont dus meer dan de moeite
om de energieleveranciers te vergelijken. Midden november helpt men u in het Energiehuis
West om de juiste – lees goedkoopste – keuze te maken.

D

e energiemarkt biedt een ruim aanbod
energieleveranciers en verschillende soorten contracten. Wil u zeker zijn dat u de
juiste keuze gemaakt hebt? Kom dan in november
langs bij het Energiehuis West voor de informatiecampagne “Gas-elektriciteit: Durf vergelijken!”. Er
worden infosessies georganiseerd om u te helpen
de marktprijzen te vergelijken en op zoek te gaan
naar de meest geschikte leverancier.
Deze nationale informatiecampagne “Gaselektriciteit: Durf vergelijken!” wordt georganiseerd door de FOD Economie. In Jette kan u op
maandag 17 november, dinsdag 18 november en
vrijdag 21 november terecht in het Energiehuis
West op de Léon Theodorstraat.

Een campagne? Voor wie?
• U weet niet hoe u verschillende energieleveranciers moet vergelijken?
• U weet niet hoe u kan veranderen van leverancier of tariefformule?
• U bent bang voor veranderingen of moeilijkheden?
• Wenst u meer informatie over de beschikbare
vergelijkingstools?
• Hebt u geen toegang tot de vergelijkingstools
(bijvoorbeeld via internet)?

Hoe deelnemen?
Kom op maandag 17 november, dinsdag 18 november of vrijdag 21 november naar het Energiehuis West en breng uw laatste jaarlijkse gas- of
elektriciteitsfactuur van uw huidige energieleverancier mee.
Tijdens de infosessies zal de energieadviseur,
in samenwerking met de FOD Economie, u helpen
de tools beschikbaar op het internet te gebruiken
om zo de verschillende leveranciers van gas en
elektriciteit te vergelijken. Zo kan u zelf uw keuze
maken, en dit met kennis van zaken (prijs, vast of
variabel contract, dag-/nachttarief, groene energie,...).

Meer info over de campagne:
02.422.31.10
arousseau@jette.irisnet.be –
http://economie.fgov.be
Meer info over energieleveranciers:
Infor Gaz Elec
02.209.21.90 – www.inforgazelec.be
Informatiecampagne
“Gas-elektriciteit: Durf vergelijken!”
Maandag 17 november van 12u tot 18.30u
Dinsdag 18 november van 9u tot 17u
Vrijdag 21 november van 12u tot 17u
Energiehuis West
Léon Theodorstraat 151

Donkere wintermaanden

Opgelet in het verkeer
De donkere wintermaanden komen eraan. In het verkeer betekent dit dat we extra waakzaam
moeten zijn. ’s Ochtends en ’s avonds is het donker, hetgeen de zichtbaarheid beperkt.
Zorg er als bestuurder dus voor dat je extra voorzichtig bent en als voetganger dat je
extra zichtbaar bent. Dat geldt ook en vooral voor kinderen.

E

lk jaar worden voetgangers aangereden
omdat een automobilist ze in het donker
niet tijdig opmerkt. Kinderen zijn daarenboven kleiner van gestalte. Ze vallen minder snel
op in het verkeer en lopen dus extra risico. Zelfs
als je als voetganger een naderende auto opmerkt, is het nog niet zeker dat die automobilist
jou gezien heeft. Om de kans op een ongeval te
verkleinen wees je dus best extra voorzichtig en
zorg je er zeker voor dat je gezien wordt als je op
straat komt, vooral tijdens het winterseizoen.

De gemeente Jette en de preventiedienst besteden heel wat aandacht aan de veiligheid van
de leerlingen. Daarom wordt dit jaar opnieuw de
preventiecampagne “winter = beperkte zichtbaarheid = voorzichtigheid” gelanceerd. Binnenkort wordt de flyer, die de leerlingen en ouders
erop wijst nog voorzichtiger te zijn gedurende de
winterperiode, uitgedeeld in alle Jetse scholen.

Een initiatief van de preventiedienst, met de steun van de
Schepen van Preventie Benoît Gosselin
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Economisch leven

Slotenmaker Madani
Mondtotmondreclame: de sleutel tot succes
Zo’n anderhalf jaar geleden verhuisde slotenmaker Madani van de Wemmelsesteenweg naar
de de Smet de Naeyerlaan, een operatie die de zaak probleemloos overleefde. De in hoofdzaak
Jetse klanten wisten zaakvoerder Mohamed Madani vlug te vinden op zijn nieuwe stek.
gië”, legt hij uit. Elk jaar wordt er ook een conferentie georganiseerd samen met andere nationale federaties. Daar wordt gekeken welke
producten er in andere landen op de markt zijn
en worden er ideeën uitgewisseld om de inbraakbeveiliging te optimaliseren. Want over de noodzaak voor een doorgedreven beveiliging van onze
woningen is Mohamed Madani formeel: “Inbrekers organiseren zich alsmaar beter en hun inventiviteit kent geen grenzen. Zo was er ooit het
geval van een inbraak in een reisbureau louter en
alleen om het klantenbestand te ontvreemden om
te kunnen achterhalen wie wanneer op reis ver-

“

DE NOODZAAK VOOR EEN
DOORGEDREVEN BEVEILIGING VAN
ONZE WONINGEN IS ESSENTIEEL.
INBREKERS ORGANISEREN ZICH ALSMAAR
BETER EN HUN INVENTIVITEIT KENT
GEEN GRENZEN

”

N

a 8 jaar is de slotenmakerij van Mohamed
Madani een begrip geworden in Jette.
Maar de zaak heeft wel een voorgeschiedenis die bijna 20 jaar teruggaat en begon in
Laken, met een tussenstop in Elsene. “Dat we hier
in Jette beland zijn, is eigenlijk puur toeval”, weet
Mohamed Madani te vertellen. “Het had evengoed
Ganshoren of Koekelberg kunnen zijn. We zochten
gewoon een gemeente waar het rustig wonen is en
waar handelaars met open armen ontvangen worden. En dat is uiteindelijk Jette geworden.”

Beveiliging
Mohamed Madani was in een vorig leven wat
we tegenwoordig gerust een bodyguard kunnen
noemen. “Net als bij voetballers is dat een beroep
dat je maar tot je 30-35 jaar volhoudt”, vertelt hij.
“Daarom heb ik mezelf tijdig omgeschoold tot slotenmaker en zette ik zo de stap van de beveiliging
van personen naar de beveiliging van onroerend
goed. Zowat driekwart van mijn familie, waaronder mijn twee broers, heeft trouwens van ver of
van dichtbij iets met beveiliging te maken.”

Gemotoriseerd
In zijn slotenmakerij krijgt Mohamed Madani de
hulp van leerjongen Fabian en technicus Lorenzo,
ook wel ‘Il Magnifico’ genoemd. “Lorenzo is samen
met mij verantwoordelijk voor de herstellingen ter
plaatse. Meestal gaat dat over dringende herstellingen, want als mensen zonder sleutel voor een
gesloten deur staan, zijn ze meestal niet bereid
geduld te oefenen tot ’s anderdaags”, lacht de
sympathieke zaakvoerder die zich voor zijn job
trouwens verplaatst met zijn motorfiets. “Dat
beeld van de slotenmaker-met-de-motorfiets is in
Jette heel vertrouwd bij onze klanten. In zoverre
zelfs dat in de begindagen van Lorenzo de mensen argwanend waren toen hij bij hen langskwam
met de auto voor een herstelling.”

Preventie
Naast de dagelijkse leiding over zijn zaak is
Mohamed Madani ook vice-voorzitter van de Nationale Slotenmakers Federatie. “Ik ben er verantwoordelijk voor de bepaling van de prijsmarges
van de tarieven van slotenmakers voor heel Bel-

trok om zo hun slag te slaan.” In deze optiek is de
slotenmaker trouwens zeer te spreken over de inspanningen van gemeente en politie om diefstalpreventie zoveel mogelijk onder de aandacht van
het publiek te brengen. “En als ze daarbij hulp
kunnen gebruiken of extra informatie nodig hebben, dan zijn ze hier altijd welkom”, besluit hij.
Of de goedlachse Jettenaar tot slot nog een
pittige anekdote klaar heeft? “Ooit werd ik ’s
avonds laat opgeroepen door een onbekend iemand die zijn sleutel kwijt was. Eenmaal ter
plaatse bleek de naam van de persoon te kloppen
met de naam op de deurbel, dus dacht ik met een
gerust geweten aan de slag te kunnen. De boormachine was nog maar net op toerental of de
deur ging met een ruk open en ik kreeg een welgemikte vuist in mijn gezicht. Bleek dat de man
die op mij beroep had gedaan zich wilde wreken
op zijn ex die er ondertussen een nieuwe vriend
met een stevige rechtse op nahield maar de naam
op de bel nog niet had aangepast…”
Madani
De Smet de Naeyerlaan 196
02.425.24.67
0475.50.30.93
0470.34.59.57
info@madani-serrurerie.be

Economisch leven
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Grote wedstrijd Shopping Jette
Winkel in Jette en win een elektrische fiets!
Naar goede gewoonte organiseert de handelaarsvereniging “Shopping Jette” tijdens de eindejaarsperiode opnieuw haar grote stempelwedstrijd. Om één van de vele prijzen binnen te
halen volstaat het te winkelen bij de deelnemende handelaars en 10 stempels te verzamelen.

D

e vereniging “Shopping Jette” waarbij
zowat 165 Jetse handelaars aangesloten
zijn, organiseert opnieuw haar grote
stempelwedstrijd van 1 december 2014 tot 31 januari 2015. Bij elke aankoop bij de deelnemende
handelaars krijgt u een stempel. Als u 10 stempels
hebt, is uw kaart vol en kan u één van de vele
mooie prijzen winnen. De gelukkigen kunnen opnieuw rekenen op 12.500 euro aan aankoopcheques die gaan van 50 tot 1.000 euro. Maar
veel Jettenaren zullen zich wellicht nóg meer
aangesproken voelen door de hoofdprijs van dit
jaar: 2 elektrische fietsen, 1 damesfiets en 1 herenfiets! Bovendien zijn de 2de en de 3de prijs telkens een elektrische vouwfiets.
Vergeet dus niet een kaart aan te vragen aan
een van de deelnemende handelaars, te herken-

nen aan de affiche die zal uithangen aan hun winkel. Elke kaart zal geldig gemaakt worden met
een stempel. Met tien stempels is de kaart vol.
Vermeld uw gegevens en laat de kaart achter in
de hiertoe voorziene urne. Vanaf dan maakt u
kans op een elektrische fiets of één van de aankoopcheques voor één van de tientallen deelnemende handelszaken van “Shopping Jette”. Hoe
meer deelnemingskaarten u indient, hoe meer uw
winstkansen verhogen.
Meer info:
André Electeur
Coördinator Handelsvereniging “Shopping
Jette”
Leopold I-straat 483
Tel: 0478.701.641

Nieuwe handelszaken te Jette
Elke maand stellen we u in Jette Info de nieuwe handelszaken voor die recent hun deuren openden in Jette. Deze maand zijn dat een tearoom, een juwelierszaak en een supermarkt. En dan
geven we ook nog graag mee dat de ‘solderie’ in de Léon Theodorstraat van eigenaar veranderd is
en voortaan als Star Discount door het Jetse handelsleven gaat.
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette of bent u verhuisd en wil u dit kenbaar maken via
Jette Info? Laat het ons dan weten via communicatie.1090@jette.irisnet.be.

 Atelier Dehaeseleer
Juwelierszaak
Jetselaan 280
Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18u
02.425.86.89
chantaldehaeseleer@hotmail.com
www.bijouxdehaeseleer.be

 Star Discount

 Tatli’m

 Au Sucré Salé

Solderie
Léon Theodorstraat 52
Open van maandag tot zaterdag van 10 tot 19u
info@sentex.be
www.stardiscount.be

Supermarkt
Leopold I-straat 459-461
Open van maandag tot zaterdag van 9 tot 20u
0486.66.33.72

Tearoom
Lakenselaan 33
Open van dinsdag tot zaterdag van 9.30 tot 23u
en op zondag van 9.30 tot 20u
0485.83.52.53
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Sport en Economisch Leven

Go Jette 2015 komt eraan
Balans na een geslaagd jaar

H

et nieuw concept van de vzw Sport in
Jette, ‘Go Jette’ gedoopt, zag eind 2013
het levenslicht. De balans voor 2014 is alvast bijzonder positief: een jaargids, ontmoetingen
tussen sporters en handelaars en een evenement
dat een massa volk lokte.
Een van de doelstellingen van Go Jette was om de
sportwereld en de handelswereld samen te brengen. Maar Go Jette staat voor meer: de gezamenlijke organisatie van de uitzending van de
wedstrijden van de Wereldbeker 2014 op het Koningin Astridplein (meer dan 28.000 bezoekers), investeringen in het voetbalterrein op de



Tijdens de recepties worden er vele geschenken uitgedeeld
(vb: designkicker, aangeboden door Momentum Loft).



Go Jette heeft geïnvesteerd in het voetbalterrein op de
Esseghemsite.



De recepties van Go Jette brengen de sporters en handelaars
samen.

Esseghemsite, specifieke hulp aan sportclubs in
moeilijkheden, 3 recepties voor de sporters en handelaars, het aanleggen van een financiële reserve
voor de aankoop van nieuw materiaal voor het toekomstige sportcomplex,…
U ontving eveneens de jaargids ‘Go Jette’ die de
Jetse sportclubs hernam, de gegevens van de adverterende handelaars en nuttige gemeentelijke informatie. De voorbereiding van de editie 2015 van
deze jaargids start in de maand november 2014 om
in februari 2015 te kunnen verschijnen.

Projectoproep en nieuwigheden
Go Jette blijft verder investeren in de Jetse sportwereld. Er zal een projectoproep gelanceerd worden onder de sportclubs om sportprojecten te
ontwikkelen met een sociaal karakter of ter ondersteuning van hun leden. De praktische details van
deze oproep verschijnen binnenkort op de website
gojette.be.


De jaargids Go Jette herneemt de sportclubs, de gegevens van
de adverterende handelaars en nuttige gemeentelijke informatie



De jaargids 2015 zal als papieren versie beschikbaar zijn, maar deze nieuwe editie, met de gegevens (adres en telefoonnummer) van de Jetse
handelaars en zelfstandigen, zal ook online te vinden zijn op gojette.be.
U wenst te adverteren in de Go Jette 2015? (Gemeentelijke verdeling van 25.000 exemplaren)
Neem dan contact op met Alain Wilbaux – awilbaux@jette.irisnet.be – 02.423.12.49 .
Go Jette is een initiatief van de vzw Sport in Jette, voorgezeten
door Gianni Marin

De uitzending van de wedstrijden van de Wereldbeker op het Koningin Astridplein lokte meer dan 28.000 personen en werd gerealiseerd met de steun van Go Jette.

Jette, een bruisende gemeente

29 november 2014

Sinterklaas in Jette
Op 29 november komt de Sint langs in Jette. In een open
koets verwelkomt hij alle brave (en andere) kinderen op het
Koningin Astridplein en op de Colruytparking.

O

p 6 december springen alle kindjes vol
ongeduld uit hun bed, benieuwd naar
wat de Sint hen gebracht heeft van
speelgoed en lekkers. Om zijn werk voor te bereiden en om de kindjes al eens te ontmoeten is de
Sint reeds ruime tijd vooraf in het land. Samen
met zijn zwarte pieten maakt hij op zaterdag 29
november een tocht in Jette, in zijn open koets.
Met zijn trouwe helpers houdt hij halt op het Koningin Astridplein, om 16u, en op de Colruytpar-

king, om 17u. De gedroomde gelegenheid voor
de kindjes om Sinterklaas nog even te herinneren aan wat hun favoriet cadeautje zou zijn.

Een initiatief van de vzw 'Promotie van Jette', voorgezeten
door Eric Demarbaix, en de handelaarsvereniging 'Shpping
Jette', met de steun van de Schepen van Economisch Leven
en Animaties Bernard Lacroix

12 tot 14 december 2014

Sfeervolle Kerstmarkt
op het Kardinaal Mercierplein

E

indejaar staat steevast garant voor sfeer
en gezelligheid. Midden december kan u
zich op het Kardinaal Mercierplein laten
onderdompelen in de kerstsfeer, tijdens de traditionele kerstmarkt.
De Jetse kerstmarkt, in de schaduw van de
mooi versierde Sint-Pieterskerk, combineert
sfeervolle chalets met animatie. De zowat 30 chalets bieden eindejaarsartikelen, heerlijke hapjes
en drankjes aan, terwijl er op het plein drie dagen
lang allerlei animatie plaatsvindt. Voldoende redenen om een bezoekje te brengen aan de kerstmarkt en in feeststemming te geraken.

Van geschenkideeën tot
muzikale animatie
Het plein zal in de typische kerstsfeer baden.
Zo is er ondermeer muzikaal vuurwerk en een
gospeloptreden gepland. Daarnaast kan u rondkuieren op de kerstmarkt, waar geschenkideeën,
etenswaren en eindejaarsartikelen uitgestald
staan.
Op vrijdag vindt om 18u de officiële opening
plaats met de ‘Fanfare du Meyboom’. Om 20.30u
vindt het muzikaal vuurwerk plaats. Op zaterdag
is er tussen 14u en 17u de muzikale animatie ‘The
Christmas Toys’, gevolgd door het gospeloptreden ‘Joy!’ tussen 17u en 19.30u. Op zondagnamiddag is er de muzikale animatie met ‘De Kerstman

en zijn Sparrevrouwtjes’ en ‘De Kabouterfanfare’.
Sfeer gegarandeerd dus op de Jetse kerstmarkt.
Zeker een bezoekje waard.
Een initiatief van de vzw “Handel en Jaarlijkse Jetse Markt”,
voorgezeten door Michèle Gavilan, met de steun van de Schepen van Economisch Leven en Animaties Bernard Lacroix

Kerstmarkt Jette
Kardinaal Mercierplein
Vrijdag 12/12 van 17u tot 22u
Zaterdag 13/12 van 14u tot 22u
Zondag 14/12 van 10u tot 18u

| 25

26 |

Jette, een bruisende gemeente

50 jaar Jettenaar
Trouwe Jettenaren in de bloemetjes gezet

J

ette is een aangename plek om te verblijven. Dat zeggen wij niet, maar wel de Jettenaren die reeds 50 jaar in onze
gemeente wonen. Op 27 september 2014 werden
deze trouwe Jettenaren in de bloemetjes gezet.
Vele mensen verhuizen verschillende keren in
hun leven, waarbij ze vaak ook van gemeente veranderen. Als ze gaan samenwonen of trouwen,
voor hun werk, om dicht bij de school van de kinderen te wonen,... Er zijn echter uitzonderingen
die jarenlang trouw blijven aan de gemeente waar
ze wonen. Dit mag gerust eens in de bloemetjes
gezet worden. Daarom organiseerde de gemeente Jette op 27 september een huldigingsreceptie voor de Jettenaren die reeds sinds 1964 in
onze gemeente wonen. Deze Jettenaren die
reeds 50 jaar trouw zijn aan onze gemeente ontvingen uit de handen van het College van Burgemeester en Schepenen en de OCMW-voorzitster
een medaille en een bloemetje. Nadien kon er nog
wat nagepraat worden bij een drankje en een
hapje.

Jaren van gedeeld geluk

Z

aterdag 4 oktober zette de gemeente
Jette haar jubilarissen in de bloemetjes
en bracht ze hulde aan 26 koppels die 50,
55, 60 en zelfs 65 jaar getrouwd zijn. Gemeentelijke mandatarissen, medewerkers van de dienst
Burgerlijke Stand en het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap hadden zich voor de gelegenheid piekfijn uitgedost.

Na een welkomstwoord van de Ambtenaar van
de Burgerlijke Stand Claire Vandevivere mochten
de koppels één voor één naar voor komen om een
kader en een fles in ontvangst te nemen. Ze
waren allemaal op hun paasbest en straalden van
geluk. Achtereenvolgens kwamen de gouden (50
jaar), de orchideeën (55 jaar), de diamanten (60
jaar) en de briljanten (65 jaar) jubilarissen aan de

beurt, de één al wat kwieker dan de andere. Omringd door hun familie werden de koppels hartelijk
gelukgewenst
door
verschillende
gemeentelijke mandatarissen. Na afloop werd het
glas geheven op zovele jaren geluk samen.

Senioren
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18 november 2014: Seniorensalon
Dit najaar heeft de gemeente Jette een primeur in petto voor haar senioren: de allereerste
editie van het Seniorensalon. Dit tweetalig initiatief slaat op 18 november zijn tenten op in de
Gemeentelijke feestzaal en zal er naast koffie en gebak vooral veel informatie serveren.

L

entefeesten, uitstappen naar concerten,
kerstfeesten, 55+-festivals, de Jetse senioren zijn altijd al verwend geweest met als
het op activiteiten met een hoge amusementsfactor aankomt. Daarom dat de Sociale coördinatie
van Jette, het OCMW en de gemeente de handen
in elkaar geslagen hebben om een seniorennamiddag te organiseren waar het informatieve luik op de
eerste plaats komt, maar tegelijkertijd toch voor een
gezellige omkadering te zorgen.

Infostands
Het Seniorensalon is een gloednieuw initiatief
dat plaatsvindt op dinsdag 18 november 2014, van
12 tot 16.30 uur. Op diverse infostands zal u er terecht kunnen voor informatie en antwoorden op

al uw eventuele vragen rond activiteiten voor senioren, sociale zaken, rechten, paramedische
hulp,… En om de innerlijke mens te versterken
worden broodjes en gebak voorzien aan democratische prijzen. Maar er staan ook zang en dans
op het programma, want het moet ten slotte
vooral een gezellige namiddag worden…
Seniorensalon
Dinsdag 18 november 2014, van 12 tot 16.30u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 6
Toegankelijk voor minder mobiele personen
Meer info:
Carmen Demeyer
02.423.12.67 – cademeyer@jette.irisnet.be

Een initiatief van De Sociale coördinatie van Jette, met de steun
van de Voorzitster van het OCMW Brigitte De Pauw,
het College van Burgemeester en Schepenen, de Schepen van
Nederlandstalige Senioren Brigitte Gooris,
de Schepen van Franstalige Senioren Paul Leroy

Jubilarissen of Eeuweling?
Dat wordt gevierd!
Hebt u de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of overschreden? Viert u binnenkort uw 50, 55, 60, 65, 70 jaar (of meer) huwelijk? Als u dat
wenst, kan het gemeentebestuur u helpen om van dit feest iets bijzonders te maken, door u tijdens een viering in de bloemetjes te zetten.
Het volstaat om uw aanvraag zes weken voor de datum van uw (huwelijks)verjaardag in te dienen bij de Ambtenaar van de burgerlijke stand
(02.423.12.05) of bij de gemeentedienst burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette – tel.: 02.423.12.71).

Gouden
bruiloft
Mr. en Mevr. Regnier-Grégoire

Honderdjarige
Mevr. Maria Vermeulen
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Senioren

Het seniorenkerstfeest
zit er weer aan te komen!
Het traditionele kerstfeest van de Jetse senioren vindt dit jaar plaats op 9 en 10 december.
Reserveren voor één van deze data kan enkel op 20 en 27 november en 4 december.
Maar wacht niet te lang om zeker te zijn van een plaatsje, want voor het kerstfeest loopt het
ieder jaar storm…

M

idden december is het weer tijd voor
het grote kerstfeest voor de Jetse senioren. Ook dit jaar belooft het weer een
grote show te worden waar kwaliteit de bovenhand haalt. We kunnen u alvast verklappen dat er
een goochelspektakel en een cabaretgedeelte
voorzien is. Tijdens het feest krijgt u een lekker
stukje taart en een geurig kopje koffie aangeboden.

Kerstfeest senioren
Dinsdag 9 of woensdag 10 december 2014 om 14u
(deuren: 13.30u)
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
1ste verdieping (lift aanwezig)

Gratis toegang
Meer info:
Carmen Demeyer
02.423.12.67 – cademeyer@jette.irisnet.be
Een initiatief van Schepenen van Senioren Brigitte Gooris en
Paul Leroy

Data inschrijvingen beperkt!
Het feest vindt opnieuw plaats op twee opeenvolgende namiddagen, meer bepaald op 9 en 10 december. Het programma is telkens identiek en de
voorstellingen zijn tweetalig. U kan zich inschrijven op
20 of 27 november of 4 december, telkens van 13.30
tot 15.30u, bij de dienst Senioren, Gemeentehuis van
Jette, Wemmelsesteenweg 100 (verdieping ET).

Senioren en verkeer
Mobiliteit en verkeersveiligheid bij 65plussers
Sinds begin oktober kunnen senioren zelf hun rijvaardigheid nagaan met behulp van een onlinechecklist van vijftien vragen die onder meer peilen naar hun kennis van de verkeersregels,
reactievermogen en eventuele moeilijke verkeerssituaties.

O

ok al zijn senioren zo gezond en fit
als nooit tevoren, toch gaan een aantal
functies op hogere leeftijd achteruit.
Daarom willen het BIVV hen sensibiliseren voor
mogelijke problemen met rijvaardigheid. Uit onderzoek blijkt immers dat bij bestuurders vanaf
65+ het risico op dodelijke ongevallen al verhoogd is (tegenover de gemiddelde bestuurder).
Vanaf 75 jaar hebben bestuurders een bijna even
groot risico als de heel jonge bestuurders tussen
18 en 24 jaar: namelijk bijna 4 keer zo hoog als
een bestuurder van middelbare leeftijd.

Rijvaardigheidstest
Om ouderen en hun omgeving te sensibiliseren
voor mogelijke problemen met hun rijvaardigheid
ontwikkelde het BIVV in samenwerking met
UHasselt een checklist. Aan de hand van 15 vragen kunnen ouderen hun “risicoscore” berekenen. De vragen peilen onder meer naar

verkeersgedrag en gewoontes, moeilijke situaties,
medische aspecten en overtredingen en ongevallen. Laat u niet afschrikken door de aard van de
vragen, het is het eindresultaat dat telt.

De test is online beschikbaar op
www.senior-test.be

Cultuur
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21 december 2014

Kerstconcert
Met kinderkoor Clari Cantuli en jeugdkoor Clari Cantus
Op 21 december vindt het traditionele Kerstconcert plaats in de Sint-Pieterskerk.
Dit jaar zijn het kinderkoor Clari Cantuli en het jeugdkoor Clari Cantus te gast.
De samenzang van deze beide, internationaal gerenommeerde koren in het unieke kader
van de kerk zal ongetwijfeld voor een bijzondere beleving zorgen.

H

et Kerstconcert is in Jette een traditie
geworden tijdens de eindejaarsperiode.
De combinatie van het sfeervolle kerkinterieur met de typische kerstliederen lokt telkens weer honderden toeschouwers. In het verleden stonden reeds grote namen van het Vlaamse
lied op het podium, zoals Dana Winner, Gunther
Neefs of Christoff. Dit jaar belooft het Kerstconcert nog straffer te worden, met het kinderkoor
Clari Cantuli en het jeugdkoor Clari Cantus.

Internationale concerten
Het koor Clari Cantuli bestaat reeds 25 jaar en
groeide uit tot een internationaal graag geziene
gast op koorfestivals en concerten. Het koor bestaat uit goed gestemde kinderen van 7 tot 12
jaar, die reeds in heel Europa gesmaakte optredens gaven.

“

HET 80-KOPPIGE KINDER- EN
JEUGDKOOR ZAL TRADITIONELE
KERSTLIEDEREN BRENGEN IN DE SFEERVOLLE KERK. EEN UNIEKE, EMOTIONELE
EN LOUTERENDE ERVARING

”

Vanaf 13 jaar kunnen de kinderen overstappen
naar het jeugdkoor Clari Cantus. De gemiddelde
leeftijd van dit jeugdkoor is 18 jaar. Hun repertoire

omvat koormuziek uit diverse stijlperiodes, van
oud tot 21ste-eeuw. Ook zij hebben reeds verschillende succesvolle concertreizen op hun actief.

Stille Nacht
Tijdens het Kerstconcert in Jette zullen er in totaal 80 kinderen en jongeren op het podium
staan. Ze brengen kerstliederen in meerdere
talen, in het Nederlands, Duits en Frans. Het wordt
een concert dat 1 uur non-stop doorloopt, waarbij
de liederen in elkaar overlopen. De ultieme klassieker Stille Nacht wordt de afsluiter van deze
unieke, emotionele en louterende ervaring.
Een initiatief van Schepen van Nederlandstalige Cultuur
Brigitte Gooris

Gezien de bijzondere affiche dit jaar is snel reserveren de boodschap. Tickets reserveren kan via
mail cultuur@jette.irisnet.be of via telefoon
02.423.13.73. De tickets liggen dan klaar aan de ingang.
Kerstconcert
Met kinderkoor Clari Cantuli
en jeugdkoor Clari Cantus
Zondag 21 december 2014 om 15 uur
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
Toegang: 10 / 5 euro
(12, +65, leden Jetse academie).
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Samenleving

Herdenking ’14-‘18
Jette houdt de herinnering levend
Midden september organiseerde de gemeente Jette een vier dagen durende herdenking van
de Eerste Wereldoorlog. Naast een academische zitting en een lezing, werd er op het Kardinaal Mercierplein ook een frontreconstructie geïnstalleerd.

D

it jaar herdenkt de hele wereld de 100ste
verjaardag van de aanvang van de
Groote Oorlog, het verschrikkelijk conflict
dat miljoenen mensenlevens eiste. De gemeente
Jette wou hulde brengen aan de vele slachtoffers
en de herinnering levend houden voor de volgende generatie. Door de medewerking van de
gemeentescholen is men in deze opzet ruimschoots geslaagd. Op vrijdag 12 september 2014
vond een herdenkingsmars plaats van het Gemeentehuis tot aan het Dodenmonument, op de
hoek van de Ontmijnerslaan en de Secrétinlaan.

Nadien vond er een academische zitting plaats op
het Kardinaal Mercierplein, in aanwezigheid van de
Nationale Federatie van Oudstrijders en verscheidene vertegenwoordigers van het College van Burgemeester en Schepenen. Op zaterdag 13 en
zondag 14 september kon men op het Kardinaal
Mercierplein een frontreconstructie ontdekken,
met loopgraven, soldaten, voertuigen, zandzakjes,… Op maandag 15 september ten slotte, ging
de lezing ‘Paysages en bataille’ dieper in op de ecoloische impact van de Eerste Wereldoorlog.
Een initiatief van Schepen van Oudstrijders Geoffrey Lepers

Exils 1914 op doortocht in Jette
Een artistiek burgerproject
‘Exils 1914’, het theaterproject van compagnie Maps was in september op doortocht in
het OCMW van Jette in het kader van de schrijfateliers. In december komt de ploeg opnieuw
langs, meer bepaald in het Centre culturel, en hoopt ze te kunnen samenwerken met BiblioJette en het opvangcentrum van het Rode Kruis.
Integrale vertoning in het Centre culturel

E

xils 1914 is een Franstalig theaterstuk dat
bestaat uit drie verweven verhalen over de
Grote Oorlog en ballingschap. Ze zijn geschreven door de acteurs Stéphanie Mangez, Philippe Beheydt en Emmanuel De Candido zelf. Maar
het is ook een burgerproject dat verschillende doelgroepen wil bereiken, niet alleen met het stuk,
maar ook via schrijfateliers, debatten, enz. Het
theaterstuk is alvast een werk over de Belgische en
de wereldgeschiedenis dat tot de verbeelding
spreekt en het publiek aan het denken zet.

Na de fijne samenwerking met het OCMW komt
het gezelschap op 2 december opnieuw langs in
Jette voor de integrale vertoning van ‘Exils 1914’.
Het spektakel draait rond 3 verhalen die elk een
standpunt over ballingschap vertolken. Het eerste
verhaal gaat over een Belg die gevlucht is naar
het buitenland, het tweede over Afrikaanse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog en het
derde over de jonge pacifist Victor V. die terugkeert naar zijn land. Na de verschillende uitwisselingen en ateliers worden er maand na maand
nieuwe getuigenissen, teksten en debatten aan
het spektakel toegevoegd. Het resultaat is te zien
op deze voorstelling in het Centre culturel.

Schrijfateliers in het OCMW-rusthuis
Emmanuel De Candido maakt deel uit van compagnie Maps en ligt aan de basis van ‘Exils 1914’. Tijdens de maand september kwam hij enkele keren
langs op het rusthuis van het OCMW en stelde hij
de bewoners voor om deel te nemen aan schrijfateliers rond de thema’s oorlog, ballingschap, reizen,… “We hebben verschillende activiteiten rond
schrijven georganiseerd om de verbeelding te stimuleren en herinneringen los te weken. Ik stelde
hen bijvoorbeeld voor om te antwoorden op brieven van leerlingen gericht aan ballingen. Het werd
een zeer pakkende ervaring!”, weet de acteur te

Met de steun van de Schepen van Franstalige cultuur Paul Leroy
en de Schepen van Oudstrijders Geoffrey Lepers

vertellen. Na drie schrijfateliers hebben de rusthuisbewoners een voorstelling bijgewoond van
het verhaal van Victor V., een van de kortverhalen
uit het spektakel ‘Exils 1914’, vertolkt door Emmanuel De Candido zelf. De voorstelling leidde tot hevige debatten en maakte heel wat emoties los.

Meer info:
Compagnie MAPS –
compagnie.maps@gmail.com –
www.facebook.com/CieMAPS
Exils 1914 (Franstalige voorstelling)
Dinsdag 2 december 2014 om 20u
Centre culturel – de Smet de Naeyerlaan 145
Reserveringen: Stéphanie Housiaux
02.422.31.13 – shousiaux@jette.irisnet.be

Cultuur
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Biënnale koorzang
La Missa Longa van Mozart
Het koninklijk koor ‘Les Chantres de Notre-Dame’ nodigt u uit om op 22 november te komen
luisteren naar een uitvoering van ‘La Missa Longa’ van Mozart. Vooraf zullen de leerlingen notenleer van de Jetse muziekacademie verschillende gospels en een aria van Mozart brengen.
koor voorstelt voor zijn concert van 22 november.
Begeleid door het orkest Oraccho brengt Les
Chantres de Notre-Dame er namelijk ‘La Missa
Longa’ van Wolfgang Amadeus Mozart. Op dit
monumentale sacrale stuk van het Oostenrijkse
genie zullen de solisten (sopraan Isabelle Masset,
alt Isabelle Everaert de Velp, tenor Joris Bosman
en bas Jean-Guy Devienne) hun talenten naar
hartenlust kunnen botvieren.

V

an bij hun oprichting heeft het koor ‘Les
Chantres de Notre-Dame’ talloze concerten gegeven, zowel in Jette als in verschillende steden in België. Dankzij zijn kwalitatief
hoogstaande prestaties was het koor al te gast op
talloze concerten die ondermeer bijgewoond werden door de Koninklijke familie en kon het prestigieuze solisten zoals Aga Winska of José Van

Damme uitnodigen. Momenteel wordt het koor
geleid door orgelist, pianist, orkestleider en componist Stéphane Goemans.

Monumentaal stuk
De rijke en geraffineerde romaanse architectuur van de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk
leent zich perfect voor het programma dat het

Info en reserveringen:
0474.24.50.99 – asbl.oraccho@yahoo.be
www.cnd-jette.be
Concert Les Chantres de Notre-Dame
Zaterdag 22 november 2014 om 20u
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk
Woestelaan
Prijs: 22 ¤/20 ¤ (voorverkoop)/
5 ¤ (kinderen -12 jaar)
Bedrag te betalen op BE18 3630 9265 6965
(mededeling ‘Reservering 22.11.14 + naam + aantal plaatsen’)

MA lanceert nieuw koor in Jette
Een intergenerationeel en multicultureel initiatief
Ben je tussen 7 en 107 jaar? Wil je andere generaties of culturen ontmoeten in het kader
een sympathiek project? Schrijf je dan in bij het koor MA en ontdek het plezier om
in harmonie te zingen in een intergenerationeel en multicultureel ensemble.

I

n Brussel stijgt zowel het aantal ouderen als
kinderen, een gevolg van de hogere levensverwachting enerzijds en de demografische
explosie anderzijds. Met deze constatering voor
ogen hebben de vzw Labolobo en het project ‘MA’
zich tot doel gesteld om de banden tussen de verschillende generaties aan te halen via workshops
voor ouderen en kinderen. Eén daarvan is het
koor MAchorale dat onlangs het licht zag in Le
Rayon Vert in Jette.

Alle leeftijden en alle genres
Met de hulp van Nadia Hidali, professioneel
koorleidster, wil Machorale vooral de nadruk leggen op het plezier om samen te zingen en die er-

varing te delen met het
publiek. De lessen vinden
plaats elke woensdag en
iedereen is welkom:
schoolgaande jeugd, ouders, grootouders, vrienden, alle generaties en
culturen door elkaar.
Doorgeven, communiceren, uitwisselen en delen
via koormuziek vormt de hefboom om naar de
andere te luisteren en hem te respecteren als een
(vocaal) individu dat anders is en bepaalde grenzen heeft. Ongeacht het niveau en de muzikale
stijl krijgt iedereen via de techniek van de klassieke zang de kans om te zingen.

De ideale gelegenheid om fijne mensen te ontmoeten in een multicultureel en intergenerationeel muzikaal kader.

Intergenerationeel koor MA
Elke woensdag, van 14 tot 15.30u
Prijs: 130 ¤/persoon per schooljaar
Le Rayon Vert
G. Van Huynegemstraat 32
Meer info:
www.labolobo.eu
www.facebook.com/mabrussels
Met de steun van de gemeente Jette
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15 en 16 november 2014

Dag van de Ambachten
Op 15 en 16 november vindt de 17de editie plaats van de Dag van de Ambachten. In Jette kan
u de creaties ontdekken van de keramiste Betty Moerenhoudt, de juweelontwerpsters Frédérique Coomans en Régine Bastin en van de mozaïst Jean-Christophe Duperron.

D

eze Dag van de Ambachten, in Brussel en
Wallonië, geeft de kunstliefhebbers, toekomstige ambachtslieden en nieuwsgierigen de kans om, in aanwezigheid van de
ambachtsman of –vrouw, de conceptuele en technische creatie van een kunstvoorwerp te ontdekken. Een atelier binnentreden, dat is de sfeer
opsnuiven, het kloppend hart van de artistieke
creatie voelen, waar kunde en creativiteit elkaar
ontmoeten.

dekken en de verschillende stappen in het atelier.
De kunstenares heeft ook Frédérique Coomans
en Régina Bastin uitgenodigd, die hun moderne
juwelen zullen voorstellen, in zilver en glazuur.

Mozaïekcreaties
De mozaïst Jean-Christophe Duperron van Art
Mosaïco neemt eveneens deel aan de Dag van de
Ambachten. U kan zijn mozaïekcreaties ontdekken, op de vloer en muren, maar ook decoratieve
en artistieke werken. Deze ambachtsman restaureert ook oude mozaïeken en organiseert regelmatig lessen en stages. Hij was ook een van de
drijvende krachten achter het mozaïekparcours
in de Magrittewijk.

Hedendaagse lijn
De Jetse keramiste Betty Moerenhoudt opent
haar tentoonstellingsruimte en haar atelier voor
het publiek dat zo haar keramiek kan ontdekken.
Haar zoektocht naar vormen vertaalt zich in een
hedendaagse lijn, waar esthetiek en bruikbaarheid gecombineerd worden. De vormen worden
samengevoegd om nieuwe composities te bekomen. Zo creëert ze serviezen, vazen, lampen,
prachtige theepotten,… Tijdens deze opendeurdagen kan u van 11u tot 19u het aardewerk ontDag van de Ambachten
Open atelier Betty Moerenhoudt
Henri Werriestraat 41
Jean-Christophe Duperron (Art Mosaïco)
Vanderborghtstraat 136
Meer info: www.betty-moerenhoudt.be
www.hughesrenier.be/irisart
www.frederiquecoomans.com
www.armosaico.be
www.journeedelartisan.be

8 november 2014

Stomende wereldmuziek op Jam’in Jette Indoor

B

ij aanvang van de zomer kan u jaarlijks genieten van het grootse festival Jam’in Jette.
In het najaar vindt het kleine broertje van
dit festival plaats, eveneens met stomende wereldmuziek op het programma. Op 8 november kan u in
het Centre culturel terecht voor Jam’in Jette Indoor.
Dit jaar vindt reeds de 9de editie plaats van
Jam’in Jette Indoor. De succesformule blijft ongewijzigd: muziek, sfeer en feest. Er staan 6 groepen op de affiche die de rijkdom van de
wereldmuziek laten ontdekken. Met Aboubakar
Traoré Trio (Burkina Faso), Tali Toké (Jazz/World),

Kinch & Rafiki (Congo/Blues/Folk), One Root
(Roots reggae), Tangawissi (World/Fusion) en The
Left Arm of Buddha (Exotica Style) komt de liefhebber van swingende, sfeervolle muziek uitgebreid aan z’n trekken. Wedden dat u binnen de
kortste keren aan het dansen slaat?
Jam’in Jette Indoor
8 november 2014 vanaf 18u
Centre culturel de Jette
de Smet de Naeyerlaan 145
8 euro toegang

Cultuur

Artiestenparcours d’Artistes 2015
Oproep kunstenaars en tentoonstellingsplaatsen

H

et laatste weekend van april 2015 vindt
de nieuwe editie van het Artiestenparcours d’Artistes plaats in Jette. De inschrijvingen zijn van start gegaan en alle
schilders, fotografen, beeldhouwers,… zijn van
harte welkom. Bent u geen kunstenaar, maar hebt
u wel een hart voor kunst? Dan kan u uw woning
misschien een weekend lang openstellen als tentoonstellingsplaats.

Kunstenaars
Op 25 en 26 april 2015 vindt de feestelijke 10de
editie plaats van het Jetse artiestenparcours.
Nieuw dit jaar is de website die alle deelnemers
herneemt op een overzichtelijke kaart en die een
virtuele wandeling mogelijk maakt langs het parcours. Daarom wordt de kunstenaars gevraagd
om meerdere werken door te mailen bij hun inschrijving, of een website waar het oeuvre van de
artiest te vinden is. De inschrijvingen gebeuren
voortaan trouwens online, via onze gemeentelijke
website.

len waar een kunstenaar zijn werken kan tentoonstellen (woonkamer, garage, tuin, uitstalraam winkel,...), dan kan u de organisatoren contacteren.
Niet alleen zal u een kunstenaar gelukkig maken,
maar u zal ook een fantastisch weekend beleven,
boordevol interessante ontmoetingen.

Culinaire talenten
Ook culinaire talenten zijn meer dan welkom.
U kan de bezoekers mee laten genieten van uw
kooktalent of als bistro of restaurant een artistiek
gerecht op uw menu zetten. Het culinair parcours
biedt de bezoekers de mogelijkheid om culinaire
hoogstandjes te proeven of tegen een voordelige
prijs een creatieve of hoogstaande maaltijd te
nuttigen. Zo komen ook de Bourgondiërs onder
de bezoekers aan hun trekken.
Inschrijven voor het Artiestenparcours d’Artistes kan via de gemeentelijke website
www.jette.be (doorklikken op Artiestenparcours
d’Artistes)

Tentoonstellingsplaatsen
Wenst u als Jettenaar bij te dragen tot het succes van het artiestenparcours? Als u tijdens het
kunstweekend een ruimte ter beschikking wil stel-

Een initiatief van de Schepenen van Cultuur Brigitte Gooris en
Paul Leroy, het Gemeenschapscentrum Essegem en le Centre
Culturel de Jette

| 33

34 |

Cultuur

GC Essegem Jette

Programma

Uit de Veren: ontbijttheater voor kinderen en ouders
Varia

Duurzaamheidsfeest:
Take Time
Zaterdag 22 november 2014,
vanaf 13.30u
Gratis toegang
Meer details: zie pagina 19

Gemeenschapscentrum
Essegem

Theater

De Toverfluit door
Theater Droommolen
Zondag 30 november 2014
Er is veel te beleven als je in het magische
bos van De Toverfluit stapt. Een jonge,
knappe prins is op zoek naar een prinses in
nood. Op zijn pad wordt hij vergezeld door
Papageno, de kleurrijke vogelvanger die zorgt
voor de vrolijke noot. Betoverde dieren, een
betoverende fluit. Maar pas op voor de donkere koningin van de Nacht, want voor haar
moet het licht altijd uit.
Theater Droommolen bewerkt Mozarts meest

populaire opera tot een grappig en spannend
sprookje voor kinderen van 6 tot 10 jaar boordevol muziek van Mozart.

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

Vanaf 6 jaar
Duur: 50 minuten
Voorstelling: 4 (-12j) / 6 euro
Ontbijt + voorstelling: 7 (-12j) / 10 euro
Ontbijt vanaf 8.30u (reserveren verplicht),
theater om 10.30u

Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
Met een leerlingenuitvoering en het jaarlijkse pannenkoekenfestijn kabbelt de Jetse Academie
Muziek – Woord – Dans rustig richting eindejaar. De respectieve data zijn 19 en 29 november.
Leerlingenuitvoering Muziek
Woensdag 19 november 2014 om 19u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Pannenkoekenfestijn
met optredens van de allerkleinste leerlingen
Zaterdag 29 november 2014 om 14u
Gemeenschapscentrum Essegem
Leopold I-straat 32

Inlichtingen:
Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
Wilgstraat 1
02.426.72.94
secretariaat@jetseacademie.be
www.jetseacademie.be

Jette, een bruisende gemeente
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Voorleesweek 2014: een verhaal in het
ArabischNederlands voor groot en klein!

E

lke maand houdt de Verteltrein halt in de
Nederlandstalige bibliotheek van Jette
voor een leuk voorleesuurtje voor klein en
groot. Op woensdag 19 november brengt de trein
een speciale gast mee die uit een bijzonder boek
zal voorlezen, en dat in het Arabisch. Zijn Nederlandstalige collega-verteller zorgt voor de vertaling en na het voorlezen leren we met z’n allen
enkele woordjes Arabisch. Alle kinderen tussen 5
en 8 jaar en hun mama’s en papa’s zijn van harte
welkom!

de noemer “Brussels reads Aloud” een meertalig
voorleesuurtje waarbij naast het Nederlands ook
telkens één van de vele andere talen die we in
Brussel horen, aan bod komt.

Meertalig voorleesuurtje met leuke
activiteiten
Woensdag 19 november 2014, van 15u tot 16u
Gratis toegang
Openbare Bibliotheek Jette
Kardinaal Mercierplein 6
Tel: 02.427.76.07
www.jette.bibliotheek.be

Tijdens de Voorleesweek organiseren alle Nederlandstalige Brusselse bibliotheken i.s.m. RIC
Foyer & Steunpunt Brusselse Bibliotheken onder

Bibliotheekweek:
De bibliotheek van Ted
In de grote online TEDbibliotheek vind je inspiratie over heel veel verschil
lende onderwerpen. Soms grappig, soms ernstig, soms snel, soms wat trager
maar altijd stof om over na te denken. En raad eens wie de bibliothecaris is in
de bibliotheek van Ted? U!

I

n het kader van de bibliotheekweek, die dit
jaar onder de slogan ‘iedereen bibliothecaris’
vaart, kan u in de Nederlandstalige bibliotheek
kennismaken met de online bibliotheek van Ted.
De leden van het beheersorgaan van de bib selecteerden voor u een aantal inspirerende filmpjes.

• En wat vindt u van Ted?
• We sluiten af met een drankje.
Een organisatie van het Beheersorgaan van de bibliotheek van
Jette met steun van het College van Burgemeester en Schepenen op initiatief van de Schepen van Vlaamse Gemeenschap
Brigitte Gooris.

Wat staat er op het programma?
• Een korte inleiding over Ted en zijn bibliotheek.
• De leden van het beheersorgaan tonen u enkele
van hun favoriete Ted talks en vertellen waarom
zij deze hebben gekozen.

De bibliotheek van TED
Vrijdag 14 november om 20u
Gratis toegang

Sint leest voor in bib

O

ndanks al hun drukke bezigheden vinden
Sinterklaas en Zwarte Piet toch nog een
plaatsje in hun hemelagenda om op zaterdagvoormiddag 29 november naar de Nederlandstalige bibliotheek te komen. Sinterklaas en Piet
staan er immers op om persoonlijk kennis te
maken met de fantastische lenertjes van de
jeugdafdeling. Ze hebben niet alleen wat lekkers mee voor iedereen, Sinterklaas leest ook
hoogstpersoonlijk een mooi winterverhaal voor.
Om 10.30 uur maken Sinterklaas en Zwarte
Piet hun opwachting, waarna de Sint zijn zelfgekozen verhaal aan de kinderen voorleest.
Tussen 11 en 12 uur deelt hij lekkers uit.
Bezoek Sinterklaas
Zaterdag 29 november om 10.30u
Gratis toegang

Een initiatief van de Schepen van Vlaamse Gemeenschap
Brigitte Gooris

Cultuur
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Van 1 tot 12 december 2014

Expo Pablo Ortiz
Latijns-Amerikaanse kunst in het gemeentehuis
Kleurenexplosie

P

ablo Ortiz zag in 1981 het levenslicht in
Guatemala en ontwikkelde al snel een
passie voor de schilderkunst. Het leven en
de liefde brachten hem naar Jette, waar u begin
december zijn kleurrijke kunst kan ontdekken in
het Gemeentehuis.

Kunstenaarsfamilie

De folklore en de culturele rijkdom van zijn
thuisland vormen een grote inspiratiebron voor
zijn werken. Nadat hij vooral met aquarel en Chinese inkt werkte, verkiest hij uiteindelijk olieverf
om zijn ideeën op doek te zetten. Het resultaat
zijn abstract figuratieve werken, met een ware
kleuren- en vormenexplosie. Zijn voorkeur gaat
eveneens steevast uit naar grote formaten.
Intussen zijn zijn werken over de hele wereld
te bewonderen. Zijn laatste expo vond plaats in
het Europees Parlement. U kan zijn schilderijen
begin december zelf ontdekken in het Gemeentehuis. Een absolute aanrader.

Pablo Ortiz wordt geboren in een kunstenaarsfamilie. Hij krijgt de liefde voor de schilderkunst
mee met de paplepel en vindt in het tekenen en
het schilderen al snel een gedroomd expressiemiddel. Hoewel hij beïnvloed wordt door de kleurrijke werken van zijn vader, Miguel Ortiz, die
tevens zijn mentor was de eerste jaren, ontwikkelt

Expo Pablo Ortiz
Schilderijen
Van 1 tot 12 december
Inkomhal van het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur

Van 1 tot 12 december kan u in de inkomhal van
het Gemeentehuis genieten van Latijns-Amerikaanse kunst. De Guatemalteek Pablo Ortiz stelt
zijn werken tentoon, die de rijke cultuur en folklore van zijn thuisland weerspiegelen.

hij al snel een eigen signatuur. Op zijn vijftiende
stelt hij voor het eerste zijn schilderijen tentoon.
Later perfectioneert hij zich, ondermeer aan de
kunstschool in Guatemala.

Van 8 tot 16 november 2014

Expo Vesna Spoljaric en Pascal Jenard

V

an 8 tot 16 november kan u in de Abdij van
Dielegem genieten van de duotentoonstelling van Vesna Spoljaric en Pascal Jenard.
De expressieve sculpturen van de Anglo-Kroatische
kunstenares vormen een mooi tegengewicht voor
de kleurrijke werken van de Jetse schilder Jenard.

Complexiteit van het menselijk wezen
Vesna Spoljaric is een intrigerende kunstenares die reeds een indrukwekkend oeuvre bij elkaar schilderde, maar die eveneens bijzondere
beelden creëert. Het zijn deze fascinerende sculpturen die ze tentoonstelt in de Abdij.
De artieste is van Kroatische afkomst en woonde
eveneens jarenlang in Londen. Ze had reeds verscheidene internationale tentoonstellingen achter
de rug vooraleer ze zich in België vestigde. Haar
sculpturen vormen een commentaar op de paradox
van de menselijke relatie en de complexiteit van de
verschillende facetten van het menselijk wezen. Het
resultaat zijn krachtige beelden die een hevige emotie kunnen oproepen bij de toeschouwer.

Emotie staat centraal
Bij het werk van Pascal Jenard staat de emotie
eveneens centraal. Deze emotie vertaalt zich in
kleurrijke doeken. De schilder geeft zijn universum
weer via enerzijds een lineaire, ontmantelde wereld
en, anderzijds, architecturaal kubisme. De visuele
elementen veroorzaken een specifieke energie binnen de werken. De toeschouwer die zich openstelt,
kan de achterliggende verhalen oppikken of er zijn
eigen geschiedenis en gevoel aanhaken.
De werken zullen prachtig tot hun recht komen
in het bijzonder interieur van de Abdij van Dielegem. Een absolute aanrader voor dit najaar.

Expo Vesna Spoljaric en Pascal Jenard
Van 8 tot 16 november 2014
Vernissage op 7 november om 19u
Finissage op 16 november om 15u
Abdij van Dielegem – Tiebackxstraat 14
Van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en
van 14u tot 17u

Met de steun van de Schepen van Franse Gemeenschap
Paul Leroy
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Nog tot 25 januari 2015

Expo Marek Kus in Atelier 34zero
Nog tot 25 januari 2015 kan u in Atelier 34zero terecht voor de expo van Marek Kus.
Deze Poolse kunstenaar werkt voornamelijk met zwarte kleurnuances en past in de passie
van het museum voor het zwart in de beeldhouwkunst.

D

it najaar wijdt Atelier 34zero een solotentoonstelling aan Marek Kus. In zijn achromatisch
grafisch
werk
staan
zwartschakeringen centraal. De expo past dus
perfect binnen het onderzoek naar zwart in de
kunst dat het atelier reeds jaren voert.

Atelier 34zero
Nieuwe naam, nieuwe uitdagingen

Hypnotiserend werk
De werken van Marek Kus zijn sober, door het
beperkte kleurgebruik, maar toch zwaar geladen.
De menselijke vorm wordt bewerkt en herleid tot
de essentie. Als er nog slechts een ruwe vorm
overblijft, brengen de verschillende verbuigingen
en herhalingen een nieuw beeld tevoorschijn.
Subtiele kleurtinten zorgen voor een spel van
weerspiegelingen en brengen een hypnotiserende beweging in het werk.
De grafietwerken zijn zowel conceptueel als ascetisch, waarbij vragen opgeroepen worden rond
de uniformiteit, de homogeniteit, maar ook de
eenzaamheid van het individu. Donker en confronterend.

Expo Marek Kus
nog tot 25 januari 2015
in Atelier 34zero
de Rivierendreef 340
www.atelier340muzeum.be

In 1979 opende Atelier 340 Muzeum haar deuren
in de de Rivierendreef 340. Vele jaren en vele
memorabele tentoonstellingen later, heeft dit
kunstencentrum een subtiele naamswijziging ondergaan. Voortaan gaat het centrum door het
leven als Atelier 34zero Muzeum. De nieuwe
naam betekent een nieuwe start, na de onder
meer financiële beslommeringen van de afgelopen jaren. Met opgestroopte mouwen gaan de
drijvende kracht Wodek en zijn team de uitdaging
aan om onconventionele kunst, vaak met weerhaken en een sociale lading, een kans en een publiek te bieden. De bezoekers van Atelier 34zero
weten dan weer dat de schoonheid niet centraal
staat in de expo's, wel de inhoud, de aanzet tot
zelfreflectie en de confrontatie. Hopelijk kan deze
unieke plek in Jette nog eens 35 jaar voortborduren aan haar artistieke geschiedenis.

Klassiek in de Abdij groot succes

I

n een uitverkochte Neyberghzaal van de Abdij
van Dielegem is op zondag 5 oktober het seizoen 2014-2015 van Klassiek in de Abdij van
start gegaan. De 125 concertgangers kregen er
door het virtuoze Four Aces gitaarkwartet een
waar vuurwerk van schwung, timing, humor en
sentiment voorgeschoteld.

Ook het volgende concert van Klassiek in de
Abdij, op zondag 2 november met het Ensemble
César Franck, is nu reeds helemaal uitverkocht.
Voor het concert van het Ensemble 1090, op zondag 7 december, zijn er wel nog tickets beschikbaar. Een plaatsje kost 10 euro (5 euro voor -12,
+65 en leerlingen van de Jetse muziekacademies).
Wenst u geen enkele voorstelling van de reeks
Klassiek in de Abdij te missen, dan kan u zich alsnog een abonnement aanschaffen: 70 euro (35
euro voor -12, +65 en leerlingen van de Jetse muziekacademies). U bent dan meteen zeker van uw
plaats voor deze zeven concerten: Ensemble 1090
(07.12.2014), Wolf (04.01.2015), Toon Fret en Veronika Iltchenko (01.02.2015), VIVA! opera
(01.03.2015), Revue Blanche (05.04.2015), Jan Mi-

chiels (03.05.2015) en The Monnaie Wind Quintet
met Veronika Iltchenko(07.06.2015).

Reserveren kan via telefoon 02.423.13.73 of via
mail cultuur@jette.irisnet.be.
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De novemberactiviteiten van Ploef !
Muziek, workshops, een film in de reeks Cinéventura en de ondertussen ingeburgerde
zondagse Brainbrunches in een Spaanse herbergformule waarbij iedereen iets meebrengt
en deelt: dat zijn de klassieke ingrediënten van een maandje Ploef !
Als rode draad daar doorheen loopt de tentoonstelling van Pascale Stas.


2 november vanaf 11u

17u: Brainbrunch 4
13u: Vernissage tentoonstelling Pascale Stas! De
tentoonstelling loop tot 16/11.
14u: Atelier ‘Bomma’s remedies’ door Virginie
Laurant. Maak zelf je schoonmaakproducten +
workshop schilderen voor wie inspiratie heeft
16u: Concert jazzstandards met Philippe Kanza
en Mickey Boccar
Toegang: vrije bijdrage

16u: Concert Brussels Underground: Roemeense
Roma-muziek, gemarineerd in de Brusselse metro
toegang: vrije bijdrage



7 november om 20.15u
Filmvoorstelling:
The Good, the Bad and the Ugly

20u15: ‘Cinéventura, tussen flatscreen en buurtcinema’: The Good, the Bad and the Ugly – 1966,
Sergio Leone, 161 min., originele versie met
Franse ondertiteling
Klassieke pief-poef-paf-western van Sergio Leone
waarin de klank vaak nog beter is dan het beeld.
Met een piepjonge Clint Eastwood.
Toegang: 5/4 euro (1 drankje inbegrepen)

21 november om 20u
Cinédocu (te bepalen)



23 november vanaf 11u
PikniK

11h: Brainbrunch 7
14u: Atelier Afro-kapsels
16u: Concert Vincent Scarito (Frans chanson):
catchy pop met jazzinvloeden, vol stijl en elegantie
Toegang: vrije bijdrage
18u: Gastentafel: maaltijd met liefde en plezier
bereid door Françoise Bolle
Toegang: 20 euro, drankje inbegrepen
14u: Gastentafel: Zuid-Indische maaltijd, met
liefde bereid door de getalenteerde Indisch-Keralese Vijaya Sankara (reserveren verplicht!)
Toegang: 25 euro, drankje inbegrepen





16 november vanaf 11u
PikniK jazz

11u: Brainbrunch 6
14u: Atelier
16u: Jazzconcert met Nicolas Thys (contrabas)
en Jeroen Van Herzeele (tenorsax)
Nicolas en Jeroen spelen al 25 jaar samen en de
magie tussen hen zorgt voor ongelooflijk kostbare en poëtische momenten.



26 november
Presentatie Marokko-reis april 2015

In april volgend jaar vertrekt Ploef ! voor een
week naar Zuid-Marokko voor een kennismaking
met geweldige mensen, mooie plekken, interessante initiatieven,… Presentatie van een ontdekkingsweek in het kader van toerisme met een
menselijk gelaat.
Met uw deelname steunt u projecten ter plaatse
en ook ten huize PLOEF !
 30 november
11h: Brainbrunch 8

11 vanaf 11u

14u: Rollenspelnamiddag


7 december vanaf 11u
PikniK final

11h : Brainbrunch 9
14u: Atelier
16u: Concert van de zigeunerband Taraf de Haïdouks (o.v.)
Toegang: vrije bijdrage
18u: Gastentafel: Zuid-Indische maaltijd bereid
door Vijaya Sankara (reserveren verplicht!)
Toegang: 25 euro, drankje inbegrepen
Toegang: vrije bijdrage
18u: Finissage van de tentoonstelling van Pascale Stas

Ploef !
Plus On Est de Fous…


9 november 11 vanaf 11u
PikniK Gypsy

11u: Brainbrunch 5 met als speciale genodigde
Kyvos, een organisatie die de grens verkent tussen het ‘normale’ leven en het leven als een psychiatrisch patiënt. Met parallel tekenatelier
14u: Tekenatelier

Bonaventurestraat 100 – 1090 Jette
02.476.98.07 – ploefplus@gmail.com
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Rayon Vert
Lichtpunten op grijze novemberavonden
confituur, cupcakes,…
Vrijdag 28/11: van 18 tot 23u
Zaterdag 29/11: van 14 tot 20u
Gratis toegang

Muziekquiz
8 november 2014 om 19u
Schrijf je in voor de 12de editie van de muziekquiz van Le Rayon Vert en neem samen met
andere ploegen deel aan dit gezellig treffen.
Dj Papy en zijn medewerkers peilen er naar je
kennis van titels en uitvoerders van rocknummers en Franse chansons. Ook de traditionele
onvermurwbare jury zal van de partij zijn en
aan de bar kan je terecht voor drank, hotdogs
en chili con carne..

Rayon Vert
Van Huynegemstraat 32
Info en reserveringen: 02.420.21.26
lerayonvert@skynet.be
www.lerayonvert.be

Spelavond
21 november 2014 om 20u

Toegang: 25 ¤/ploeg (4 tot 6 spelers)

Concert

Clare Louise
14 november 2014 om 20u
De nummers van de ingeweken Brusselse
songwriter/gitariste Clare Louise zijn authentieke ballades. Met haar etherische, dromerige
en onweerstaanbare folk verlaat ze platgetreden paden om nieuwe horizonten te verkennen. Op het album ‘Balloons’ vormt ze opnieuw
een kwartet samen met gitarist Cédric Van
Caillie, violiste Charlotte Danhier en drummer
Franck Baya. De nummers handelen over
scheiding, met als ultieme beeld het kind dat
zijn ballon loslaat, of plaatsen waar we pas aan
gehecht geraken als we er niet langer vertoeven.

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

Ben je vertrouwd met ‘Sherlock Holmes :
Consulting Detective’, ‘Lady Alice’ of ‘Speed
Dating’? Deze ludieke bezigheden zijn slechts
enkele van de vele gezelschapsspelen die op
de markt te koop zijn. Dankzij Le Rayon Vert
en Sajou kan je ze onder vrienden of tegen
sympathieke tegenstanders ontdekken tijdens
de gezelschapsspellenavond. Er zijn hapjes en
drankjes voorzien om tussendoor op krachten
te komen en bij te tanken.
Toegang: 4 ¤ / 2,5¤ (kinderen -12 jaar)

Creatieve markt
28 en 29 november 2014

Met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht
organiseert Le Rayon Vert een creatieve markt
waar een twintigtal creatievelingen duizenden-één duurzame ideeën aangeven voor de
aanschaf van cadeautjes voor onder de kerstboom of in de schoen van Sinterklaas. Juwelen, truien, pluchen en andere knuffels,
kussens, textiel, zakboekjes, bladwijzers, gravures, schilderijen, collages, keramiek, zeep,
ongebruikelijke voorwerpen,…, als het maar
origineel, ambachtelijk, handgemaakt, lokaal
en niet-gecommercialiseerd is. Verder op het
programma: huisbereide gerechten, cougnous,

Repair Café
Zondag 23 november 2014
Uw broodrooster werkt niet meer? Er zit een
gat in uw favoriete pull? Een oud voorwerp
waar u aan houdt is stuk? Kom er mee naar
het Repair Café van Jette, misschien kan het
wel hersteld worden. Het Repair Café vindt
elke vierde zondag van de maand plaats in le
Rayon Vert, uitgezonderd in december. Het
doel? Kleine reparaties aanbieden zoals naaiwerk, kleine elektronica, computers, fietsen,...
En als u niets heeft dat hersteld moet worden,
kan u toch langskomen om te kijken, te kletsen
of om een handje te helpen.
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Agenda

Expo

Expo Vesna Spoljaric
en Pascal Jenard
Van 8 tot 16 november kan u in de Abdij van
Dielegem genieten van de duotentoonstelling
van Vesna Spoljaric en Pascal Jenard. De expressieve sculpturen van de Anglo-Kroatische
kunstenares vormen een mooi tegengewicht
voor de kleurrijke werken van de Jetse schilder Jenard.
Expo Vesna Spoljaric en Pascal Jenard
Van 8 tot 16 november 2014
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Meer info: pagina 36

Bib

Festival

De bibliotheek van Ted

Jam’in Jette Indoor

In het kader van de bibliotheekweek, die dit
jaar onder de slogan ‘iedereen bibliothecaris’
vaart, kan u in de Nederlandstalige bibliotheek kennismaken met de online bibliotheek
van Ted. De leden van het beheersorgaan van
de bib selecteerden voor u een aantal inspirerende filmpjes.

Dit jaar vindt reeds de 9de editie plaats van
Jam’in Jette Indoor. De succesformule blijft
ongewijzigd: muziek, sfeer en feest. Er staan 6
groepen op de affiche die de rijkdom van de
wereldmuziek laten ontdekken, van Congolese
blues tot roots reggae..

De bibliotheek van TED
Vrijdag 14 november om 20u
Gratis toegang
Meer info: pagina 35

Jam’in Jette Indoor
8 november 2014 vanaf 18u
Centre culturel de Jette
de Smet de Naeyerlaan 145
Meer info: pagina 32

Kinderen
Sinterklaas in Jette
Op 29 november komt de Sint langs in Jette.
Samen met zijn zwarte pieten maakt hij op zaterdag 29 november een tocht in Jette, in zijn
open koets. Met zijn trouwe helpers houdt hij
halt op het Koningin Astridplein, om 16u, en op
de Colruytparking, om 17u.
Sinterklaas in Jette
29 november 2014
Om 16u (Koningin Astridplein)
en om 17u (Colruytparking)
Meer info: pagina 25
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