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Jobbeurs

Op 6 december - en niet op
8 december zoals eerst aangekondigd - vindt in Jette opnieuw de grote Jobbeurs
plaats. De ideale gelegenheid
om de Brusselse arbeidsmarkt
af te speuren of om uw cv te
laten nakijken. Op zoek naar
een (nieuwe) job? Kom dan
zeker langs op de Jetse Jobbeurs!

P. 5
V.U.: HERVÉ DOYEN, BURGEMEESTER
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Aflossing van de wacht

“

December: maand van rituelen,
examens, feesten, vakantie, momenten met familie of naasten…
Het nieuwe jaar komt voorzichtig om de hoek kijken en wie weet hebt u goede voornemens klaar voor een nieuwe start… Een nieuwe start
wordt het ook voor het schepencollege waar onlangs
een aflossing van de wacht plaatsvond met het vertrek
van Jean-Louis Pirottin en de aanstelling van Mounir
Laarissi als nieuwe Schepen van Franstalige cultuur en
Werkgelegenheid. Maar de fakkel wordt niet alleen
doorgegeven aan een andere persoon, maar ook aan
een andere generatie.
Zo’n overdracht – ik zou het zelfs transmissie durven
noemen – gebeurt bij elke groep of politieke partij die
zijn blik op de toekomst houdt, zichzelf voordurend

heruitvindt en zich vragen stelt over de wereld en zijn
evoluties, of die nu positief of negatief zijn.
We beleven tijden van politieke crisis waarbij de geloofwaardigheid van bepaalde partijen in vraag gesteld
wordt, niemand nog aan twijfelt aan de verantwoordelijkheid van de mens voor de klimaatsverandering, niemand de impact verloochent van de mondialisering
van de economie en de daarmee gepaard gaande flagrante onrechtvaardigheden, niemand de nefaste gevolgen kan negeren van onze voedingsgewoonten of
van de privatisering van diensten, energie, water, onderwijs,… Daarom is het fundamenteel om politiek te
bedrijven met één vraag in het achterhoofd: welke wereld, welke planeet willen we voor onze kinderen?
Ik ben ervan overtuigd dat de jeugd veel te bieden
heeft. Ook binnen het schepencollege zal ze de stem
vertolken van een nieuwe generatie burgers en de terugkeer inluiden van een ernstig, stevig, geloofwaardig
en duidelijk politiek discours dat ver afstaat van het
alomtegenwoordige populisme en autocratische afgeleiden. Het is aan ons om deze generatie de weg te
tonen en hen ons vertrouwen te schenken om vooruit
te blijven gaan.
In zijn nieuwe hoedanigheid, hoop ik dat Mounir de
schepen van iedereen zal zijn, bescheiden en luisterbereid. Tot slot wil ik absoluut
nog hulde brengen aan het formidabele werk dat mijn vriend
Jean-Louis Pirottin heeft verricht. Het was echt een plezier
om met hem al die jaren samen
te werken.
Hervé Doyen, uw Burgemeester
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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

SLUITINGSDAGEN
Het Jetse gemeentebestuur
zal gesloten zijn op de maandag 26 december 2016 en 2
januari 2017.
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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

Claire VANDEVIVERE

3de Schepen

4de Schepen

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

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Paul LEROY
5de Schepen
LBJETTE

Brigitte GOORIS
6de Schepen
MR-OPEN VLD

Nathalie DE SWAEF

• 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
• Noord/Zuid relaties

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.34

de

7 Schepen

ECOLO-GROEN

> ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.09

Mounir LAARISSI
8ste Schepen
LBJETTE

Paul-Marie EMPAIN

• Franstalige cultuur (inclusief
academie en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire activiteiten
• Werkgelegenheid
• Leegstaande gebouwen en
terreinen
• Erediensten

• Algemene leiding gemeentelijke diensten
• Hoofd van het gemeentepersoneel en bevoegd voor
het dagelijks personeelsbeheer
• Voorbereiding en opstellen
verslagen College van Burgemeester en Schepenen
en Gemeenteraad
> pmempain@jette.irisnet.be
02.423.12.26

> mlaarissi@jette.irisnet.be
02.423.12.03

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

Brigitte DE PAUW
Voorzitster OCMW
LBJETTE

lening aan de burger

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

Gemeentesecretaris

Sociaal Woningbureau
Jette

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

Voorzitter :
Laurent Vanden Broeck
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
> Tel: 02.421.70.90

Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00
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14 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie
voor de Jettenaren

Gewestelijke verho
ging onroerende
voorheffing
De gemeente Jette heeft
haar belastingen niet
verhoogd
Als u eigenaar bent van een onroerend
goed, heeft u ongetwijfeld uw aanslagbiljet
ontvangen voor het jaar 2016. U zal tevens
ongetwijfeld opgemerkt hebben dat de onroerende voorheffing gevoelig gestegen is.
Een woordje uitleg is echter op z’n plaats.

Op zaterdag 14 januari 2017 vindt de
traditionele nieuwjaarsreceptie voor
de Jettenaren plaats. De ideale gele
genheid om niet alleen medewerkers
van het gemeentebestuur en lokale
politieke mandatarissen te ontmoe
ten, maar ook andere Jettenaren.

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 14 januari 2017 vanaf 11u, met een drankje en
in een aangename sfeer, in de Gemeentelijke
Feestzaal.
Burgemeester Hervé Doyen, het College van
Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraad,
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de Beheerraad van de Jetse Haard en Gemeentesecretaris
Paul-Marie Empain, nodigen u vriendelijk uit op
dit evenement.
Zaterdag 14 januari 2017 om 11u
Nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
(1ste verdieping – lift aanwezig)

Deze verhoging is het gevolg van een fiscale
hervorming door de gewestelijke regering.
Voor alle Brusselse gemeenten geldt dezelfde
regel. Jette heeft haar gemeentelijke belasting
dus niet verhoogd.
Het is belangrijk om te weten dat deze verhoging
van de onroerende voorheffing in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest gecompenseerd wordt:
• Afschaffing van de gewestbelasting voor gezinshoofden en alleenstaanden van 89¤ voor
het jaar 2016.
• Toekenning van een premie van 120¤ voor de
Brusselaars die in hun eigen woning wonen.
Deze premie wordt begin volgend jaar rechtstreeks overgemaakt aan de eigenaars.
• De verlaging voor alle inkomsten 2016 van de
personenbelasting met 1% door de afschaffing van de ‘agglomeratietaks’. U vindt het
overeenkomstige bedrag op het einde van uw
aanslagbiljet. Een bijkomende verlaging met
0,5% zal toegekend worden voor de inkomsten 2017, hetgeen voor een totale vermindering van 1,5% op uw inkomsten zorgt.

Van op de banken van de gemeenteraad…
Gemeenteraad van 23 november 2016
Mounir Laarissi,
nieuwe schepen

O

p de gemeenteraad van 23 november
werd onder de gemeenteraadsleden een
nieuwe schepen gekozen om het mandaat van Jean-Louis Pirottin over te nemen. Het
was Mounir Laarissi, politicoloog van opleiding,
die de eed aflegde en zo de jongste schepen van
de gemeente wordt, bevoegd voor Franstalige
cultuur, Werkgelegenheid, Bicommunautaire ac-

tiviteiten en Leegstaande gebouwen en terreinen.
Jean-Louis Pirottin geeft zijn schepenambt dus
door aan de jonge garde, maar blijft wel gemeenteraadslid en neemt op zijn beurt de functie van
fractieleider van de Lijst van de Burgemeester
van Jette over van Mounir Laarissi.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op
woensdag 14 december 2016.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraadszitting op https://publi.irisnet.be.

Tewerkstelling
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8ste Jetse jobbeurs
Werk maken van werk zoeken
Op 6 december – en niet op 8 december zoals oorspronkelijk aangekondigd in de vorige
Jette Info – houdt de gemeente opnieuw een grote jobbeurs. Een uitgelezen kans om uw
troeven uit te spelen op de Brusselse arbeidsmarkt of om uw cv te laten nakijken.

O

p de Jetse jobbeurs, die als vanouds
plaatsvindt in de Gemeentelijke Feestzaal, kunnen werkzoekenden contacten
leggen met verschillende werkgevers uit de privéen de overheidssector. Ook overheidsinstellingen
en verenigingen die zich toespitsen op professionele integratie zullen van de partij zijn. Alles
samen zullen zo’n 24 instanties klaar staan om u
wegwijs te maken in uw zoektocht naar een job.
Met deze beurs probeert de gemeente de nog altijd te grote groep werkzoekenden aan een job te
helpen.

Visitekaartje
Dat de zeven vorige edities van de jobbeurs
een groot succes waren, toont aan dat het tegenwoordig niet eenvoudig is om aan een job te geraken. Eén van de valkuilen is bijvoorbeeld een
weinig professioneel opgesteld cv. Daarom kan u
op de jobbeurs ook een kritische blik laten werpen op uw cv door de dienst Werk- en Opleidingsproject van het Jetse OCMW.
Jobbeurs
Dinsdag 6 december 2016, van 10u tot 16u
In de Gemeentelijke Feestzaal
(Kardinaal Mercierplein 10 - 1ste verdieping)
Toegang: station Jette/tram 19/bussen 53 en 88
Meer info:
Sandrine Verraleweck
tewerkstellingscoördinatrice
02.422.31.26
workinjette@jette.irisnet.be

Deelnemers
Voorlopig hebben volgende bedrijven/organisaties
hun aanwezigheid op de Jobbeurs bevestigd:

Naam

Domein

Taal

Jette Clean

Werkgever

NL/FR

Puratos

Werkgever

NL/FR

Selor

Werkgever (openbare dienst)

NL/FR

Kruidvat

Werkgever

NL/FR

Lokale politie

Werkgever

NL/FR

Defensie

Werkgever

NL/FR

Colruyt

Werkgever

NL/FR

CHU Brugmann

Werkgever

NL/FR

Be Style

Werkgever

NL/FR

Belgatech Engineering Services

Werkgever

NL/FR

Gemeente Jette

Werkgever

NL/FR

Actiris

Werkgever
begeleiding werkzoekenden

NL/FR

Adecco

Interim

NL/FR

Daoust

Interim

NL/FR

Equip’

Interim – Outplacement

NL/FR

Synergie

Interim

NL/FR

IL&C Maison' Net

Dienstencheques

NL/FR

JobYourself

Begeleiding startende zelfstandigen

NL/FR

Microstart

Microkrediet

NL/FR

CIRE

Gelijkstelling diploma’s

FR

EFP

Leer-werktraject met werkcontract
(vanaf 15 jaar)

FR

BRC Bouw

Bouw

FAC

NL/FR
FR

PWA Jette

Openbare dienst

NL/FR

OCMW Jette

Openbare dienst

NL/FR

De jobbeurs is een organisatie van de dienst Menselijke ontwikkeling, met de steun van de Schepen van Tewerkstelling
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Samenleving

Opvang en onthaal nieuwkomers
De laureaten van de projectoproep zijn bekend
In mei van dit jaar, lanceerde het OCMW van Jette een projectoproep voor de sociale partners in Jette, rond de opvang en het onthaal van personen van vreemde afkomst binnen de
gemeente. De laureaten van de projectoproep zijn intussen bekend: zowel de vzw Impact Sud
als het Centre de Planning Familial de Jette kan rekenen op een interventie van het OCMW.

H

et doel van deze projectoproep is om lokale initiatieven te steunen die de omstandigheden verbeteren voor de
opvang, oriëntatie en integratie van nieuwkomers
in onze samenleving. De eerste contacten met
een nieuw land zijn vaak moeilijk: taalbarrière,
socio-culturele gewoontes, administratieve stappen, zoektocht naar huisvesting en een job,...

Lokale verenigingen
Sociale begeleiding van nieuwkomers maakt
deel uit van het takenpakket van het OCMW, maar
het centrum is niet steeds het best geplaatst om
dagelijks het werk op het terrein uit te diepen.

Daarom werden de lokale verenigingen betrokken
bij deze projectoproep, waarbij ze zullen samenwerken met het OCMW om een echte meerwaarde te betekenen op het terrein. De twee
weerhouden projecten zijn complementair en
voorzien een andere aanpak van de thematiek.

Begeleiding
Le Centre de Planning Familial (Centrum voor
gezinsplanning) biedt de nieuwkomers sociale,
psychologische, juridische en medische begeleiding. Zo voorziet het project bijvoorbeeld workshops rond ouderschap, individuele en collectieve
informatiesessies rond de rechten en plichten in
België of culturele activiteiten.

Peterschap
Tegelijkertijd tracht de vzw Impact Sud om interpersoonlijke relaties te creëren via het project
‘Jets peterschap’. Dit programma stelt de Jettenaren voor om het peterschap op te nemen voor
een of meerdere nieuwkomers en hen zo te helpen bij de verschillende stappen van hun integratie, waaronder de sociale relaties.
De vzw Impact Sud is nog op zoek naar meters
en peters. Geïnteresseerd? Contacteer hen dan
via mail: contact@impactsud.org.

Een initiatief van het OCMW van Jette en Brigitte De Pauw,
OCMW-voorzitster

Samenleving
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Herdenking einde Eerste Wereldoorlog
Eerbetoon over de generaties heen
Op 10 november herdacht de ge
meente Jette traditiegetrouw de ge
sneuvelden en de slachtoffers van de
2 wereldoorlogen. Ook dit jaar werd
dit eerbetoon bijgewoond door een
indrukwekkende delegatie schoolkin
deren.

H

et begon allemaal op het Kardinaal Mercierplein waar de aanwezigen hulde
brachten aan de gesneuvelde gemeenteambtenaren en politieagenten. Ondertussen
werd de ene buslading schoolkinderen na de
andere op het plein gedropt. Dit jaar waren niet
alleen de Jetse gemeentescholen vertegenwoordigd, maar tekenden ook de Franstalige vrije
scholen Sacré-Coeur en Notre-Dame de Lourdes
present. Alles samen kwamen uiteindelijk zowat
500 kinderen samen voor dit nobel initiatief.

Dubbele hulde
Begeleid door de harmonie en geëscorteerd
door de politie, het bestuur van de Nationale Strijdersbond van België en de autoriteiten trok de indrukwekkende colonne daarna in een serene
optocht en onder een stralend herfstzonnetje
naar het oorlogsmonument op de Secrétinlaan

voor een korte ceremonie. Ook op het nabijgelegen kerkhof werd halt gehouden om hulde te
brengen aan onze voorvaderen die het leven lieten voor onze vrijheid.

Fakkeltocht
Uiteraard vond op 11 november zelf wel de traditionele plechtige fakkeltocht plaats. Deze orga-

nisatie van de lokale afdelingen van de Nationale
Strijdersbond van Jette en Ganshoren vormt een
eerbetoon aan de gesneuvelden van de eerste
wereldoorlog waarbij de twee gemeenten elkaar
een fakkel doorgeven als symbool van broederschap en respect voor de doden, maar ook van
het in stand houden van de herinnering.
Een initiatief van Schepen van Oudstrijders Geoffrey Lepers

Nog tot 10 december 2016

Kaarsenactie Amnesty International
Op 14 november lanceerde Amnesty
International zijn traditionele einde
jaarsactie waarbij de iconische kaars
metprikkeldraad te koop wordt
aangeboden. Deze 40ste editie kent
zijn orgelpunt op 10 december met de
Internationale dag van de mensen
rechten.

D

it jaar is het 40 jaar geleden dat Amnesty
International zijn eerste kaarsencampagne organiseerde. Ondertussen is de
kaars-met-prikkeldraad het symbool bij uitstek
geworden van de mensenrechtenorganisatie. Het
streefdoel is om dit jaar in Franstalig België
130.000 exemplaren aan de man te brengen
dankzij de steun van 60 lokale groepen en de
hulp van meer dan 8.000 vrijwilligers en talloze
scholen in Brussel en Wallonië.

Internationale dag van
de mensenrechten
De Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens is voor Amnesty International de leidraad bij het nastreven van de eerbiediging van
alle mensenrechten. Deze verklaring dateert van

1948 en werd officieel aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op
10 december, sindsdien uitgeroepen tot Internationale dag van de mensenrechten en meteen
ook het orgelpunt van de jaarlijkse kaarsencampagne.
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Officiële opening Jeugdhuis De Branding
en kunstproject spoorwegtunnel
De vele pendelaars en voorbijgangers
op het Kardinaal Mercierplein hebben
het ongetwijfeld reeds opgemerkt. In
de hoek van het plein, naast het sta
tion, stond het nieuwe jeugdhuis De
Branding de afgelopen maanden in de
steigers. Intussen opende het splin
ternieuwe jeugdhuis de deuren voor
de Jetse jeugd en op 10 december
vindt de officiële opening plaats,
samen met de inhuldiging van het
kunstproject in de spoorwegtunnel.

D

e realisatie van het jeugdhuis De Branding vormde een werk van lange adem.
Nadat het jeugdhuis in 2005 de deuren
moest sluiten in Laken, werd het plan opgevat om
in Jette een nieuwe stek te zoeken. Na een voorlopig onderkomen in het café Barapaat en een
mobiel jeugdhuis, werd er beslist om naast de
spoorweg een nieuw jeugdhuis te bouwen. De
Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse

Gemeenschap en de gemeente Jette sloegen de
handen in mekaar om het project te realiseren.

Kleurrijke tunnel
Op zaterdag 10 december vindt de officiële
opening plaats van het jeugdhuis De Branding, op
het Kardinaal Mercierplein. De opening wordt
voorafgegaan door de inhuldiging van het kunstproject in de voetgangerstunnel. De leerlingen
van het KTA hebben, in samenwerking met NMBS
en de gemeente Jette, de tunnel heropgewaardeerd met tekeningen en illustraties. Zo werd
deze sombere plek in een nieuw, kleurrijk kleedje
gestoken. Nadien opent het jeugdhuis officieel
haar deuren, met optredens en dj-sets.
Zin om het jeugdhuis met eigen ogen te ontdekken? Kom dan zeker een kijkje nemen op de
officiële opening.
Jeugdhuis De Branding
Kardinaal Mercierplein
Feestelijke opening
10 december vanaf 18u

Forum over internationale
solidariteit
Welk netwerk bouwen we voor Brussel?
In het kader van de Europese Week
van de Lokale Democratie zijn de lo
kale actoren rond solidariteit op 9 de
cember uitgenodigd om deel te
nemen aan een open forum rond de
vraag: ‘Welk regionaal netwerk van
internationale solidariteit heeft Brus
sel nodig?’.

O

p dit open forum zullen de verschillende
actoren van de internationale solidariteit
gepolst worden over welke vorm het regionaal netwerk van internationale solidariteit in
Brussel zou moeten aannemen, met het oog op
de realisatie – ieder op zijn eigen niveau – van de
Doelstellingen van Duurzame ontwikkeling. Verenigingen, ngo’s, Brusselse instellingen of organisaties, gemeenteraadsleden, gemeentelijke

ambtenaren bevoegd voor internationale solidariteit, hogescholen of universitaire groepen die
bezig zijn met projecten, fairtrade-actoren,…, iedereen die geïnteresseerd is in deze materie en
actief is in de sector, kan zich inschrijven om deel
te nemen aan dit forum dat plaatsvindt op 9 december in la Tricoterie. De pilootgroep die werkt
aan de oprichting van dit netwerk zal dit forum
omkaderen met de hulp en de expertise van Iteco
en 11.11.11.
Info en inschrijvingen: 02.279.21.16
solidariteinternationale@brucity.be
Forumover internationale solidariteit
Vrijdag 9 december, van 14 tot 21u
La Tricoterie
T. Verhaegenstraat 158
1060 Brussel
Vrije toegang, reserveren verplicht

Een initiatief van vzw Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel, met de
steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap en de Schepen van Vlaamse Gemeenschap

OPROEP VRIJWILLIGERS

Jeugdhuis zal mee
gerund worden door
de Jetse jongeren
Ben je een Jetse jongere en heb je
zin om je in te zetten in en voor het
Jetse jeugdhuis? Laat je dan zeker
horen.
10 december 2016 vindt de officiële opening
plaats van het jeugdhuis De Branding. Voor de
doorstart van het jeugdhuis wordt er gemikt
op eind januari, na de examens. De openingsdagen zullen afhangen van het engagement
van de Jetse jeugd.
De vzw JHOB (Jeugdhuizen Ondersteuning
Brussel) is verantwoordelijk voor het beheer
van het jeugdhuis. Ze rekenen echter op de
inzet en de betrokkenheid van de Jetse jongeren om het jeugdhuis mee te dragen.
Wil jij je engageren voor het Jetse jeugdhuis?
Neem dan zeker contact op met de vzw
JHOB, via mail op info@jhob.be.

Samenleving
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3 december 2016

De Sint in Jette
Enkele dagen voor hij de schoorstenen
afdaalt, komt de Sint langs om de Jetse
kinderen te ontmoeten en iedereen
toe te wuiven van op het treintje van
de gemeente. Op zijn rit zijn twee stop
plaatsen voorzien: het Kardinaal Mer
cierplein en de parking van Carrefour.

D

e nacht van 5 op 6 december wordt weer
een slapeloze nacht voor veel kinderen, benieuwd als ze zijn naar wat de Sint hen van
speelgoed en lekkers brengt. Voor de goedheilige
man zijn ronde doet langs de Jetse daken, komt hij
op zaterdag 3 december kennismaken met de
kindjes van onze gemeente. Samen met zijn zwarte
pieten maakt hij die namiddag in het treintje van
de gemeente een tocht door Jette. Zijn eerste halte
is gepland om 15.30u op het Kardinaal Mercierplein.
Daarna trekt hij samen met zijn trouwe helpers
naar de parking voor de ingang van Carrefour, waar
het gevolg rond 17u zijn opwachting maakt. Meteen

de allerlaatste kans voor de kindjes om Sinterklaas
er nog even aan te herinneren wat precies hun favoriete cadeautje ook alweer is.

Een initiatief van de vzw ‘Promotie van Jette’ en de handelaarsvereniging ‘Shopping Jette’, met de steun van de Schepen van
Economisch Leven en Animatie Paul Leroy

Tom Helsen omhelst het gezondheidsbeleid
van school Vande Borne
Op 16 november mochten de leerlin
gen van school Vande Borne de
Vlaamse zanger Tom Helsen verwel
komen in hun school. Hij bracht er,
samen met de leerlingen, zijn nieuw
ste lied ‘Broccoli en wortels’, thema
lied van de nieuwe campagne rond
gezonde voeding en beweging.

D

e boodschap van ‘Broccoli en wortels’
past perfect bij het gezondheidsbeleid
van school Vande Borne. Zo heeft de
school een beleid dat gezonde tussendoortjes vereist. De school biedt de leerlingen een gratis stuk
fruit aan via het project ‘Tutti Frutti’ van de Europese Commissie.

Bewegen
Daarnaast krijgt ‘bewegen’ in Vande Borne een
belangrijke plaats. De school zet wekelijks een
extra lestijd in voor lichamelijke opvoeding en
neemt deel aan meerdere acties van de ‘Stichting
Vlaamse Schoolsport’. Alle leerkrachten schakelen ook bewegingstussendoortjes in. Daarnaast
wordt er een gratis sportaanbod georganiseerd

door onder meer de gemeente Jette, de sportleerkrachten, de scholengemeenschap Spectrum
en de brede school BRES. Dit aanbod wordt onder
meer mogelijk gemaakt door subsidies van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De komst van de zanger Tom Helsen en zijn positieve boodschap zal de leerlingen ongetwijfeld
verder inspireren tot een gezonde levensstijl.

Leefomgeving
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Hervorming afvalophaling
Net Brussel

Een actie rond leefmilieu
of animaties gepland?

Ook in Jette veranderingen vanaf januari

Kom dan naar de gemeentelijke infovergadering

V

U bent van plan om in uw wijk een actie op
poten te zetten rond leefmilieu of om een activiteit te organiseren? Kom dan zeker langs
op de infovergadering op 15 december om
19u in de Jan Verdoodtzaal in de Nederlandstalige bib, Kardinaal Mercierplein 6.

anaf 2 januari gooit Net Brussel – dat verantwoordelijk is voor de afvalophaling in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – zijn
systeem van ophaling van de vuilniszakken volledig om. Ook in Jette veranderen de ophaaldagen
en -uren en doet een nieuwe zak zijn intrede.

Nieuwe sectoren
De hervorming van de huisvuilophaling door
het Gewestelijk Agentschap voor Netheid brengt
grote nieuwigheden met zich mee. Zo worden de
avondlijke ophalingen afgeschaft en de wekelijkse
ophaling van gele en blauwe zakken (dus niet langer afwisselend) heringevoerd en komt er een
nieuwe zak voor het sorteren van organisch afval
op vrijwillige basis. In Jette zullen deze nieuwigheden voor grote veranderingen zorgen en zullen
de ophaaldagen veranderen. De ophaling zal gebeuren volgens twee sectoren (in plaats van vier)
en dat op dinsdag en vrijdag, of op maandag en
donderdag.

Nieuwe oranje zak
Inwoners die dat wensen kunnen zich vanaf januari oranje zakken aanschaffen om hun organisch afval (voedsel en voedselresten) te

Programma:
sorteren. Het afval in deze zakken zal gerecycleerd worden in een biomethanisatiecentrum. De
zakken zullen wekelijks opgehaald worden, samen
met de groene zakken. Ze zijn verkrijgbaar in supermarkten, maar het gebruik ervan is niet verplicht. Gezinnen die ze gebruiken maar
problemen ondervinden met vossen of andere
dieren die ze op straat openscheuren, zullen hun
oranje zakken kwijt kunnen in speciaal hiervoor
bestemde harde plastic containers.
In de volgende Jette Info komen we uitgebreid
terug op al deze veranderingen. Bovendien ontvangt u begin december van Net Brussel een
‘praktische gids over uw vuilnisophaling’. Informatie over deze nieuwe ophalingen zal ook beschikbaar zijn op www.jette.be.
Meer info op www.netbrussel.be
of via het gratis nummer 0800.981.81

19u: activiteiten rond leefmilieu (collectieve
compost en collectieve moestuinen, kippenren, vergroening,...)
19.50u: sandwichpauze
20.10u: activiteiten rond animatie (buurtfeesten, etentjes,...)
Meer info over animatieprojecten:
Hugo Beygaert
hbeygaert@jette.irisnet.be – 02.423.13.05
Meer info over leefmilieuprojecten:
Coralie Meeus
cmeeus@jette.irisnet.be
02.422.31.03

OPENBARE RUIMTE
L. Perretstraat
Heraanleg

Proxy Chimik in Jette :
december 2016
• Kardinaal Mercierplein, van 17u 17.45u
12 december 2016
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk), van
18u tot 18.45u – niet in december

In samenspraak met Sibelga begint de gemeente
binnenkort met de volledige heraanleg van de
Perretstraat die enkele maanden zal duren. De
straat zal bereikbaar zijn voor voetgangers, maar
auto’s zullen moeten omrijden. Naargelang de
vordering van de werken zal een gefaseerd
parkeerverbod gelden en zal de toegang tot bepaalde garages onmogelijk zijn.

• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), van 14u tot
14.45u – niet in december

Parkeercapaciteit Astridplein
herstelt

• Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99), enkel
voor Jettenaren – elke dinsdag, donderdag
en zaterdag, van 9u tot 12u

Midden december zal het stuk plein dat tot nu toe
afgesloten was omwille van de werken voor de
ondergrondse parking, opnieuw beschikbaar zijn
als parking. Dat betekent meteen dat de parkeercapaciteit in de wijk op en rond het Koningin As-

tridplein gevoelig zal stijgen. Meer nog: op het
plein zelf zullen weer evenveel auto’s kunnen parkeren als voordien. En binnen 2 tot 3 maanden,
ten slotte, gaat ook de Jetselaan weer open voor
het verkeer en vervolgen de werken voor de
bouw van de parking enkel nog ondergronds…

Tram 9
Laarbeeklaan, Dikke Beuklaan,
Koningin Astridplein
De werken in het kader van de nieuwe tramlijn 9
op de Laarbeeklaan en op en rond het Koningin
Astridplein gaan verder, met omleidingen voor
het bus- en autoverkeer als gevolg. Voor meer
info kan u terecht op www.tram9.brussels of via
de ombudsman:
Johan Van Laer
0497.58.22.57 – ombudsmantram9@gmail.com.

Leefomgeving

| 11

Solidaire kerst
Een kerstboom voor het goede doel!
Voor de achtste opeenvolgende keer
organiseert de Jetse school Sacré
Cœur, in samenwerking met de vrij
willigers van ‘Noël pour tous’, een
grote kerstbomenverkoop. En als u
dit jaar nu ook eens een solidaire
kerstboom versierde?

tijd,… maar vooral liefde en hoop. Daarnaast krijgen ze ook schoolondersteuning om hen de toegang tot onderwijs te verzekeren. In hartje
Brussel biedt het ‘Maison d’Enfants Reine MarieHenriette’, gesticht in 1863, hulp en onderdak aan
kinderen van 0 tot 14 jaar die voor het grootste
deel afkomstig zijn uit gezinnen in moeilijkheden.

O

ok dit jaar helpt de Jetse school
Sacré-Cœur kinderen in moeilijkheden,
in België en in de Braziliaanse favela’s. U
kan zelf ook uw steentje bijdragen door uw kerstboom telefonisch of online te reserveren en hem
op vrijdag 9 december op te halen.

Info en bestellingen:
www.noelpourtous.be
Ophaling van de kerstbomen:
vrijdag 9 december, van 17 tot 20u
Sacré-Cœur de Jette - Heilig-Hartlaan 8
(Op de overdekte speelplaats van de secundaire afdeling)

Steun voor verenigingen
De opbrengst van de verkoop gaat integraal
naar twee vzw’s. De stichting ‘Crianças do
Mundo’, opgericht door een Belgisch koppel, is al
bijna 30 jaar actief in Brazilië. Ze zorgt ervoor dat
minderbedeelde kinderen uit de favela’s toegang
krijgen tot hygiëne, een dagelijkse warme maal-

kerstboom naar keuze: klein of groot, een Nordmann of een Epicea, in een pot of op een voet…
Er is een boom voor elke smaak en voor elk interieur. Eens uw bestelling geplaatst, kan u uw
kerstboom ophalen in de school Sacré-Cœur de
Jette, Heilig-Hartlaan 8, op vrijdag 9 december,
van 17 tot 20u.

Bestel voor 6 december!
Wil u deelnemen aan deze nobele actie? Surf
dan naar www.noelpourtous.be en reserveer een

Dank je wel straatveger!
Laat uw waardering blijken
Jette kan rekenen op een gemoti
veerde ploeg gemeentelijke straatve
gers die er elke dag opnieuw voor
zorgen dat onze straten er netjes bij
liggen. Misschien is deze eindejaars
periode wel het ideale moment om
hen daarvoor te bedanken. Bijvoor
beeld door de affiche die u in het mid
den van deze krant vindt, voor uw
raam te hangen.

D

e gemeente Jette telt in totaal 27 straatvegers die vanaf 7.30u ’s morgens in de
weer zijn om u een propere en aangename leefomgeving te bezorgen. Om de Jettenaren de kans te bieden de straatvegers te
bedanken voor hun inzet, voegen we deze maand
een affiche bij Jette Info. U vindt deze poster
‘Dank je wel straatveger’ in het midden van deze
krant. Hang de affiche voor uw raam en laat op
die manier uw waardering voor hun werk blijken.
Een initiatief van Schepen van Reinheid Geoffrey Lepers

Meer info:
De ploeg SColidarité van
het Sacré-Cœur de Jette
scolidarite@yahoo.fr

Waar en wanneer
uw kerstboom buiten
zetten?
Net als tuinafval hoort uw kerstboom thuis bij
het groenafval. Na de feesten kan u hem dus
buiten zetten op de dagen dat het tuinafval
wordt opgehaald, namelijk op dinsdag- of donderdagnamiddag, afhankelijk van uw sector
(zie artikel over de hervorming van de huisvuilophaling). U hoeft de boom niet in een zak aan
te bieden, maar verwijder wel de pot en de versiering. Het houten kruis onderaan de stam
mag u er wel aan laten. Het spreekt voor zich
dat kunstbomen thuishoren bij het grof huisvuil en dus naar het containerpark gebracht
moeten worden.
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Word moestuinmeester

Vrijwilligers gezocht voor…

Gratis opleiding Leefmilieu Brussel

Vredeseilanden
Kan u zich een paar uur vrijmaken? Sluit je
dan aan bij de groep vrijwilligers die op 13 en
14 januari 2017 artikelen van de campagne
van Vredeseilanden zullen verkopen. Volgende maand krijgt u meer informatie over
de campagne 2017.
Contactpersoon:
Catherine Lepièce
0473.43.26.24
catherinelepiece@gmail.com

Een ervaren tuinier kan u het best op
weg helpen met uw moestuin. Via een
gratis opleiding stelt Leefmilieu Brus
sel u voor om het netwerk van moes
tuinmeesters te vervoegen en een
van de bevlogen vrijwilligers te wor
den die informatie en hulp verstrek
ken in een hartelijke sfeer.

M

oestuinmeesters zijn geëngageerde en
gedreven burgers. Ze zijn gepassioneerd door tuinieren en informeren en
motiveren de Brusselaars om zelf op een biologische manier hun eigen fruit en groenten te kweken op hun terras, in bakken of in volle grond. De
rol van deze gepassioneerde tuiniers is de persoonlijke voedselproductie van de Brusselaars de
komende jaren te verhogen via een dynamiek gebaseerd op uitwisseling en hartelijkheid.

En nu is het aan u!
Leefmilieu Brussel geeft een basisopleiding
aan kandidaten die aan de toelatingscriteria voldoen om hen te helpen volwaardig deel uit de
maken van het netwerk van moestuinmeesters.
Kweekt u al minstens drie jaar fruit, groenten of
kruiden? Bent u ervan overtuigd dat we de voed-

Bezoekjes aan
eenzame personen
selproductie moeten herlokaliseren, zelfs in de
stad, en dat we daar allemaal ons steentje moeten toe bijdragen? Maar vooral: hebt u zin om uw
passie met anderen te delen? Dan is deze opleiding echt iets voor u!
In januari 2017 starten twee opleidingen: op
dinsdagnamiddag van 13.30u tot 16u of op dinsdagavond van 19u tot 21.30u. Het programma en
het inschrijvingsdossier vindt u op de website van
Leefmilieu Brussel. Wacht niet te lang, want de inschrijvingstermijn loopt af op 12 december!
Inschrijven verplicht voor 12 december:
moestuinmeesters@leefmilieu.brussels
www.leefmilieu.brussels/moestuinmeesters

Kan u zich 1 of 2 uur per week vrijmaken?
Bent u sociaal ingesteld? De dienst bezoek
aan huis van het Rode Kruis zoekt vrijwilligers die 1 keer per week langsgaan bij eenzame mensen om hen gezelschap te houden
en een luisterend oor te bieden bij een kop
koffie, tijdens een wandeling,… Deze dienst is
volledig gratis en richt zich tot iedereen die
zich eenzaam voelt (door sociale situatie, gezondheidstoestand, leeftijd,…).
Contact:
Rode Kruis
0496.27.81.33
volontariat.bruxelles@croix-rouge.be

Duurzaamheidsfeest
Actie voor morgen
De dag na het 6de Jetse Duurzaam
heidsfeest konden de organisatoren
een meer dan positieve balans opma
ken. Het aantal bezoekers, de investe
ring van alle deelnemers en de mooie
herfstzon maakten van de dag een
warme beleving. Mooie acties voor
onze gemeente van morgen!

O

nder het motto ‘Mijn gemeente morgen’,
bood het Duurzaamheidsfeest een fraai
patchwork van duurzame animaties rond
5 centrale thema’s: stadslandbouw, economie, opleiding, democratie en energie. Workshops waar
je voorwerpen leerde vervaardigen met recupe-

ratiemateriaal, infosessies, discussies of gedachtewisselingen over democratie, autodelen, samen
tuinieren of de zadenbib,…, klein en groot werden
uitgenodigd om de wereld van morgen door een
duurzame bril te bekijken, net zoals de makers
van de film ‘Demain’ deden. Een 50-tal personen
ontdekten deze film via het Duurzaamheidsfeest.
De organisatoren waren blij met de warme
sfeer die er hing en met de deelname van zowat
250 bezoekers die duidelijk zin hebben om in
actie te schieten en een en ander te doen bewegen. De collectieve kerstboom die bezoekers ineenstaken vormt een aandenken aan deze mooie
dag en is tijdens de hele eindejaarsperiode te bewonderen in GC Essegem.

Duurzame ontwikkeling
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Het groene netwerk in Jette
Wedstrijd en prijsuitreiking
Vind je groen in je gemeente belang
rijk? Heb je deelgenomen aan de foto
wedstrijd rond het groene netwerk? Ga
dan zeker eens langs op de prachtige
tentoonstelling rond deze wedstrijd en
ontdek het werk van de winnaars en
het werkdocument van de nieuwe bro
chure rond het groene netwerk.

Prijsuitreiking
De winnaars van de Groene Netwerk-fotowedstrijd worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op dinsdag 13 december om 19u.
Diezelfde avond worden ook de grote lijnen
van het nieuwe programma van het Groene
Netwerk gepresenteerd en krijgen natuurliefhebbers de primeur van de werkeditie van de
brochure met de titel ‘Het Groene Netwerk in
Jette: balans 2010-2015 en doelstellingen 20162021’. Kom allemaal het groene netwerk in
Jette steunen!

H

et is niet altijd evident om stadsontwikkeling te combineren met het behoud, of
zelfs de uitbreiding, van groene ruimtes.
Via het groene netwerk en de ontwikkeling van
de fauna en flora probeert de gemeente Jette dit
toch na te streven.

Groene Netwerk
Prijsuitreiking en voorstelling van
het werkdocument van de brochure
Dinsdag 13 december om 19u
Nederlandstalige bibliotheek
ZaalJ. Verdoodt
Kardinaal Mercierplein 6 (2de verdieping)
Gratis inkom
Inschrijven gewenst

Wedstrijd en fototentoonstelling
Om de aandacht te vestigen op het volgende actieplan voor het groene netwerk organiseerde de
gemeente Jette onlangs een fotowedstrijd rond het
thema. Verschillende Jetse amateurfotografen
gooiden zich in de strijd en fotografeerden Jette
langs zijn meest groene kant. Ontdek het resultaat
van 12 tot 16 december in de inkomhal van het gemeentehuis. Op 13 december worden de winnaars
bekendgemaakt tijdens een avond die in het teken
zal staan van de natuur (zie kader).

Meer info:
Coralie Meeus
milieuraadgeefster
02.422.31.03 – cmeeus@jette.irisnet.be

Fototentoonstelling Groene Netwerk
Van 12 tot 16 december
Inkomhal gemeentehuis - Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het Gemeentebestuur
Je vindt de foto’s ook terug op www.jette.be (tot
uw dienst - Reinheid en Leefmilieu - Het Groene
Netwerk

Een organisatie van de dienst Duurzame ontwikkeling –
Leefmilieu, op initiatief van de Schepen van Leefmilieu
Claire Vandevivere

11 december: Activiteiten Heymboschsite
Workshop ‘creatieve krant’
Geklasseerd als gebied van biologische
waarde, werd de Heymboschsite in 2015
vernieuwd om haar waarde en biodi
versiteit te bewaren. Langsheen het
wandelpad werden informatieborden
geplaatst over de opmerkelijke fauna
en flora. Samen vormen ze een pedago
gisch parcours voor de bezoekers.

H

et hele jaar kan u deze unieke site ontdekken met natuurgidsen of deelnemen aan
ouder/kinderworkshops rond de natuur.

Ludieke zoektocht
Zo heeft vzw ‘Les 3 lézards’ op 11 december
een workshop ‘creatieve krant’ met als thema ‘de
natuur’ in petto. Een creatieve krant is een ludieke en intuïtieve zoektocht naar zichzelf waar
creatieve teksten, tekeningen en spontane collages op een originele manier gecombineerd worden. Deze workshop nodigt je uit om tijd te
nemen voor jezelf, in contact te treden met de natuur en het innerlijke, jezelf wat vrije ruimte te
geven. Creatief materiaal is voorhanden en artistiek talent is geen must, alleen je aanwezigheid
telt.

Workshop ‘creatieve krant’
Zondag 11 december, van 13.30u tot 16.30u
Wouterspaviljoen
Woutersstraat 12
Gratis (incl. vieruurtje), inschrijven gewenst
Info en inschrijvingen:
ibongaerts@jette.irisnet.be
02.422.31.12 of
Les 3 Lézards - 0484.74.19.40
Een organisatie van de Dienst Duurzame ontwikkeling – Leefmilieu, op initiatief van de Schepenen Nathalie De Swaef en Claire
Vandevivere
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Kras en parkeer
Parkeerkaart voor 1 dag in Jetse blauwe zones
Sinds de recente invoering van de
nieuwe parkeerzones heeft Jette er heel
wat blauwe zones bij gekregen, waar je
maximum twee uur mag parkeren met
een parkeerschijf of ongelimiteerd met
een bewonerskaart of parkeerabonne
ment. Daar komt vanaf 12 december ook
een tussenoplossing bij…

N

aast de bestaande blauwe zones kreeg
Jette er begin augustus een pak blauwe
zones bij ten zuiden van de spoorweg.
Wie er woont kan natuurlijk altijd een bewonerskaart aanvragen, en als je er op geregelde basis
wil parkeren kan een abonnement een oplossing
bieden. En uiteraard is er ook de parkeerschijf als
je er voor korte tijd wil parkeren. Maar wat als je
er occasioneel voor langere tijd – pakweg een dag
– je auto kwijt wil? Dan kan je vanaf 12 december

je toevlucht nemen tot een parkeerkaart waarmee je één dag lang mag parkeren in om het even
welke blauwe zone op het Jetse grondgebied.

kosten 3 euro per stuk. Uiteraard kan je er meerdere exemplaren ineens kopen zodat je altijd een
kaart bij de hand hebt voor jezelf of vrienden of
familie die op bezoek komen.

Kraskaart
De parkeerkaart-voor-één-dag ziet eruit als
een krasbiljet waarop je de dag, de maand en het
jaar waarop je de kaart wil gebruiken, wegkrast.
Om geldig te zijn moet op de kaart ook de nummerplaat van het geparkeerde voertuig vermeld
worden. De ingevulde kaart met de op de juiste
plaatsen weggekraste vakjes plaats je vervolgens
achter de voorruit van de auto zodat ze goed
zichtbaar en leesbaar is.

3 euro
Deze parkeerkaarten zijn vanaf 12 december
verkrijgbaar op de dienst Financieel beheer en
boekhouding van het Gemeentebestuur (verdieping 0A, loket A – Wemmelsesteenweg 100) en

Wijk Koningin Astridplein
30’ gratis parking tijdens de feesten
Om de handelaars van het Koningin
Astridplein een duwtje in de rug te
geven, mag er tijdens de eindejaarspe
riode een half uur gratis geparkeerd
worden in de wijk. Op deze manier kun
nen de klanten probleemloos hun aan
kopen en bestellingen gaan oppikken.

H

oewel de bovengrondse activiteiten voor
de bouw van de ondergrondse parking
op hun einde lopen, blijven de parkeerongemakken de vele klanten van de winkels op en
rond het plein parten spelen. Dat is dan ook de
voornaamste reden waarom de gemeente de
vorig jaar gelanceerde actie ’30’ gratis parkeren’
tijdens de komende eindejaarsperiode herhaalt.

2 x 15 minuten gratis
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 iedereen sowieso 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.
Net als vorig jaar zal deze maatregel gelden op
23 en 24 december en op 30 en 31 december, telkens
van 8u tot 18u, en dat op het Koningin Astridplein,
de Timmermansstraat, de Leopold I-straat, de Jetsesteenweg (tussen ‘The Ascot’ en ‘Cortoos’) en de
Jetselaan (tussen ‘Aux Hippocampes’ en ‘Boduin’).

parking. Dat betekent meteen dat de parkeercapaciteit in de wijk op en rond het Koningin Astridplein
gevoelig zal stijgen. Meer nog: op het plein zelf zullen weer evenveel auto’s kunnen parkeren als voordien. Ook de traditionele kerstboom komt terug op
zijn vertrouwde plaatsje. En binnen 2 tot 3 maanden, ten slotte, gaat ook de Jetselaan weer open
voor het verkeer en vervolgen de werken voor de
bouw van de parking enkel nog ondergronds…

Parkeercapaciteit Astridplein herstelt
Midden december zal het stuk plein dat tot nu
toe afgesloten was omwille van de werken voor de
ondergrondse parking, opnieuw beschikbaar zijn als

30 minuten gratis parking
Wijk Koningin Astridplein
23, 24, 30 en 31 december van 8u tot 18u
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Het Spiegelplein stelt voor …
Je vindt ze niet terug op het plein zelf, maar allebei op enkele meters daar vandaan:
La Fermette en Madame Sandwich. En hoewel we ze gemakshalve catalogeren onder
broodjeszaken hebben ze allebei meer in huis dan alleen maar belegde broodjes…

Het jonge ondernemer
schap achter Madame
Sandwich

H

et verhaal van Madame Sandwich begon
zo’n drie jaar geleden toen twee boezemvrienden hun oog lieten vallen op een
handelspand op de Jetsesteenweg. De locatie
was deze Jettenaren niet onbekend en aangezien
ze al enige tijd met het idee speelden om een
broodjeszaak te starten in Jette, was de deal vlug
rond. Door hun drukke professionele bezigheden
besluiten de twee de dagelijkse leiding van hun
gloednieuwe zaak uit handen te geven aan Georgiana Sava, de vriendin van een van hen. “En dat
terwijl ik niet de minste ervaring had in de horeca”, geeft ze toe. “Na mijn studies marketing
ging ik in mijn thuisland Roemenië aan de slag als
secretaresse, maar in België aangekomen bleek
al gauw dat ik mijn ambities gezien de taalbarrière zou moeten bijsturen. Via de plannen van
mijn vriend ben ik dus eerder toevallig bij Madame Sandwich terechtgekomen.”
Drie, vier maanden lang staken de jonge onder-

nemers de handen uit de mouwen om het pand vlakbij het Spiegelplein om te bouwen tot de aangename
plek met de typische vintagelook die we vandaag
kennen, met vooraan de toonbank waar de broodjes
klaargemaakt worden en in de ruimte daarachter
het gezellige restaurant dat doorloopt tot in de tuin,
waar het in de zomer zalig toeven is. “Wat de menukaart betreft hebben we ons gebaseerd op de bestaande broodjeszaak van mijn vriend, maar op de

inrichting heb ik toch wel mijn stempel proberen te
drukken door die een ‘girly’ toets mee te geven”,
licht Georgiana Sava schalks toe.
Minder geweten is dat je bij Madame Sandwich al
vanaf 7 uur ’s morgens kan genieten van een ontbijt,
van de klassieke formule met sinaasappelsap, koffie
of thee en een ontbijtkoek tot een Full Breakfast inclusief yoghurt en een omelet. En dat terwijl het personeel er druk bezig is met de voorbereidingen voor
de middagdrukte: groenten snijden, hamburgers en
kipbereidingen klaarmaken,… Want bij Madame
Sandwich wordt alles huisbereid en daarbij durft het
personeel af en toe haar creativiteit de vrije loop te
laten. “De vrijheid om zelf dingen uit te proberen is
wat onze job zo leuk maakt. Zo proberen we creatief
te zijn bij het bepalen van onze dagschotel, experimenteren we met nieuwe recepten voor desserts en
bieden we in de zomer zelfgemaakte limonades aan.
Er is altijd we iemand die een origineel idee aanbrengt.” Ideeën die Georgiana Sava graag deelt via
de Facebookpagina van Madame Sandwich, maar
die je alleen ter plaatse kan proeven…
Open van ma > za van 7u tot 15u
Jetsesteenweg 604

La Fermette: familiezaak
van het zuiverste brood
Op de Jetselaan nummer 282 startte het echtpaar Reunbrouck in 1970 een traiteurzaak die later
onder impuls van hun dochter Michelle en kleindochter Amy zou uitgroeien tot een succesvolle
broodjeszaak. “Ikzelf nam de zaak over in 1982”,
legt Michelle Reunbrouck uit, “Ondertussen is ook
mijn dochter Amy volwaardig vennoot geworden
en hebben we de zaak netjes fifty-fifty onder mekaar verdeeld.” En het valt meteen op dat de sfeer
tussen moeder en dochter – en bij uitbreiding op
de hele werkvloer – opperbest is. Tien personen telt
het personeelsbestand van La Fermette, en die zijn
van ’s morgens vroeg druk bezig. “Dat begint vanaf
kwart over zeven met de klanten die op weg naar
het werk of school hun broodje voor ’s middags
komen halen”, overloopt Michelle Reunbrouck de
dag. “Daarna leggen we ons toe op de vele bestellingen die tegen de middag moeten geleverd worden bij allerhande bedrijven en instanties in de
buurt. Zo rond elf uur begint de middagrush die
meestal tot een uur of twee duurt.” En wie geregeld
zijn broodje bij La Fermette komt kopen, heeft de
drukte op zo’n middag – met wachtrijen tot soms
buiten op de stoep – al aan de lijve mogen onder-

vinden. Maar toch verloopt de dienst telkens opmerkelijk vlot. “Daar maken we een erezaak van”,
oppert Amy Mullen stellig. “Onze mensen werken
superefficiënt en je staat hier nooit langer dan vijf
minuten staat aan te schuiven.“
Naast het feit dat de broodjes bij La Fermette
steevast royaal belegd zijn, is ook het assortiment
brood – van klassiek stokbrood tot ciabatta, bagnat, sandwiches, multigranenbrood, panini,… – en
de keuze van beleg er legendarisch. “Uiteraard
doet de klassieke smos het nog altijd zeer goed”,
weet Michelle Reunbrouck. “Maar ook de combi-

naties met onze huisgemaakte balletjes gaan vlotjes over de toonbank. Voor de rest staan we open
voor alle smaken en goestingen. Wat bijvoorbeeld
tegenwoordig in is zijn de afwerkingen met aubergine en wat schilfers Parmezaanse kaas, dus voegen we dat er op vraag van de klant met plezier
aan toe.” “En met liefde”, voegt dochter Amy er
voor de volledigheid en met een knipoog aan toe…
Open van ma > vr van 7.15u tot 15u en
op za van 9.30u tot 15u
Jetselaan 282
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Grote wedstrijd Shopping Jette
100 aankoopcheques te winnen!
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 10 tot 2.000 euro onder elkaar verdelen!

D

e vereniging ‘Shopping Jette’, waarbij
zowat 160 Jetse handelaars aangesloten
zijn, organiseert opnieuw haar grote
stempelwedstrijd van 1 december 2016 tot 31 januari 2017. Bij elke aankoop bij de deelnemende
handelaars krijgt u een stempel. Wie 10 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 10 tot... 2.000
euro! Net als vorig jaar zijn er dus nu ook opnieuw
geen prijzen in natura, 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.

10 stempels
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. Met tien stempels is uw kaart vol en dient
u enkel uw persoonlijke gegevens in te vullen en
ze achter te laten 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

Wekelijkse rustdagen
handelszaken 2017

Wine in the City
bekroont met
Michelinster

De uitzonderingen op de regel

Het is officieel: Jette heeft zijn eerst sterrenrestaurant! Half november deelde Michelin zijn sterren uit en werd ook het Jetse
restaurant Wine in the City bekroond voor
zijn gastronomische kwaliteiten.

H

andelszaken zijn bij wet verplicht om een
wekelijkse rustdag te hebben. Zoals elk
jaar heeft het College van Burgemeester
en Schepenen ook nu weer beslist om de handelaars bij bepaalde gelegenheden vrij te stellen van
hun verplichte wekelijkse rustdag voor het jaar 2017.

De lijst met de vrijstellingen :

• Vaderdag
van maandag 5.6 tot zondag 11.6.2017

• Koopjesperiode
van zaterdag 1.7 tot vrijdag 14.7.2017

• Jaarmarkt
van dinsdag 22.8 tot maandag 28.8.2017

• Koopjesperiode
van maandag 2.1 tot vrijdag 20.1.2017

• Sunday shopday
van maandag 25.9 tot zondag 1.10.2017

• Valentijn
van zondag 12.2 tot zaterdag 18.2.2017

• Allerheiligen/Halloween
van zaterdag 28.10 tot vrijdag 3.11.2017

• Pasen
van dinsdag 11.4 tot maandag 17.4.2017

• Sinterklaas
van vrijdag 1.12 tot donderdag 7.12.2017

• 1 mei
van dinsdag 25.4 tot maandag 1.5.2017

• Eindejaarsfeesten
van zaterdag 23.12.2017 tot zondag 7.1.2018

• Moederdag
van maandag 8.5 tot zondag 14.5.2017

Wine in the City kreeg in het verleden al een
Bib Gourmand toebedeeld door Michelin, maar
een ster was tot voor kort nog niet weggelegd
voor dit Jetse restaurant. Eigenlijk is Wine in
the City een wijnbar die van in het begin tapas
serveerde bij de wijnen die de klanten kwamen
degusteren. Maar al vlug werden die maaltijden iets uitgebreider, meteen ook een uitgelezen kans voor chef-kok Eddy Münster om zijn
ervaring die hij opdeed in enkele sterrenrestaurants in de praktijk te brengen. Dit vakmanschap wordt nu dus beloond met een
Michelinster. Alvast proficiat aan de hele ploeg
van Wine in the City!
In Jette Info van januari dit jaar (nr. 237) stelden we u Wine in the City voor in het kader van
de reeks ‘Het Spiegelplein stelt voor…’. U kan
het artikel terugvinden in de archieven van
Jette Info op www.jette.be.
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Gospelconcert in de SintPieterskerk
Het GATE zal u in vuur en vlam zetten
Kerstmis nadert, dus ook het traditionele gospelconcert in de Sint-Pieterskerk.
Dit jaar kan u genieten van het Gospel Action Team, een traditioneel koor boordevol talent.
Ambiance verzekerd!

S

inds zijn oprichting 10 jaar geleden is het
GATE (Gospel Action Team) heel actief in
de Belgische gospelbeweging met verschillende concerten en animaties (stages, culturele
ontmoetingen,
muziekfestivals,
huwelijksfeesten, fondsenwervingen t.v.v. welzijnsorganisaties,…). In de pure traditie van gospelkoren straalt de groep een ongelooflijke
energie uit en brengen ze een geluid en een
boodschap van verdraagzaamheid, vrede en
liefde. Voor deze om en bij de tien koorleden en
solisten, bijgestaan door jonge muzikanten, is
gospel een manier om hun geloof te beleven.
Onder leiding van een jonge talentvolle dirigent

“

HET GOSPEL ACTION TEAM STRAALT,
IN DE PURE TRADITIE VAN GOSPELKOREN,
EEN ONGELOOFLIJKE ENERGIE UIT EN
BRENGT EEN BOODSCHAP VAN VERDRAAGZAAMHEID, VREDE EN LIEFDE.

”

brengt het Gospel Action Team enkele grote klassiekers van de negro-spiritual en de gospel. Bij elk
optreden, zowel in België als in het buitenland,

laten ze geen enkele toeschouwer onberoerd. Mis
dus zeker de vibes niet bij hun doortocht in Jette!
Gospelconcert: Gospel Action Team
Vrijdag 9 december om 20u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
Prijs: 10 ¤ (gratis voor -12-jarigen)
Reserveringen:
dienst Franse cultuur
02.423.12.66
Een organisatie van de dienst Franse cultuur
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11 december 2016

Kerstconcert Gents Madrigaalkoor
De kerstperiode komt eraan, met de
bijhorende warme kerstsfeer. Het
ideale moment voor een gezellig en
kwalitatief kerstconcert. Op zondag 11
december kan u in de SintPieterskerk
genieten van het Gents Madrigaalkoor.

H

et Gents Madrigaalkoor bestaat uit meer
dan zestig koorzangers. Hun concerten
vormen dus een indrukwekkende ervaring en bovendien slaat dirigent Johan Duijck met
zijn koor ook subtiele wegen in. Behalve het
brede romantische repertoire en de beste eigentijdse componisten, programmeren ze eveneens
klassiekers, renaissance of barok. Dat gaat van
een canon van de grote componisten tot het
beste van de Vlaamse koortraditie.

Gedeelde emotie
Door de onbevangenheid waarmee het koor
zingt gaat de gedeelde emotie boven technische
perfectie. Maar tegelijk is het eeuwige streven
naar perfectie kenmerkend voor het koor. Het
meesterschap en de ervaring van de dirigent

combineren uitstekend met de concentratie en de
vreugde waarmee de koorleden telkens weer aan
een beter resultaat werken. In Jette brengt het
Gents Madrigaalkoor ‘Adeste Fideles’, dat kerstmis, romantiek en het volks karakter combineert.
De orgelist Peter Thomas zal als gastmuzikant
fungeren.
Info en tickets: dienst Nederlandstalige Cultuur
02.422.31.80 - cultuur@jette.irisnet.be

Kerstconcert Gents Madrigaalkoor
‘Adeste Fideles’ – Kerstmis, romantisch en volks
O.l.v. Johan Duijck
Gastmuzikant: orgelist Peter Thomas
11 december 2016 om 15u
Sint-Pieterskerk – Kardinaal Mercierplein
Kostprijs: 8¤ - Kassa 10¤
Een organisatie van de dienst Nederlandstalige Cultuur, op initiatief van de Schepen van Nederlandstalige Cultuur

10 december 2016

Galaconcert Koninklijke Filharmonie
Tijdens de eindejaarsperiode kan u
traditioneel genieten van een concert
van de Koninklijke Filharmonie van
Jette. Dit jaar staat dit galaconcert ge
programmeerd op 10 december in de
SintClarakerk. Dat de filharmonie
nog steeds springlevend is, tonen ze
via hun thema ‘Pop & Rock forever’.

T

ijdens het galaconcert zullen er heel wat
hits uit de pop- en rockgeschiedenis in een
filharmoniejasje de revue passeren. Bewerkingen van Pink Floyd, Phil Collins, Madonna,
Rolling Stones, Michael Jackson, John Miles en
vele anderen beloven alvast een zinderende muzikale avond.
Tickets kunnen gereserveerd worden via overschrijving: IBAN: BE96 4370 1039 5105 (BIC : KREDBEBB), op naam van de Jetse Filharmonie.
Mededeling: Galaconcert + aantal plaatsen + uw
naam. De kaarten zullen klaar liggen aan de ingang.

Meer info:
02.414.50.58 harmoniejette@gmail.com
Galaconcert Koninklijke Filharmonie
10 december 2016 om 20u

Sint-Clarakerk
J. De Heynlaan 104
Toegang: 13¤
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Van 16 tot 18 december 2016

Grote Kerstmarkt in Jette

Midden december kan u op het Kardi
naal Mercierplein opnieuw genieten
van de warme kerstsfeer, tijdens de
Jetse Kerstmarkt. Chalets met heel
wat lekkers en geschenkideeën, ge
combineerd met allerlei animatie, zul
len de typische ambiance oproepen
van de eindejaarsperiode. Daarnaast
kan u ook nog allerlei ambachten ont
dekken.

V

an zodra de sint het land uit is, kunnen
we met z’n allen de eindejaarsfeesten
voorbereiden. Vele mensen kijken met
verlangen uit naar deze (figuurlijk) warme kerstperiode. In Jette kan u de kerstsfeer volop opsnuiven tijdens de driedaagse Kerstmarkt. 20 chalets
bieden u allerlei lekkers aan, waaronder ook eindejaarsspecialiteiten zoals oesters, warme wijn of
jenever. Maar u vindt er ook eindejaarsartikelen
en geschenkideeën. In de Gemeentelijke Feest-

“

DE JETSE KERSTMARKT ZAL
HET KARDINAAL MERCIERPLEIN ONDERDOMPELEN IN EEN WARME KERSTSFEER,
MET STANDJES VOL GESCHENKIDEEËN
EN HEEL WAT ANIMATIE. DE AMBACHTSMARKT MAAKT HET GEHEEL COMPLEET

”

zaal ontdekt u een 15-tal ambachtslui op de ambachtsmarkt. Ze stellen er hun juwelen voor, tekeningen, kaarsen, keramiek,...
Het hele weekend lang is er bovendien heel
wat animatie gepland, met ballonplooiers of grimeurs voor de kinderen, of vuurwerk en optredens voor de volwassenen.
Ontdek het volledig programma op www.jette.be
Een initiatief van de vzw ‘Handel en Jaarlijkse Jetse Markt’,
voorgezeten door Michèle Gavilan, met de steun van de Schepen
van Economisch Leven en Animaties Paul Leroy

Kerstsfeer in de kerk
Als u langsgaat op de Kerstmarkt, moet u
zeker ook eens binnenspringen in de Sint-Pieterskerk. De kerk is volledig in kerststemming,
met 14 grote verlichte kerstbomen en winterdecoratie, met een sfeervol resultaat.

Kerstmarkt Jette
Kardinaal Mercierplein
• 16.12: 18u>24u
• 17.12: 15u>24u
• 18.12: 11u>17u
Ambachtsmarkt
Gemeentelijke Feestzaal
• 16.12: 18u>22u
• 17.12: 15u>22u
• 18.12: 11u>17u
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Fotowedstrijd 'Bel Marco'
De samenleving door de ogen van de Jetse
en Marokkaanse jeugd

H

ou je van fotografie? Wil je jouw mening
geven over jouw wijk? Ben je tussen 12
en 25 jaar? Wil je jouw beeld delen met
andere jongeren van jouw leeftijd, uit Marokko en
België? Neem dan deel aan de fotowedstrijd ‘Bel
Marco’!

Hoe deelnemen?
Fotografeer een situatie of een plaats in jouw
wijk en neem deel aan de fotowedstrijd (maximum 4 foto’s per deelnemer). Deel een foto van
een plek die je leuk vindt, een sympathiek tafereel, een hoekje dat verbeterd kan worden,... Via
de website www.jette.be kan je jouw foto’s doorsturen en deelnemen aan de fotowedstrijd. Op de
facebookpagina die later online gaat, zullen de foto’s gepost en becommentarieerd worden.
De beste foto’s worden door een jury geselectioneerd voor een reizende tentoonstelling die in
Jette, Sidi Bibi en Belfaa te zien zal zijn. De 3
beste deelnemers zullen eveneens een prijs ontvangen.

Samenwerking tussen Jette en Marokko
Het fotoproject ‘Bel Marco’ vormt een samenwerking tussen Jette en de Marokkaanse gemeenten Sidi Bibi en Belfaa, waarmee ook op
andere vlakken sociale projecten lopen. Vandaar
ook de naam van het project ‘Bel Marco’, dat verlan is voor de afkorting van beide landen.
Het doel is om de jongeren de kans te bieden
om hun mening te geven over hun omgeving en

hen te laten nadenken over hun samenleving. Fotografie vormt hiervoor een ideaal expressiemiddel. Zeker nu zowat elke jongere over een
smartphone beschikt en zijn/haar belevenissen
deelt via de sociale netwerken. De jongeren kunnen vrij deelnemen aan het project, maar er zal
ook samengewerkt worden met Jetse scholen om
de Jetse jeugd warm te maken voor de fotowedstrijd.
Het project loopt tot eind februari 2017, waarna
de selectie van de foto’s plaatsvindt en de tentoonstelling voorgesteld zal worden, in Jette en
Marokko. Meteen een mooi visitekaartje voor de
geselecteerde deelnemers.
Meer info:
www.jette.be - communicatie@jette.irisnet.be
Fotoproject ‘Bel Marco’
Voor jongeren tussen 12 en 25 jaar
Deelnemen kan via www.jette.be
Een organisatie van de gemeentelijke dienst Noord-Zuidrelaties,
op initiatief van Schepen Nathalie De Swaef

Expo/verkoop Robert De Winne
Een tweede leven voor het oeuvre van Jetse kunstenaar
Van 28 oktober tot 1 november 2016
vond in de Abdij van Dielegem de
expo/verkoop plaats van de collectie
Robert De Winne. Zowel de tentoon
stelling als de verkoop waren een gi
gantisch succes en zorgden ervoor
dat het oeuvre van deze Jetse kunste
naar een tweede leven krijgt.

D

e talentrijke abstracte kunstenaar Robert
De Winne overleed in 1983. Zijn werken
werden aan Jette geschonken en kwamen
in de Abdij van Dielegem terecht. Meer dan 30 jaar
na zijn overlijden was het tijd voor een grote overzichtstentoonstelling van zijn indrukwekkend oeuvre. Om te vermijden dat zijn vele schilderijen en
sculpturen zouden wegkwijnen in het archief van
de abdij, werd tevens beslist om deze te verkopen.
De expo opende haar deuren op vrijdagavond
28 oktober. Tijdens deze vernissage werden de
schilderijen verkocht. De sculpturen en tekeningen
gingen tijdens de openbare verkoop, op 1 novem-

ber, onder de hamer. Van zodra de tentoonstelling
van start ging, was er een tsunami aan geïnteresseerden. Jetse kunstliefhebbers, familie van de
kunstenaar, kunstverzamelaars en galeriehouders
verdrongen zich om een werk van De Winne te kunnen aanschaffen. Om te vermijden dat een vermogende verzamelaar alle werken opkocht, kon men
slechts 3 schilderijen per persoon kopen. 2 uur na
aanvang, waarbij het geduld van de geïnteresseerde kopers op de proef gesteld werd, waren alle
90 schilderijen van de tentoonstelling de deur uit.
Op deze manier werden heel wat kunstliefhebbers
blij gemaakt met hun aankoop. De expo zelf kreeg
trouwens alleen maar lovende kritieken en vormde
een mooi eerbetoon aan deze vergeten kunstenaar.

Opbrengst naar cultureel doel
Op 1 november, Allerheiligen, vond de openbare
verkoop plaats van de sculpturen en de tekeningen van Robert De Winne. Ook enkele schilderijen
waarvoor geen plaats was op de tentoonstelling
werden nog verkocht. De veilingmeester was niemand minder dan Burgemeester Hervé Doyen,

zelf ook een kunstliefhebber. In een ongedwongen
sfeer ging het ene na het andere kunstwerk weg,
waarbij sommige aanwezigen koopjes deden en
anderen heel wat euro’s op tafel legden om hun
favoriet werk binnen te halen.
In totaal bracht de verkoop 11.574¤ op. Dit bedrag zal volledig besteed worden aan een cultureel
doel. Zo gaat er alvast een deel naar de theatergroep ChaliWatE, die woordeloos theater brengt
en die op het Festival van Avignon geprogrammeerd staat. Het overige geld gaat onder meer
naar culturele projecten in de Jetse scholen.
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Expo Françoise Van Ré
& Wim Lafère
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69ste Salon Jecta
Tussen verleden,
heden en toekomst…
Hoe kan je beter het jaar 2017 star
ten dan met het bezoek aan een
kleurrijke groepstentoonstelling,
met verschillende kunstvormen
(schilderijen, gravures, tekeningen,
fotografie, sculpturen, collage) en
verschillende artistieke visies? Op
het 69ste Salon Jecta ontdekt u de
recente werken van de leden van
het kunstenaarscollectief en van de
gastkunstenaars.

F

rançoise Van Ré is reeds van jongs af aan
gepassioneerd door tekenen, schilderen
en de zee. Ze vaarde veelvuldig op kanalen
doorheen Frankrijk, België en Nederland, steeds
met het schetsboek bij de hand. Ze perfectioneerde zich in de aquareltechniek en door haar
precisie, gevoel en lichtspel neemt ze een bijzondere plaats in in de wereld van de maritieme schilders. Sinds 1992 is ze lid van de ‘Belgische
Marineschilders’ en onlangs werd ze zelfs benoemd tot ‘Officiële Schilder van de Marine’.

Passie voor de zee
Haar echtgenoot Wim Lafère komt uit een zeemans- en kunstenaarsfamilie. Nadat hij afstudeert
op Mercator, wordt hij kapitein op de lange vaart.
Reeds op jonge leeftijd is hij aangetrokken door

de kunst. Nadat hij allerlei technieken uitgetest
heeft, specialiseert hij zich in aquarel. Intussen
vindt u zijn werk in collecties over de hele wereld.
De passie voor de zee is duidelijk zichtbaar in
het werk van deze beide kunstenaars. U kan midden december van hun schilderijen genieten in
het mooie kader van de Abdij van Dielegem. Niet
te missen voor aquarel- en/of zeeliefhebbers.

Expo Françoise Van Ré
& Wim Lafère in de Abdij
10 tot 18 december 2016
Van 14u tot 17.30u (gesloten op maandag)
Vernissage op vrijdag 9 december om 20u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

De kunstkring Jecta bestaat uit de Jetse kunstenaars Marie-France Bruckman, Francis Liesen, Georges Seconde, Godelieve Simons en
Marcel Verhofstadt. Voor het salon 2017 worden ze vervoegd door enkele gasten: de beeldhouwster Yvonne Delgof, de graveerster Ida
Dotty Verbiest, de digitale kunstenaar Serge
Bennekens en de schilders Elio De Gregorio en
Christophe Lambert. De kunstkring wil de opvolging verzekeren en een nieuw publiek aanspreken
door
jonge,
veelbelovende
kunstenaars aan te trekken.

Eerbetoon aan Elza Jacquy
Het kunstsalon vormt ook een postuum eerbetoon aan Elza Jacquy (1914-2014). Deze veelzijdige kunstenares, schilder, keramiste en
graveerster, was jarenlang lid van de kunstkring.
Haar werken zullen in de Abdij van Dielegem uitstekend tot hun recht komen.
69ste Salon Jecta
Van 14 tot 29 januari 2017
Zaterdag en zondag van 14u tot 18u
Weekdagen van 14u tot 17u
Gesloten op maandag
Vernissage op vrijdag 13 januari 2017 om 18u
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10 december 2016

Kids Concert  Tour du Monde
‘Tour du monde’ is een creatie van
drie muzikanten die niks liever doen
dan overal ter wereld op zoek gaan
naar de tradities in populaire kinder
liedjes, zowel in de originele teksten
als in de Franse versies. Eens terug in
het land, wisselen ze met mekaar en
met het publiek hun indrukken en
ontdekkingen uit.

D

e centrale gedachte van de voorstelling
bestaat erin verschillende muzikale culturen te presenteren in één enkele vorm:
het lied. Het lied is alomtegenwoordig. En overal
zingen kinderen het mee. De drie muzikanten van

Info en reservaties:
Centre culturel de Jette
02.426.64.39 of
GC Essegem
02.427.80.39
Kids Concert – Tour du Monde
Voor 3- tot 12-jarigen
10 december 2016 om 11u
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 145
het La Ba Ya Trio kennen mekaar door en door en
delen maar wat graag hun muzikale verbondenheid en hun spelplezier met het publiek.

Een organisatie van GC Essegem en Centre Armillaire, met
de steun van de Schepenen van Cultuur

Jazz Jette Club
Golden Jette Sextet, The Colibri’s Band & jamsessie
In het verlengde van de eerste  erg
gesmaakte  editie van Klet'Mar Jette,
starten de gemeentelijke academies
met een reeks concerten in de gebou
wen van Atelier 34zero Muzeum. 'Jazz
Jette Club', een idee van de Fransta
lige academie, is op vrijdag 16 decem
ber 2016 het eerste evenement op de
agenda. Op het programma: een jazz
optreden van Golden Jette Sextet en
The Colibri's Band, gevolgd door een
heuse jamsessie waar iedereen kan
komen meespelen.

G

olden Jette Sextet krijgt de eer om de
nieuwe concertreeks ‘Jazz Jette Club’ op
gang te schieten met swingende ritmes
en ritmische jazzmelodieën. Laat u verrassen
door hun repertoire dat u onderdompelt in het
mooie universum van de jazz.

De wereld van Ella Fitzgerald

wereld van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong,
maar ook Miles Davis, John Coltrane en Carlos
Jobim ontbreken niet.

The Colibri’s Band is een ensemble van de
Franstalige muziekacademie bestaande uit jazzliefhebbers uit verschillende generaties. Ze
komen reeds jarenlang wekelijks samen om onder
begeleiding van hun leerkracht Piotr Paluch jazzklassiekers te spelen en bekende nummers in een
jazzkleedje te stoppen. Ze nemen u mee naar de

Na het concert van The Colibri's Band kan iedereen die dat wenst mee musiceren tijdens een
jazz jamsessie. Piano, drumstel en gitaarversterkers staan ter beschikking. Eigen instrumenten
meebrengen kan natuurlijk ook. Hapjes en
drankjes zijn beschikbaar aan de bar. Tot dan!

Jazz Jette Club
Vrijdag 16 december 2016
Atelier 34zero Muzeum - de Rivierendreef 334
20u: Concert Golden Jette Sextet &
The Colibri's Band
21u: jamsessie
Gratis toegang
Info: 02.423.12.65
Een organisatie van de gemeentelijke dienst Bicommunautaire
Activiteiten en de Franstalige Academie, op initiatief van de
Schepen van Bicommunautaire Activiteiten
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4 december 2016

Duo IdmtalLevy
Edward Grieg. De meest populaire en diepgravende derde staat op het concertprogramma,
voorafgegaan door de ‘vioolsonate KV 378’ van
Mozart, één van zijn mooiste kamermuziekwerken. Het ‘Poème’ van Ernest Chausson, waarmee
hij zijn eerste grote succes boekte, vormt een
prachtige afsluiter van het programma.
Duo Idmtal-Levy
4 december 2016 om 11u
Abdij van Dielegem

Klassiek in de Abdij
Info en reservaties:
Dienst Biculturele activiteiten
culture@jette.irisnet.be
02.423.12.65 – www.jette.be
• 4 december 2016 om 11u
Duo Idmtal-Levy

B

egin december staat het duo Idmtal-Levy
geprogrammeerd in de Abdij van Dielegem. Het kamermuziekduo Matthieu Idmtal (piano) en Maya Levy (viool) kaapte reeds heel
wat prijzen weg op wedstrijden, schitterde op fes-

tivals en is een vaste waarde op binnen- en buitenlandse podia. In hun interpretaties reikt jeugdige frisheid de hand aan maturiteit.
Tijdens hun optreden in Jette stellen ze hun
eerste cd voor, met de integrale vioolsonates van

• 8 januari 2017 om 15u
Nieuwjaarsconcert - Nuove Musich

Met kinderopvang en aperitief
Tickets : 10 €/5 € ( 12, + 65, Jetse Academie jet
toise)
Een organisatie van de gemeentelijke dienst Bicommunautaire activiteiten

8 januari 2017

Nieuwjaarsconcert  Nuove Musiche
Het vormt een mooie traditie in Jette.
Begin januari wordt de SintPieterskerk
ingepalmd door een gereputeerd or
kest voor een onvergetelijk nieuwjaars
concert. Dit jaar zal Nuove Musiche het
nieuwe jaar inzetten met een optreden
dat u meeneemt naar het Wenen uit
vervlogen tijden.
Nuove Musiche werd in 1992 opgericht door Muziekdirecteur Eric Lederhandler en heeft sindsdien een belangrijke plaats in het muziekleven in
België ingenomen. Bijna 25 jaar later heeft het
kamerorkest een fantastisch palmares bij elkaar
gespeeld, met concerten tot ver buiten de landsgrenzen. Ook de muziek van de film ‘Le huitième
jour’ van Jaco Van Dormael werd uitgevoerd door
Nuove Musiche.

Internationaal gereputeerd kamerorkest
Dit ervaren kamerorkest verzorgt jaarlijks een
40-tal concerten in binnen- en buitenland. In januari houden ze een tussenstop in Jette voor een
uniek nieuwjaarsconcert. Een fantastische gele-

genheid om het nieuwe jaar te starten met een
uitmuntend concert. Ze brengen ‘Een avond in
Wenen’, met werk van Strauss, Schubert en Mozart. Gastmuzikant is fluitist Denis Gustin, solist
van het Nationaal Orkest van België.

Nieuwjaarsconcert Nuove Musiche
Klassiek in de Abbdij
8 januari om 15u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
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GC Essegem Jette

Programma

Benefiet

Kids concerts

Koken

Brussel Helpt

Tour du Monde (3-12jr)

Donderdagse kost: gevogelte

Nog tot 4 december!

Zaterdag 10 december om 11u,
Centre Armillaire

Donderdag 22 december,
van 18.30u tot 21.30u

Zie p. 22

Weet jij ook nog niet wat je zal koken op donderdag? Voor de laatste editie van Donderdagse kost met Nico Roose maken we een
heerlijke driegangenmenu.
Prijs: 20 euro per workshop | Leden Gezinsbond Jette: 15 euro
Inschrijven: www.essegem.be

Theater

Ik ga naar thuis - Toile CiREe Regie: Wim Ipers
Vrijdag 16 december om 20u, zaterdag
17 december om 20u, zondag 18 december om 15u, Essegem

Praktisch
De benefiet- en sensibiliseringsactie Brussel
Helpt zet zich dit jaar in voor mensen met een
beperking.
Het ingezamelde geld gaat naar Indivo en de
Brailleliga.
Het benefiet van Essegem vindt plaats op 2 december en je kan tot en met 4 december
steunkaarten kopen, een gift doen in onze collectebus of een storting doen op BE48 4370
1567 4127 (mededeling Brussel helpt).
Uit naam van de personen met een beperking:
hartelijk dank!

Een voorstelling over je ergens thuis voelen.
En over vluchtelingen, dat zij geen crisis zijn
maar een kans.
Een kans voor de vluchteling om een nieuw
huis en thuis op te bouwen, een kans voor de
gastheer om een nieuwe kijk op zijn leven op
te bouwen.
Een voorstelling met veel beeld, dans en live
muziek.
I.s.m. Essegem en Brusselse vluchtelingenorganisaties.
Prijs: vrije bijdrage
Reserveren: essegem@vgc.be

Ontmoeten & Erfgoed

Verhalen aan het kampvuur
in de Lourdesgrot

Sluiting Essegem
Van maandag 26 december
t.e.m. zondag 1 januari 2017
Tijdens de eerste week van de kerstvakantie
gaat Essegem eventjes op vakantie en is het
centrum gesloten. Welkom terug vanaf 2 januari!
Inschrijvingen Voorjaar
Vanaf maandag 9 januari om 9u
Eind december of begin januari valt de nieuwe
brochure met alle activiteiten van het voorjaar
2016 in je brievenbus.
Op maandag 9 januari om 9u starten de inschrijvingen. Je kan inschrijven via essegem@vgc.be of aan het onthaal.

Donderdag 8 december, van 16u tot 18u,
het grotteke van Jette, Leopold I-straat
Een gezellige babbel aan het knisperende vuur.
Essegem nodigt je uit voor de start van het
project over de verhalen achter het grotteke
van Jette.
Meer info: info@grottejette.be
Een project van vzw Grotteke, GC Essegem,
Erfgoedcel Brussel (VGC) en BNA-BBOT.

Biertrilogie

Deel 3: Brouw zelf een bier
Zaterdag 10 december,
van 10u tot 18u, Essegem
Brouw een bier onder deskundige begeleiding
van de Brusselse bierclub Malt & Mout. We doorlopen elke stap: van grondstoffen tot brouwproces, wat is maaischen en wat is schroten?
Malt&Mout geeft een antwoord op al deze vragen.
Na deze brouwdag kan je een heerlijk bier maken.
Naast het brouwen proeven we zelfgebrouwen
biertjes en eten een kleine lunch.
Prijs: 20 euro
Inschrijven: www.essegem.be

Gemeenschapscentrum Essegem
Leopold I-straat 329
Tel.: 02.427.80.39
E-mail: essegem@vgc.be

Meer info:
www.essegem.be
Facebook: GC Essegem
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Artiestenparcours d’Artistes 2017
Oproep kunstenaars en tentoonstellingsplaatsen
Op 22 en 23 april 2017 vindt de nieuwe editie plaats van het Jetse Artiestenparcours
d'Artistes. Dit groots jaarlijks evenement biedt kunstenaars de kans om hun werk te tonen
aan het grote publiek. Bent u een gepassioneerde artiest en wenst u uw schilderijen,
foto's, beeldhouwwerken, tekeningen of overige kunstwerken tentoon te stellen?
Schrijf u dan in voor de 12de editie van dit kunstparcours.

H

et Artiestenparcours d'Artistes vormt
reeds jaren een vaste afspraak in de Jetse
culturele agenda en lokt telkens vele honderden bezoekers. Ze kunnen genieten van een gigantisch aanbod aan kunstenaars die hun werk
voorstellen langsheen het uitgebreide parcours.
De vele deelnemers en bezoekers maken van het
Jetse Artiestenparcours een uniek evenement
waarbij de kunstenaars en de kunstliefhebbers elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer.
Zin om deel te nemen aan het Artiestenparcours? Schrijf u dan nu in voor de editie 2017.

Alle kunstvormen
Alle kunstvormen zijn welkom, van schilderkunst tot fotografie, van beeldhouwkunst tot installaties. De organisatie zal de voorkeur geven

aan Jetse kunstenaars, terwijl ook kunstenaars
van buiten onze gemeentegrenzen welkom blijven. De inschrijvingen verlopen via de gemeentelijke website www.jette.be.
Het artiestenparcours krijgt ook een virtuele,
online versie. Daarom wordt de kunstenaars gevraagd om meerdere werken door te mailen bij
hun inschrijving, of een website waar het oeuvre
van de artiest te vinden is.
Ga zeker ook op zoek naar een plaats om tentoon te stellen, bij u thuis of bij kennissen. De gemeentelijke expoplaatsen voor kunstenaars die
geen plek hebben, zijn namelijk beperkt. Weet dat
het doel van het Artiestenparcours niet is om te
verkopen maar wel om het publiek de kans te bieden om kunstenaars te ontdekken en te ontmoeten.

Exporuimtes gezocht
Bent u geen kunstenaar, maar hebt u wel een
hart voor kunst? Dan kan u uw woning misschien
een weekend lang openstellen als tentoonstellingsplaats. Als u tijdens het kunstweekend een
ruimte ter beschikking wil stellen waar een kunstenaar zijn werken kan tentoonstellen (woonkamer, garage, tuin, uitstalraam winkel,...), dan kan
u de organisatoren contacteren. Niet alleen zal u
een kunstenaar gelukkig maken, maar u zal ook
een fantastisch weekend beleven, boordevol interessante ontmoetingen.
Inschrijvingen Artiestenparcours
d'Artistes 2017
Nog tot eind december
www.jette.be
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Jetse Academie sluit 2016 af met theater,
jazz en Engelse Carols
Traditiegetrouw sluit de Jetse Academie haar eerste semester af met een kerstconcert.
Ook voor deze editie speelt de menselijke stem de hoofdrol, maar daarnaast spelen ook
percussie, cello, dwarsfluit en gitaar een niet onbelangrijke bijrol.

H

et gloednieuwe kinderkoor van de academie treedt voor het eerst aan op het
kerstconcert. Verder hoor je het kamerkoor en zijn de klassen algemene muzikale vorming van de partij. Het percussie- en
cello-ensemble zorgen voor de instrumentale inbreng. De zachtere intermezzi worden dan weer
gebracht door de dwarsfluit- en gitaarklassen.
Een dag eerder treden de volwassenen uit de
woordklas van Leen De Graeve op in GC Essegem.
De woordklas voor volwassenen groeide dit
schooljaar spectaculair. Een spannend moment
voor al die nieuwe leerlingen. Hun woorden worden afgewisseld met enkele songs door een aantal gevorderde leerlingen uit de klas jazz
ensemble. Evi Roelen zingt samen met haar kompanen Yanna Van Wesemael en Erik Quartier.
Optreden woordklas volwassenen
en jazzensemble
Dinsdag 20 december om 20u
GC Essegem, Leopold I-straat 329
Kerstconcert
Woensdag 21 december om 19.30u
Sint-Jozefkerk, Rémy Soetensstraat 86

OPROEP!
Vanaf januari 2017 starten de repeti
ties voor het grote project met mu
ziek, woord en dans naar aanleiding
van het Magrittejaar. Heel wat leer
lingen van de academie nemen deel,
maar we zijn nog op zoek naar figu
ranten en musici. De optredens zijn
begin mei.
Figuranten/levend decor
Lot Jansen en Esther Cloet, de twee dansleerkrachten van de academie gaan met je aan
de slag tijdens een vijftal repetitiemomenten.
Jullie maken deel uit van een levend, surrealistisch decor. Nooit eerder geziene kostuums en
gloednieuw gecomponeerde muziek krijg je er
zo maar bij. Je hoeft helemaal geen leerlingen
van de academie te zijn. Iedereen is welkom.

Musici
Ben je een gevorderd amateurmuzikant en
droom je ervan om mee te spelen in het gelegenheidsensemble? Je speelt nieuw gecomponeerde muziek van de hand van Pierre
Anckaert. Dirigent is niemand minder dan de
kersverse koperleraar van de academie Adam
Woolf. Hij is een bedreven dirigent die wereldwijd optreedt. Er is vooral nood aan lage blaasinstrumenten, (alt)violisten en contrabassisten.
Maar ook anderen (hout- en koperblazers) zijn
nog steeds meer dan welkom!
Aanmelden of meer info bij Elise Simoens:
directie.academie@jette.irisnet.be
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2017 René Magrittejaar
Organiseert u ook een evenement? Laat het ons weten!
In 2017 eert Jette haar bekendste in
woner René Magritte naar aanleiding
van zijn 50ste verjaardag van zijn over
lijden. Om deze verjaardag gepast te
vieren, vinden er allerlei activiteiten
en evenementen plaats, van kunst
wedstrijden tot filmvoorstellingen.
Als u zelf een activiteit organiseert in
het kader van het Magrittejaar, laat
het ons dan als de bliksem weten.

M

agritte was niet alleen een groot surrealistisch schilder, maar ook 24 jaar
lang Jettenaar. Van 1930 tot 1954
woonde hij in de Esseghemstraat in Jette. Tijdens
deze periode schilderde hij de helft van zijn hele
oeuvre, waaronder vele van zijn strafste werken
die in ons collectief geheugen zitten en waarin
zelf stukjes Jette of elementen uit zijn woonst te
herkennen zijn.

Leven en tijdsgeest
Om zijn 50-jarig overlijden te huldigen, bundelen Jetse verenigingen, organisaties en scholen
hun krachten en zullen zij zich een jaar lang creatief uitleven in het surrealisme, het leven van Magritte en zijn tijdsgeest. Organiseert u ook een
evenement in het kader van het Magrittejaar

2017, vul dan het communicatieformulier in op de
gemeentelijke website, voor 25 december 2016.
Dan wordt uw activiteit of evenement mee opgenomen in onze communicatie.

Meer info:
www.jette.be

4 december 2016 – Triomf van de Kunst
Sprookjesachtig kerstconcert
met sopranen en mezzosopranen
Sinds kort vindt in de Abdij van Diele
gem niet alleen ‘Klassiek in de Abdij’
plaats, maar kan u ook tijdens de con
certreeks ‘Triomf van de Kunst’ genie
ten van klassieke muziek. Begin
december staat er een mooi kerstcon
cert geprogrammeerd.

N

aar aanleiding van de eindejaarsfeesten
organiseert het muziekfestival ‘Triomf
van de Kunst’ een sprookjesachtig kerstconcert. Jonge en getalenteerde solisten uit Europese operahuizen brengen meesterwerken van
de grootste muzikale genieën. Zo zal u ook een

krachtmeting horen tussen twee stemsoorten,
onder leiding van pianist Artur Burmistrov.
Naast de sopranen Margarida Hipólito en Natacha Kowalski hoort u ook de mezzo-sopranen
Julie Bailly en Pauline De Lannoy. Na het concert
is er een receptie waar u de artiesten kan ontmoeten en met hen van gedachten kan wisselen.
Meer info:
0479.13.65.54 - info@triomphedelart.org
Kerstconcert ‘Triomf van de Kunst’
4 december 2016 om 17u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Tickets: 15 ¤ / 10 ¤ (studenten)
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Verhalen over de Lourdesgrot
Nieuw erfgoedproject rond deze unieke plaats
Wist u dat de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot in Jette een schat aan verhalen herbergt?
Verstopt achter een omheining in de Leopold I-straat ligt een domein met een gigantische
geschiedenis. De vzw van de Lourdesgrot wil deze geschiedenis nieuw leven inblazen en gaat
daarom op zoek naar verhalen over de grot.

O

pgericht in 1915 moest deze replica van
de Franse Lourdesgrot in volle oorlogsperiode soelaas bieden aan families
wiens zonen, broers en geliefden aan het front
vochten of gesneuveld waren. Mensen zochten er
samen troost voor het ongeluk dat de Eerste Wereldoorlog hen bracht. In heel Europa verschenen
destijds replica’s van de grot uit het Franse Lourdes waar Maria in 1858 naar verluidt aan Berna-

dette was verschenen. Het verhaal leidde tot een
heuse Mariacultus die in de twintigste eeuw haar
hoogtepunt bereikte.

Oude en nieuwe verhalen
Meer dan honderd jaar later staat de Lourdesgrot in Jette er nog steeds en hoewel religieus
van oorsprong heeft dit oord ook een culturele
betekenis gekregen. Tot op de dag van vandaag

blijven er bezoekers komen om hun geloof te belijden, anderen om even stil te staan in hun leven.
Op het domein lijkt de tijd een beetje te vertragen. De Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot is
vandaag de dag uitgegroeid tot een uniek stukje
erfgoed, geapprecieerd door een brede en
diverse gemeenschap.
De vzw van de Lourdesgrot gaat samen met
verschillende partners op zoek naar de oude en
nieuwe verhalen rond de grot. Op 8 december is
iedereen welkom bij het startmoment van dit project. Aan een knisperend vuur bij de grot vertellen
ze jou meer over hun wilde plannen. Heb jij herinneringen aan deze plaats, ken je anekdotes of
weet je wie misschien nog wel iets te vertellen
heeft? Kom even langs en laat het weten. Als tegenprestatie bieden ze een hartverwarmende
drank aan. Breng je zelf nog een koekje of gebak
mee, dan wordt het ongetwijfeld een warme winternamiddag.
Ben je benieuwd hoe de OLV van Lourdesgrot
er vroeger uitzag? Tik dan de term ‘lourdes’ in op
de website www.erfgoedbankbrussel.be en het
verleden komt weer tot leven!
Ontmoetingsmoment
‘verhalen van het grotteke’
8 december 2016 – van 16u tot 18u
Leopold I–straat
Domein Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot

Sint leest voor in bib
Ondanks al hun drukke bezigheden vinden Sinterklaas en Zwarte Piet toch nog een plaatsje
in hun hemelagenda om op zaterdagvoormiddag 3 december naar de Nederlandstalige bibliotheek te komen. Sinterklaas en Piet staan
er immers op om persoonlijk kennis te maken
met de fantastische lenertjes van de jeugdafdeling. Ze hebben niet alleen wat lekkers mee
voor iedereen, Sinterklaas leest ook hoogstpersoonlijk een mooi winterverhaal voor.
Om 10u30 maken Sinterklaas en Zwarte Piet

hun opwachting, waarna de Sint zijn zelfgekozen verhaal aan de kinderen voorleest. Tussen
11 en 12 uur deelt hij lekkers uit.
Sint leest voor in de bib
3 december om 10.30u
Openbare Bibliotheek Jette
Kardinaal Mercierplein 6
Jan Verdoodtzaal (tweede verdieping)
gratis toegang.
Een organisatie van de Nederlandstalige bibliotheek op initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenscha.
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PLOEF
Ploef! zwaait 2016 uit met… een PikniK
Praktisch
Op zondag 25 december en 1 januari sluit Ploef!
de deuren om vanaf 8 januari 2017 weer elke
zondag trouw op post te zijn.

Film

Zebrapad
Zaterdag 3 december vanaf 16u

side Out’. In deze anderhalf uur durende animatiefilm van Pixar worden we meegenomen in het
brein van een 11-jarig meisje en maken we kennis
met haar vijf emoties: Plezier, Angst, Woede, Afkeer en Verdriet.
Iedereen is welkom!
Meer info: zebrapadz@gmail.com
Inschrijven via info@zebrapad.org
Toegang: vrije bijdrage

Tof Market

PikniK

Gezelschapspelen
Zondag 18 december en zondag
8 januari, telkens van 14u tot 16u
Kom lezen, bijpraten en spelen op deze zondagse
PikniK rond het thema ‘gezelschapspelen’. Er zullen spelen ter beschikking zijn en als er genoeg
volk op afkomt, kunnen we ‘De Weerwolven van
Wakkerdam’ spelen, een van oorsprong Frans
kaartspel voor 8 tot 20 spelers.

De markt voor buitenkansjes
Vrijdag 9 december, van 16u tot 22u
Zaterdag 10 december, van 14u tot 22u

Zebrapad organiseert een namiddag in Spaanse
herberg-formule waar we een meegebrachte
maaltijd delen en om 19u – bij wijze van Sinterklaasgeschenk – kunnen genieten van de film ‘In-

De feesten komen eraan en ze beloven ‘tof’ te
worden! Wat dacht je van een kerstmarkt om voor
jezelf, familie of vrienden iets leuks en origineels
te kopen? ‘Tof Market’ is een plek die noch kitsch,
noch klassiek is en waar creatieve ambachtlui je
in alle geuren en kleuren zullen ontvangen. Op
het programma: juwelen, bieren, kleren, boeken,
tassen, cupcakes,… Niet te missen!

PLOEF!
Plus On Est de Fous…
Bonaventurestraat 100
ploefplus@gmail.com
www.ploef.eu

Rayon Vert
Een generale repetitie voor de eindejaarsfeesten!
Concert

Café des mamans

Beau parleur

Workshop cosmetica

Zaterdag 3 december om 20u

Donderdag 15 december om 14u
Na het succes van de vorige editie zet Le Rayon
Vert zijn samenwerking met het ‘Café des Mamans’ van de school Jacques Brel verder en organiseert het opnieuw workshops natuurlijke en
goedkope cosmeticaproducten maken. Na afloop
kan iedereen zijn zelfgemaakte producten mee
naar huis nemen om ze zelf uit te proberen of als
eindejaarscadeau weg te schenken.
Prijs: 5 ¤

Beau Parleur is een songschrijver die af en toe
ook zingt en graag muzikanten rond zich heeft
om samen zijn ambachtelijke liedjes te vertolken.
Deze habitué van Le Rayon Vert vult telkens met
gemak de zaal. Een gitaar, een stem en af en toe
een gastmuzikant: het wordt een warme en gezellige avond!
Gratis

sten. Pianoklanken, acteertalent en de magie tussen twee artiesten staan garant voor een kleurrijke
avond. Aan de ingang krijg je bubbels en zoetigheden aangeboden.
Prijs: 12 ¤

Concert

Duo Cantala
Zaterdag 17 december om 20u

Rayon Vert

Met Duo Cantala duik je in de fascinerende wereld
van een nachtclub in de jaren ’20 van vorige eeuw.
Charlotte Chantrain (zang) en Jean-Marc Cransfeld
(piano) brengen liedjes uit die tijd met frisse, sprankelende melodieën en grappige, ondeugende tek-

Van Huynegemstraat 32
Info en reserveringen :
02.420.21.26 - 0498.63.75.97
lerayonvert@skynet.be www.lerayonvert.be

De Jettenaren aan het woord
Sommige bewoners dragen actief bij tot de dynamiek in onze gemeente.
Daarom laten we in deze rubriek elke maand een bijzondere Jettenaar aan
het woord, over Jette.

Thomas Naessens
Ondergedompeld in de natuur
Thomas Naessens houdt enorm van zijn gemeente.
Hij geeft opleiding aan toekomstige animatoren bij
‘Jeunes et Nature’, een vzw die instaat voor de begeleiding van openluchtactiviteiten georganiseerd
door jongeren (van 16 tot 30 jaar), voor jongeren
(van 5 tot 30 jaar). Zijn werk beslaat ongeveer al
zijn interessesferen. Zo is hij afgestudeerd als opvoedkundige en volgde hij ook een opleiding natuurgids. Voeg daarbij een uitgesproken interesse
voor burgerinitiatieven, zoals de wijkcompost van
het Garcetpark waarvan hij mee aan de wieg stond,
en je krijgt een geëngageerde papa die gepassioneerd is door mens en natuur.

Vraag en antwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
Nog maar 3 jaar eigenlijk, maar ik ken het noordwesten van Brussel goed want ik ben opgegroeid
in Sint-Agatha-Berchem en ging lange tijd naar
school en naar de scouts hier in de buurt
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
Ik herinner mij als opgeschoten tiener een avond
waarop ik met mijn vrienden van de scouts een
glas kwamen drinken in ‘De Gele Poraa’. Daarna
bleven we nog wat rondhangen in de buurt van
de Sint-Pieterskerk. Vergeleken met Berchem was
Jette zowat ‘the place to be’ voor een avondje uit.
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
Dat zijn er nogal wat! Jette is een voorbeeldgemeente op het vlak van hedendaagse maatschappelijke evoluties. Zo moedigt het lokale
(buurtwinkels, bio- en duurzame markten,…) en
burgerinitiatieven (collectief composteren, nestkastjes en voederhuisjes installeren, wijkcomités,…) aan. Nog een troef van de gemeente zijn
de groene ruimten. Het Boudewijnpark bijvoorbeeld is een magische combinatie van ontspanningsruimten, bos, moeras,… Het is ook een
gebied met een rijke biodiversiteit. Tot slot vind
ik dat de gemeente veel inspanningen levert om
de zachte mobiliteit te ondersteunen, voornamelijk via investeringen in infrastructuur voor het
openbaar vervoer, fietsers en de strijd tegen de
verbreding van de ring. Het is net die combinatie
van groene ruimten, burger- en lokale initiatieven
die Jette een dorps karakter geven en het een
voorbeeld maken voor andere gemeenten.

- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
Ik vind het zalig om te wandelen in het bosrijke
gedeelte van het Boudewijnpark, vlakbij het moeras. Ik hou ook van de tuin van Atelier 34zero in
de zomer. Het is ook een aangename plek voor
kinderen en als jonge papa is dat dus mooi meegenomen. Ik vertoef ook graag op het Kardinaal
Mercierplein op feestelijke evenementen zoals de
uitzending van voetbalmatchen of Jette Stream.
En dan is er uiteraard nog de wijkcompost van het
Garcetpark waar deelnemers op zondagmorgen
hun afval komen deponeren en waar je altijd wel
een bekende tegen het lijf loopt.
- Wat kan er nog verbeterd worden in onze
gemeente?
Als ik mijn petje van natuurgids op zet, zou ik durven stellen dat het groene netwerk in Jette nog
voor verbetering vatbaar is. Er gebeurt al van
alles op het vlak van groene ruimten, maar er
zouden nog meer inspanningen moeten geleverd
worden om de drempel te verlagen voor inwoners
die hieraan hun steentje willen bijdragen. Wat de
handel betreft, vind ik dat kleine zelfstandigen
meer steun verdienen, bijvoorbeeld door een lokale munt in het leven te roepen. Het is de ideale
kans om nog meer buurtwinkels te creëren, een
kans die we moeten grijpen. Ten slotte vind ik dat
de gemeente nog meer de belangen van de Jettenaren zou kunnen verdedigen door zich in bepaalde dossiers assertiever op te stellen
tegenover de regionale of federale overheid, net
zoals ze dat voor de vluchten boven Brussel gedaan heeft.
- Op welke manier zet u zich in voor het Jetse
leven?
Op verschillende vlakken eigenlijk. Ik heb ervoor
gekozen om hier een gezin te stichten, dus vind ik
het maar normaal dat ik deelneem aan het gemeenschapsleven. Dat is ook mijn rol als vader. Zo
is er bijvoorbeeld de wijkcompost van het Garcetpark die we samen met enkele andere wijkbewoners in 2015 hebben opgericht. Op sociaal vlak
ben ik dan weer vrijwillig bestuurder van het Centre d’Entraide de Jette en steek ik regelmatig een
handje toe bij de voedselbedeling. Het CEJ is een
broodnodige organisatie die sociale initiatieven
organiseert die volledig stroken met mijn visie op
bepaalde waarden (recyclage, tweedehands, soci-

oprofessionele integratie, huiswerkhulp,…). In het
kader van mijn job, ten slotte, werk ik veel samen
met verenigingen en Jetse scholen. Zo hebben we
bijvoorbeeld meegeholpen aan de oprichting van
een collectieve moestuin in Le Rayon Vert en aan
een voederhuisje voor de observatie van vogels
op de Kinderboerderij. Persoonlijk organiseer ik
geregeld ook natuurwandelingen, gewoon omdat
ik daar zin in heb of op vraag van iemand. Dat zijn
altijd aangename momenten die niet alleen de
banden tussen de deelnemers versterken maar
ook de sociale banden in het algemeen.
- Met wie moeten we deze reeks ‘De Jettenaren
aan het woord’ voortzetten?
Met Françoise Verheyen. Ze zet zich in voor het
nieuw buurtcomité ‘A la Bon’aventure’.
Meer info:
Poulet Frites compost: pfc.jette@gmail.com –
Jeunes et Nature: www.jeunesetnature.be

Vijf vragen voor
een Jettenaar…
1. Welk museum is momenteel in aanbouw
in Jette?
Het Museum van Abstracte Kunst
2. Welke organisatie vangt vluchtelingen
op in Jette? Het Rode Kruis
3. Wat was de vroegere functie van het
lokaal van de parkwachters van het Koning Boudewijnpark? Een school?
4. Wie schilderde het fresco op het Kardinaal Mercierplein? Geen idee…
5. Hoeveel bibliotheken zijn er in Jette?
Een Franstalige en een Nederlandstalige
Antwoorden
1. Correct – 2. Correct, in het opvangcentrum voor asielzoekers – 3. Een smidse
4. Hughes Renier – 5. Correct

In enkele woorden
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Event

Salon

Event

Kerstmarkt

Jobbeurs

Jazz Jette Club

Op dinsdag 6 december – en niet op 8 december zoals eerst aangekondigd – houdt de gemeente opnieuw een grote jobbeurs. Een
uitgelezen kans om uw troeven uit te spelen op
de Brusselse arbeidsmarkt of om uw cv te
laten nakijken door professionelen.

In het verlengde van de eerste editie van Klet'Mar
Jette, starten de gemeentelijke academies met
een reeks concerten in de gebouwen van Atelier
34zero Muzeum. ‘Jazz Jette Club’, een idee van
de Franstalige academie, is het eerste evenement
op de agenda. Op het programma: een jazzoptreden van Golden Jette Sextet en The Colibri's
Band, gevolgd door jamsessie.

Kerstmarkt
16, 17 en december 2016
Kardinaal Mercierplein
Gratis toegang

Jetse Jobbeurs
Dinsdag 6 december 2016, van 10u tot 16u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10

Event

Concert

Kerstconcert

Klassiek in de Abdij

Op zondag 11 december geeft het Gents Madrigaalkoor een kerstconcert u in de Sint-Pieterskerk. Het koor, o.l.v. Johan Duijck, zal er ‘Adeste
Fideles’ brengen, een stuk dat kerstmis, romantiek en het volks karakter combineert. De
orgelist Peter Thomas zal als gastmuzikant
fungeren.

Begin december staat het duo Idmtal-Levy geprogrammeerd in de concertreeks Klassiek in
de Abdij. Het kamermuziekduo Matthieu Idmtal
(piano) en Maya Levy (viool) kaapte reeds heel
wat prijzen weg op wedstrijden, schitterde op
festivals en is een vaste waarde op binnen- en
buitenlandse podia.

Kerstconcert
11 december 2016 om 15u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
Kostprijs: 8¤ - Kassa 10¤

Klassiek in de Abdij
4 december 2016 om 11u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14

Jazz Jette Club
Vrijdag 16 december 2016 om 20u
Atelier 34zero Muzeum - de Rivierendreef 334
Gratis toegang

Agenda

Midden december kan u op het Kardinaal Mercierplein opnieuw genieten van de warme kerstsfeer, tijdens de Jetse Kerstmarkt. Chalets met
heel wat lekkers en geschenkideeën, gecombineerd met allerlei animatie, zullen de typische
ambiance oproepen van de eindejaarsperiode.
Daarnaast kan u in de Gemeentelijke Feestzaal
ook nog allerlei ambachten ontdekken.

