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Een vredevol 2016

Prettige feesten!

Op zaterdag 9 januari 2016
vindt de traditionele nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren
plaats.
De
ideale
gelegenheid om de gemeentediensten, lokale politici en andere Jettenaren te ontmoeten
en samen het glas te heffen op
het nieuwe jaar.
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2015-2016
2015. Het jaar begon met de
slachtpartij op de redactie van
Charlie Hebdo en eindigde met
het bloedbad van de aanslagen
in Parijs. 2015 werd getekend
door de terreur in het Midden-Oosten en de vluchtelingenstroom naar Europa, in de hoop een veilig onderkomen te vinden in onze democratische waarden.
In 2015, zogenaamd in naam van het geloof, werden
universele waarden aangevallen. De westerse wereld
werd aan het wankelen gebracht, in het hart getroffen.
Ons vertrouwen in onze levenswijze werd op de proef
gesteld, zelfs vernield. Getuige hiervan de opmerkelijke
opkomst van extreem rechts in onze landen of het in
vraag stellen van fundamentele vrijheden. Het klopt
dat de crisis er reeds was, economisch, sociaal, klimatologisch. De recente gebeurtenissen hebben deze crisis aangescherpt.

“

Maar het is tevens tijdens grote crisissen dat men
opflakkeringen beleeft van bewustzijn, solidariteit en
moreel. Met de rug tegen de muur herschikken we
onze opvattingen, wegen we onze democratische
waarden af. Tijdens die momenten van twijfel herdefinieert een samenleving zich, bouwt ze zich terug op,
hervindt ze haar gegrondheid.
Schuchter steken de eerste sprankeltjes hoop de kop
op. Er worden denkpistes gelanceerd, zowel op lokaal als
internationaal vlak, op korte en lange termijn. In Frankrijk
is het Front National uiteindelijk niet kunnen doorbreken.
Italië antwoordde op de terreur met een verhoging van
het budget voor cultuur. De klimaattop leidde tot een historisch akkoord, gebaseerd op rechtvaardigheid, tussen
195 landen. Dit is het teken – hoop ik – dat er een collectieve bewustwording is voor onze planeet en de belofte
voor een ommekeer voor de toekomstige generaties.
‘En in Jette?’, hoor ik u denken. Ik antwoord u via
een citaat van Abraham Lincoln: ‘Als u vindt dat scholing duur is, probeer dan de onwetendheid’. In Jette
gaan we dus verder met het investeren en ondersteunen van educatieve projecten en initiatieven rond sociale cohesie, die bijdragen tot persoonlijke
ontplooiing, democratisch inzicht en een betere
‘samen-leving’. Via scholen, natuurlijk, maar ook via
sport, cultuur, vrijwilligerswerk,… Deze activiteiten zorgen voor ontmoetingen en begrip voor elkaar. Scholing
en opvoeding zijn een onaflatend werk, maar essentieel als
fundament voor een maatschappij waar het goed leven is.
Ik blijf er in geloven. U ook?
Ik wens u een fantastisch 2016.

”
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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

Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester
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Uurrooster eindejaarsfeesten
Naar aanleiding van de eindejaarsfeesten zal het Gemeentebestuur op donderdag 24
december en donderdag 31 december uitzonderlijk open zijn
van 8.30u tot 14u. Op vrijdag 25
december (Kerstmis) en op vrijdag 1 januari (Nieuwjaar) zal het
Gemeentebestuur gesloten zijn.
Op woensdag 6 januari sluit het
Gemeentebestuur uitzonderlijk
om 12u.

Echo van de administratie
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Hervé DOYEN
Burgemeester
LBJETTE

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

Bernard VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN

Benoît GOSSELIN
LBJETTE

LBJETTE

• 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

3 Schepen

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

Brigitte GOORIS
6de Schepen
MR-OPEN VLD

Christine GALLEZ

• Economisch leven en Handel
• Animatie
• Gezinnen en het Jonge
kind, Franstalige jeugd
• Gezondheid - Stedenbouw

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

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

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.34

> chgallez@jette.irisnet.be
02.423.12.09

7de Schepen

ECOLO-GROEN

Jean-Louis PIROTTIN
8ste Schepen
LBJETTE
• Franstalige cultuur (inclusief
academie en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire activiteiten
• Werkgelegenheid
• Leegstaande gebouwen en
terreinen
• Erediensten
> jlpirottin@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Van op de banken van de gemeenteraad…
Gemeenteraad van 25 november 2015

Een treintje voor de zondagsmarkt
Tijdens de zitting van november heeft de gemeenteraad van
Jette de aankoop van een toeristentreintje goedgekeurd.
Naar aanleiding van de opsplitsing van de Jetse zondagsmarkt ten gevolge van de gewestelijke werken rond Tram 9,
heeft de gemeente voor de bezoekers een pendeldienst ingesteld tussen het Koningin Astridplein en het Kardinaal
Mercierplein waar de markt wekelijks plaatsvindt. Gezien het

Claire VANDEVIVERE
4de Schepen

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

Paul LEROY
5de Schepen
LBJETTE

Paul-Marie EMPAIN : Gemeentesecretaris

de

grote succes van het toeristisch treintje dat deze dienst verzorgt, heeft de gemeente beslist om zich een eigen voertuig
aan het schaffen om zo niet langer de kosten voor de huur
van een treintje op zich te moeten nemen.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 27 januari 2016 om 20u in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraadszitting op https://publi.irisnet.be.

Brigitte De Pauw
Voorzitster OCMW
LBJETTE
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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9 januari 2016

Nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren
Op zaterdag 9 januari 2016 vindt de traditionele nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren
plaats. De ideale gelegenheid om de gemeentediensten, lokale politici en andere Jettenaren
te ontmoeten en samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.

A

ls bewoner van Jette hebt u ongetwijfeld
praktische vragen voor de medewerkers
van het gemeentebestuur of voor de politieke mandatarissen. Maar ook als u graag andere Jettenaren wil ontmoeten, moet u zeker
langskomen op de Nieuwjaarsreceptie voor de
Jettenaren, waar het gemeentebestuur, het
OCMW, de politiezone, het Rode Kruis, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap en de Jetse
Haard vertegenwoordigd zullen zijn met allerlei
informatiestands.
Deze Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zaterdag
9 januari 2016 vanaf 11u, met een drankje en in een

aangename sfeer, in de Gemeentelijke feestzaal.
Hervé Doyen, Volksvertegenwoordiger-Burgemeester, het College van Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraad, de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn, de Beheerraad van de
Jetse Haard en Paul-Marie Empain, Gemeentesecretaris, nodigen u vriendelijk uit op dit evenement.
Zaterdag 9 januari 2016 om 11u
Nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
(1ste verdieping – lift aanwezig)

Raadzaal in nieuw kleedje
Nieuw meubilair, geboende vloer en likje verf
Het Raadhuis, het oude gemeentehuis van Jette, dateert van 1889. Het gebouw zelf mag dan
al niets van zijn glorie verloren hebben, het interieur begon sporen van verval te vertonen.
Dat was met name het geval voor de Raadzaal, die recent helemaal werd opgefrist.

N

adat ze tijdelijk uitgeweken waren naar
de Jan Verdoodtzaal, boven de Nederlandstalige bibliotheek, konden de raadsleden voor de laatste gemeenteraad opnieuw in
hun vertrouwde Raadzaal vergaderen. Daar konden ze vaststellen dat de zaal van vloer tot plafond opgefrist was en dat het meubilair
spiksplinternieuw was. Tal van gemeentediensten
hadden hun steentje bijgedragen om deze gemeentelijke eigendom in een nieuw kleedje te steken. De dienst Logistiek nam de verhuis op zich,
de schilders gaven de muren en het plafond een
nieuw likje verf en de dienst Gemeentelijk patrimonium coördineerde de vernieuwing van de parketvloer. Daarna sloot de dienst Onderhoud de
elektrische installaties opnieuw aan en bestelde
de Aankoopdienst nieuw meubilair, terwijl de
dienst Duurzame ontwikkeling op zoek ging naar
een nieuwe bestemming voor het oude meubilair.
En als kers op de taart organiseerde het Gemeentesecretariaat een drink om de vernieuwde zaal
in te huldigen.
Een mooi staaltje van teamwerk en een geslaagde facelift voor de Jetse Raadzaal!

Samenleving
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Hypothecaire lening te hoog gegrepen?
Klop eens aan bij het Woningfonds
Het Brussels gewest voert al jaren een beleid dat de toegang tot huisvesting wil verbeteren.
In dat kader kent het Woningfonds hypothecaire leningen toe aan gezinnen
met een laag of middelgroot inkomen.
Gepersonaliseerde aanpak

E

en eigen woning verwerven lijkt voor veel
Brusselaars een onmogelijke opdracht.
Niet alleen vraagt het om te beginnen als
startkapitaal enkele duizenden euro’s om eigenaar
te worden, maar daarna moeten ze er ook nog in
slagen om hun hypothecaire lening af te lossen.
Deze twee hindernissen vormen voor een groot
deel van de Brusselse bevolking de belangrijkste
hindernis om een eigen woning te verwerven.

Soepele toetredingsvoorwaarden
Toch is het mogelijk om met een laag of middelgroot inkomen binnen het Brussels gewest een onroerend goed te verwerven of te renoveren. De
toegang tot de woningmarkt verbeteren voor deze
doelgroep is iets wat het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoog in het vaandel
voert. Zo besliste het Fonds onlangs om haar toetredingsvoorwaarden te versoepelen en kan je er tot

120% van de waarde van je toekomstige woning
lenen tegen intresttarieven van 1,85 tot 3%, naargelang je gezinssituatie. Verder werkt de instelling met
verhoogde inkomensplafonds voor grote gezinnen
en progressieve of constante maandelijkse aflossingen, in functie van de evolutie van je salaris.

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ijvert al 25 jaar om de drempel tot
de woningmarkt voor alle Brusselaars te verlagen. Elk jaar worden meer dan 1.000 leningen
toegestaan en momenteel zijn er zo’n 9.000 lopende.
Om te slagen in haar opzet om ook de lage en
midden inkomensgroep aan een eigen woning te
helpen, garandeert het Fonds een gepersonaliseerde opvolging van elk dossier, ongeacht de
noden, wensen en financiële middelen van de toekomstige eigenaar. Een medewerker begeleidt iedere kredietaanvrager van bij de kennismaking
tot de uiteindelijke overhandiging van de sleutels
van de woning.
Meer info:
www.woningfonds.be

Jetse jobbeurs kent 7de succes op rij
Op 3 december vond in de Gemeentelijke Feestzaal de Jetse Jobbeurs plaats.
Het evenement overschreed voor eerst in zijn 7-jarig bestaan de kaap van 1.000 bezoekers.
Bij verschillende stands was het dan ook aanschuiven geblazen.

H

oewel de jobbeurs pas om 10 uur de deuren opende, kwamen de eerste bezoekers zich drie kwartier daarvoor al
aanmelden. Het beloofde dus een drukke dag te
worden voor de organisatoren en de standhouders die zich dit jaar wegens werken in de
Raadzaal tevreden moesten stellen met de
Gemeentelijke feestzaal als enige locatie. En zoals
het zich al aandiende werd het inderdaad een
overrompeling: op zes uur tijd lokte de jobbeurs
meer dan 1.000 bezoekers.

Noodzakelijk initiatief
Maand na maand krijgen we nochtans het
heuglijke nieuws dat de werkloosheid in Brussel
in dalende lijn is. Vorige maand nog waren er
1,6% minder mensen op zoek naar een job dan de
maand daarvoor, en op jaarbasis daalde de werkloosheid zelfs met 8%. Hoe valt het succes van
de Jetse jobbeurs dan te rijmen met dergelijke

hoopgevende cijfers? Omdat er simpelweg nog
meer dan 100.000 Brusselaars zijn die uit de boot
vallen als het op werk aankomt. Dat toont meteen
de noodzaak aan van jobbeurzen en vormings-

salons, twee initiatieven die niet toevallig kaderen
in het tewerkstellingsbeleid van de gemeente Jette.
Een initiatief van de Schepen van Tewerkstelling Jean-Louis
Pirottin
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Verkeersveiligheid

Nieuwe campagne tegen alcohol
achter het stuur
Een echte Bob drinkt niet
Tijdens de maand december en de feestperiode loopt de nieuwe Bob-campagne.
Breng uzelf en anderen niet in gevaar en kruip nooit achter het stuur als u gedronken hebt.
Want een echte Bob drinkt niet.

E

en chirurg die maar een beetje verdooft?
Gekleurde en witte was maar een beetje
sorteren? Dat werkt niet. Een beetje is
vaak niet goed genoeg. Een beetje Bob dus ook
niet. De échte Bob heeft nul op.

gaan dermate achteruit dat het onverantwoord is
om nog met de wagen te rijden. Hoe goed u ook
denkt nog te kunnen functioneren met een
glaasje op.
Als de sensibilisering niet blijkt te werken, is er
nog steeds de repressie. De politie drijft tijdens
de eindejaarsperiode de alcoholcontroles op, ook
in tijden van terreurdreiging. De boetes lopen snel
op en bovendien kan u ook uw rijbewijs een tijd
kwijtspelen. Op deze manier geraken uiteindelijk
ook de hardleerse chauffeurs overtuigd.

Sensibilisering en repressie
Tijdens de feestdagen knijpen we nog vaak een
oogje dicht. Een glas of twee, dat kan toch geen
kwaad? Toch wel. België blijft de trieste koploper
in ongevallen onder invloed. Dronken achter het
stuur is echt geen kwestie van tien pintjes op te
hebben. Een paar glazen is al voldoende.
De eerste Bob-controles tonen aan dat de cijfers opnieuw schrikbarend stijgen en dat er nog
steeds teveel bestuurders het stuur nemen als ze
gedronken hebben. Besef dat als u dronken een
ongeluk veroorzaakt dat u het leven van uzelf en

Alternatieven

anderen kan verwoesten. Bovendien is dronkenschap achter het stuur nefast voor uw rijcapaciteiten. Uw reacties en inschattingsvermogen

Het is nochtans echt niet moeilijk om niet
dronken te rijden. Er zijn voldoende alternatieven:
een taxi bellen, de bus of tram nemen, in de buurt
blijven slapen of zelf Bob zijn. En dat is gewoon
een keertje niet drinken.

Zichtbaarheidscampagne Jetse scholen

Winter = opletten
Tijdens de donkere wintermaanden moeten we extra aandachtig zijn voor de zwakke
weggebruikers en voor de schoolgaande kinderen in het bijzonder. De nieuwe sensibiliseringscampagne van de preventiedienst vraagt aan de autobestuurders om extra op te letten
in het verkeer en aan de leerlingen om zich voldoende zichtbaar te maken.

B

egin december lanceerde de gemeentelijke preventiedienst haar nieuwe preventiecampagne ‘Winter = opletten’.
Elk jaar worden voetgangers aangereden
omdat een automobilist ze in het donker niet tijdig opmerkt. Kinderen zijn door hun gestalte bovendien extra kwetsbaar. Opvallen in het verkeer
en waakzaam zijn is dus de boodschap.

5.500 flyers en 900 reflecterende
sleutelhangers
In de loop van de maand december kregen alle
leerlingen van de Jetse lagere scholen een flyer
waarin hen en hun ouders erop gewezen wordt
nog voorzichtiger te zijn gedurende de winterpe-

riode. De leerlingen van de vierde graad – een
leeftijd waarop ze alleen naar school beginnen
gaan – kregen daarbovenop een reflecterende
sleutelhanger om aan hun boekentas te hangen,
zodat ze ’s ochtends en ’s avonds extra opvallen
in het donker.
Let er dus op dat uw schoolgaande kinderen
goed zichtbaar zijn in het verkeer, liefst dankzij
een fluorescerende armband of hesje. Een goede
raad die trouwens geldt voor alle voetgangers en
fietsers!
Meer info:
Dienst Preventie
02.423.11.50
prevention@jette.irisnet.be

Een initiatief van Schepen van Preventie Benoît Gosselin

winter

=tten

ople

Leefomgeving
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Kleurrijk kunstproject Sibelg’Art
U kent ze ongetwijfeld, de grijze Sibelgacabines die ons straatbeeld ‘sieren’. Via het project
‘Sibelg’Art’ maken het Centre culturel en de wijkcomités hier een kleurrijk kunstproject rond.
Dit najaar zijn er vijf wijken in het project gestapt.

D

e mistroostige Sibelgacabines worden in
Jette binnenkort in een nieuw kleedje
gestopt. Verschillende wijken zijn van
start gegaan met het prachtig initiatief ‘Sibelg’Art’
om deze cabines op te smukken. Het Centre culturel zorgt mee voor de artistieke begeleiding. De
cabines zullen klaar zijn voor het Artiestenparcours in april. U kan de ontwerpen alvast ontdekken in het Centre culturel, van 21 tot 23 januari.

Hippe cabines
Intussen zijn de eerste workshops van start gegaan, rond het thema en de techniek om hippe
cabines te bekomen. Zo organiseerden de wijken
Magritte en Gillebertus reeds twee workshops
met Muriel Orange. CILo (lokaal initiatievencomité) hield begin november dan weer een gedichtenworkshop met Isabelle Bielecki en ook de wijk
Tuinen van Jette ging reeds aan de slag.

Een voorbeeld van een artistieke Sibelgacabine in Ukkel. Binnenkort ook te zien in het Jetse straatbeeld.

Deze ontmoetingen zorgen telkens weer voor
creatieve uitwisselingen. Zin om zelf ook mee te
doen, al dan niet samen met uw kinderen? Aarzel
dan niet om de organisatoren te contacteren.

Meer info:
Saskia Simon
02.423.20.32
ssimon@ccjette.be

Gasgeur, waterlek, defecte straatlamp
of elektriciteitspanne?
Enkele nuttige telefoonnummers

W

at als u een gasgeur of een kapotte
straatlamp opmerkt of met een waterlek of een elektriciteitspanne geconfronteerd wordt? Weet u niet meteen wie u dan
moet contacteren? Een overzicht van enkele
praktische contactgegevens voor deze gevallen.
Naargelang het probleem waarmee u geconfronteerd wordt, moet u een bepaalde onderneming
contacteren. Zo staat Sibelga als netbeheerder in
voor gas en elektriciteit. Vivaqua is dan weer verantwoordelijk voor de waterdistributie.

Gasgeur
Sibelga – 0800.19.400 (24u/24)
Wat moet u doen als u gas ruikt?
• Zet alle ramen en deuren open.
• Maak geen vonken: gebruik geen elektrische
schakelaars (verlichting deurbel), lucifers, kaarsen... Niet roken!
• Maak geen gebruik van je GSM of telefoon in de
woning.
• Sluit de kraan van je aardgasmeter, maar alleen als
je dit kan zonder het licht te moeten aansteken.
• Ontruim het gebouw zo snel mogelijk en bel buitenshuis (!) naar 0800.19.400.

Elektriciteitspanne
Sibelga – 02.274.40.66
Enkele tips voor u Sibelga belt in geval van elektriciteitspanne:
• Ga steeds na of het probleem zich enkel in uw
woning voordoet, of in de hele buurt.
• Controleer dan of u uw hoofdschakelaar of andere zekeringen/automaten niet simpelweg opnieuw moet opstarten.
• Kijk ook na of u uw differentieelschakelaar niet
opnieuw moet inschakelen. Slaat die steeds automatisch af als u deze inschakelt, dan is er een
stroomverlies op uw privé-installatie en moet u
uw elektricien bellen.

Defecte straatlamp
Sibelga – 02.274.40.66 66 of online
via www.jette.be (Tot uw dienst / Energie)
Opgelet! Voor defecte straatlampen op gewestelijke wegen (de Smet de Naeyerlaan, Woestelaan,
Dikke Beuklaan,…) moet u Brussel Mobiliteit
contacteren: 0800.94.001 - mobielbrussel@
mbhg.irisnet.be

Waterlek
Vivaqua – 02.739.52.11 (24u/24)
De waterdistributie wordt beheerd door Vivaqua.
Voor dringende gevallen contacteert u het noodnummer 02.739.52.11. Voor minder dringende gevallen (lek in het drinkwaterdistributienet,
afsluiten van een aansluiting vóór werken en
opening ervan na werken, ...), kan u contact opnemen met de technische dienst van Vivaqua –
02.558.31.00.
Meer info:
www.jette.be
(doorklikken op Tot uw dienst – Energie)

www.sibelga.be
www.vivaqua.be
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Einde gewestwerken Woestelaan
Na bijna drie jaar zijn de werken voor de heraanleg van gewestelijke Woestelaan afgerond,
en dat binnen de vooropgestelde termijn. De laan werd grondig onder handen genomen:
werken aan het waterleidingsnet, nieuwe tramsporen en nieuwe voorzieningen op de weg.
leg bracht ook een honderdtal extra parkeerplaatsen
met zich mee en de volledige vernieuwing van de
trambedding. Naast de vervanging van de sporen
werden ook de openbare verlichting en de bovenleidingspalen verplaatst naar de buitenkant van de
trambedding, werden de haltes heraangelegd en
kreeg de bedding zelf een groen kleedje aangemeten, en dat alles voor het comfort en de veiligheid
van de reizigers. Verder vormen zo’n 122 bomen een
harmonieus geheel met de voortuintjes.
Hun geduld mag dan op de proef gesteld zijn,
eindelijk kunnen de buurtbewoners volop genieten van deze nieuwe voorzieningen.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesplein

D

e werken voor de heraanleg van de Woestelaan begonnen in mei 2012 met de aanleg
van nieuwe tramrails door de MIVB.
Daarna voerden de nutsbedrijven werken uit aan
de aansluitingen met het gas-, waterleidings- en
elektriciteitsnet en nam Mobiel Brussel het in
2013 over met de heraanleg van de weg en de
voetpaden.

Groen en veilig
De grootste veranderingen bovengronds vinden
we op de weg zelf, met name de nieuwe parkeerzone, de wijzigingen op de kruispunten, de specifieke
voorzieningen voor personen met een beperkte mobiliteit en de zebrapaden en fietssuggestiestroken.
Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de
voetgangers en de fietsers in alle veiligheid van de
openbare ruimte gebruik kunnen maken. De heraan-

Nu de werken op de Woestelaan afgelopen zijn
en die op de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeslaan op hun einde lopen, wachten we nog op
enkele afwerkingen om alle nieuwe voorzieningen in te huldigen zoals het hoort. Zo heeft
het plein voor de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk erg geleden onder de werken zodat
ook daar een heraanleg zich opdringt. Deze
werken volgen in de loop van de maand januari zodat de officiële inhuldiging van de laan
ergens in februari zal plaatsvinden.

OPENBARE RUIMTE
Graafschap Jettelaan
Omnisportcomplex
In de Graafschap Jettelaan zijn de werken gestart
voor de bouw van het nieuwe omnisportcomplex.
De laan is momenteel voor onbepaalde duur afgesloten voor het verkeer. De toegang tot de garages en het rusthuis is wel verzekerd, maar de
parkings worden ingenomen door werfcontainers.
Het Florairgebouw blijft bereikbaar voor voetgangers en het verkeer op de Heilig Hartlaan ondervindt geen hinder van de werken. Het einde van
de werf is voorzien voor eind augustus 2016.

Esseghemstraat, Dansettestraat en
Verzetsstraat
Heraanleg van de voetpadverbredingen
De weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat de heraanleg van de voetpadverbredingen in de Esseghemstraat, de Dansettestraat en
de Verzetsstraat vertraging hebben opgelopen.
Deze werken zullen in de loop van de maand januari plaatsvinden.

F. Mohrfeldstraat
Werken aan het waterleidingsnet
In januari begint Hydrobru met belangrijke vervangings-, aansluitings- en saneringswerken van het
waterleidingsnet van het gebouw gelegen in de F.
Mohrfeldstraat nummer 65. Tijdens deze werken
zal de straat afgesloten zijn voor het verkeer en
zal enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesplein
Dieleghemsesteenweg en JacobsFontainestraat
Installatie van boombakken
In januari begint de gemeente met de installatie
van boombakken op de voetpaden van de Dieleghemsesteenweg en de Jacobs-Fontainestraat.
Tijdens deze werken blijven de voetpaden wel vrij.

Renovatie
Nu de werken voor de heraanleg van de gewestweg Charles Woeste afgerond zijn, wordt in de
loop van de maand januari het plein voor de
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk, dat erg geleden heeft onder de werken, vernieuwd en heraangelegd
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De ombudsmannen van de openbare reinheid

Dicht bij de Jettenaren
Elke maand stellen we u in Jette Info een gemeentedienst voor die zich inzet voor onze
leefomgeving en de reinheid in het bijzonder. Dit keer is het de beurt aan de ombudsmannen
van de dienst Openbare reinheid, of beter gezegd ‘ombudsvrouwen’, want de ploeg bestaat
voor 100% uit vrouwen.

J

ette telt twee contactpersonen die een
antwoord hebben op alle vragen en problemen rond openbare reinheid: de ombudsvrouwen van Openbare reinheid. Christine is
ondertussen een vertrouwd gezicht, maar onlangs kreeg ze het gezelschap van Oya, die dan
misschien wel nieuw mag zijn in het vak, maar
over reinheid wel een en ander weet. Samen vormen ze een superteam dat naar u luistert en ten
dienste staat van de burgers.

Voorkomen en bestraffen
Dankzij deze dubbele dienst en een flexibel
uurrooster zijn de ombudsvrouwen van de dienst
Openbare reinheid ook ’s avonds en tijdens het
weekend op post. Tijdens hun dagelijkse rondes
moeten Christine en Oya inbreuken op de openbare reinheid voorkomen en, als het niet anders
kan, bestraffen. Als beëdigde ambtenaren kunnen
ze dus taksen en boetes opleggen.
Tijdens hun dagelijkse bezigheden leggen de ombudsvrouwen de nadruk op de strijd tegen sluikstorten, zwerfvuil en hondenpoep op de openbare weg,
het verkeerd gebruik van de vuilnisbakken langs de
weg, het niet respecteren van de uren om de vuilniszakken buiten te zetten, het achterlaten van zakken
aan de voet van bomen en het voeren van dieren.

Ze zijn ook verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van verschillende acties en initiatieven met betrekking tot de openbare reinheid
in de gemeente. Zo verzorgen ze elk jaar sensibiliseringsacties in de scholen van de verschillende
wijken.
Hebt u een vraag of een probleem wat betreft
de openbare reinheid? Aarzel dan niet om contact met hen op te nemen!
Ombudsvrouwen van de dienst
Openbare reinheid
02.423.13.17
ombudsman-proprete@jette.irisnet.be

Proxy Chimik in Jette :
december 2015 – januari 2016
• Kardinaal Mercierplein (politiecommissariaat), van 17u tot 17.45u – 11 januari 2016
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk, van 18u
tot 18.45u – 28 december 2015 / 25 januari
2016
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), van 14u tot
14.45u – niet in december / 9 januari 2016
• Gemeentelijke Dienst beplantingen (Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99), enkel voor inwoners van Jette – elke dinsdag, donderdag
en zaterdag, van 9 tot 12u
Uw kerstboom: groenafval

Onze twee superheldinnen van Openbare reinheid worden elke
dag bijgestaan door twee collega’s, Francesco en Abdel, die hen
vergezellen op het terrein en bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn
voor het weghalen van sluikstorten nadat die door de ombudsvrouwen vastgesteld werden.

Dit jaar haalt Net Brussel de kerstbomen op
dezelfde dagen op als het groenafval, met
name op maandag om 13u. Aan u de keuze
welke maandag u het beste uitkomt en hoelang uw kerstboom het uithoudt! Zet wel enkel
de boom zelf op het voetpad, dus zonder verpakking, decoratie of pot.
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Nieuw busplan MIVB: uw mening telt
Infobus houdt halt in Jette op 24 januari 2016
De komende maanden wil de MIVB haar nieuwe busplan voorleggen aan de Brusselaars.
Jettenaren kunnen er hun mening over kwijt op 24 januari bij de doortocht van een infobus
op het Koningin Astridplein. Het definitieve plan wordt vanaf 2017 stapsgewijs ingevoerd.

M

et haar nieuwe busplan bereidt de MIVB
zich voor op de mobiliteit van morgen.
Zo komen er nieuwe lijnen en wordt het
net uitgebreid naar nieuwe wijken. Ook de frequentie van de diensten wordt verhoogd zodat de
wachttijden tot een minimum beperkt worden en
iedereen sneller op zijn bestemming geraaakt.
Het plan voorziet ook betere verbindingen zodat
bus, tram en metro zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn. En tot slot zullen nieuwe bussen het
comfort van de passagiers aanzienlijk verhogen.

vraag van de gemeente Jette die hiermee tegemoet komt aan de verzuchtingen van de scholen
in de wijk. Het gedeelte Bockstael-Dielegem, dat
momenteel bediend wordt door lijn 53, zal overgenomen worden door buslijn 88 die verder de Liebrechtwijk zal aandoen en UZ Brussel als terminus
zal hebben. Verder wordt de route van lijn 84 op
Jets grondgebied licht gewijzigd, terwijl lijn 49 Simonis als eindstation zal hebben en bijgevolg Jette
niet langer zal aandoen. Lijn 15, ten slotte, die momenteel alleen ’s avonds rijdt, wordt afgeschaft.

Impact voor Jette

Planning

Ook voor Jette houdt het nieuwe busplan van
de MIVB een aantal drastische wijzigingen in. Zo
volgen lijnen 13 en 14 momenteel grotendeels hetzelfde traject als de toekomstige tramlijn 9 zodat
een hertekening ervan zich opdrong. Lijn 13 zal bijvoorbeeld in de toekomst naast Jette ook een stuk
van Ganshoren aandoen. Lijn 14 zal dan weer langs
de Firmin Lecharlierlaan rijden, en dat op aan-

Het nieuwe busplan is in eerste lezing door de
Brusselse regering goedgekeurd en gaat de komende maanden met een infobus op tournee
door het gewest. Op 24 januari 2016 houdt de karavaan halt op de zondagsmarkt op het Koningin
Astridplein waar geïnteresseerden zich over het
plan kunnen informeren of hun commentaar erop
kwijt kunnen. Ook op www.busplanmivb.be of bij

de gemeentelijke dienst Mobiliteit kan u het plan
buslijn per buslijn consulteren. Na een drie maanden lange periode van openbaar onderzoek kan
het plan eventueel op bepaalde punten een aantal wijzigingen ondergaan voor het in een definitieve versie vanaf 2017 stapsgewijs zal ingevoerd
worden.
Infobus busplan MIVB
Zondag 24 januari 2016, van 7u tot 13u
Koningin Astridplein
Meer info:
www.busplanmivb.be – gemeentelijke dienst Mobiliteit – Léon Theodorstraat 108

Inzameling speelgoed voor minderbedeelden
Dank aan de gulle schenkers!

O

p donderdag 26 november organiseerde
de dienst Duurzame ontwikkeling in het
kader van de Europese Week van de Afvalvermindering een inzameling van speelgoed
voor het sinterklaasfeest van minderbedeelde
kinderen. Dankzij uw vrijgevigheid kon het Centre
d’Entraide van Jette meer dan honderd stukken
speelgoed verzamelen, waarvoor dank!
Dankzij uw schenkingen kon de opvoedings- en
animatieploeg van het centrum, in samenwerking
met vrijwillige jongeren van Solidarcité, een prachtig sinterklaasfeest organiseren voor een 30-tal
kinderen van 6 tot 10 jaar. Onder hen onder andere
kinderen die geregeld de taakklassen van het Centre d’Entraide bezoeken en gezinnen die in aanmerking komen voor voedselhulp. De kinderen
beleefden een onvergetelijke solidaire namiddag
dankzij een ploeg vrijwilligers, de gemeentelijke
dienst die de inzameling had georganiseerd en tal
van Jettenaren die superleuke spelletjes, speelgoed en boeken hadden binnengebracht!

Duurzame ontwikkeling
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Gemeentelijke Internationale Samenwerking
Van het Noorden naar het Zuiden en omgekeerd
Voor de gemeente Jette stond in november een dubbele missie op het programma. In het
kader van het Programma voor gemeentelijke internationale samenwerking met de gemeenten Sidi Bibi en Belfaa trok de Jetse delegatie naar Marokko om nauwelijks 10 dagen later
een Marokkaanse delegatie in België te ontvangen.
voor de monitrices van de centra blijven lopen.
Jammer genoeg is er blijkbaar een groot verloop
van monitrices en hebben slecht 3 van de 27 het
volledige parcours van de vormingen doorlopen.
Bovendien spreken of begrijpen weinig onder hen
Frans, een probleem waar Jette en Belfaa nog
moeten aan werken. De jongeren binnen de verenigingen van beide gemeenten zijn wel nog altijd
even gemotiveerd en de vormingen rond mensenrechten verlopen er succesvol.

Eerste bezoek aan Jette

oewel de Marokkaanse verkiezingen van
september niet echt doorslaggevend
waren voor het partnerschap tussen
Jette en Belfaa, was dat voor het voortbestaan
van de samenwerking met Sidi Bibi des te meer
het geval. Maar eens de resultaten binnen waren,
begon de hoop opnieuw te groeien en lijkt een
mooie toekomst weggelegd voor de samenwerking tussen Jette en de twee partnergemeenten.

H

rokkaanse gemeente een efficiënte ambtenaar
aanwijst om het beheer van de sociale dienst te
verzekeren, kan het partnerschap met Jette
voortgezet worden. Daarvoor zullen de overige
verkozenen overtuigd moeten worden, wat niet
vanzelfsprekend is. Getuige daarvan is het beheer
van het jeugdhuis dat er sinds 2 jaar is, maar nog
altijd niet werkt bij gebrek aan een verantwoordelijke directeur.

Nieuwe verkozenen in Sidi Bibi

Belfaa, altijd een stapje voor

Begin november vergezelde burgemeester
Hervé Doyen de Jetse delegatie naar Marokko
om er kennis te maken met de nieuwe verkozenen van Sidi Bibi en Belfaa. Een van hen is Mustapha Belhmid, drijvende kracht achter het
samenwerkingsprogramma, die verkozen werd
tot 3de vicepresident van Sidi Bibi. De Jetse HRverantwoordelijke was er ook en steunde de plannen van Mustapha Belhmid om het bestuur te
herstructureren en te moderniseren. Als de Ma-

In de tweede partnergemeente leverden de
verkiezingen geen grote verrassingen op en blijft
de partij van de voorzitter er aan de macht. Deze
continuïteit stelt het bestuur in staat de projecten
die tijdens de vorige legislatuur werden opgestart, verder te zetten zodat het partnerschap er
over het algemeen bemoedigend uitziet. De
oproep tot initiatieven ‘stap voor stap naar een
menselijke ontwikkeling’ heeft geleid tot drie centra voor voorschoolse opvang en de vormingen

Midden november kreeg Jette op zijn beurt bezoek van de Marokkaanse delegatie, en dat ter
gelegenheid van het Noord/Zuidplatform georganiseerd door de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest die
verantwoordelijk is voor het federaal Programma
voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking. Naast de drie dagen met ontmoetingen met
de gemeenten die deelnamen aan het programma, bezochten de mensen van Belfaa verschillende diensten van het gemeentebestuur van
Jette om er iets van hun werking op te steken.
Het was voor het eerst dat ze in Jette op bezoek
waren en ze gingen onder meer langs in de bibliotheek, enkele speelpleinen en vzw Ploef. Tussen
de werkbezoeken en ontmoetingen door nam de
Marokkaanse delegatie ook deel aan de Fair Trade
Soepbar, een inititief om het gemeentepersoneel
te sensibiliseren rond eerlijke handel en duurzame voeding. Het ging er gemoedelijk aan toe
en tot hun vreugde wonnen de bezoekers de quiz
die voor de gelegenheid werd georganiseerd en
keerden ze huiswaarts met een mand vol fairtrade- en duurzame producten. Een aangename
manier om deze missie af te sluiten.
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OCMW-begroting 2016
Sociale steun en innoverende projecten
Het OCMW presenteerde in december haar begroting voor het jaar 2016. De middelen voor
sociale steun blijven stabiel, met enkele prioriteiten, zoals de uitbreiding van de sociale
dienst, en specifieke projecten voor de OCMW-gebruikers en het Jetse verenigingsnetwerk.

D

e OCMW-begroting 2016 werd op 16 december goedgekeurd door de Gemeenteraad en zal van toepassing zijn vanaf
januari. Via deze budgetten kan de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn haar inspanningen opdrijven. Het komende jaar worden er drie nieuwe
plaatsen toegevoegd binnen de sociale dienst. In
het verlengde van de besluiten van het Sociaal
Forum, kan men op deze manier een antwoord
bieden op de behoeften op het terrein.

Versterking van drie diensten
In de eerste plaats komt er een sociaal assistent bij voor de Socio-culturele dienst. Deze vervoegt de ploeg die projecten ondersteunt voor
sociale activering via cultuur. De cel Energie wordt
eveneens versterkt met het oog op preventie en
begeleiding van energieuitgaven, die vaak zwaar
kunnen wegen op het gezinsbudget. En ten slotte
krijgt ook de dienst Schuldbemiddeling versterking om de personen te helpen die geconfronteerd zijn met teveel schulden, een fenomeen dat

“

DE OCMW-BEGROTING OMVAT
BEPAALDE ACCENTEN, ZOALS SOCIALE
ACTIVATIEPROJECTEN OF
SCHULDBEMIDDELING

”

steeds vaker voorkomt. Wat betreft de integratie
op de arbeidsmarkt, behoudt het budget de kredieten voor vormingsprojecten – taal- en alfabetiseringscursussen,
opleiding
voor
knelpuntberoepen – en de tewerkstelling via artikel 60.

Vereenvoudiging administratief
taalgebruik
In 2016 zullen ook twee vernieuwende projecten het levenslicht zien. Het eerste project betreft
de vereenvoudiging van het administratief taalgebruik in de briefwisseling met de OCMW-ge-

bruikers. Het tweede project kadert in de sociale
coördinatie: een projectoproep voor de Jetse verenigingen, met een financiële ondersteuning voor
de betrokkenen op het terrein met het oog op een
samenwerking met het OCMW.
Kortom, het Jetse OCMW zal ook in 2016 de
bevolking de nodige sociale steun bieden, waarbij
ook nieuwe projecten gelanceerd worden met het
oog op autonomie en ontplooiing van haar gebruikers.
Het volledige beleidsprogramma 2016 kan je
ontdekken op de website van het OCMW:
www.ocmwjette.be.
OCMW Jette
Sint-Pieterskerkstraat 47
Het OCMW van Jette is open van maandag tot
vrijdag, van 8.30u tot 12.15u en van 13.15u tot 16u
Tewerkstellings- en Vormingscel
Léon Theodorstraat 108
Meer info:
cpas-ocmw@jette.irisnet.be – 02.422.46.11
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Club Norwest
Ontmoetingscentrum tegen de eenzaamheid
Onlangs opende Club Norwest haar deuren op de J. Sermonlaan nummer 93.
Deze ontmoetingsruimte biedt iedereen gratis de kans om de eenzaamheid te doorbreken
en samen gezellige momenten te delen.

B

ijgestaan door vrijwilligers en professionelen rond geestelijke gezondheid, wil
Club Norwest vooral mensen samenbrengen. Deze ontmoetingsruimte is het resultaat van
een samenwerking tussen verschillende vzw’s,
naasten en professionelen uit het noord-westen
van Brussel.

ken. Deze plek nodigt iedereen uit, zonder vooroordelen.
De deelnemers kunnen er een netwerk creëren, maar vinden er ook een luisterend oor of
worden doorverwezen naar de juiste instantie indien nodig.
Club Norwest is open voor iedereen, van
maandag tot vrijdag van 10u tot 16u. Kom deze
ontmoetingsplek zelf ontdekken tijdens de officiële inhuldiging, op 26 januari van 14u tot 20u.

Verschillende activiteiten
Regelmatig worden er verschillende activiteiten voorgesteld (schrijfworkshops, sessie sofrologie, dieetkeuken,…) waar iedereen kan aan
deelnemen. Men kan er zowel enkele uren doorbrengen als gewoon een tas koffie komen drin-

Club Norwest
J. Sermonlaan 93
0479.28.19.52 - www.clubnorwest.be

Givebox
Dvd’s, boeken, tijdschriften in goede staat
In de inkomhal van het Gemeentehuis vindt u een Givebox. Wat is de bedoeling van deze
bijzondere kast? U kan er boeken, dvd’s of tijdschriften achterlaten of meenemen.

H

ebt u een boek of dvd als kerstcadeau gekregen en deze meteen verslonden? Puilt
uw boekenkast uit en hebt u een selectie
gemaakt van boeken die u kan missen? Hebt u nog
een pakket tijdschriften liggen in goede staat? Gooi
deze boeken, dvd’s of tijdschriften niet weg maar
breng ze naar de Givebox in het Gemeentehuis.

Gratis achterlaten of meenemen
De definitie van een Givebox is eenvoudig: het is

een kast op een openbare plaats waar iedereen
overtollige spullen kan achterlaten zodat anderen
ze gratis kunnen meenemen. De gemeente Jette
besliste om een Givebox te installeren speciaal voor
boeken, strips, tijdschriften en dvd’s. Alle bezoekers,
personeelsleden van het gemeentebestuur of inwoners van Jette die dat wensen, kunnen er romans,
films of recente tijdschriften (uiteraard in goede
staat) kwijt die ze niet meer lezen of bekijken. Omgekeerd mag iedereen er gratis een tijdschrift, boek

of dvd die hem/haar interesseert, meenemen.
Een lovenswaardig initiatief, zowel uit ecologisch, solidair als economisch oogpunt. Kom gerust eens een kijkje nemen!
Givebox
Dvd’s, boeken, tijdschriften in goede staat
Inkomhal Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
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Campagne Vredeseilanden 2016
Duurzame ontwikkeling in de kijker
Zoals elk jaar staat midden januari bij Vredeseilanden in het teken van de solidariteit. Zowat
40.000 vrijwilligers zullen in het weekend van 15, 16 en 17 januari het beste van zichzelf
geven ten voordele van projecten in Afrika en Zuid-Amerika. Ook in Jette rekenen ze op u!

H

et geld dat Vredeseilanden in 2016 zal
verzamelen gaat naar de financiering
van economische en sociale ontwikkelingsprojecten in een twintigtal plattelandsdorpen
van Benin, Burkina Faso, Tanzania en Peru. In totaal zouden bijna 1 miljoen personen hulp moeten
krijgen in de vorm van meer voedselveiligheid,
een hoger inkomen en een verbetering van de
leefomgeving, met name de toegang tot water.

Vrijwilliger of koper
Er zijn twee manieren om dit goede doel te helpen: door gadgets zoals de gekende mannetjes

en katoenen boodschappentassen te kopen of te
verkopen. De Jetse vrijwilligersploeg zal het hele
weekend van 15, 16 en 17 januari post vatten aan
de uitgangen van de Delhaizes Dikke Beuk en
Léon Theodor, maar ook op de biomarkt van Le
Rayon Vert, op de zondagsmarkt en aan de uitgang van de kerken. Ook op de Jette Met van
woensdag 13 januari zullen de mannetjes verkrijgbaar zijn voor 5 euro per set en de herbruikbare
tassen voor 10 euro per stuk. Verschillende
scoutsgroepen en vrijwilligers hebben zich al gemeld, maar toch is de verantwoordelijke voor
Jette nog altijd op zoek naar meer hulpkrachten.

Aarzel dus niet om contact met haar op te nemen
voor meer informatie (zie hieronder).
Vredeseilanden rekent op ieder van u om van
hun 46ste jaarlijkse campagne een succes te
maken!
Verantwoordelijke Vredeseilanden Jette:
Catherine Lepièce
catherinelepiece@gmail.com - 0473.43.26.24

29, 30 en 31 januari 2016

Stiftenverkoop Damiaanactie
Ook in 2016 zet Damiaanactie de strijd tegen lepra en tuberculose onverminderd voort.
Om de kas te spijzen organiseert de organisatie op 29, 30 en 31 januari 2016
haar jaarlijkse traditionele stiftenverkoop.

T

uberculose maakt elk jaar acht tot tien
miljoen slachtoffers en wereldwijd sterven
1,5 miljoen mensen door deze ziekte (één
sterfgeval om de twintig seconden!). Wat lepra
betreft worden er over de hele wereld jaarlijks
zo’n 230.000 patiënten opgespoord. Lepra en tuberculose treffen vaak de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Deze ziekten ondermijnen
patiënten niet alleen fysiek door verzwakking,
maar ook op sociaal vlak delen ze klappen uit.
Door de angst en het taboe rond lepra en tuberculose is sociale uitsluiting vaak de harde realiteit. Damiaanactie strijdt al jaren tegen deze
armoedeziekten en spoort jaarlijks honderdduizenden nieuwe zieken op.

Veelzijdig takenpakket
Maar medische hulp is niet de enige manier om
lepra en tbc te bestrijden. Zo doet Damiaanactie
ook aan zogenaamde nazorg door de ondersteuning van (ex-)patiënten via basisprojecten. Maar
ook sensibilisering behoort tot haar kerntaken. In
2016 staat de organisatie klaar met een nieuwe
campagne om de bevolking te sensibiliseren en
fondsen te werven om haar werking in het Zuiden
mogelijk te maken. Gelukkig kan Damiaanactie

Stiften en giften

bovendien fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro, wat
meteen ook de kostprijs van een lepra- of tbc-behandeling is. Want door deze patiënten te behandelen schenken we ze opnieuw hoop en
waardigheid.

In het kader van haar fondsenwerving roept
Damiaanactie iedereen op om een pakje stiften
van 6 euro te kopen. Ook giften zijn welkom en

Meer info:
www.damiaanactie.be

hiervoor rekenen op de hulp van heel wat vrijwilligers die ervoor zorgen dat haar team in de projectlanden aan de slag kan blijven.

Solidariteit
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vzw Baluchon Alzheimer
Rust en begeleiding voor naasten
Personen die zorgen voor een Alzheimer-patiënt hebben soms behoefte aan een adempauze.
Om hen de kans te geven de batterijen op te laden terwijl de patiënt in zijn vertrouwde
omgeving kan blijven, biedt vzw Baluchon Alzheimer begeleiding op maat.

D

e missie van Baluchon Alzheimer bestaat
erin een betere begeleiding te bieden aan
families die een naaste met de ziekte van
Alzheimer zo lang mogelijk thuis willen verzorgen
en de levenskwaliteit van deze zorgverstrekkers
te verhogen. Concreet stelt de vzw de mantelzorgers voor om een rustpauze in te lassen terwijl
‘baluchonneuses’ hen vervangen.

Begeleiding van 3 tot 14 dagen
Mantelzorgers van Alzheimerpatiënten zijn
soms om welke reden dan ook (vakantie, professionele verplichtingen, hospitalisatie,…) voor
korte of lange tijd niet beschikbaar. Tijdens dergelijke periodes kunnen ze een beroep doen op
baluchonneuses van Baluchon Alzheimer. Balu-

chonneuses zijn opgeleid in de begeleiding van
patiënten en vervangen de mantelzorger gedurende zijn afwezigheid door de zieke zeven dagen
per week, dag en nacht, te verzorgen in zijn ver-

trouwde omgeving. Een baluchonnage kan 3 tot
14 dagen duren en begint met een overgangsdag
waarbij de mantelzorger en de baluchonneuse
samen de zieke bijstaan. De volgende dagen
draagt de baluchonneuse de volledige verantwoordelijkheid over de patiënt en kan ze de dagelijkse activiteiten gewoon verder zetten.
Gedurende de periode van de baluchonnage
houdt de baluchonneuse een dagboek bij dat ze
daarna afgeeft aan de familie van de patiënt.
Wil u meer weten over de diensten van vzw Baluchon Alzheimer? Surf dan naar de website van
de vereniging voor meer details en de modaliteiten van de dienst.
Meer info: 02.673.75.00
www.baluchon-alzheimer.be

Het Rode Kruis van Jette
is op zoek naar vrijwilligers
Hulp aan daklozen
U bent ouder dan 18 jaar en hebt een luisterend oor? Dan bent u de geschikte kandidaat om
als vrijwilliger de ploeg van het Rode Kruis van Jette te vervoegen om voedsel te verdelen
onder de daklozen, naar hen te luisteren en de sociale banden aan te halen.

T

weewekelijks gaat de ploeg van het Jetse
Rode Kruis de straat op om hulp te bieden
aan de daklozen. Een actie die het verschil
maakt. Bovendien stelt u zo uw dynamiek en
energie ten dienste van de solidariteit. Tevens beleeft u een diepmenselijke ervaring.
Gezien de interculturele context, zijn ook personen die meerdere talen onder de knie hebben
zeker welkom.
De bezoeken vinden 1 op 2 dinsdagavonden
plaats in het centrum van Brussel, van 18.30u tot
23u (mogelijkheid om de ploeg te vervoegen om
20u), vertrekkend van aan de Jetse lokale sectie.
U vindt online meer informatie over het vrijwilligerswerk van het Rode Kruis: www.rodekruis.be
(doorklikken op ‘wat kan jij doen’ / ‘word vrijwilliger’)
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met het
Rode Kruis van Jette: Lauriane Fabry fab0002@hotmail.com
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Het Spiegelplein stelt voor…
De handelaars van het Astridplein in deze tijden van werken een duwtje in de rug geven, daar
is het Jette info in deze rubriek om te doen. Dit keer focussen we ons op een wijnhandel en
twee chocolatiers. Voor wie op de valreep nog nood heeft aan een cadeautip…

Leonidas
Belgische pralines met
een Griekse toets

H

et kan geen toeval zijn: in 1913 creëerde de
Griek Anatolia Leonidas Georges Kestekides het pralinemerk Leonidas en een
goede eeuw later wordt de Jetse winkel van datzelfde merk gerund door een goedlachse dame
met… Griekse roots! Yota Zampaklis kon in 1989 als
verkoopster aan de slag bij Leonidas. Ze werkte zich
op tot shop manager, een functie de ze tot op vandaag uitoefent en die haar in 2010 naar Jette
bracht.
Samen met vier verkoopsters zorgt ze ervoor
dat de Jettenaren 7 dagen op 7 op het Koningin
Astridplein terecht kunnen voor exquise pralines,
om zichzelf te verwennen of om cadeau te doen.
“We werken hier alle vijf fulltime”, legt Yota Zampaklis uit. “Maar omdat we geen sluitingsdag hebben, is er altijd wel iemand van ons die een vrije
dag heeft. Alleen op zaterdag zijn we compleet.
Maar dat is dan ook onze wekelijkse topdag.”
Zaterdag mag dan wel de drukste dag zijn bij
Leonidas, ook op weekdagen is het een komen en
gaan van klanten. En het gaat er best gemoedelijk
aan toe: er wordt gelachen, gekeuveld, pralines
geproefd,… “Dat is nu net zo typisch aan ons
cliënteel”, weet de gastvrouw te vertellen. “Dat
bestaat namelijk voor een groot deel uit Jettenaren en dat zijn nu eenmaal vriendelijke en gezellige mensen. Per week passeren hier zeker twintig
klanten die we ondertussen zo goed kennen dat
het bijna familie geworden is. Kortom: hier heerst

Neuhaus Jette
Hét adres voor
fijnproevers

W

ist je dat het merkt Neuhaus genoemd
is naar Jean Neuhaus, een apotheker
die halfweg de 19de eeuw de wrange
smaak van zijn medicijnen probeerde te verdoezelen door ze te omhullen in heerlijke chocolade?
In 1912 verving zijn kleinzoon de bittere medicijnen binnenin de chocolade door een smaakvolle
vulling en de eerste Belgische praline was een
feit. Daarna is het wachten tot 2005 voordat het
ondertussen wereldvermaarde merk te koop is in

een sfeer die je voldoening schenkt en maakt dat
je met plezier komt werken. Nee echt, ik werk heel
graag in Jette”, waarmee ze meteen haar enthousiasme nog wat kracht bijzet.
Maar we hebben het nog niet eens over pralines gehad! Die vind je bij Leonidas in alle smaken:
praliné, volle chocolade, huiscrème, botercrème,
caramel, ganache, likeur,… Daarnaast zijn er nog
de truffels, de vruchtenpasta’s en het gekonfijt
fruit waaronder de populaire orangettes. Maar de
praline waarmee Leonidas voor vele liefhebbers
vereenzelvigd wordt is de ‘Manon’. “De Manon is
inderdaad een bestseller die tot op vandaag het
hele Leonidas-gamma aanvoert. De witte praline

van koffieroombotercrème en praliné is na bijna
50 jaar nog altijd het uithangbord voor ons merk
en zal dat ongetwijfeld nog lang blijven”, besluit
Yota Zampaklis.
Om het onderhoud af te sluiten wil de shop
manager graag nog even op de foto. En als een
echte Leonidas-ambassadrice neemt ze hiervoor
zelfs met plezier een pose aan die niet alleen haar
liefde voor het vak in de verf zet, maar ook die
voor het product waarmee ze dagelijks tientallen
klanten gelukkig maakt.

Jette, meer bepaald op de Jetselaan. Zaakvoerder Yves De Schouwer legt uit hoe de winkel in
Jette er gekomen is: “Vroeger werkte ik bij Neuhaus zelf. Ik was er binnen de Benelux verantwoordelijk voor de opstart en begeleiding van
Neuhaus-winkels. In 1995 werd ik zelfstandig verdeler en begon een eerste winkel in Elsene.
Daarna volgden Sint-Pieters-Woluwe, Jette – waar
ik de vroegere Godiva-winkel kon overnemen –
Ukkel, Mechelen en Londerzeel. De vier Brusselse
vestigingen en de winkel in Mechelen zijn exclusieve Neuhaus-boetieks. In Londerzeel bieden we
ook het hippe en trendy snoepgoed aan dat je
ook online kan kopen via www.snoepzoet.be.”
Van de vier Brusselse winkels die Yves De

Schouwer onder zijn hoede heeft, draagt hij
vooral die in Jette een warm hart toe. “Neuhaus
Jette is veel minder op de stad gericht dan de andere winkels”, legt hij uit. “Dat dorpsgevoel is hier
heel sterk aanwezig en dat uit zich bijvoorbeeld
in een heel trouw cliënteel. Veel van onze klanten
hebben trouwens hun vaste adressen hier op het
Koningin Astridplein, vooral als het op drank en
voeding aankomt. Bepaalde winkels op en rond
het plein zijn door de jaren heen uitgegroeid tot
echte delicatessenzaken en vormen op die manier een troef die de gemeente meer zou moeten
uitspelen.” Over troeven gesproken moeten we
het trouwens absoluut hebben over de twee absolute smaakmakers van Neuhaus, ‘Caprice’ en

Open van ma > za van 9.30u tot 18.30u en zon
van 9u tot 15u

Economisch leven
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‘Tentation’. Deze twee pralines werden indertijd
speciaal gecreëerd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1958 en zijn trouwens genoemd naar een sensueel citaat van Brigitte
Bardot in de film ‘Et Dieu créa la femme’. Maar uiteraard gaat het gamma van Neuhaus veel verder
dan deze twee hoogvliegers en op de vraag wat
Neuhaus-pralines nu zo bijzonder maken, heeft
Yves De Schouwer een pasklaar antwoord: “De
herkomst van het basisproduct, de keuze van de
noten en het behandelingsproces zijn drie zaken
waar bij Neuhaus veel aandacht aan besteed
wordt en die onze pralines maken tot wat ze zijn:
onweerstaanbaar lekker! Het is trouwens niet
voor niets dat één van de bekendste collecties van
het merk ‘Les Irrésistibles’ werd gedoopt…”
Open van ma > za van 9.30u tot 18.30u en zon
van 9u tot 13u

Wine in the City
Wijn en topgastronomie
in één

W

ine in the City is niet alleen gekend als
een uitstekende wijnbar, maar ook als
één van de twee Jetse restaurants die
Michelin aanprijst in haar Bib Gourmand Benelux,
een gids die restaurants oplijst waar je voor maximaal 37 euro heel goed kan eten. Zaakvoerster
Isabelle Münster legt uit hoe de wijnbar zich op
meer dan alleen maar wijn ging toespitsen: “Van
in het begin serveerden we tapas bij de wijnen die
onze klanten hier degusteerden. Maar op alge-

meen verzoek zijn we daar na verloop van tijd iets
uitgebreider maaltijden bij gaan geven. Het feit
dat mijn man chef-kok is en enkele sterrenrestaurants op zijn cv heeft staan, speelde bij deze beslissing ook wel mee natuurlijk.” Op de menukaart
van Wine in the City kan je à la carte kiezen of opteren voor een lunch van 25 euro, een Bib Gourmand-menu of, voor wie graag wat uitgebreider
tafelt, een meergangenmenu tot zes gangen. Het
restaurant is elke middag open, van dinsdag tot
zaterdag, en op vrijdagavond en biedt plaats aan
26 couverts in een aangenaam kader waar je je
omringd weet door meer dan 500 flessen!
Wine in the City mag dan over de jaren heen
een klinkende naam geworden zijn op het vlak
van gastronomie, toch blijft de verkoop van wijn

de kernactiviteit van de zaak. Je vindt er uiteenlopende wijnen voor elk budget en om het even
welke gelegenheid. “Dat varieert van uiterst betaalbare maar kwaliteitsvolle wijnen tot namen
die tot de verbeelding spreken en met navenante
prijzen, tot zelfs twee- tot drieduizend euro per
fles”, weet Isabelle Münster te vertellen. “Naargelang uw budget, zal onze sommelier Pana u in
geuren en kleuren én met de glimlach uitleggen
welke wijn bij welk gerecht past.” Volgens de sympathieke zaakvoerster is dat nu net de troef van
Wine in the City vergeleken met de wijnafdeling
van een grootwarenhuis: “De klanten komen bij
ons terug omdat ze weten dat ze naast een excellente wijn ook professioneel advies krijgen. Bovendien werken wij met wijnhuizen en invoerders
waarmee we door de jaren een goede band hebben opgebouwd zodat we bij manier van spreken
klare wijn kunnen schenken”, voegt ze er met een
knipoog aan toe.
Maar wijn, en bij uitbreiding alle alcoholische
dranken, is natuurlijk ook het ideale cadeau om
iemand een fijn nieuwjaar te wensen, dus wilden
wij wel eens weten wat dezer dagen allemaal een
cadeauverpakking krijgt aangemeten. “Naast een
kistje wijn zijn het vooral de sterkedranken die het
goed doen als cadeau. Zo is gin sinds een paar
jaar aan een steile opmars bezig. Maar ook de
whisky’s blijven scoren. Zo is Gouden Carolus,
nota bene een Belgische whisky, dit jaar een
echte topper. En dan is er natuurlijk champagne,
dé drank bij uitstek om mee te toosten”, geeft de
gastvrouw van Wine and the City bij wijze van afsluiter nog snel even mee…
Open van di > za van 10u tot 18.30u (restaurant
ook open op vrijdagavond), gesloten op zondag
en maandag (behalve ma 28/12!)

Jette, een bruisende gemeente
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Kerstmarkt in voorjaarsomstandigheden
Drie dagen lang stond Jette weer in het teken van kerst en alles wat daar rond hangt:
chalets in kerstsfeer, animatie, stemmige muziek en een gezellige tijd onder familie of
vrienden. Alleen de winterse temperaturen lieten het dit jaar afweten…

B

ij zo’n 15 graden was het tijdens het weekend van 18, 19 en 20 december uitzonderlijk zacht zo vlak voor het officiële begin
van de winter. Maar dat kon de sfeer op het plein
voor het station niet temperen.
De banken werden er voor de gelegenheid naar
het midden verplaatst en daar rond vormden de
chalets één grote cirkel, wat de gezelligheid van
het evenement zeker ten goede kwam. Van daar
moest je rode loper maar volgen om in de Gemeentelijke feestzaal te komen, waar een ruim
aanbod ambachten uitgestald stonden in een
sfeervol versierd en muzikaal decor. Maar ook de
animatie was zeer gevarieerd en kon de bezoekers zeker bekoren, van het vuurwerk op vrijdag
en een a-cappellakoor en ijssculpteur op zaterdag
tot de grappige sneeuwmannen van ‘Winterkost’
op zondag. Alle ingrediënten voor een kerstmarkt
waren er dus, net als de talrijk opgekomen bezoekers.

Grote wedstrijd Shopping Jette
Winkel een jaar lang met 200 euro extra maandbudget!
Naar goede gewoonte organiseert de handelaarsvereniging ‘Shopping Jette’ tijdens de eindejaarsperiode opnieuw haar grote stempelwedstrijd. Dit jaar zullen niet minder dan 100 winnaars aankoopcheques van 50 tot 2.400 euro onder elkaar verdelen!

D

e vereniging ‘Shopping Jette’, waarbij
zowat 160 Jetse handelaars aangesloten
zijn, organiseert opnieuw haar grote
stempelwedstrijd, nog tot 31 januari 2016. Bij elke
aankoop bij de deelnemende handelaars krijgt u
een stempel. Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van ‘Shopping Jette’ krijgt iedereen de eerste
stempel gratis. Wie dus 9 stempels bijeenspaart
heeft meteen een volle spaarkaart en maakt kans
op één van de vele mooie prijzen.

Cheques, cheques en nog eens cheques!
De gelukkigen kunnen opnieuw rekenen op
aankoopcheques die gaan van 50 tot… 2.400
euro! Inderdaad, want dat is dit jaar de hoofdprijs:
elke maand een aankoopcheque van 200 euro, en
dat een jaar lang. De tweede en de derde prijs zijn
volgens hetzelfde principe en bestaan ook uit 12
aankoopcheques – opnieuw één per maand – van
respectievelijk 100 en 50 euro. Geen prijzen in na-

tura dus dit jaar, maar wat extra budget voor niet
minder dan 100 winnaars. En aangezien de aankoopcheques enkel kunnen besteed worden in de
deelnemende Jetse handelszaken, betekent dat
in deze tijden van crisis en tram 9-ongemakken
een extra duwtje in de rug voor de lokale handel.

Stempels: 9 + 1 gratis!
Vergeet dus niet een spaarkaart aan te vragen
aan een van de deelnemende handelaars, te herkennen aan de affiche die zal uithangen aan hun
winkel. De eerste stempel krijgt u alvast gratis
van ‘Shopping Jette’, een cadeautje ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de organisatie.
Met nog negen stempels te gaan, is uw kaart dus
vol. U vult gewoon uw persoonlijke gegevens in
en laat ze achter in de hiertoe voorziene urne.
Hoe meer deelnemingskaarten u indient, hoe
meer uw winstkansen verhogen.

Meer info:
André Electeur
Coördinator Handelsvereniging ‘Shopping Jette’
Leopold I-straat 483
0478.701.641
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Wijk Koningin Astridplein
30 minuten gratis parking tijdens de feesten
Om de handelaars van het Koningin Astridplein een duwtje in de rug te geven, mag er tijdens
de eindejaarsperiode een half uur gratis geparkeerd worden in de wijk. Op deze manier kunnen de klanten probleemloos hun aankopen doen en hun bestellingen oppikken.

Z

oals u ongetwijfeld al gemerkt hebt, zijn
de werken in het kader van Tram 9, de ondergrondse parking en de vernieuwing
van het Koningin Astridplein van start gegaan. De
handelszaken blijven bereikbaar maar sommigen
onder hen voelen toch de gevolgen van deze omvangrijke werf. Aangezien Kerstmis en Nieuwjaar
steevast een belangrijke periode is voor de handelszaken op en rond het plein, heeft de gemeente een oplossing gezocht om de
bereikbaarheid van de winkels te verbeteren. Tijdens de eindejaarsperiode kunnen de bestuurders in de wijk vier dagen lang een half uur gratis
parkeren. Concreet betekent dit dat de bestuurders een gratis ticket uit de betaalautomaten achter hun voorruit moeten leggen. Deze tickets
geven een gratis kwartier aan, de tijd die men altijd gratis kan parkeren op en rond het plein. De
parkeerwachters zullen hier een kwartier extra bij
rekenen. Meer dan tijd genoeg dus voor de klanten om hun boodschappen te doen of hun bestellingen te gaan oppikken. Bovendien zal deze
maatregel voor een betere roulatie zorgen van de
parkeerplaatsen. De maatregel zal gelden op 23
en 24 december en op 30 en 31 december van 8u

tot 18u, op het Koningin Astridplein, de P. Timmermansstraat, de Leopold I-straat, de Jetsesteenweg
(tussen ‘The Ascot’ en ‘Cortoos’) en de Jetselaan
(tussen ‘Aux Hippocampes’ en ‘Bo-duin’). Op de
feestdagen is parkeren sowieso gratis.

Kerstboom
Op de Jetselaan zijn de bomen gesnoeid en
kan men opnieuw parkeren. Ook de traditionele
kerstboom kreeg een plaatsje op de Jetselaan,
ter hoogte van het Koningin Astridplein.
Tijdens de eindejaarsperiode liggen de werken
op en rond het Koningin Astridplein stil. In januari
en februari gaan Sibelga en Vivaqua dan verder
met hun vernieuwingswerken op de Jetselaan
(kant kerk) en op het Koningin Astridplein (kant
Sire). Deze werken zullen in fases verlopen, om
de hinder voor de handelaars en de klanten zoveel mogelijk te beperken.
Een initiatief van de Schepen van Economisch Leven Paul Leroy

30 minuten gratis parking
Wijk Koningin Astridplein
23, 24, 30 en 31 december van 8u tot 18u

Nieuwe handelszaken te Jette
 La Vie est Belle
Schoonheidsinstituut
F. Lenoirstraat 28
Van di tot za van 9u tot 18u, op afspraak
0487.13.81.14 – Lavie_estbelle@outlook.be

 Le Salon
Kapperszaak Dames en Heren
A. Hainautstraat (winkelcentrum Ch. Woeste)
Open van ma tot za vrij van 9u tot 18u
02.428.45.36

Elke maand stellen we u in Jette Info de nieuwe handelszaken voor die recent hun deuren openden in Jette. Zo is er vlakbij metrostation Belgica een kapperszaak bijgekomen en opende rechtover het postkantoor in de F. Lenoirstraat een schoonheidsinstituut de deuren.
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.
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Duurzame ontwikkeling

Recyclage oude gsm’s
Vast inzamelpunt in Jette
Wat is de link tussen elektronische apparaten, de bescherming van mensapen en hun habitat,
de vrede in de Democratische Republiek Congo en de opvoeding van jongeren in Goma?
Uw gsm! Stel een solidair en ecologisch gebaar en breng uw oude gsm binnen op de gemeente.

I

Steun voor Congo

Coltan is een basisbestanddeel van gsm’s dat
gerecupereerd kan worden en zo een tweede
leven kan krijgen op voorwaarde dat oude toestellen hergebruikt, hersteld of gerecycleerd worden.
Meer info over de campagne Recycle4chimps :
http://www.janegoodall.be

Alle ingezamelde gsm’s worden geschonken
aan het Jane Goodall Institut. Elke gerecycleerde
gsm zorgt ervoor dat er minder slachtoffers vallen door de exploitatie van coltan en dat de mensapen in de regio en hun habitat beschermd
worden. Bovendien stelt u er een milieuvriendelijke daad mee!

Inzameling oude gsm’s
Inkomhal van het gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het Gemeentebestuur

n Jette worden geregeld acties georganiseerd
voor de inzameling van oude gsm’s, maar
vanaf januari 2016 komt er een vast inzamelpunt in de inkomhal van het gemeentehuis.

19 januari 2016

Workshop
kruideninitiatie
Om het jaar gezond te starten door natuurlijke
ingrediënten te leren gebruiken, organiseren de
Jetse eco-ambassadeurs een (Franstalige)
workshop kruideninitiatie.
Met de hulp van een specialist stellen de organisatoren een workshop voor rond huisgemaakte
natuurlijke producten om de winter te trotseren.
Tijdens deze workshop worden er samen met de
deelnemers verschillende producten gemaakt:
kruidenthee, ontstekingswerende olie en hoestsiroop. De deelname is gratis, maar het aantal
plaatsen is beperkt tot 10 deelnemers. Snel inschrijven is dus de boodschap!
Info en inschrijvingen: Dienst Duurzame
Ontwikkeling – cmeeus@jette.irisnet.be

Jette Met blijft groeien
Gezonde en duurzame ontbijtgranen
De duurzame markt Jette Met mag opnieuw een naam toevoegen op de lijst van marktkramers: Annelies Mertens.
Zij zal er wekelijks present zijn met gezonde en duurzame
ontbijtgranen en zadenmengelingen.

O

Workshop kruideninitiatie (FR)
Dinsdag 19 januari 2016, van 19u tot 22u
Léon Theodorstraat 108 – 1ste verdieping (polyvalente zaal)
Gratis workshop, inschrijving verplicht

ok Annelies Mertens voert duurzaamheid hoog in het vaandel. Deze gewezen
kok stelt haar eigen ontbijtgranen
samen. Havermout, meel, noten, pitten en zaden
vormen de basisingrediënten. Ze tovert ze om in
heerlijke granola’s (mengeling van haver, amandelen en honing) en andere zadenmengelingen.
Er worden enkel biologische/duurzame en/of
fairtradeproducten gebruikt, het liefst met een zo

kort mogelijke keten tussen producent en consument. De verpakking is biologisch afbreekbaar en
waar nodig wordt gebruik gemaakt van een statiegeldsysteem (plastic). Kortom: een marktkramer het label ‘duurzaamheid’ meer dan waardig.
Opgelet!
Geen Jette Met op woensdag 30 december
2015!

Animatie
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3 januari 2016

Mis in ’t Brussels
Een prachtige traditie en uniek in de wereld: op zondag 3 januari 2016 wordt in de Sint-Pieterskerk de driekoningenmis opgedragen in ’t Brussels, het sappigste der dialecten.

Z

in om een unieke zondagvoormiddag mee
te maken? Zak dan op zondagmorgen 3 januari 2016 om 10u af naar de Sint-Pieterskerk op het Kardinaal Mercierplein. U kan er de

“

OP 3 JANUOÊRE 2016 ON 10 EURE
ZAL PASTUUR DIRK VANNETELBOSCH
D’AAILEGE MIS IN ’T VLOMS BRUSSELS
OPDROÊGE. DE SINT-PIETERSKERK VAN JETTE
ZAL ZEIKERS WAAL STAMPVOL ZITTE

”

driekoningenmis in 't Brussels volgen. Benieuwd
hoe het evangelie klinkt in ons oorspronkelijk dialect? Pastoor Dirk Vannetelbosch, zelf afkomstig
uit het Leuvense, heeft extra gestudeerd om de
mis in ’t Brussels te brengen, doorspekt met Brusselse zegswijzen en zwanskes. U komt best mooi
op tijd, want de kerk zit jaarlijks stampvol voor
deze bijzondere misviering.
Mis in ‘t Brussels
3 januari 2016 om 10u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

Bossemans en Coppenolle
Nieuw stuk Brussels Volkstejoêter opnieuw een klapper
Het Brussels Volkstejoëter is niet meer weg te denken uit het Brusselse culturele landschap.
Hun succesvolle theatervoorstellingen lokken volle zalen in en rond het Brusselse. Ook hun
nieuwste telg ‘Bossemans en Coppenolle’ is opnieuw een klapper.

H

et concept van ‘Bossemans en Coppenolle’ is trouw aan de filosofie van het
Brussels Volkstejoêter. Een verhaal met
herkenbare maar hilarische situaties, gedrenkt in
een Brussels sausje en in het sappigste aller dialecten. Het stuk loopt als een trein en vertrekt na
januari op tournee langs de culturele centra in de
rand. In totaal zal het stuk opgevoerd worden
voor 15.000 bezoekers of een goedgevuld voetbalstadion. Niet slecht voor een Brusselse theatervoorstelling, met het Brusselse voetbal als
thema.

Typische Brusselse komedie
Deze typische Brusselse komedie speelt zich
af in 1935. De twee welstellende middenstanders
Bossemans en Coppenolle zijn gezworen kameraden. Door allerlei intriges moeten ze echter supporteren voor een andere voetbalclub, Union
Saint-Gilloise versus Daring Molenbeek, allebei
mythische Brusselse clubs. Het verhaal, doorspekt met pure Brusselse humor en tussenkomsten van de legendarisch Madame Chapeau, is
echter ook een verhaal over vriendschap, liefde,
schone schijn, middenstand,… Kortom, herkenbare thema’s van alle tijden.

Ga het stuk zeker ontdekken, ook als u het
Brussels niet machtig bent. Bossemans en Coppenolle speelt nog de hele maand januari in Zinnema in Anderlecht. Nadien gaat het op tournee

langs de Vlaamse rand. Opgelet, verscheidene
voorstellingen zijn reeds uitverkocht. Snel zijn is
dus de boodschap.
Meer info: www.bebrusseleir.be
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CVO Meise-Jette
Van taallessen tot opleiding elektricien
Op 16 januari 2016 opent CVO Meise-Jette haar deuren en kort nadien starten dan ook
nieuwe lessenreeksen ICT, fotografie, Frans, Engels, Spaans, Spaans op reis,
Italiaans, Nederlands en zorgkundige. Nieuw dit semester is de opleiding elektricien.

O

pleidingen uit de zachte sector, daar
heeft CVO Meise-Jette veel kaas van gegeten. Het is in 1967 met talen begonnen, later kwamen daar mode, ICT en fotografie
bij. En de meest recente aanwinst is zorgkundige
en begeleider in de kinderopvang.

Nieuw: elektricien

Maar in februari 2016 komt het opleidingscentrum met een primeur op de proppen. In samenwerking met de VDAB en CVO Vilvoorde start
CVO Meise-Jette namelijk met een opleiding industrieel elektrotechnisch installateur of kortweg
elektricien. Op één jaar tijd kan je je certificaat
behalen voor dit knelpuntberoep. En wie nog geen
diploma secundair onderwijs heeft, kan dat oplossen door daarnaast de modules Algemene aanvullende vorming te volgen.

Op zoek naar een origineel cadeau?
Schenk een cursus fotografie, informatica,
talen of mode. Haal een cadeaubon bij CVO
Meise-Jette voor een waarde die je zelf bepaalt
en trakteer vrienden of familie op een originele
verrassing!
Meer info:
CVO Meise Jette
www.cvomj.be
02.892.24.00
(opgelet: nieuw telefoonnummer!)
info@cvomj.be

16 januari 2016
Opendeurdag CVO Meise-Jette
Programma:
• Infosessie Nederlands
• Infosessie industrieel elektrotechnisch installateur
• Infosessie zorgkundige
• Demo’s ICT en fotografie
• Een gratis fotoshoot voor jou of je gezin, een
hapje en een drankje
Opendeurdag
Zaterdag 16 januari 2016,
van 9.30u tot 12u
CVO Meise-Jette
Stationsstraat 35
1861 Meise
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Schooljaar 2016-2017
Inschrijvingen Nederlandstalige kleuter of lagere school
Ouders die hun kind school willen laten lopen in een Nederlandstalige kleuter- of lagere
school in Brussel, moeten zich binnenkort inschrijven. Vergeet ook niet de kinderen aan
te melden geboren in 2014. Uw kind inschrijven gebeurt in twee stappen.

E

erst en vooral moet u tussen 4 januari (8
uur) en 29 januari 2016 uw kind elektronisch
aanmelden via www.inschrijveninbrussel.be.
Het moment wanneer u dat doet speelt geen enkele
rol. Meld ook alle kinderen aan, geboren in 2014. Ook
als ze pas naar school gaan op 1 september 2017.

ook de vragen over de voorrang en verzamel
hiertoe de nodige documenten.

Hulp nodig?
Diverse Brusselse organisaties kunnen ouders
helpen bij het aanmelden van hun kind. Voor de
gemeente Jette kan u hiervoor terecht bij Intervalle Jette, de cel die deel uitmaakt van de gemeentelijke dienst Preventie.

Online-aanmelding
Bij de aanmelding dient u een aantal gegevens
over uzelf (contactgegevens, eventueel werkadres) en uw kind in te vullen (naam, geboortedatum,
rijksregisternummer,
domicilieadres,
leerjaar). Daarnaast zal u ook gevraagd worden
de scholen van uw keuze op te lijsten. Indien u tot
een voorrangsgroep behoort, beantwoord dan

Meer info:
www.inschrijvininbrussel.be
Intervalle Jette
A. Vandenschrieckstraat 77
02.423.11.59 (op afspraak)

www.onderwijsinbrussel.be
Een nuttige website, over en voor het onderwijs
Op de website www.onderwijsinbrussel.be vindt u alle informatie over het Nederlandstalig
onderwijs en het Nederlandstalige opleidingsaanbod in Brussel. De informatie is opgesplitst
per doelgroep, van ouders tot leerkrachten, van leerlingen tot directies.

D

eze website, een initiatief van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC), richt
zich op alle betrokkenen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. In die mate dat
zelfs cursisten, coördinatoren of vrijwilligers er terecht kunnen voor nuttige informatie. Via de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ vinden de bezoekers
trouwens vaak meteen de gezochte informatie. De
website bevat een schat aan gegevens.
De rubriek 'les volgen' is er voor ouders, studenten, cursisten, leerlingen… Zij vinden op
deze site onder meer informatie over:
• het aanbod van scholen en opleidingsinstellingen;
• de structuren van het Brussels Nederlandstalig
onderwijs;
• actuele onderwerpen
• antwoorden op veelgestelde vragen over onderwijs en vorming.
Achter de rubriek 'les geven' zit informatie
voor leerkrachten, docenten, instructeurs ... Zij
vinden hier onder meer:

• VGC-nieuws;
• een overzicht van de ondersteunende initiatieven die de VGC opzet voor onderwijs- en vormingsinstellingen;
• een actuele lijst van de openstaande vacatures
in scholen en opleidingsinstellingen;
• antwoorden op veelgestelde vragen over onderwijs en vorming
De rubriek 'directies en organisaties' is er voor
directies, coördinatoren, secretariaatsmedewerkers… Zij kunnen hier onder andere terecht voor:
• VGC-nieuws;
• een overzicht van de ondersteunende initiatieven die de VGC opzet voor onderwijs- en vormingsinstellingen;
• de werkwijze om vacatures op deze site te publiceren;
• antwoorden op veelgestelde vragen over onderwijs en vorming.
Meer informatie:
www.onderwijsinbrussel.be
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STAGES

Creatief
IBO De Puzzel
In IBO De Puzzel kunnen kinderen tijdens de krokusvakantie komen spelen, springen, dansen, ravotten, knutselen, lezen, zot doen,… De thema’s
van de stages staan momenteel nog niet vast.

Van 7u tot 18.30u
Enkel voor kleuters
Magrittegebouw - Wemmelsesteenweg 229

Van 7u tot 18.30u
Voor kinderen van de lagere school en hun broers
en zussen
Leopold - Leopold I-straat 307
Van 8 tot 12 februari 2016
Prijs: 10 ¤ per dag (5 ¤ sociaal tarief)
Reservering:
• 11 januari van 16u-18u op locatie Magritte,
• 12 januari van 16u-18u op locatie Leopold,
Of via sienloos@sint-goedele.be
Meer info:
IBO De Puzzel
depuzzel@sint-goedele.be
02.427.09.44

Ziehier enkele Jetse verenigingen die stages organiseren tijdens de
krokusvakantie. Kwestie van uw kinderen een actieve en/of creatieve
vakantietijd te bezorgen.

Creatief
GC Essegem
Robert de dierentuinkat door vzw Panta Rhei
Mooie prentenboeken vormen de rode draad van
de kleuterweken van Phanta Rei.
Ken jij Robert de dierentuinkat?
Robert is het beu om een doodgewone huiskat te
zijn.
Hij droomt van een bijzonder leven in de dierentuin.
Voor kleuters (3-6 jaar) uit het Nederlandstalig
onderwijs

Van 8 tot 12 februari 2016
Van 9 tot 16u (opvang van 8 tot 17u)
Prijs: 55 ¤ (standaardprijs) - 10 ¤ (voor mensen
met Paspartoe aan reductietarief) - 50 ¤ (voor 2de
kind)
Meebrengen: kleren die vies mogen worden,
lunchpakket, drankjes
Meer info:
GC Essegem – Leopold I-straat 329
www.essegem.be

Openlucht
De Kinderboerderij van Jette
Tijdens de krokusherfstvakantie ontdekken de
kinderen de wereld van de boerderij, de dieren en
de natuur via gevarieerde en creatieve activiteiten.

Van 8 tot 12 februari 2016
Van 9 tot 16u (opvang ’s morgens: 1,5 ¤ - opvang
’s avonds: 2 ¤)
Prijs: 80 ¤ + 7 ¤ lidgeld (1 maal per jaar en per
gezin)
Info en inschrijvingen:
www.kinderboerderijjette.be (vanaf 6 januari
2016 om 20u)
De Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172

Jette, een bruisende gemeente
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Comedyreeks Giene Ziever
Van snedige standup tot
onweerstaanbaar burslesk spektakel
Eind november ging de Jetse
comedyreeks Giene Ziever van start.
In januari palmen David Galle en
Kamal het podium in en in februari is
het naast Bart Vanthieghem ook tijd
voor het buitenbeentje van de reeks,
Candy Coated Circus.

Cat, Sid Sinner en Doll's Eyes Darling verleiden u
met lange handschoenen, glitter en pluimen, daarbij geassisteerd door de alom populaire en schattige stage kitten Loulou Lipstick. Dit alles wordt
afgewisseld met klassieke crooner songs door de
MC, Matt Phantom, die tevens de avond aan elkaar
praat. Laat u verbazen en entertainen met een
klassevolle maar toch een tikkeltje gewaagde show.
Na de show verkopen de dames ook allerlei burleske spulletjes in hun eigen mobiele winkeltje.
Komt dat zien! Komt dat zien!

28 januari 2016
David Galle & Kamal

Absurd en hilarisch
Bart Vantieghem eeft het niet getroffen met zijn
ouders. Omdat zij geen geld hebben om twee kinderen op te voeden, wordt Bart na zijn geboorte
ingevroren. Ieder normaal mens houdt hier een
trauma aan over, maar niet Bart Vantieghem.
siders kenden hem echter reeds vanwege zijn
unieke stijl. En ondanks zijn drastische gedaantewisseling is zijn honger naar snedige grappen niet
te stillen.
David Galle & Kamal
28 januari 2016 om 20u
Jan Verdoodtzaal (bib)
Kardinaal Mercierplein 6 - Toegang: 5 ¤

11 februari 2016
Candy Coated Circus
& Bart Vanthieghem
Brave goedzak
David Galle is intussen geen onbekende meer
voor de comedyliefhebbers. En ook zijn optreden
in de ‘Bende van de roste’ in Bevergem legde hem
geen windeieren. Deze komiek, afkomstig uit het
Belgisch-Frans grensgebied, moet het niet hebben van donderpreken of in vitriool gedrenkte
vuilbekkerij. Eerder een brave goedzak die met
stijgende verbijstering zijn levenswandel afwerkt
en onderweg af en toe een podium opstapt.
Slechts gewapend met rosse haren en een losse
tong, zoekt David Galle nieuwe hilarische horizonten op. David Galle legt de ondraaglijke lichtheid
van ons bestaan quasi argeloos én pijnloos bloot.
En zo wordt ze toch weer wat draaglijker. Met de
glimlach.
Messcherp
Kamal was tot voor kort het zwaargewicht van de
comedyscène. Hij zakte echter zienderogen een
paar gewichtsklassen, maar won ook verbaal aan
scherpte. Zijn passage in de Slimste Mens zorgde
ook voor bekendheid bij het grote publiek. De in-

Hij weeft er een absurde comedyshow rond, doorspekt met hilarische liedjes over bekend Vlaanderen. Vantieghem is op zijn best als hij zijn publiek
eerst choqueert, om ze daarna met een spervuur
van grappen toch aan zijn kant te krijgen. Hard,
stout maar onweerstaanbaar grappig.
Candy Coated Circus & Bart Vanthieghem
11 februari 2016 om 20u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10 - Toegang: 5 ¤

Burlesk
Candy Coated Circus brengt een burleske show
met zowel sensuele als komische striptease: een
avond om niet te vergeten! Victoria Rose, Sassy

Info en reservaties:
cultuur@jette.irisnet.be
02.423.13.73
Een initiatief van Schepen van Nederlandstalige Cultuur Brigitte
Gooris
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Akro heeft vierde album uit
Muzikale poëzie met een boodschap
Akro heeft met Quadrifolies reeds zijn vierde solo-album uit.
Deze geboren en getogen Jettenaar, ook bekend van Starflam, verlegt met deze cd opnieuw
zijn muzikale grenzen. Tijd om hem aan het woord te laten, over zijn passie voor muziek,
zijn vaderschap en zijn leefomgeving.

A

kro woont reeds van kindsbeen af in
Jette en hij is best trots op onze gemeente. Vooral de geslaagde multiculturaliteit en de vele groene ruimtes spreken hem
aan. Een minpunt vindt hij dan weer de mobiliteit
en de parkeerproblematiek. Jette vormt een
goede plek om zijn twee dochtertjes te laten opgroeien omdat de mensen hier nog samen leven.
Deze creatieve geest heeft een voltijds kunstenaarsstatuut. Hoewel dit statuut een ‘luxe’ is in
België, betekent dit toch vooral hard werken. Afgelopen twee jaar werkte Akro aan zijn nieuw
album ‘Quadrifolies’. Het werd een bijzonder geslaagd conceptalbum, met verschillende samenwerkingen en muzikale invloeden. ‘Quadrifolies’,
12 letters, telt 12 nummers opgedeeld in 4 x 3
nummers en 4 muziekstijlen. Elke kleur, vandaar
de verwijzing in de titel, staat voor een stijl. Blauw
voor blues, geel voor de Braziliaanse invloed, roze
voor de jaren ’80 en zwart voor de donkere nummers die de cd afsluiten. Niet alleen de ritmes en
stijl evolueren volgens het thema, maar ook de
teksten, die van speels tot somber gaan.

Waarden
Zijn muziek en teksten zijn mee geëvolueerd
met Akro. Als jonge ouder van twee kinderen worden zijn woorden nu beïnvloed door zijn omgeving, met problemen als alleenstaande ouders,

scheidingen, eerder dan de hardere, fulminerende rap van voorheen. Als je op een podium
staat heb je voorbeeldfunctie, in het bijzonder
voor de jongeren. Zo beperkt hij bewust de
scheldwoorden in zijn teksten, net om zijn boodschap de nodige kracht te laten behouden. Zijn
Franstalige liedjes zijn zoals steeds scherp, rechttoe en ritmisch. Ze golven mee op de muziek en
vormen als het ware muzikale poëzie. Zijn vaderschap zorgt ervoor dat hij zijn waarden, manier
van leven, van kleden, van eten, in vraag stelt en
aanpast. Zo trekt hij, zelf opgegroeid als ‘Amerikaanse rapper’, in ‘Mon coca et mes nike’ van leer
tegen de grote merken en de ongezonde levensstijl van de jeugd. Het feit dat de tekst van
‘Bruxelles Plurielle’ opgenomen is in de schoolboeken in Zwitserland geeft u een idee van de
waarde van zijn woorden. Ook Nederlandstaligen
kunnen trouwens genieten van zijn teksten, via de
Nederlandstalige ondertiteling van zijn video’s.

Eigen persoonlijkheid
‘Quadrifolies’ is trouwens veel meer dan gewoon een cd. De nummers gaan samen met aangepaste clips, eveneens uitgewerkt door Akro. Zo
heeft het nummer ‘Les femmes sont là’ met Marie
Warnant reeds een buzz gecreëerd online, vanwege het speelse karakter. Ook hier wijkt Akro af
van de platgetreden paden. Hij kiest zelf voor

zang en laat Marie Warnant rappen, hetgeen een
origineel duet oplevert.
Naast het concept, de teksten, muziek en video’s
neemt Akro ook het grafisch aspect zelf in handen.
Logisch dus dat hij zijn handen meer dan vol heeft
om een album te realiseren. Toch is dit de enige
mogelijke manier van werken voor hem. Hij kan
zich de wil van een muziekmaatschappij niet laten
opdringen, maar moet in staat zijn om zijn eigen
persoonlijkheid, mening en creativiteit te vertalen
in zijn muziek. Hij beschouwt zichzelf dan ook meer
als muzikant/producer dan als rapper.
Akro is er wel van overtuigd dat samenwerkingen zijn muziek verrijken. Enerzijds via nieuwe
muzikale ontmoetingen, zoals op dit album DJ
Daddy K, maar anderzijds ook met vaste compagnon de route Mig one (Starflam) en producer Eric
Renwart. Zijn kinderdroom blijft een samenwerking met de Amerikaanse rapper Nas, maar ook
in België loopt er voldoende talent rond om een
mooie muzikale combinatie mee te maken, zoals
Triggerfinger of Selah Sue. Maar dit is toekomstmuziek, net zoals eventueel nieuw werk met Starflam, het rapperscollectief waarmee Akro
bekendheid verwierf en dat vorig jaar na een
lange pauze opnieuw op tournee ging. Eerst genieten van het nieuwe album ‘Quadrofolies’. Akro
stelde zijn nieuwe cd officieel voor in de Botanique op 16 december en kreeg lovende commentaren van het publiek en professionelen. Zin om
hem zelf aan het werk te zien? Op 16 januari bestijgt hij het podium van Ferme du Biéreau in Louvain-la-Neuve.
Meer info: Facebook.com/akromusicofficial
Video’s ondermeer op Vevo
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Klassiek in de Abdij

Van de rijke melodieën van Tsjaikovski
tot de zonsopgang van Haydn
Ook in 2016 gaat het succesvolle pro
gramma van Klassiek in de Abdij ver
der. Het eerste concert, de
nieuwjaarseditie, vindt uitzonderlijk
plaats in de SintPieterskerk. Nadien
wordt er opnieuw toevlucht gezocht
tot de prachtige Abdij van Dielegem,
waar het uniek kader het perfect
decor is voor de prachtige muziek.
Verwacht u aan mooie namen uit de
muziekgeschiedenis, van Strauss tot
Tsjaikovski, van Schubert tot Haydn,
uitgevoerd door doorwinterde en ge
talenteerde muzikanten.

3 januari 2016
Nieuwjaarsconcert Nuove Musiche

7 februari 2016
Malibran String Quartet

De speciale nieuwjaarseditie van Klassiek in de
Abdij vindt plaats in de Sint-Pieterskerk, op het
Kardinaal Mercierplein. Dirigent Eric Lederhandler, een operaspecialist die bekend is tot in China,
brengt met zijn kamerorkest Nuove Musiche een
nieuwjaarsprogramma onder de titel ‘Un nouvel
an du Sud vers l’Est’.
Op het programma staan werken van Bizet,
Strauss, Bruch en Tsjaikovski. Het feest zal worden opgeluisterd door de jonge cellist Liav Kerbel.
De ideale muzikale start van 2016.

Schilderen met kleuren en verhalen, dat is de
kunst van het Malibran Quartet, een internationaal gezelschap uit de schoot van de Brusselse
Muntschouwburg. Met ‘Ainsi la nuit’ leiden Tatiana
Samouil, Aki Saulière, Tony Nys en Justus Grimm
u door de magie van de donkere nacht, schitterend verklankt door Henri Dutilleux.
Vervolgens kan u het ontluiken van de dag beleven in het ‘Sonnenaufgang Quartet’, een werk
van een ervaren en vindingrijke Haydn. Zijn titel
dankt het aan de prachtige opstijgende openingsmelodie in de eerste viool.
Het programma van dit strijkkwartet wordt passend ingeluid door Schubert, in wiens werk licht
en donker, dag en nacht doorlopend interageren...

Klassiek in de Abdij
Nuove Musiche
Zondag 3 januari 2016 om 15u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
Malibran String Quartet
Zondag 7 februari 2016 om 11u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Met kinderopvang en aperitief
Info en reservaties:
cultuur@jette.irisnet.be – 02.423.13.73

Een initiatief van de schepenen van Cultuur Brigitte Gooris
en Jean-Louis Pirottin

Van 11 tot 22 januari 2016

Expo Magos in het Gemeentehuis

V

an 11 tot 22 januari 2016, kan u in het Gemeentehuis het universum ontdekken van
de kunstenares Magos. Deze figuratiefimpressionistische schilderes laat de schoonheid
van de natuur doorschemeren in haar doeken.
Magos (Mathilde-Anita Goossens) is reeds van
kindsbeen aangetrokken door het tekenen en
schilderen. Ze is voornamelijk autodidact, maar
kon haar technische vaardigheden en artistieke
aanpak bijschaven onder de vleugels van de
Franse schilder Jean Frisat.

Haar voorkeur gaat uit naar olieverf, in een figuratief-impressionistische stijl. De natuur inspireert haar, met haar kleuren, lichtspel, sfeer.
Magos vereeuwigt haar details op doek, met een
onuitputbaar enthousiasme.
Expo Magos
Van 11 tot 22 januari 2016
In het Gemeentehuis
Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur
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Zondag 24 januari 2016

Toast Literair met Marc Didden
Op 24 januari organiseren de Jetse bib en het Davidsfonds Jette in het kader van Toast
Literair een causerie met filmmaker-scenarist-schrijver Marc Didden. En wie dat wenst kan
zich vooraf te goed doen aan een heerlijk ontbijt.

O

p zondag 24 januari 2016 vindt in heel
Vlaanderen - op bijna 200 locaties! Toast Literair plaats, de grootste literaire
brunch van Vlaanderen. Tientallen Davidsfondsafdelingen zetten die zondag hun beste literaire
beentje voor en combineren hun literaire activiteit met een lekker zondags ontbijt. De Nederlandstalige bibliotheek en het Davidsfonds Jette
nodigden voor deze gelegenheid Marc Didden uit,
Brusselaar in hart en nieren.

Marc Didden en Brussel
Marc Didden was in de jaren ’70 journalist bij
het weekblad Humo en werd nadien filmmaker en
scenarist. Hij doceerde ook aan de Hogeschool
Sint-Lukas en publiceerde diverse boeken en co-

lumns. Meer dan 60 jaar geleden verhuisde hij
met zijn ouders van het verre Limburg naar Brussel, een stad waarmee hij door de jaren heen een
liefdevolle, zij het soms moeilijke relatie mee opbouwt. Hij vraagt zich ook luidop af waarom zoveel landgenoten er niet van houden….
Toast Literair: causerie met Marc Didden
Zondag 24 januari 2016 om 10.30u
(ontbijt van 9 tot 10u)
Inschrijven voor 19/01 via
www.jette.bibliotheek.be of 02.427.76.06
Causerie: gratis - ontbijt 5 euro (niet verplicht)
Openbare Bibliotheek Jette
Kardinaal Mercierplein 6
In samenwerking met het Davidsfonds Jette

Poëzieweek in de bib
Donderdag 28 januari 2015 is het weer
Gedichtendag, sinds enkele jaren de
aftrap van de Poëzieweek. De Poëzie
week loopt tot en met woensdag 3 fe
bruari. Tijdens die week hoor, zie en
proef je overal in Vlaanderen en Ne
derland gedichten. Het thema dit jaar
is ‘herinneringen’, onder het motto
‘jaren die druppelend versmelten’.
Poëzie in de bib

• Dinsdag 2 februari, van 16.30u tot 17.30u:
leerlingen van het Sint-Pieterscollege
Een bonte beestenboel wordt u gepresenteerd door
de woordleerlingen van het Sint-Pieterscollege. Verboden te voederen, aanraken mag, op eigen risico!
• Woensdag 3 februari, van 13u tot 14u:
leerlingen van het Heilig Hart
De tientallen gedichtenalbums van de bib werden
zorgvuldig uitgekamd door de 50 woordleerlingen van het Heilig Hart. Zij presenteren u hun favorieten.

Ook de bibliotheek van Jette zet tijdens die week
poëzie in de kijker. Je kan er niet alleen snuisteren tussen een selectie recente en uitgelichte
dichtbundels, ook wie graag naar gedichten luistert, kan tijdens de Poëzieweek in de bib terecht.
De leerlingen Woord van de Jetse academie brengen er op verschillende data hun mooiste gedichten ten gehore.

Optredens Woord
• Maandag 1 februari, van 17u tot 18u:
leerlingen van Poelbos
De kleinste woordleerlingen van Poelbos presenteren u ‘Betoverende kusjes’ van Elsbeth Fontein
& Peter van Harmelen. De oudsten brengen teksten die ouders liever niet horen, maar alle kinderen die tips willen over hoe ze met hun ouders om
moeten, welkom!

Bib zoekt
nieuwe beheerders
Ben je geïnteresseerd in wat de bibliotheek doet?
Wil je als lid van de Jetse bibliotheek mee helpen
nadenken over de bib en haar werking? Kan jij je 5
tot 7 maal per jaar vrijmaken voor een avondvergadering en dat gedurende 3 jaar? Dan ben jij misschien een geknipte kandidaat om één van de
leden van het beheersorgaan van de bib te worden!
Wat doet het beheersorgaan?
Het beheersorgaan brengt advies uit aan de gemeente over de planning en de werking van de
bib, bepleit de noden van de bib en denkt mee
over de nieuwe uitdagingen waarvoor de bib staat.
Wil je meer weten?
Neem dan gerust contact op Sabina Lauro, bibliothecaris van de bibliotheek van Jette op
02.421.20.83 of e-mail: slauro@jette.irisnet.be. Zij
geeft je graag meer uitleg.

Optredens Poëzieweek bib
1, 2 en 3 februari 2016
Openbare Bibliotheek Jette
Jan Verdoodtzaal (2de verdieping)
Kardinaal Mercierplein 6
Toegang: gratis
Meer info : 02.427.76.07 of
www.jette.bibliotheek.be – www.jetseacademie.be
Een organisatie van de bibliotheek van Jette en de Jetse academie
op initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte Gooris

Ben je kandidaat?
Richt je schriftelijke kandidatuur met korte motivatie aan het College van burgemeester en schepenen
met
vermelding
‘beheersorgaan
bibliotheek’. Je kan je kandidatuur tot 31 januari
2016 mailen naar jette@bibliotheek.be, afgeven
in de bib of opsturen naar Bibliotheek Jette, Kardinaal Mercierplein 6.
De functie van beheerder wordt niet vergoed.

Cultuur
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Van 30 januari tot 7 februari

Expo Hughes Renier in de Abdij van Dielegem
Van 30 januari tot 7 februari 2016 kan u in de Abdij van Dielegem het werk ontdekken
van Jettenaar Hughes Renier. Deze artistieke duizendpoot is geen onbekende in het Jetse
culturele leven. Zo leerde hij heel wat leerlingen de kneepjes van het teken- en schildervak,
had hij reeds mooie tentoonstellingen in de Abdij in 2000 en in Atelier 340 in 2012 en
zorgde hij ondermeer voor het fresco op het Kardinaal Mercierplein.

H

ughes Renier is opnieuw te gast in de
Abdij van Dielegem, 15 jaar na zijn vorige
overzichtstentoonstelling. Deze kunstenaar heeft een rugzak vol reisherinneringen. Zo
woonde hij in Afrika, Frankrijk, Marokko, Italië en
de Verenigde Staten, vooraleer terug te keren
naar België. Deze rondtocht bepaalde mee zijn
identiteit als kunstenaar. Ook zijn vorming is divers, met een boetseer- en schilderopleiding en
een studie fotografie en filmanimatie. Door zijn
opleiding en talent, kon deze artistieke duizendpoot aan de slag als tekenaar in de literatuur, publiciteit en architectuur.
Tijdens zijn lessen via de vzw ‘l’anARTiste’ deelt
hij zijn passie met de vele leerlingen. Maar ook in
het straatbeeld en culturele centra is hij aanwezig. Zo is de fresco op het Mercierplein van zijn
hand, net als de muurschildering in het Centre
culturel.

Kleurrijke werken
Tegelijkertijd werkt hij aan zijn persoonlijk oeuvre
van geïllustreerde sprookjes. Met aquarel en Chinese inkt creëert hij een imaginaire toekomstwereld waarbij de harmonie bepaald wordt door het
evenwicht tussen de mens en de natuur. Zijn drie
verschenen werken nemen de lezer mee op een
reis langs respectievelijk de art deco-monumenten van Brussel, de pracht van de Lichtstad of de
kleurenpracht van Zuid-Azië. Zijn aquarellen
waarvoor hij inspiratie zocht in zijn reizen naar
Nepal en Cambodja vormen mee de basis van zijn
nieuwe expo, samen met nieuwe werken over een
denkbeeldige wereld, vol tovenaars, wijzen en
magische sculpturen.
Ontdek zijn kleurrijke werken, badend in een dromerige sfeer, tijdens zijn tentoonstelling in de
Abdij van Dielegem. Dit talent van eigen bodem
zal u meenemen op een onvergetelijke reis.

Expo Hughes Renier
Van 30 januari tot 7 februari 2016
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14
Gratis toegang

Rayon Vert
Nieuwe inrichting en biowinkel!
Vertoning

Fais-le Jezelf

Les Liberterres

Maak je eigen natuurlijke zeep

Zaterdag 9 januari 2016 om 20u

Zondag 24 januari 2016, van 10 tot 13u

Elke donderdag van 18.30u tot 20u

Deze documentaire van Jean-Christophe
Lamy en Paul-Jean Vrancken volgt 4 landbouwers die de methodes van de conventionele landbouw definitief de rug hebben
toegekeerd.
De film bevat ook zwart-witarchiefbeelden
over honger en ondervoeding en neemt ons,
seizoen per seizoen, mee door heen Europa
en Afrika. De regisseurs van de documentaire, Jean-Christophe Lamy en Paul-Jean
Vrancken, zullen aanwezig zijn om met de
toeschouwers van gedachten te wisselen.
Gratis

Na het succes van deze workshop kon een
nieuwe editie niet uitblijven. Annik Moulin
heeft het voor alles wat huisgemaakt is en
leert ons natuurlijke zeep maken.
De bedoeling is dat je zeep maakt met koud
water en geuren van essentiële oliën. Geïnteresseerden die niet konden deelnemen aan
de eerste editie krijgen voorrang.
Toegang: 15 ¤
Inschrijven verplicht:
lerayonvert@skynet.be
02.420.21.26

Converseren, mensen ontmoeten, je mondelinge
kennis van het Frans oefenen en verbeteren
samen met een animatrice die diverse thema’s
voorstelt en een debat op gang brengt. De
conversatietafels richten zich tot personen vanaf
16 jaar die een elementaire kennis van het Frans
hebben. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15.
Toegang: 15 ¤/5 bijeenkomsten

Taal

Conversatietafel Frans

Rayon Vert
G. Van Huynegemstraat 32
02.420.21.26 - lerayonvert@skynet.be
www.lerayonvert.be
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GC Essegem Jette

Programma
Theater

Uit de Veren: ontbijttheater
voor kinderen en ouders
Zondag 31 januari 2016 om 10.30u
Sprookjestroep door Theater Spoor 6
Voor kinderen van 3 tot 9 jaar – duur: 60 min.
Hallo, wij zijn Jacoba en Wilhemina. Beter bekend als de nichtjes Grimm. We beloofden onze
nonkels om op hun sprookjesbos te passen,
maar dat was niet zo slim. Alles draait hier in
de heksensoep! Straks wordt het één grote
sprookjestroep. Naar een einde zoals “… nog
lang en gelukkig.” zijn we nu op zoek, want zo
eindigt toch ieder sprookjesboek?
Na de voorstelling ben je welkom op de
nieuwjaarsreceptie van GC Essegem.

Creatief

Robert de dierentuinkat
door vzw Panta Rhei
- Mooie prentenboeken vormen de rode
draad van de kleuterweken van Phanta Rei Ken jij Robert de dierentuinkat?
Robert is het beu om een doodgewone huiskat te zijn.
Hij droomt van een bijzonder leven in de dierentuin.

Activiteiten
De inschrijvingen voor de voorjaarsactiviteiten starten op 13 januari 2016.

dien heffen we een glas op het nieuwe jaar.
Kinderen kijken een film in Cinema Essegem,
maken lichtjes in ons atelier of smelten marshmallows boven de vuurkorf.

Feest

Vuurfeest
Zondag 31 januari om 11.30u
Essegem geeft een groot feest voor iedereen.
We komen samen in de koudste periode van
het jaar en wensen elkaar een vurig Nieuwjaar.
Om 10.30u kunnen kinderen vanaf 3 jaar en
hun ouders naar de voorstelling Sprookjestroep van Theater Spoor 6 (zie hieronder). Na-

Programma
• 10.30u: Uit de Veren Sprookjestroep
• 11.30u: Nieuwjaarsfeest
• 11.30u: Kinderworkshops en -activiteiten
Cinema Essegem, lichtjes maken,marshmellows smelten
• 12u
Speech door voorzitter Johan Vandenberghe
en Schepen van Nederlandstalige cultuur Brigitte Gooris

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

Voor kleuters (3-6 jaar) uit het Nederlandstalig onderwijs
Van 8 tot 12 februari 2016
Van 9 tot 16u (opvang van 8 tot 17u)
Prijs: 55 ¤ (standaardprijs - 10 ¤ (voor mensen met Paspartoe aan reductietarief) - 50 ¤
(voor 2de kind)
Meebrengen: kleren die vies mogen worden,
lunchpakket, drankjes

Agenda
Concert

Causerie

Comedy

Nuove Musiche

Toast Literair
Marc Didden

David Galle & Kamal

In de Sint-Pieterskerk kan u op zondag 3 januari genieten van het nieuwjaarsconcert van
Nuove Musiche. Dirigent Eric Lederhandler,
een operaspecialist die bekend is tot in China,
brengt met zijn kamerorkest Nuove Musiche
werken van Bizet, Strauss, Bruch en Tsjaikovski.

Op 24 januari kan u in het kader van Toast Literair in de Jetse bib terecht voor een causerie
met filmmaker-scenarist-schrijver Marc Didden. En wie dat wenst kan zich vooraf te goed
doen aan een heerlijk ontbijt. Marc Didden zal
het hebben over zijn geliefde Brussel..

Nuove Musiche
Zondag 3 januari 2016 om 15u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

Toast Literair: causerie met Marc Didden
Zondag 24 januari 2016 om 10.30u
(ontbijt van 9 tot 10u)
Inschrijven voor 19/01 via
www.jette.bibliotheek.be of 02.427.76.06
Openbare Bibliotheek Jette
Kardinaal Mercierplein 6

Expo

Erfgoed

In januari palmen David Galle en Kamal het podium in van de comedyreeks Giene Ziever.
Slechts gewapend met rosse haren en een
losse tong, zoekt David Galle nieuwe hilarische
horizonten op. Kamal was tot voor kort het
zwaargewicht van de comedyscène. Ondanks
zijn drastische gedaantewisseling is zijn honger naar snedige grappen niet te stillen.
David Galle & Kamal
28 januari 2016 om 20u
Jan Verdoodtzaal (bib)
Kardinaal Mercierplein 6

Mis in ’t Brussel
Op zondag 3 januari 2016 wordt in de Sint-Pieterskerk de driekoningenmis opgedragen in ’t
Brussels, het sappigste der dialecten. U komt
best mooi op tijd, want de kerk zit jaarlijks
stampvol voor deze bijzondere misviering.
Mis in ‘t Brussels
3 januari 2016 om 10u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

Hughes Renier
Van 30 januari tot 7 februari 2016 kan u in de
Abdij van Dielegem het werk ontdekken van
Jettenaar Hughes Renier. Ontdek zijn kleurrijke werken, badend in een dromerige sfeer.
Expo Hughes Renier
Van 30 januari tot 7 februari 2016
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
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Agenda

De Jettenaren aan het woord
Jette is een warme en gezellige gemeente waar de mensen mekaar kennen en ontmoeten, onder meer dankzij de vele activiteiten die er georganiseerd worden. Sommige bewoners dragen actief bij tot deze
dynamiek en zetten zich in om van onze gemeente een plek te maken
waar men ervaringen deelt en samen leeft. Voortaan laten we in deze
rubriek elke maand een bijzondere Jettenaar aan het woord, over Jette.

Muriel Orange
Kunst in het teken van ontspanning
en ontplooiing
Dynamisch en sprankelend zet Muriel Orange zich
voluit in voor al haar projecten. Als leerkracht,
kunstenares en grafotherapeute spelen het menselijk aspect en kunst een belangrijke rol in al
haar activiteiten. Ze zoekt naar welzijn, zet zich
in voor haar wijk, kiest voor zachte mobiliteit en
lokale en duurzame voeding. Maar daarnaast is
deze actieve Jetse vooral ook mama van vier kinderen met veel aandacht voor haar gezinsleven.

Vraag en antwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
We kochten ons huis in 2005 en richtten een atelier in voor mijn activiteiten. We kwamen van de
andere kant van het kanaal en ontdekten deze gemeente met veel plezier. Jette is een groene gemeente, hetgeen ons bijzonder aanspreekt. Wat
mij in het bijzonder opviel was dat de mensen elkaar begroeten op straat.
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
De eerste keer dat we in Jette kwamen was voor
een bezoek aan vrienden. We kenden de gemeente echter nog niet en verdwaalden!
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
We maken regelmatig wandelingen en waarderen
in het bijzonder de inspanningen van de gemeente op het vlak van openbare ruimte en de
vele groene ruimtes.
- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
De parken en in het bijzonder het Koning Boudewijnpark.
- Wat kan er nog verbeterd worden in onze
gemeente?
Algemeen moet er nagedacht worden over de
plaats van de wagen in de stad. Wij hebben er voor
gekozen om zonder auto te leven en dit verloopt
bijzonder vlot. Rond ons heen zien we hoeveel
stress een auto veroorzaakt, met de parkeerproblemen en files, terwijl we te voet nieuwe mensen
ontmoeten. Deze dynamiek richt zich veel meer op
het menselijk aspect.

- Op welke manier zet u zich in voor het
Jetse leven?
Ik probeer om mensen samen te brengen, via uiteenlopende projecten, creatieve stages, workshops voor ouders en hun kinderen, lessen voor
volwassenen en artistieke projecten, zowel in de
scholen als bij mij thuis. Ik ben regentes van opleiding, met een academiediploma schilderen,
maar ook grafologe en grafotherapeute (nvdr:
werken aan de houding en gedrag via het heraanleren van het schrijven). Momenteel leer ik gebarentaal omdat ik mijn workshops en stages wil
openstellen voor slechthorenden en doven.
Mijn eerste passie blijft de kunst. Ik knutsel al
sinds ik 3,5 jaar oud was en het was mijn droom
om een atelier te hebben voor mijn activiteiten.
Ik heb het geluk dat Mijnheer Grenadine (mijn
man) mij steeds gesteund heeft, net als mijn kinderen. Vandaag kan ik via de kunst mensen helpen om zich te ontplooien.

Lokale participatie
Ik tracht te luisteren naar de mening van anderen.
Soms contacteren mensen me met een idee met
de vraag om dit te realiseren. Een goed voorbeeld
is het project ‘Sibelg’art’, waarvoor ik samenwerk
met verschillende wijkcomités. Op deze manieren
ontmoeten we buren en andere bewoners. In het
verleden hielp ik samen met enkele bewoners ook
bij de realisatie van de ‘Magrittebank’. Deze bank
heeft intussen een plaatsje gekregen op de Pannenhuisrotonde.

Burgerinitiatieven
Samen met mijn echtgenoot neem ik ook deel
aan verschillende burgerinitiatieven rond duurzame en lokale voeding. We maken deel uit van
de solidaire aankoopgroep (GASAP) ‘Contre-pois’
en we zijn ook het lokaal verdeelpunt van Topino.be, een duurzaam en lokaal distributienetwerk dat werkt via online-bestellingen. En ten
slotte zijn we onlangs gestart met de distributie
van betaalbaar bio-vlees. We namen contact met
een beenhouwer uit de buurt en hij verkoopt zijn

vlees eenmaal per maand bij ons, via reservaties
van pakketten van 5 of 10 kilo. Het is belangrijk
om gezond en lokaal te eten en dus zetten we ons
hiervoor voluit in!
Muriel Orange is dus duidelijk een bezige bij. Als u
op de hoogte wil blijven van haar activiteiten, kan u
haar contacteren om haar nieuwsbrief te ontvangen.
- Met wie moeten we deze reeks ‘De Jettenaren
aan het woord’ voortzetten?
Ik draag de fakkel graag over aan Arnaud Ghys, fotograaf en socioloog. Zijn bijzondere kijk op de
mensheid en de maatschappij is verrijkend.
www.murielorange.com
contact@murielorange.com
www.topino.be - www.disgraphie.be

Vijf vragen voor
een Jettenaar…
1. Hoeveel vrouwen zetelen er in het
College in Jette? Geen idee!
2. Wat is de oude naam van onze gemeente? Dat ben ik vergeten…
3. Telt Jette 1/3, 1/5 of 1/10 groene
ruimte (parken en bossen) op haar
grondgebied? Dat moet sowieso veel
zijn… 1/3?
4. Wie is de bekendste Jettenaar aller
tijden? René Magritte
5. Welk dier staat er op het wapenschild
van onze gemeente? Ik heb absoluut
geen idee!
Antwoorden
3: Claire Vandevivere, Christine Gallez,
Brigitte Gooris - Sint-Pieters-Jette
1/3: 169 ha op 504 ha - Een eenhoorn

In enkele woorden

