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De Jetse wijkpolitie
Dicht bij de bewoners

Jette is opgedeeld in 5 sectoren
en elke wijk beschikt over 2 wijkinspecteurs. Van alle politiediensten staat deze het dichtst bij de
bevolking en vormt zo een belangrijke factor in de gemeenschapsgerichte politiezorg. De
wijkpolitie versterkt de band tussen de burger en de politie. Via
het dossier ‘De Jetse wijkpolitie’
ontdekt u tot welke sector u behoort en wie uw wijkagent is.

DOSSIER
P. 4 & 28
V.U.: HERVÉ DOYEN, BURGEMEESTER

100 - 1090 JETTE
02.423.12.11 I COMMUNICATIE@JETTE.IRISNET.BE
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL 9
WEMMELSESTEENWEG

BEGROTING 2017

7

LENTESESSIE
SAMEN LOPEN

8

PLAN DUURZAME
ONTWIKKELING

110

3&4.03.2017
PICORCHAMPS

16

2|

Echo van de administratie

Plan voor duurzame
ontwikkeling
Misschien hebt u er al over gehoord via tv, radio of Facebook…
Zoniet, dan verneemt u er alles
over in deze Jette Info. Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling wordt momenteel onderworpen aan een openbaar
onderzoek. Burgers, openbare besturen, verenigingen,
privé-ondernemingen, krijgen inspraak en kunnen er opmerkingen over geven of hun mening over kwijt.
Maar wat is het Gewestelijk Plan voor Duurzame
Ontwikkeling? Het is een omvangrijk gewestelijk plan
rond urbanisme. Het vormt een kader van toekomstige
politieke keuzes dat op een concrete manier de prioriteiten stelt op het vlak van de organisatie van het
grondgebied voor de komende 20 jaar.
Dit strategisch plan is een vervolg op Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (toen was de notie ‘duurzaam’
nog niet zo ingeburgerd) dat dateert uit 1995. Maar
terwijl het oorspronkelijke plan de stadsvlucht moest

“

tegengaan en de veiligheid moest garanderen, heeft
het nieuwe plan heel andere prioriteiten. Zo brengt de
bevolkingsdichtheid van ons gewest heel wat uitdagingen met zich mee als we met zijn allen willen genieten
van een kwaliteitsvol en harmonieus leven.
En dat is precies waarmee het Gewestelijk Plan voor
Duurzame Ontwikkeling rekening houdt: “In welke stad
willen we straks leven?”. Dat is de vraag die we ons allemaal moeten stellen en waarover we ons moeten beraden, rekening houdend met de realiteit waarin we leven.
Daarom zou ik u willen uitnodigen dit plan eens door te
nemen. Het is interessant, leerrijk, zelfs interactief… En
waarom zou u niet deelnemen aan de uitbouw ervan…?
Een ander onderwerp dat in deze krant ter sprake
komt is misschien iets concreter: de begroting van de
gemeente en het OCMW voor 2017. De begroting vormt
een essentieel instrument om onze projecten te uit te
voeren en onze missie inzake openbare dienstverlening te verzekeren.
En er is goed nieuws! De nieuwe begroting blijft binnen
het kader dat de gemeente zich de voorbije 10 jaar heeft
opgelegd: budgettair evenwicht, uitgaven onder controle,
behoud van de werkgelegenheid en van de dienstverlening aan de burgers. En dat alles zonder de belastingen
te verhogen. Gezien de huidige financiële en socio-economische context, is dit resultaat uiterst positief.
Ten slotte mag u er van op aan dat mijn collega’s
schepenen, de gemeentediensten en ikzelf via deze
budgettaire keuzes het algemeen belang zullen verdedigen en de beste levenskwaliteit voor u zullen nastreven.
Kortom: we zullen alles in het
werk stellen om ons eigen plan
voor duurzame ontwikkeling te
realiseren…
Hervé Doyen, uw Burgemeester

Inhoudstafel
DE JETSE
WIJKPOLITIE

DE BEGROTING
2017

4 & 28
PLAN DUURZAME
ONTWIKKELING

10

”

NIEUWE REEKS
SAMEN LOPEN

7
PICORCHAMPS

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

ANIMATOREN
GEZOCHT

8

8
FILMFESTIVAL
*FONKEL

16

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
SURF NAAR
WWW.JETTE.BE

KLASSIEK
IN DE ABDIJ

17

23

Echo van de administratie

|3

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

• Leegstaande gebouwen en
terreinen
> 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
• 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

De permanenties van de schepenen vindt u op www.jette.be (Mijn Gemeente - College)

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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Veiligheid

De Jetse wijkpolitie
Dicht bij de bewoners
Jette is opgedeeld in 5 sectoren en elke
wijk beschikt over 2 wijkinspecteurs.
Deze wijkpolitie probeert zo dicht mo
gelijk bij de bewoners te staan. Via dit
dossier ontdekt u tot welke wijk u be
hoort en wie uw wijkagent is.

L

eopold, Uyttenhove, Laarbeek, Mercure en
Spiegel. Dit zijn de 5 wijken waarover de
Jetse wijkagenten waken. Bereikbaarheid
en beschikbaarheid zijn de sleutelwoorden voor de
wijkpolitie. Van alle politiediensten staat deze het
dichtst bij de bevolking en vormt zo een belangrijke
factor in de gemeenschapsgerichte politiezorg. De
wijkpolitie versterkt de band tussen de burger en
de politie. Om de bereikbaarheid te garanderen
trachten ze vaak aanwezig te zijn in hun wijk.
Een wijkagent houdt zich dagelijks bezig met
een aantal heel specifieke, wijkgebonden taken
zoals het controleren van adresveranderingen of
het signaleren van incidenten in de wijk. U kan bij
de wijkpolitie terecht voor allerhande problemen
in uw wijk inzake openbare orde, rust of veiligheid. Denk maar aan geluidsoverlast, sluikstorten,
verkeersproblemen, bouwvallige woningen,…
Ontdek in de middenkatern welke wijkinspecteur verantwoordelijk is voor uw wijk.

Inbraakpreventie
Geef inbrekers geen kans
Elke 6 minuten gebeurt er ergens in
België een inbraak. 80 % van deze in
braken duren minder dan 5 minuten
en gebeuren bovendien meestal over
dag. Via enkele eenvoudige tips en
maatregelen kan je ervoor zorgen dat
de inbreker jouw woning links laat lig
gen. Ook de Jetse preventieadviseur
kan je helpen rond inbraakpreventie.

N

eem enerzijds een voorzichtig gedrag en
goede gewoonten aan en zorg anderzijds
voor een beveiligde woning, die degelijk
afgesloten is. De samenhang is voor de hand liggend: een gebouw goed beveiligen heeft bijvoorbeeld weinig nut als je de sleutel van de
achterdeur onder het voetmatje verstopt. Het is
ook noodzakelijk dat alle kwetsbare punten goed
beveiligd worden. Het volstaat niet de achterdeur

te verstevigen, als de kelderopening niet wordt
afgesloten. Een inbreker zoekt meestal toegang
via het zwakste punt. Deze kelderopening vormt
recentelijk trouwens een beproefde techniek voor
inbrekers. Besteed hier dus extra aandacht aan.

Gratis advies
In Jette kan je gratis advies krijgen van de inbraakpreventieadviseur. Deze speciaal opgeleide
adviseur geeft persoonlijk, praktisch, kosteloos en
vertrouwelijk advies over de beveiliging van je
huis, appartement of handelszaak. Hij geeft ook
informatie over de mogelijkheden en de kwaliteit
van inbraakbeveiliging. Redenen genoeg dus om
een beroep te doen op de Jetse diefstalpreventieadviseur:
• Gratis
• Advies op maat
• Neutraal en objectief advies
• Zijn aanbevelingen zijn niet verplicht

De politie- en preventiediensten zetten zich in
om het aantal inbraken te beperken. Als je zelf
enkele eenvoudige tips naleeft, zorgen we er
samen voor dat de inbrekers geen kans krijgen.
Inbraakpreventieadviseur Salvatore Sillitto
Dienst Preventie
Vandenschrieckstraat 77
02.423.11.56 – 0498.94.15.91
ssillitto@jette.irisnet.be
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De Gemeente Jette werft aan

Grafist / Sociale Media Beheerder (m/v/x)
Ben je creatief, een fantastische gra
fist(e) en hebben de sociale media
geen geheimen voor jou, dan is deze
job misschien wel op jouw lijf ge
schreven.

A

ls Grafist & Sociale Media Beheerder
maakt u deel uit van de gemeentelijke
dienst Communicatie. Het doel is om
samen de communicatie van het Gemeentebestuur te verzorgen. U staat mee in voor de realisatie van affiches, flyers, uitnodigingen en
overige grafische projecten. Daarnaast ontwikkelt
en beheert u de Sociale Media van het Gemeentebestuur.

Profiel
Toelatingsvoorwaarden
• Bachelor in grafische technieken of gelijkwaardig
door ervaring
• Zeer goede beheersing van het Frans, met een
goede kennis van het Nederlands

Gezocht profiel
Kennis en vaardigheden
• U beheerst de grafische programma’s
(QuarkXPress, Indesign, Photoshop, Illustrator,
Acrobat, ...)
• U voelt zich thuis in de wereld van de Sociale
Media en kan hier vlot mee overweg (Facebook,
Twitter, Instagram, videosites,...)
• U heeft een vlotte pen
• Kennis over fotografie en/of video vormt een
extra troef

Persoonlijkheid
• Creatief
• Resultaatgericht
• Teamspirit
• Zin voor initiatief

• Terugbetaling (100%) van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (NMBS, MIVB,
TEC, De Lijn)
• 26 dagen reglementair verlof
• Opnemen van overuren
• Mogelijkheid om opleidingen te volgen

Aanbod
• Voltijds contract van onbepaalde duur
• Uurrooster : glijdend uurrooster (aanvang tussen
7.30u en 8.30u, vertrek tussen 15.45u en 18u)
• Schaalwedde van niveau B (niveau Bachelor)
van toepassing in de Brusselse besturen
• Maaltijdcheques
• Taalpremie bij het behalen van het Selor taalbrevet (schriftelijke en mondelinge proeven)

Geïnteresseerd?
Surf naar de online jobaanbieding en stuur jouw
kandidatuur door: http://jobs.jette.irisnet.be
De gemeente Jette bevordert de gelijke kansen. Men
selijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht het ge
slacht, de seksuele geaardheid, de leeftijd, de afkomst
of de handicap van de persoon.

Wat heeft 2017 voor ons in petto?

D

e nieuwjaarsreceptie voor de Jetse bevolking op zaterdag 14 september was
opnieuw een succes. Ondanks de barre
weersomstandigheden kwamen heel wat Jettenaren opdagen in de Gemeentelijke Feestzaal om de
gemeentelijke mandatarissen te ontmoeten en
langs te gaan bij de verschillende informatiestands van de gemeentediensten, het OCMW, de
politiezone, de Jetse Haard, het PWA of de lokale
afdeling van het Rode Kruis.
Burgemeester Hervé Doyen kwam in zijn
nieuwjaarsspeech terug op de dramatische gebeurtenissen van 2016. Hij bracht hulde aan de

slachtoffers en prees het geleverde werk, in moeilijke omstandigheden, van alle betrokken diensten
na de aanslagen, te beginnen met de politiezone
Brussel-West. Tegenover de terroristische dreiging kan men zich gemakkelijk laten verleiden
door eenvoudige, protectionistische discours,
merkte de burgemeester op. Hij wenste iedereen
een prachtig jaar 2017 vol projecten die ons verenigen.
Nadat alle schepenen, gemeenteraadsleden en
leden van beheerraden werden voorgesteld, waaronder Vlaams Minister Sven Gatz, werd de receptie afgesloten met een gezellige drink.
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Samenleving

Van 13 tot 15 maart 2017

Kledingbeurs

Z

in om koopjes te doen of om uw kleerkast
leeg te maken? Neem dan deel aan de
beurs voor zomerkledij, sportkledij (van 0
tot 16 jaar), zwangerschapskledij en kleutermateriaal van de ‘Ligue des Familles’ op dinsdag 14 en
woensdag 15 maart.

Waar en wanneer uw kleren
binnenbrengen?
• Enkel op afspraak op maandag 13 maart, van
15u tot 19u en op dinsdag 14 maart, van 9u tot
17u, in de Gemeentelijke feestzaal
• Prijs: 1 ¤/lot voor leden van de Ligue des Familles (max. 2 loten van 20 stuks/persoon) –
4 ¤/lot voor niet-leden (max. 1 lot van 20
stuks/persoon)
• Enkel zomerkledij, proper, gestreken en in
perfecte staat, kleren die samen horen moeten aan elkaar vastgemaakt worden
• Recuperatie niet-verkochte kleren: woensdag 15 maart, van 19u tot 19.45u
De verkoop vindt plaats op dinsdag 14 maart, van
19u tot 21u en op woensdag 15 maart, van 9u tot
15u, in de Gemeentelijke feestzaal. De opbrengst
van deze beurs en de niet-verkochte artikelen die

niet gerecupereerd werden, gaat naar een goed
doel.
Wie een afspraak wil maken om kleren af te
geven, kan op maandag 6 of dinsdag 7 maart (telkens van 19u tot 20u) contact opnemen met Mevr.
Declerk op 0477.35.10.14. Denk vooraf na welke
dag en uur u het beste past.
Meer info: ldf.jette@hotmail.com

Beurs voor zomerkledij, sportkledij, zwangerschapskledij en kleutermateriaal
Dinsdag 14 maart, van 19u tot 21u
Woensdag 15 maart, van 9 tot 15u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping) –
ruime parking achter het station
Depot kleren: 13 en 14 maart, enkel op afspraak

Bied een uitweg
Word vrijwilliger bij TeleOnthaal
Elke dag contacteren meer dan 300
mensen de vrijwilligers van TeleOnt
haal op zoek naar een uitweg.
Daarom is de organisatie op zoek naar
luisterende oren om haar telefoon
team te versterken.

T

ele-Onthaal is dag en nacht bereikbaar op
het gratis nummer 106 en via www.tele-onthaal.be kan je elke avond en woensdagnamiddag al vanaf 15u chatten. Voor haar telefonische
en onlinehulpverlening is de dienst momenteel op
zoek naar geëngageerde vrijwilligers, want het luisterend oor van deze mensen biedt écht wel een uitweg. Kan je je inleven in moeilijkheden die anderen
doormaken? Sta je open voor andere opvattingen
en levenswijzen? Wil je je minimum 4 uur per week
vrijmaken? Word dan de volgende vrijwilliger van
Tele-Onthaal. Je krijgt een grondige opleiding, per-

manente vorming en zinvol werk in een gedreven
team. Vanaf februari 2017 start de organisatie op 4
locaties in alle Vlaamse provincies met nieuwe basisopleidingen voor vrijwilligers.

Word je zelf graag vrijwilliger?
Aarzel dan niet om je aan te melden en stuur een
e-mail naar brussel@tele-onthaal.be of bel naar
02.511.86.63.

Echo van de administratie
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Begroting 2017
Investeren zonder extra inspanningen van de burger
In de gemeentelijke begroting leggen
de verkozen raadsleden de uitgaven
vast en bepalen ze de inkomsten voor
het komende jaar. Voor de burgers
vormt het een van de belangrijkste
politieke handelingen. De Jetse be
groting voor 2017 werd op 25 januari
goedgekeurd door de gemeenteraad
en ter goedkeuring overgemaakt aan
de gewestelijke overheid.

Investeringen
Op het vlak van de buitengewone begroting,
bestemd voor specifieke investeringen, voorziet
de gemeente 7.126.179,53 euro voor werken voor
de heraanleg van gemeentewegen, de aankoop
van voertuigen (waarvan een aantal elektrisch),
de renovatie en modernisering van gemeentegebouwen en de aankoop van materiaal voor de
gemeentediensten.

Geen belastingsverhoging

M

aar waarvoor worden de budgetten die
het Jetse gemeentebestuur ter beschikking heeft concreet aangewend? De uitgaven worden onderverdeeld in vier categorieën:
personeelskosten (45,75% van het jaarbudget, gesubsidieerd onderwijs niet inbegrepen), werkingskosten (10,22%), schulden (12,21%) en transfers
(31,82%). De transferkosten bestaan voornamelijk
uit de dotaties voor het OCMW (+1,6%) en de politiezone (+3,0%). Deze zijn licht gestegen om het
hoofd te bieden aan de talrijke sociale en veiligheidsuitdagingen.

De gemeentelijke inkomsten komen voort uit drie
categorieën: schulden, voornamelijk bestaande uit
dividenden van intercommunales en intresten van
financiële rekeningen (5,48% van het jaarbudget);
prestaties, waaronder huurgeld van gemeentewoningen en de betaling van diensten aan de burger
(8,47%) en voornamelijk transfers (86,05%), meer
bepaald de aanvullende belasting op de personenbelasting (7%, onveranderd) en op de onroerende
voorheffing die onveranderd blijft op gemeentelijk
niveau (het gewest daarentegen verhoogde wel
haar deel van de onroerende voorheffing).

Enkele cijfers:
Gemeentebudget: 93.040.054,14 ¤
Dotatie politie: 11.616.429 ¤
Dotatie OCMW: 10.766.335,89 ¤
Personeelskosten (uitgezonderd gesubsidieerd onderwijspersoneel): 35.919.507,37 ¤
Gesubsidieerd onderwijs: 14.527.185,48 ¤
Aanvullende belasting op de onroerende
voorheffing: 19.775.813 ¤
Aanvullende belasting op de personenbelasting: 11.179.196 ¤

Voor langere tijd naar het buitenland
of gehospitaliseerd?
Opgelet voor de ambtshalve schrapping
U bent van plan om voor langere tijd
naar het buitenland te gaan, voor een
wereldreis, studies, een stage of een
job? Meld dit aan het gemeentebe
stuur om een schrapping uit het be
volkingsregister te vermijden.

A

ls blijkt dat een persoon niet meer verblijft op het adres waar hij/zij staat ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister en als het onmogelijk
blijkt zijn nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, wordt deze persoon uit de registers geschrapt. Dit gebeurt op basis van een verslag van
de wijkagent.
Indien u wenst te vermijden ambtshalve geschrapt te worden, kunt u bij de dienst Demografie een aangifte doen van uw tijdelijke
afwezigheid of vertrek naar het buitenland of
voor een referentieadres.

Wie ambtshalve wordt geschrapt ziet zijn identiteitskaart geannuleerd worden wat allerlei administratieve, fiscale en sociale gevolgen heeft.
Voorkomen is dus beter dan genezen.
Weet trouwens dat er zware straffen staan op
het aanleveren van valse domicilieadressen. Laat

u dus zeker niet in met louche personen die tegen
betaling een domicilieadres willen (laten) opgeven.
Meer info:
Gemeentelijke dienst Demografie
demographie@jette.irisnet.be of
02.423.12.51/52
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Gezocht

Animatoren voor het vakantieplein
Kids’ Holidays Jette
Ben je ouder dan 17 jaar, heb je erva
ring als monitor of heb je een moni
torbrevet en ben je op zoek naar een
leuke bijverdienste tijdens de vakan
tie? Dan ben jij misschien wel de ge
knipte persoon om aan de slag te
gaan als animator/trice tijdens het va
kantiespeelplein Kids’ Holidays Jette.

H

et vakantiespeelplein Kids’ Holidays
biedt jaarlijks honderden kinderen van 3
tot 12 jaar een onvergetelijke vakantie. In
het groene Poelbosdomein kunnen ze ravotten,
knutselen, pret maken,… Natuurlijk moet er voor
een dergelijke omvangrijke groep kinderen ook de
nodige begeleiding voorzien zijn. Daarom schakelt de gemeente Jette jaarlijks tientallen animatoren en animatrices in, om het vakantieplein
mee in goede banen te leiden. Als je ouder bent
dan 17 jaar, ervaring hebt als monitor of een monitorbrevet hebt, aarzel dan niet om je kandidaat
te stellen. De ideale gelegenheid voor een interessante vakantiejob met een goede verdienste.
De organisatie is op zoek naar animatoren
voor de Paasvakantie (van 3 tot 14 april) en voor
de zomervakantie, van 3 juli tot 25 augustus, opgedeeld in periodes van 8 tot 14 dagen.

Interessante vergoeding
en prachtig kader
De gemeente biedt een interessante vergoeding, een dagelijkse maaltijd (soep en sandwich)
en een vieruurtje. De animatoren(trices) kunnen
bovendien terecht in een prachtig groen kader, op
wandelafstand van het Koning Boudewijnpark.
Geïnteresseerd?
Inschrijven kan via de gemeentelijke website
www.jette.be

De uurlonen:
• Animator(trice) – leerkracht of gebrevetteerd: 13,48 ¤/uur;
• Animator(trice) (niet-gebrevetteerd) met
één jaar ervaring bij Kids’ Holidays:
11,40 ¤/uur;
• Animator(trice) (niet gebrevetteerd):
10,37 ¤/uur.

Lentesessie start vanaf 2 maart
Samen lopen voor een betere conditie
Jette maakt sinds vorig jaar deel uit
van het platform ‘Je cours pour ma
forme’ (‘Ik loop voor mijn conditie’).
Het doel is om Jettenaren te stimule
ren om samen te joggen en zo aan de
conditie te werken. Vanaf 2 maart
starten er nieuwe reeksen.

U

bent niet erg sportief maar wil wel iets aan
jouw conditie doen? U wilt iets aan uw lijn
doen? U bent ouder dan 12 jaar? Dan is het
programma ‘Je cours pour ma forme’ iets voor u.
In Jette wordt op donderdag 2 maart het startschot gegeven voor de lentesessie (niveau 1 en 2).
Vanaf dan zal er een trimester lang wekelijks
samen gelopen worden op donderdag. Er zijn in

2017 2 sessies van telkens 3 maanden voorzien,
onder leiding van een professionele begeleider.
Na 12 weken zal u in staat zijn om het vooropgesteld doel uit te lopen.
Meer info over het project: www.jette.be

Loopprogramma
‘Ik loop voor mijn conditie’
Vanaf donderdag 2 maart 2017
Elke donderdag om 18u (niveau 1)
en om 19u (niveau 2)
Afspraak:
Boudewijnpark – J. Lorgesquare
Inschrijvingen:
www.jecourspourmaforme.com

Samenleving
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Gemeentelijke Internationale Samenwerking
Interactief evenement, initiatieven en actieplannen
De recente Jetse missie in Marokko
gaf onze delegatie de kans om de ba
lans op te maken van de afgelopen
jaren in het licht van de voorbereidin
gen voor het actieplan 20172021.
Daarnaast vielen er ook mooie mo
menten te beleven met de jongeren
van Belfaa die nog altijd even enthou
siast zijn over het partnerschap.

D

e missie vormde niet alleen de ideale gelegenheid voor schepen Nathalie De
Swaef, bevoegd voor Noord-Zuidrelaties,
om de gemeente Belfaa te ontdekken en om kennis te maken met de actoren van lokale projecten,
er werden ook veel ideeën uitgewisseld.

Discussiefora en optredens
De jongeren vormen een van de hoekstenen
van de burgerparticipatie in Marokko en dat hebben ze in december nogmaals bewezen. Onder
het toeziend oog van Khalid Alayoud hadden ze
een evenement op touw gezet waar op een interactieve manier het verleden, het heden en de toekomst van deze plattelandsgemeente in de
Souss-vallei in perspectief werd geplaatst. Via ac-

delegatie kleuterklasjes en werd er samen met
monitrices van verschillende centra en een verantwoordelijke gediscussieerd over het pedagogisch project. Deze laatste beloofde hiervoor de
nodige omkadering en de voortzetting van de opleiding voor de monitrices van Belfaa.

Belfaa 2017-2021

tiviteiten voor groot en klein, discussies, tentoonstellingen en optredens hebben ze de bevolking
ertoe aangezet om na te denken over hun omgeving, tradities en de huidige evolutie van de levensstijl. Samen met de professionele regisseur
El Habib Nounou werd er eveneens een spektakel
opgezet dat de evolutie van de laatste 50 jaar van
een Amazigh-dorp voorstelde.

Kleuterklas
Een belangrijk onderdeel van het partnerschap
in het kader van de gemeentelijke internationale
samenwerking is al jaren het probleem van de
kleuteropvang. Ook tijdens deze missie stond
deze kwestie op de agenda. Zo bezocht de Jetse

Belfaa, dat sinds 2014 een partnerschap heeft
met Jette, wil dat zijn inwoners nauw betrokken
worden bij de ontwikkeling van de gemeente. Zo
kunnen ze via een participatief budget beslissingen nemen over de meest dringende investeringen voor hun dorp. De gemeente maakt ook
constant een stand van zaken op over de sociale
situatie op haar grondgebied. Dankzij dit alles kan
ze haar nieuw gemeentelijk actieplan opmaken en
de grote lijnen van het partnerschap voor de periode 2017-2021 uittekenen. Belfaa wil ook de jongeren en hun bijdrage aan de ontwikkeling van de
gemeente ondersteunen, maar ook vrouwen in
moeilijkheden (arbeidersvrouwen, alleenstaande
vrouwen en vrouwen die slachtoffer zijn van mishandeling) mogen niet aan de kant blijven staan.
Het was alweer een mooie missie voor de
Jetse delegatie die de jeugd zal blijven aanmoedigen en hun projecten zal blijven steunen.

Tournée Minérale
Een maand zonder? Een maand gezonder!
Zin om beter te slapen, meer energie
te hebben, geld uit te sparen en ook
nog wat extra kilo’s te verliezen? Dan
moet je zeker deelnemen aan ‘Tournée
Minérale’, een maand zonder alcohol.

energie, een mooiere huid, minder calorieën en
dus gewichtsverlies, minder uitgaven en geen
kater! Bovendien kan je je laten sponsoren voor
het goede doel.

Individueel of als groep

E

en glas wijn bij het eten, een pint na het
sporten: voor velen maakt het deel uit van
de dagelijkse routine. In 2013 dronk 82%
van de Belgen alcohol, ook al brengt dat heel wat
risico’s met zich mee. Het beïnvloedt je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Het heeft ook impact op je veiligheid en op je gedrag. Er zijn meer
dan genoeg goede redenen om de uitdaging van
een maand zonder alcohol aan te gaan. Daarom
slaan De DrugLijn en Stichting tegen Kanker de
handen in elkaar met deze ‘Tournée Minérale’ en
roepen ze iedereen op om mee te doen.
Als je de alcohol bant, zal je al snel de positieve
effecten ervaren. Een betere nachtrust, meer

Een maand lang aan de verleiding weerstaan
is een hele klus. Met steun van je familie, vrienden
of collega’s lukt dat veel beter. Vertel daarom iedereen over de uitdaging. Daag hen uit om mee

“

EEN MAAND ZONDER ALCOHOL
LEVERT ALLEEN MAAR VOORDELEN OP.
GA MEE DE UITDAGING AAN!

”

te doen, moedig elkaar aan en hou samen vol.
Maar je kan ook je bedrijf, je sportclub of je vriendengroep als team inschrijven. Zo bewijs je

samen dat je geen alcohol nodig hebt om plezier
te maken. En een lekker alcoholvrij alternatief bereiden is leuker als iedereen ervan drinkt. Samen
gaat het stukken gemakkelijker.
Heb je het even lastig om vol te houden? Neem
dan een alcoholvrije cocktail of een smoothie, of
kies voor gezonde ontspanning. Op de website
van het initiatief vind je allerhande tips om jou de
maand door te helpen.
Meer info: www.tourneeminerale.be
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Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling
Geef uw mening over de Brusselse projecten

I

n het GPDO, Gewestelijk Plan voor Duurzame
Ontwikkeling, stelt de Brusselse Regering een
aantal zeer concrete projecten voor die verband houden met huisvesting, mobiliteit, economie, leefomgeving, ... Alle voorstellen steunen op
de mogelijkheden die geboden worden door ons
grondgebied van 161 km².
De Regering organiseert een openbaar onderzoek over het ontwerp van Gewestelijk Plan voor
Duurzame Ontwikkeling en het bijhorende milieueffectenrapport. Om het Brussels Gewest van
morgen samen te bouwen is de inspraak van alle
Brusselaars essentieel. Daarom kunnen de inwo-

ners van de 19 Brusselse gemeenten er hun mening over geven. Het onderzoek kan geraadpleegd worden op www.gpdo.brussels of op de
gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer (L.
Theodorstraat 108). Reageren kan tot 13 maart
2017.
U kan uw opmerkingen ook per e-mail opsturen naar info@perspective.brussels of per post
naar perspective.brussels – Openbaar onderzoek
GPDO – Naamsestraat 59 – 1000 Brussel.
Meer info:
www.gpdo.brussels

Handelszaken in een werfzone
Wat zijn de tegemoetkomingen?

N

a aanbevelingen van zowel Brussel Mobiliteit, Atrium.Brussels en KPMG heeft
de Brusselse regering in juli 2016 een
principeakkoord bereikt voor een beter systeem
voor ondersteuning en tegemoetkoming voor
handelszaken in een werfzone.
Goed nieuws voor de handelaars: de compensatiemaatregelen voor handelaars in werfzones
worden herbekeken en de Brusselse regering zal
in de loop van 2017 een nieuwe procedure hieromtrent aannemen. Tot zo lang blijven de huidige maatregelen van kracht.

Hinder en sluiting
De financiële steun in het geval van inkomensverlies is een compensatiemaatregel die toegekend wordt aan zelfstandigen die zich
genoodzaakt zien om hun zaak tijdens de duur
van de werkzaamheden te sluiten. De steun bedraagt iets meer dan 75 euro per dag dat ze sluiten, te rekenen vanaf de achtste dag volgend op
de sluiting van de getroffen zaak. Om recht te
hebben op deze steunmaatregel moet de hinder
veroorzaakt door de werken dus van die mate zijn
dat het gedurende 7 opeenvolgende kalenderda-

gen vanuit operationeel oogpunt geen zin heeft
om de zaak te openen. Daarnaast moet de handelszaak beantwoorden aan enkele criteria betreffende het aantal werknemers of het
zakencijfer. Meer informatie over deze voorwaarden vindt u terug op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.
Meer info: http://werk-economie-emploi.brussels/web/aee/travaux-fermeture
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
02.800.34.30

OPENBARE RUIMTE
C. De Clerqstraat

L. Perretstraat

Tram 9

Heraanleg

Heraanleg

In samenspraak met Hydrobru begint de gemeente eind februari met de volledige heraanleg
van de C. De Clerqstraat. Deze werken zullen enkele maanden aanslepen. 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.

In samenspraak met Hydrobru begon de gemeente in januari met de volledige heraanleg van
de L. Perretstraat. Deze werken zullen enkele
maanden aanslepen. De straat is bereikbaar voor
voetgangers, maar auto’s moeten omrijden. Naargelang de vordering van de werken geldt een gefaseerd parkeerverbod en is de toegang tot
bepaalde garages onmogelijk.

Laarbeeklaan, Dikke Beuklaan, Koningin Astridplein
De werken in het kader van de nieuwe tramlijn 9
op de Laarbeeklaan, de Tentoonstellingslaan (tussen het Oude Afspanningsplein en het Eeuwfeestsquare) 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
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Containers voor glas, kledij en gebruikte olie
Ontdek de kaart op www.jette.be
In Jette bevinden de containers voor
glas, kledij of gebruikte olie zich
meestal op dezelfde plaats. Wil je
weten waar de dichtstbijzijnde contai
ners staan? Raadpleeg dan de kaart
op de website van de gemeente.

A

fval sorteren en recycleren zijn goed
voor het milieu. De gemeente Jette stelt
alles in het werk om de leefomgeving van
haar inwoners zo aangenaam en proper mogelijke te houden door te investeren in de reinheidsploegen, maar ook door te zorgen voor diverse
voorzieningen zoals hondentoiletten, openbare
vuilnisbakken of – onlangs nog – de blikjespers.

Glas en kledij
Het agentschap Net Brussel stelt glasbollen ter
beschikking voor wit glas en gekleurd glas. Hetzelfde
geldt voor de vzw Terre en Spullenhulp die kledingcontainers ter beschikking stellen waar u uw kledij
die te klein of te smal geworden is of die u niet langer
mooi vindt, in goede staat kan achterlaten. Ingezamelde kledij wordt daarna gesorteerd en doorverkocht aan verminderde prijs of gerecycleerd.

Oliobox
Jette sloot recent ook een samenwerkingsakkoord af met het Belgische bedrijf Quatra voor de
installatie van olioboxen in de openbare ruimte. In
deze oranje containers kan u uw huishoudelijke
oliën, frituurvet en fondueolie kwijt. Al wat u moet

doen is de olie in de oorspronkelijke verpakking of
in een lege plastic fles gieten. Voor elke volle Oliobox schenkt het bedrijf Quatrea aan Natagora de
middelen nodig om 3 m2 extra natuur te creëren.

Ondergrondse containers
Sinds enkele jaren proberen de gemeente en
haar partners waar mogelijk ondergrondse containers de installeren. Deze maken minder lawaai
en zijn toegankelijker voor personen met beperkte mobiliteit. Ze zijn bovendien discreter en
ontmoedigen sluikstorten. Raadpleeg de kaart op
de website van de gemeente om te weten waar
de dichtstbijzijnde site met ondergrondse containers zich bevindt.
Meer info: www.jette.be
(Tot uw dienst – Reinheid en Leefmilieu –
Uw afval)

Proxy Chimik in Jette:
Februari 2017
• Kardinaal Mercierplein, van 17u tot 17.45u
13 februari 2017
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), van 14u tot
14.45u – niet in februari
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk), van
18u tot 18.45u – 27 februari 2017
• Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99) enkel
voor Jettenaren – elke dinsdag, donderdag
en zaterdag, van 9u tot 12u

Gemeentelijke dienst Beplantingen
Tuinafval en klein chemisch afval
Jette voorziet tal van inzamelpunten
voor specifieke afvalsoorten, zoals
containers voor glas, kleren of ge
bruikte olie, openbare vuilnisbakken
en de Proxy Chimikinzamelpunten.
Ook bij de gemeentelijke dienst Be
plantingen kan u terecht met be
paalde soorten afval.

O

m recyclage aan te moedigen kunnen de
Jettenaren hun tuinafval (betalend) en
klein chemisch afval (gratis) binnenbrengen bij de gemeentelijke dienst Beplantingen.
Daarom hier een overzicht van het type afval
waarover het hier gaat en de geldende tarieven.

Tuinafval

Klein chemisch afval

Als het over tuinafval gaat, is alles boven de
twee kubieke meter betalend. Om tuinafval binnen te brengen op de dienst Beplantingen moet
u in het bezit zijn van een kaart voorzien van een
barcode waarmee u zich kan identificeren en
waarmee de binnengebrachte volumes geregistreerd en de eventuele kosten berekend worden.
Het afval kan bestaan uit takken (tot maximum 7
cm) en ander groen afval, behalve aarde en nietnatuurlijke stoffen (synthetische of ijzerdraad,
plastic, papier,…). Jettenaren mogen tot 2 m3
tuinafval gratis binnenbrengen en betalen 14 ¤
per extra m3. Niet-Jettenaren betalen 19 ¤ vanaf
de eerste m3.

Klein chemisch afval zoals batterijen, motor- of
frituurolie, lijm, verf, onkruidverdelgers, onderhoudsproducten, spuitbussen, inktpatronen, röntgenfoto’s,
cosmetica, neonlampen,…, mag u gratis binnenbrengen bij de dienst Beplantingen. Enkel producten in
een afgesloten verpakking met een etiket erop dat
de inhoud vermeldt, worden aanvaard.
Redenen genoeg dus om aan het sorteren te slaan!
Gemeentelijke dienst Beplantingen
Laarbeeklaan 120
02.478.22.99 – beplantingen@jette.irisnet.be
Openingsuren: dinsdag, donderdag en zaterdag,
van 9u tot 12u (gesloten op zaterdag tijdens verlengde weekends)
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Praktisch, ludiek en ecologisch

Jetse mini-ondernemingen
schieten uit de startblokken
Minionderneming is een concept dat
altijd heeft aangeslagen in Jette. Ook
dit jaar zagen 2 projecten het levens
licht in het Collège SaintPierre en 5 in
SacréCœur. En voor het eerst deed
ook wijkhuis L’Abordage mee met een
minionderneming genaamd Les Sapé.

D

it jaar stampten bijvoorbeeld de leerlingen
van het Collège Saint-Pierre de mini-ondernemingen T-Bag (multifunctionele tassen gemaakt van oude T-shirts) en Smart Zone
(bordspelen aan de hand van apps op de smartphone) uit de grond. In het Jetse Sacré-Cœur kwamen ze met 5 projecten op de proppen:
BubbleSpare (een hulpstuk voor kranen dat water
bespaart), Exo-Print (3D-print-outs van plastic
voorwerpen), Holdizz (een gsm-houder), Bio Inku
(bio-afbreekbare pennen die een zaadje bevatten)
en Tee Rex (fantasie-T-shirts).

Les Sapé: ten dienste van de Jettenaren
Les Sapé is een groep jongeren van 11 tot 16
jaar uit de Essegemwijk. De groep bestaat uit 20
jongens en meisjes die zich verenigd hebben rond
een gemeenschappelijk project: de organisatie
van een kamp in Spanje gedurende de eerste

twee weken van juli 2017. Om de nodige fondsen
(10.000 ¤) voor dit project in te zamelen, organiseren de jongeren van les Sapé gastentafels en
soepbars, nemen ze deel aan evenementen in de
gemeente en hebben ze een dienst voor hulp aan
derden opgezet. Je kan ze inhuren om je boodschappen te doen (5 ¤), je hond uit te laten
(5 ¤/uur), voor informaticaproblemen (5 ¤/uur),
om je zakken te dragen (3 ¤), op de kinderen te
passen (3 ¤/uur), een verjaardag te animeren of
kleine werkjes uit te voeren (prijs overeen te

komen). Heb je hulp nodig? Maak dan gebruik van
hun diensten en je helpt ze op jouw beurt!
Meer info over deze mini-ondernemingen op
Facebook
Les Sapés
0465.37.04.83
lessape1090@gmail.com – www.labordage.be
Permanenties:
elke woensdag van 14.30u tot 18u en vrijdag
van 16.30u tot 19u

Campagne om kattenpopulatie in te perken
Steriliseer uw kat voor haar eigen welzijn
Brussel telt meer dan 141.000 katten.
Deze kattenpopulatie groeit voortdu
rend en dit zorgt voor problemen,
eerst en vooral voor de katten zelf.
Leefmilieu Brussel lanceert een sensi
biliseringscampagne om de Brusse
laars aan te moedigen hun kat te laten
steriliseren.

E

en kattenpaartje heeft gemiddeld tot 8
kittens per jaar. Na 1 jaar zijn er al zo’n 25
kattenkoppeltjes. En 5 jaar later zullen het
eerste koppeltje en al hun afstammelingen het
leven schenken aan... 5.000 kittens. Als we er
niets aan doen, zal de voortplanting van katten
voor een echte bevolkingsexplosie zorgen!

Sterilisatie verbetert het dierenwelzijn
Een gesteriliseerde kat leeft langer en is gezonder. Na sterilisatie zijn katten ook minder
agressief. Resultaat? Minder nachtlawaai, minder
kattengevechten en dus veel minder verwondingen die kunnen ontsteken. Gesteriliseerde kattinnen hebben bovendien veel minder kans op
melkkliertumoren en baarmoederontstekingen.

Verwaarlozing, mishandeling,
euthanasie...
Zeer veel kittens worden achtergelaten in dierenasielen waar niet genoeg plaats is om alle dieren te houden. Het is niet mogelijk om voor alle
dieren een nieuwe thuis te vinden. Gevolg? In
2015 kreeg 37% van de kittens die naar het asiel
werden gebracht een spuitje.

Een wettelijke verplichting
Sinds 2014 moeten alle katten vóór verkoop of
adoptie gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd worden. Ook voor particulieren die katten
of kittens verkopen of weggeven geldt deze verplichting. Hoe dan ook en in tegenstelling tot bepaalde vooroordelen: sterilisatie is pijnloos en is
gewoon een teken dat u uw kat graag ziet...

Mobiliteit
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Woonerven
Aangenaam wonen en leven in een stedelijke omgeving
Binnen de openbare ruimte nemen
woonerven een speciale plaats in. Au
to’s en voetgangers mogen er vrij be
schikken over de rijweg en kinderen
kunnen er naar hartenlust spelen. Ui
teraard moet iedereen zich wel aan
een paar regels houden.

De bewoners van de woonerven de Rivierendreef en de Magrittegaarde beschikken over een
speciaal parkeerstatuut en mogen als enigen parkeren in de straat.

Buurtgevoel
Woonerven zijn plaatsen waar ambachten en
handelsactiviteiten perfect gedijen. Ook onderwijsinstellingen, toeristische en vrijetijdsfaciliteiten zijn
er over het algemeen goed vertegenwoordigd.
Deze verkeerszones zijn speciaal in het leven geroepen om een aangenaam buurtgevoel in de wijk
te ontwikkelen en de sociale banden tussen de bewoners aan te halen. Met de installatie van een
woonerf krijgen ook de kinderen een prominente
plaats binnen de openbare ruimte.

W

oonerven zijn al lang geen uitzondering
meer in een stedelijke omgeving. Ze
gaan uit van het principe dat elke weggebruiker de totaliteit van de openbare ruimte
mag benutten en dat het verkeer er op een rustige manier verloopt.

Snelheidsbeperking
In een woonerf moeten automobilisten zich
houden aan een snelheidsbeperking van 20
km/uur terwijl voetgangers er op de rijbaan
mogen wandelen zonder dat ze het verkeer nodeloos belemmeren. Kinderen kunnen in een woonerf op de rijbaan spelen, dus is extra
voorzichtigheid geboden voor de autobestuurders. Parkeren is er verboden behalve op de daar-

toe voorzien plaatsen. Deze plaatsen zijn aangegeven door een verkeersbord of door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere
kleur en waar de letter P op aangebracht is. Daar
kan parkeren dus wel, zowel rechts als links ten
opzichte van de rijrichting.

Ook Jette kent inmiddels een aantal woonerven: de Rivierendreef (vlakbij Atelier 34zero),
de Magrittegaarde, de J. Loossensstraat en de G.
Delathouwerstraat, de Malie van de Topweg, de
Jetsesteenweg tussen de J-B Serkeynstraat en
de (evenwijdig lopende) H. Longtinstraat, de F.
Couteauxstraat en het J. Lorgesquare.

Aanleg Tram 9
Nieuwe fase langs Tentoonstellingslaan

D

e werken op de Laarbeeklaan, in het
kader van de aanleg van de nieuwe tramlijn 9, gaan onverminderd voort. Vanaf 6
februari start een nieuwe fase, langsheen de Tentoonstellingslaan.
Op de Laarbeeklaan maken de bulldozers en
machines reeds een tijdje deel uit van het vaste
uitzicht. De aanleg van de tramlijn en de bijhorende wegenwerken op de Laarbeeklaan gaan
nog verder tot de zomer. In tussentijd start op de
Tentoonstellingslaan een nieuwe fase.
De nieuwe werf loopt van het Oude Afspanningsplein tot het Eeuwfeestsquare. Deze werken
zullen een impact hebben op het verkeer. Zo zal
het Eeuwfeestsquare afgesloten worden voor alle
verkeer en zal men de Tentoonstellingslaan binnen de werfzone niet meer kunnen oversteken
richting Ganshoren. Woningen en handelszaken
blijven te voet steeds bereikbaar.
Meer info: www.tram9.brussels – ombudsmantram9@gmail.com – 0497.58.22.57 (ombudsman Johan Van Laer)
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Het Spiegelplein stelt voor…
De kapperszaken zijn in Jette goed vertegenwoordigd, en dat is op en rond het Koningin
Astridplein niet anders. Mariel David, Olivier Dachkin en Michaël Simeon heten ze, maar wie
is of zijn de mensen die achter deze namen schuil gaan? Jette Info zocht het uit…

Mariel David: pendelen
tussen Ukkel en Jette

O

p een maandagnamiddag worden we in
het kapsalon in de Pierre Timmermansstraat nummer 5 vriendelijk verwelkomd
door een Franse bulldog – Charly, zou later blijken
– en Mariel David zelf. Eigenlijk is het toeval dat
we er de zaakvoerster treffen, want Mariel David
brengt de meeste van haar tijd door in haar salon
in Ukkel, dat ook haar naam draagt. “De zaak in
Ukkel had ik al een paar jaar voor ik hier in Jette
begon, ondertussen vijf jaar geleden”, legt ze uit.
“Sindsdien pendel ik constant tussen beiden,
maar maandag is mijn vaste dag hier in het salon
op het Astridplein.” Het interieur oogt er modern,
met een strak lijnenspel en veel licht. Er hangt
een gezellige sfeer, ook al is het die dag helemaal
niet druk. “Januari is traditioneel de stilte na de
storm”, weet de gastvrouw te vertellen. “De eindejaarsfeesten – zeg maar de hele maand december – zijn elk jaar weer hectisch, terwijl na
Nieuwjaar iedereen in een winterslaap lijkt verzonken.” Andere piekmomenten voor het kapsalon zijn volgens haar de periode van de
communie- en lentefeesten en vlak voor de vakantiemaanden, als iedereen zich een frisse
coupe wil laten aanmeten met het oog op de nakende vakantie. Toch valt niet te ontkennen dat
de kapperstiel woelige tijden doormaakt. “Vroeger gingen vrouwen veel regelmatiger naar de
kapper”, weet Mariel David. “Tegenwoordig herleiden ze die bezoekjes tot een minimum en proberen ze zelf het beste van hun kapsel te maken.”
Gelukkig kunnen handelszaken in tijden van crisis

teruggrijpen naar promoties om extra klanten
aan te trekken. Zo zet kapsalon Mariel David op
dinsdag de mèches extra in de kijker en op vrijdag
kan je er voor een zacht prijsje voor een andere
haarkleur gaan. “Mensen zijn constant op zoek
naar de laagste prijs en promoties werken nu
eenmaal.”
Wie ooit langsging in dit salon weet dat Mariel
David niet alleen inzet op de prijs, maar ook op
de service en het onthaal. “De ontvangst van de
klanten maakt het verschil”, zegt ze gedecideerd.
“Dat begint met het aanbieden van een koffie en
voor de rest op een natuurlijke manier de dialoog
aangaan met de klant. Dat houdt vooral in dat je

zelf weinig praat maar vooral veel luistert. En luisteren doe je met je hart.” Zo luidt het professionele advies van iemand die na zowat 30 jaar
ondertussen wel weet hoe je de klanten in een
kapsalon op hun gemak stelt en ervoor zorgt dat
ze een aangename tijd beleven terwijl de kapper
of kapster van dienst haar – of hem, want bij Mariel David zijn mannen uiteraard ook welkom – wat
bijknipt, brusht of een compleet nieuwe look aanmeet…
Open van ma > do en op za van 8.30u tot
18.30u, op vr van 8.30u tot 19u
Pierre Timmermansstraat 5

Nieuwe handelszaken te Jette
Elke maand stellen we u in Jette Info de nieuwe
handelszaken voor die recent hun deuren openden in Jette. Voor deze keer houden we het bij
Origins, een biowinkel in de Léon Theodorstraat
met een uitgebreid assortiment biologische producten.
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette of
bent u verhuisd en wil u dit kenbaar maken via
Jette Info? Laat het ons dan weten via communicatie.1090@jette.irisnet.be.

 Origins Bio Market
Biologische boerenmarkt
Léon Theodorstraat 27
Open van dinsdag tot zaterdag, van 8u tot 19u
en op zondag van 8u tot 14u
0494.64.47.46

Economisch leven
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Olivier Dachkin Jette:
eerste franchise van de
keten

W

at Jean-Louis David voor de Fransen is
en Vidal Sassoon voor de Engelsen, dat
is Olivier Dachkin voor ons, Belgen. En
toeval of niet, Hadj Zellat, de man die aan de wieg
stond van het imperium Olivier Dachkin, ging
begin jaren ’80 in de leer bij deze twee iconen van
de haute coiffure. De leider op het vlak van kapsalons in België ging in 1987 van start en opende
10 jaar later zijn eerste franchise, jawel, op het Koningin Astridplein in Jette! De vrouw die toen de
eerste franchisenemer van de groep werd, Nicky
Kanber, maakt er vandaag nog altijd de dienst uit,
samen met haar zakenpartner Eva Ioannidou. Ze
verdeelt haar tijd wel tussen het salon in Jette en
twee andere vestigingen van Olivier Dachkin, met
name in het Westland Shopping Center en op de
Louizalaan. Deze doorgewinterde zakenvrouw
koos destijds dus voor Jette als vestigingsplaats
voor een kapsalon en staat vandaag nog altijd
achter deze beslissing: “De volkse wijken in het
noorden van Brussel zijn altijd ondergewaardeerd
geweest als het op economische opportuniteiten
aankomt”, argumenteert ze, “maar het feit dat de
mensen er in hun eigen buurt consumeren biedt
net enorme kansen voor de middenstand.”
Gevraagd naar welke trends Olivier Dachkin tegenwoordig zoal volgt, antwoordt Nicky Kanber
met een subtiele nuance: “Eigenlijk creëert Olivier Dachkin trends, eerder dan ze zomaar te volgen. Zo lanceren we twee maal per jaar een
zogenaamde ‘collectie’, een voor de zomer en

een voor de winter. Voor de dames is golvend
haar bijvoorbeeld weer helemaal in en maken
vlechten hun opmars”, geeft ze bij wijze van primeur nog vlug even mee. Maar ook de mannen
maken een niet onbelangrijk percentage uit van
het cliënteel bij Olivier Dachkin. “Hier komen inderdaad heel wat mannen over de vloer”, bevestigt Nicky Kanber, “maar die komen minder
regelmatig dan de dames. Dat neemt niet weg dat
ze een belangrijk doelpubliek vormen, want mannen gaan niet langer naar de kapper voor een
knipbeurt, ze laten zich ‘kappen’ of, om het op zijn
Frans te zeggen: ‘coifferen’.” Met trends die
komen en gaan en modebewuste mannen – en
vrouwen uiteraard ook – moet het personeel van

Olivier Dachkin wel voldoende gewapend zijn om
de wensen van die klanten in te willigen natuurlijk, maar dat stelt volgens onze flamboyante
gastvrouw geen enkel probleem. “Onze kappers,
coloristen, stylisten, zijn stuk voor stuk gediplomeerde vaklui die constant bijgeschoold worden
op onze Academie Olivier Dachkin in Etterbeek.”
Mevrouw en mijnheer kunnen dus met een gerust hart bij het gelijknamige kapsalon op het
Spiegelplein terecht voor respectievelijk pakweg
een sexy Californische balayage of een trendy
Under Cut…
Open van ma > za van 8.30u tot 19u
Koningin Astridplein 22

Michaël Simeon Léon Theodorstraat 3 - Wenste niet deel te nemen aan deze reeks.

Gewestelijke hoteltaks
Ook voor particuliere verhuurders
Steeds meer particulieren verhuren
een kamer of een woning voor over
nachtingen, via onder meer de popu
laire website Airbnb. Vanaf 1 februari
moeten deze verhuurders een gewes
telijke taks betalen.

D

e gewestelijke hoteltaks, voluit ‘De gewestbelasting op de inrichting van toeristische logies’, viseert naast de hotels ook
de particulieren die hun woning of een deel ervan
aanbieden voor overnachtingen. Via allerlei websites vinden de toeristen een enorm aanbod aan
dergelijke overnachtingen.

Voor de verhuurders van logies geldt er een
meldingsplicht. De gewestelijke taks bedraagt een
forfaitair bedrag van 3 ¤ per verhuurde kamer. De
aanmelding en maandelijkse aangifte gebeurt via
de online-applicatie Irisbox. Wie deze meldingsplicht niet nakomt en dus ook de gewestelijke taks
niet betaalt, riskeert een zware boete van 1.000 ¤
per kamer. Bovendien is de controle eenvoudig,
aangezien de verhuurders via publieke fora hun
logies aanbieden.
Meer informatie op
www.fiscaliteit.brussels
info.fiscaliteit@gob.irisnet.be
02.430.60.60
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3 en 4 maart 2017

24u van Picorchamps - miniatuurautorace
De jacht op het record is geopend!

Geen spannender manier om de kro
kusvakantie af te sluiten dan op 3 en
4 maart getuige te zijn van de race
naar het record op de 24u van Picor
champs. In het SintPieterscollege
gaan 8 ronkende bolides met elkaar
de strijd aan, aangemoedigd door
zo’n 1.500 toeschouwers.

8 racewagens type McLaren in recordtempo langs
het 60 meter lange circuit te loodsen en zo een
gooi te doen naar het record dat sinds 2011 op 245
kilometer staat. Mecaniciens, koersdirecteur, technische ploeg, iedereen zal er op toezien dat de
race tot de laatste seconde zo spannend mogelijk
wordt en dat alles volgens het boekje verloopt.

H

et was in 1981 dat een groep scouts het lumineuze idee opvatte om in de kelders
van het Sint-Pieterscollege een race te organiseren op een Scalextrix-circuit van 2 pistes.
Jaar na jaar steeg de publieke belangstelling en
kon de race dankzij een groep gepassioneerde
vrijwilligers – waaronder anno 2017 nog altijd de
scouts – uitgroeien tot een jaarlijks topevenement.

de kinderen: springkasteel, houten spelen, schilderstand, cuistaxracen, speleobox, clown/goochelaar, grime, enz. En om in de sfeer van carnaval
te blijven, wordt er ook een verkleedwedstrijd
georganiseerd voor de kinderen, met defilé en
prijsuitreiking op zaterdagnamiddag.
Het circuit van Picorchamps is op woensdag
1 maart van 14u tot 18u trouwens open voor iedereen die eens in de huid van een piloot wil kruipen. Dezelfde dag vindt er ook een ‘Open race’
plaats tussen 19 en 23u.
Meer info en reglement:
www.picorchamps.be – Facebook
24u van Picorchamps
3 en 4 maart 2017 – van 17u tot 17u
Sint-Pieterscollege Jette
de Smet de Naeyerlaan 229

Spanning verzekerd

Animatie

De omvang van de 24u van Picorchamps valt
makkelijk te duiden aan de hand van enkele cijfers.
Zo zullen op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart, van
17u tot 17u, bijna 120 piloten mekaar aflossen om

Naast snelle miniatuurautootjes heeft Picorchamp ook heel wat randanimatie in petto. De
scouts zetten traditiegetrouw weer een heus kinderdorp op poten, vol animatie en spektakel voor

Toegang: 5 ¤
(gratis voor kinderen tot 8 jaar)
Openbaar vervoer:
Tram 19-51 - Bus 49-88 - Trein Station Jette

Jette, een bruisende gemeente
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Van 17 februari tot 12 maart 2017

Cinema Fonkel*: Filmfestival voor groot en klein
In februari en maart kunnen jong en
oud genieten van Cinema Fonkel*,
een gratis kinderfilmfestival in Jette
en Laken. Breng je (groot)ouders,
broers, zussen en vriendjes uit de
straat mee en geniet van tal van su
perleuke films, van ‘Azur en Asmar’
tot ‘Casper en Emma’.

D

waal je mee in een wereld van wandelende
takken, magische boeken, verloren pinguïns, vliegende jongens en nog zoveel
meer? Van 17 februari tot en met 12 maart kom je
terecht in de fantastische wereld van kinderfilms
in GC Essegem, GC Nekkersdal, de Jetse Nederlandstalige bibliotheek en Ploef! dankzij het kinderfilmfestival Cinema Fonkel*. Iedereen is welkom
om mee te dromen: de filmvoorstellingen zijn gratis en de deuren staan open voor groot en klein.

16 filmvoorstellingen
Op het programma van Cinema Fonkel* staan
16 filmvoorstellingen op verschillende plaatsen in
Jette en Laken, van ‘Shaun het schaap’ tot ‘Boxtrollen’. Ontdek het volledig programma op
www.bredeschoolbrussel.be/bres.

Cinema Fonkel*
Van 17 februari tot 12 maart 2017
Op verschillende plaatsen in Jette en Laken

Cinema Fonkel* is een samenwerking tussen Bres (Brede school
Essegem), Brede school De Verrekijker, Brede school Laken,
Brede school De Haven, Bibliotheek Jette, Ploef!, GC Essegem,
GC Nekkersdal en Hallo Cultuur.

Jam’in Jette Festival
zoekt vrijwilligers
Jam’in Jette Festival is een begrip in
Jette. De vzw Kwa organiseert reeds
vele jaren een indoor en outdoor ver
sie van het festival. Voor de 7de editie
zullen ze opnieuw een beroep doen
op 200 vrijwilligers.

H

et festival Jam’in Jette viert dit jaar haar
7de outdooreditie en zal voor het eerst
gespreid worden over twee dagen, vrijdag 12 en zaterdag 13 mei 2017.

200 vrijwilligers
De organisatoren zijn reeds maandenlang aan
de slag om van deze 7de editie opnieuw een succesvol evenement te maken. Dit festival vormt
een van de grootste culturele afspraken van het

jaar en komt tot stand dankzij de inzet van 200
vrijwilligers.
Vrijwilliger zijn bij Jam’in Jette, dat betekent
meer dan 10.000 bezoekers de kans bieden om
gratis te genieten van een uniek festival. Een
prachtige dag vol magische muziek, ontmoetingen, hoop, ontdekkingen en positieve emotie. Als
vrijwilliger krijg je een blik achter de schermen en
vorm je een fundamentele radar in de enorme organisatie.
Zin om deel te nemen aan het avontuur van
Jam’in Jette (werken achter de bar met de ploeg
Barm’in Jette, eten opdienen in de restaurants
van Miam’in Jette, een handje helpen in het Kinderdorp, backstage helpen,...)? De organisatie is
steeds op zoek naar serieuze en gemotiveerde
mensen!

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op via mail
jaminjettecrew@gmail.com
Meer info over het festival: www.jaminjette.be
(in opbouw)

Cultuur
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Van 6 tot 17 februari 2017

Expo Huguette Huys in het Gemeentehuis
In februari palmt Huguette Huys het
Gemeentehuis in met haar kleurrijke
werken. De ideale gelegenheid om de
schilderijen van deze doorgewinterde
kunstenares te ontdekken.

D

e autodidacte Huguette Huys komt voort
uit een kunstenaarsfamilie, met schilders,
beeldhouwers, cineasten, fotografen,...
Vele Jettenaren kennen haar ongetwijfeld als
vaste deelneemster aan het artiestenparcours of
door haar bijdrage aan het sociale en culturele
leven in Jette. Ondanks de gezegende leeftijd,
blijft deze kleurrijke dame bijzonder creatief en
productief. Haar eerste liefde - Van Gogh - blijft
haar inspireren, maar nog steeds zoekt ze nieuwe
inspiratie waardoor haar werk verder blijft evolueren.
U kan haar werken van 6 tot 17 februari met
eigen ogen ontdekken in het Gemeentehuis, tijdens de openingsuren van het Gemeentebestuur.

Expo Huguette Huys
Van 6 tot 17 februari 2017
In het Gemeentehuis - Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het Gemeentebestuur

Van 10 tot 19 februari 2017

Expo Eric Scheers in de Abdij van Dielegem
De schoolschriften van de geboren en
getogen Jettenaar Eric Scheers ston
den steevast vol tekeningen. De passie
voor het tekenen verdween nooit he
lemaal en sinds enkele jaren heeft hij
zich volop op het schilderen gestort.

A

ls leerkracht was Eric Scheers op zoek
naar een manier om de aandacht van zijn
leerlingen te trekken. Toen hij Marc Daniels en Rik Dewulf – de tekenaars van ‘Stam &
Pilou’ – ontmoette, vond hij via hun personages
een manier om de leerlingen warm te maken voor
creatieve en artistieke activiteiten. Zelf gaat hij
vervolgens schilderlessen volgen waarbij hij zijn
creativiteit de vrije loop laat. Hij speelt met complementaire kleuren, met vrouwelijke silhouetten
als favoriet thema, vaak afgebeeld in een dromerige omgeving.
Dit voorjaar is hij de genodigde van de Jetse
Verzamelaarskring om zijn werken te delen met
het grote publiek. Plaats van afspraak is de Abdij
van Dielegem.

Expo Eric Scheers
Van 11 tot 19 februari 2017
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14

Dagelijks van 14u tot 18u,
gesloten op maandag
Vernissage op vrijdag 10 februari om 20u

Samenleving

16 februari 2017 : documentaire
The Art of Becoming
Op donderdag 16 februari kan u in het
Centre Armillaire terecht voor ‘The
art of becoming’, een documentaire
over de vluchtelingenproblematiek.
Na de vertoning volgt een debat
waarop de regisseur Catherine Vuyl
steke zal aanwezig zijn.

T

he Art of Becoming is een documentaire
over drie minderjarigen uit Afghanistan,
Syrië en Guinee. Alle drie hopen ze op een
stabiele toekomst in Europa: Fattah zwoegt in
Istanbul en hoopt om zo zijn reis naar Griekenland en daarna Italië te kunnen betalen, Saleh
leeft nu drie jaar in Europa maar smacht naar zijn
ouders, en Mamadou probeert zijn opleiding en
job in België vol te houden ondanks het feit dat
hij geen papieren meer heeft. Doorheen hun verhalen wordt het volledige proces van migratie
blootgelegd. De film zoomt in op de authentieke
en universele kant van het fenomeen die te vaak
in het niets verdwijnt door de doorsnee kijk op de
vluchtelingenproblematiek die meestal vertrekt
van statistieken en ideologische discours.
Na de documentaire volgt een debat met de

regisseur Catherine Vuylsteke, de ideale gelegenheid om van gedachten te wisselen over een
thema dat meer dan ooit actueel is.
Meer info:
Anne-Françoise Nicolay
afnicolay@jette.irisnet.be – 02.422.31.02

The Art of Becoming
Donderdag 16 februari om 19.30u
Centre Armillaire
De Smet de Naeyerlaan 145
Gratis toegang

28 maart 2017

Lentefeest Senioren
Boudewijn, le roi triste

D

it jaar staat de opvoering van ‘Boudewijn,
le roi triste’, een theaterstuk van Paljas
Producties, op het programma van het
lentefeest van de Jetse senioren. ‘Boudewijn, le
roi triste’ is het amusante verhaal van onze geliefde vorst en al zijn aanverwanten. Het is een
vervolg op het succesvolle ‘Leopold den Twiede’.
Frans Depeuter schreef dus opnieuw een koningsverhaal, dit keer over Boudewijn. Je zou denken
dat daar niet zoveel over te vertellen valt, maar
niets is minder waar. Pittige, ontroerende verhalen, pakkend, hilarisch, en... geschiedkundig nog
juist ook.
Een geschiedenisles, maar dan veel leuker dan
op de schoolbanken. En niet alleen Boudewijn
komt aan bod, ook Albert, Fabiola en Paola, Filip
en Laurent passeren de revue. Lachen gegarandeerd!
Erik Goris, die ook de tekst bewerkte en naar

zijn hand zette, bezorgt u weer een grappige en
ontspannende namiddag, al uw zorgen zijn zo
vergeten!
Lentefeest Senioren: Boudewijn, le roi triste
Dinsdag 28 maart 2017 om 14.30u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
Inkom: 7¤ (koffie en taart inbegrepen)

Info en reserveringen:
Dienst senioren
02.423.12.67
verdiep ET (telkens op donderdag, van 2 tot
23 maart, van 13.30u tot 15.45u. Wie onmogelijk kan langskomen op donderdag, kan telefonisch contactopnemen of mailen naar
cademeyer@jette.irisnet.be.
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Rayon Vert
Ontspanning voor groot en klein

Workshop cosmetica

Herstellende verzorgingsproducten voor de winter
Dinsdag 7 februari om 14u
Kou is nefast voor de huid en de haren en bij koud
weer vertonen lippen en handen vlug kloven… Om
dit te verhelpen geeft Virginie Laurant tips om je
eigen verzorgingsproducten te maken: lippenbalsem, herstellend gezichtsmasker, enz. Deze
workshop kadert in de geslaagde samenwerking
met het Café des Mamans van de school Jacques
Brel die voortgezet wordt met workshops natuurlijke en goedkope cosmeticaproducten maken.
Prijs: 5 ¤

Ciné-concert

Sherlock Junior
Zondag 12 februari om 17.30u

voort en komt in februari langs met ‘Sherlock Junior’ van Buster Keaton. Ontdek het verhaal van
deze filmoperateur die detective wil worden en in
zijn dromen fantastische avonturen beleeft. Surrealistische en wonderlijke film, inventief en vol
onvoorziene wendingen, kortom: een parel van
een komedie.
Prijs: 7 ¤/5 ¤ (studenten, werkzoekenden,
gepensioneerden)

Kinderconcert

De melodie der wijzen
Zondag 19 februari om 17u
John, Jack en Jay gaan op zoek naar de ‘melodie
der wijzen’, gekend om haar heilzame kracht.
Schrijver en verteller Toine Thys wordt op het podium bijgestaan door zijn kompanen. Samen
brengen ze via een muzikaal jazzsprookje voor
kinderen van 4 tot 10 jaar een mix van originele
composities en improvisaties die goed in het oor
liggen en de verbeelding op hol brengen.
Prijs: 10 ¤/8 ¤ (studenten, werkzoekenden,
gepensioneerden)

Concert

Tonino
Zaterdag 4 maart om 20u
François Chamaraux, pianist van Cinematek Brussel, zet zijn samenwerking met Le Rayon Vert

Rapper en verteller Tonino stelt in Le Rayon Vert
zijn EP ‘Entre Temps’ voor, een plaat met twee

kanten, twee tijden, twee verschillende werelden
die toch samenkomen. Tussen intimiteit en ongebreidelde passie, nostalgie en projectie, zoekt
Tonino de meest onverwachte combinaties. Samples en composities, jazzy lijnen en diepe trap
staan lijnrecht tegenover elkaar en versmelten in
een mooie alchemie.
Prijs: 10 ¤/8 ¤ (studenten, werkzoekenden,
gepensioneerden)

Rayon Vert
Van Huynegemstraat 32
Info en reserveringen :
02.420.21.26 - 0498.63.75.97
lerayonvert@skynet.be
www.lerayonvert.be
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PLOEF Plus On Est de Fous…
PikniKt rustig verder…

PikniK
Zondag 5 februari
14u: Haken met plastic zakken
Ontdek hoe je de plastic zak knipt om een bol
doorlopend plastic garen te bekomen. Voor wie
dat nodig heeft, is een basiscursus haken voorzien. Modellen en motieven zijn voorhanden, alsook tips voor de realisatie van grotere projecten,
inclusief enkele Valentijnsideeën!
16u: Concert Lajeiro – Chansons & Rythmes
entre deux Mondes

digheid in de wereld en engageert zich hiervoor
zowel in Brazilië als daarbuiten. Het duo werkt
hiervoor samen met verdrukte autochtone minderheden. De teksten, in het Frans en in het Portugees, evoceren via de vrouwenstem de
ambivalentie van de menselijke gevoelens en de
tegenstrijdigheden van de moderne wereld… Een
onverwachte muzikale trip vol verontwaardiging
en hoop.
Constance Cunha: piano, Kamalen’goni, zang,
teksten, arrangementen
João de Ogum: percussie, arrangementen

PikniK

Gezelschapspelen
Zondag 12 februari, vanaf 14u
Kom lezen, bijpraten en spelen op deze zondagse
PikniK rond het thema ‘gezelschapspelen’. Ploef
heeft een mooie collectie gezelschapsspelen,
maar je mag altijd je eigen spelen meebrengen of
alternatieven aanbrengen!
Toegang: vrije bijdrage

PikniK
Het repertoire van het duo Lajeiro bestaat uit originele akoestische composities. Het is een intimistisch universum dat voortgedreven wordt
door authentieke Braziliaanse ritmes. Lajeiro
hoopt en pleit via zijn muziek op meer rechtvaar-

Jazz
Zondag 192 februari, vanaf 14u
14u: JetteSEL-permanentie
16u: Concert Poumay / Druais / Loveri trio –
Jazz to Love

Het duo Olivier Poumay en Paolo Loveri, respectievelijk op mondharmonica en gitaar, nodigde de
Franse zangeres en contrabassiste Sophie Druais
uit voor een kleine Belgische tournee.
De concerten draaien rond de liefde in de jazz
met een knipoog naar de onlangs overleden
grootmeester van de mondharmonica, Toots
Thielemans.
Toegang: vrije bijdrage

PLOEF!
Plus On Est de Fous…
Bonaventurestraat 100
ploefplus@gmail.com
www.ploef.eu
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De Jetse Academie op kruissnelheid
Aan energie geen gebrek in de Jetse Academie. Leerlingen en leerkrachten schakelen nu een
versnelling hoger bij het voorbereiden van hun grote Magritte-project. Noteer alvast 5 en 6
mei in je agenda voor ‘Dit is geen opera’. Meer nieuws daarover in Jette Info van april.
rapiesessies meemaken. Als dat geen mooi benefietdoel is voor een academie!
Er staat zo veel op stapel in de academie, dat
het nieuws niet allemaal in Jette Info geraakt. Wil
je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes
van de academie? Word dan zeker vriend van
Academie Jette op Facebook. Je vindt er heel binnenkort ook meer info over de zomerstages die
de Vrienden van de Jetse Academie organiseren.

AGENDA
Gemengd leerlingenconcert
Woensdag 1 februari om 19u
Abdij van Dielegem, Jean Tiebackxstraat 14

Pannenkoekenfestijn
Zaterdag 11 februari, van 14 tot 17u
GC Essegem, Leopold-I-laan 329

Optreden woord, dwarsfluit, piano en
leerlingen met een beperking
Maandag 13 februari om 19u
OCMW Jette, Residentie IRIS
Wemmelsesteenweg 229

Barokconcert
met klavecimbelbegeleiding

D

iverse klassen trekken naar de Abdij van
Dielegem om daar van de fantastische
akoestiek en de mooie zaal te genieten.
Pianoleraar Toby Sermeus is ook klavecinist. Op
woensdag 15 februari geeft hij workshops klavecimbel aan alle geïnteresseerde piano- en orgelleerlingen. Een dag later begeleidt hij de
blokfluitklas in een echt barokconcert. De Pompeïzaal op de benedenverdieping van de Abdij van
Dielegem is daarvoor de geknipte ruimte.

Tijd om te proeven…
De jongste leerlingen van de academie kijken
al maandenlang uit naar het jaarlijkse pannenkoekenfestijn. Dit jaar treden die jonge leerlingen
niet enkel op, ze krijgen ook de kans om een
heuse instrumentenspeurtocht te doen. Misschien geraken ze wel in de ban van een of ander
bijzonder instrument… Heel veel leerlingen kiezen voor piano, gitaar en viool. Maar de academie
heeft nog heel veel andere instrumenten in petto.
Wil je daarvan (en van enkele pannenkoeken)
proeven, rep je dan op 11 februari naar GC Essegem.

Op bezoek bij de senioren
De dwarsfluitleerlingen bouwden in de voorbije
jaren een mooie band op met de bewoners van de
Residentie IRIS van het OCMW. Eind januari speelden enkele kinderen samen met hun juf Veronique Craps privéconcertjes in enkele kamers van
de residentie. Op 13 februari zijn ze er terug. Juf
Veronique brengt dan ook haar bijzondere leerlingen mee. Veronique is behalve dwarsfluitiste
ook muziektherapeute. Haar leerlingen met een
beperking treden voor het eerst op. De volwassenenklas woord van Leen De Graeve zorgt voor de
nodige theatrale interventies. De pianoklas van
Toby Sermeus vervolledigt het programma.

Benefietconcert
Slagwerkleraar Dimitri Dumon weet altijd weer
het onderste uit de kan te halen. Dit jaar laat hij
zijn gevorderde leerlingen uit de academie van
Overijse verbroederen met die van Jette. Zo ontstaat er een ploeg van maar liefst een dertigtal
slagwerkers. Spektakel verzekerd! Het reuze-ensemble speelt een benefietconcert ten voordele
van De Appeltuin van het UZ Jette. Langdurig
zieke kinderen kunnen daar sinds kort muziekthe-

Donderdag 16 februari om 19u
Abdij van Dielegem, Jean Tiebackxstraat 14

Concert met Brusselse academies
Vrijdag 17 februari om 19u
Gotische Zaal van het Brusselse Stadhuis

Vioolconcert
Woensdag 22 februari om 17.30u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein

Percussion on stage, Benefietconcert
Woensdag 22 februari om 20u
Erasmushogeschool, site UZ Jette (zaal Rik
Hannon)

Percussion on stage, Benefietconcert
Donderdag 23 februari om 20u
GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart

Concert met de gitaarklas van
Johanna Vanattenhoven
Donderdag 23 februari om 18u
Academie, Wilgstraat 1

Cultuur

| 23

Klassiek in de Abdij
5 maart 2017

Liesbeth Devos, Peter Gijsbertsen
& Jozef De Beenhouwer
Klassiek in de Abdij voelt stilaan de len
tekriebels opkomen. Begin maart
staan met Liesbeth Devos, Peter Gijs
bertsen en Jozef De Beenhouwer een
schitterende sopraan, tenor en pianist
op het programma. Ze brengen ‘Lie
besfrühling’ van de Duitse componist
Robert Schumann.
De cyclus ‘Liebesfrühling’ is om meerdere redenen opmerkelijk. Omdat voor een keer composities van zowel Robert Schumann als zijn
getalenteerde echtgenote Clara klinken, op teksten van dé lievelingsdichter van de 19de eeuw
Friedrich Rückert. En omdat de uitvoerders er
een heerlijk concertstuk van maken, waarin de
zangers afwisselend of in duet een lied voor hun
rekening nemen. Sopraan Liesbeth Devos en
tenor Peter Gijsbertsen voelen zich evengoed
thuis in het opera-, oratorium als het liedrepertoire. Samen met de internationaal bekende
Schumann-specialist Jozef De Beenhouwer plan-

Liesbeth Devos, Peter Gijsbertsen
& Jozef De Beenhouwer
Klassiek in de Abdij
5 maart 2017 om 15u
Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14

Klassiek in de Abdij
Info en reservaties:
Dienst Biculturele activiteiten
culture@jette.irisnet.be
02.423.12.65  www.jette.be
• 5 maart 2017 om 11u
Liesbeth Devos, Peter Gijsbertsen &
Jozef De Beenhouwer

nen ze een cd met de cyclus. Kruis deze ochtend
alvast aan met rood, lyrisch en romantisch aangelegde zielen!

Met kinderopvang en aperitief
Tickets : 10 €/5 € (12, + 65, Jetse Academie)
Wees er snel bij, want de concerten zijn vaak
snel uitverkocht

Kids Concerts
11 maart 2017

Petite suite Kromatik
ling is simpel: kinderen een instrument laten ontdekken waarvan de klanken nauw verwant zijn
aan die van de menselijke stem en hen laten kennismaken met prachtige muziek van Bach die ze
wellicht nog nooit gehoord hebben. Als toemaatje
kunnen ouders en begeleidende volwassenen via
deze productie Bachs veeleisende, ‘ernstige’ en
toch ‘zeer toegankelijke’ muziek (her)ontdekken.
Voor kinderen tussen 1 en 5 jaar.

Op het toneel een elegante vlinderprinses met
haar grote witte vleugels wijd open. De dag
breekt aan, het blauwige licht kleurt het doek. De
vlinder ontwaakt, de eerste noten weerklinken.
De kleuren evolueren van de koele ochtendtinten

tot het warme oker van de avond. Eén dag, één
leven. Geen woord, geen verhaal. De kleurenvariaties en het geïriseerde doek van de grote vleugels vormen de kern van de zeer sobere
scenografie. Het uitgangspunt van deze voorstel-

Petite suite Kromatik
Jeanne Maisonhaute
11 maart 2017 om 11u
6 €  1-5 jaar
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 145
Reservaties:
Centre Culturel de Jette - 02.426.64.39
GC Essegem – 02.427.80.39
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Jette, een bruisende gemeente

Performance met Philip Meersman
en singer-songwriter duo Gerina en Terry
Voor de Poëzieweek in Jette slaan
Jets dichter Philip Meersman en het
Brusselse singersongwriter duo Ge
rina Dijkema (zang) en Terry Burgers
(gitaar) de handen in elkaar. Zij pak
ken uit met een bijzonder programma
op vrijdag 3 februari om 20 uur.

P

hilip Meersman brengt slamgedichten,
klankpoëzie en experimenteert tussen
het publiek. Voor de poëzieweek in Jette
laat Meersman zich van zijn tederste kant zien.
Hij treedt in dialoog met zangeres Gerina en gitarist Terry. Hij schildert met tableaux uit het dagelijks leven, waar chocolade, kunst en het
geschreven woord samensmelten tot een unieke
performance. Muzikanten Gerina en Terry contrasteren, versterken en diepen de gevoelens verder uit.

Performance Philip Meersman en singer-songwriters Gerina Dijkema en Terry Burgers
Vrijdag 3 februari om 20 uur
Nederlandstalige bib – Jan Verdoodtzaal (2de
verdieping) – Kardinaal Mercierplein 6
Gratis toegang

Graag vooraf inschrijven via
www.jette.bibliotheek.be
Meer info:
www.jette.bibliotheek.be
02.427.76.07 of Facebook.com/Bib Jette

Studeren, werken of vrijwilligerswerk
in het buitenland?
WEP helpt je op weg
Zin om in het buitenland te studeren,
te werken of vrijwilligerswerk te
doen? Via WEP kan je misschien jouw
droom realiseren. Op zaterdag 11 fe
bruari ontdekt u de organisatie tij
dens hun opendeurdag.

W

EP staat voor meer dan 60 bestemmingen, 20 talen en 300 studie- en taalgerichte projecten of vrijwilligerswerk.
Van Canada tot Nieuw-Zeeland, van Argentinië
tot Japan, kan je één van de 20 talen onder de
knie krijgen, school lopen, werken of vrijwilligerswerk doen. Onvergetelijke ervaringen gegarandeerd, ongeacht jouw leeftijd of budget. Het
hoofdbureau van WEP bevindt zich bovendien op
een steenworp van Jette.

Tussen 15 en 35 jaar
Sinds bijna 30 jaar vormt WEP de ideale partner voor wie naar het buitenland wil voor een
taalreis, vrijwilligerswerk of een job. Zin om als
Au Pair aan de slag te gaan, een bedrijfsstage te
doen, als vrijwilliger een sociaal of natuurproject

te ondersteunen of om ondergedompeld te worden in een nieuwe taal? Dan kan WEP je vast en
zeker verder helpen.
Op 11 februari kan u in hun hoofdkantoor de
werking en het aanbod van WEP ontdekken tijdens hun opendeurdag. Ontmoet één van de gespecialiseerde adviseurs of luister naar de
getuigenissen van oud-deelnemers. Via deze actieve organisatie voor interculturele uitwisselingen en taalverblijven vertrekken elk jaar meer
dan 8.000 jongeren tussen de 15 en 35 jaar naar

meer dan 300 bestemmingen. Misschien ben jij
binnenkort wel één van hen?
Meer info:
WEP
Jetselaan 26 – 1081 Koekelberg
02.534.53.36 – www.wep.be – contact@wep.be
Opendeurdag WEP
Zaterdag 11 februari 2017
Van 10.30u tot 16.30u
Jetselaan 26 - 1081 Koekelberg

Jette, een bruisende gemeente

GC Essegem Jette
Theater

Uit de veren: Hemel
Zondag 5 februari 2017 om 10.30u

haar eigen mysterieuze wereld. Samen ontvluchten ze de psychiatrische instelling in Toscane en
vertrekken ze op een avontuurlijke roadtrip. Ze
gaan op zoek naar vrijheid en liefde en gaan de
confrontatie aan met hun demonen.
Een komisch drama over vriendschap en de zoektocht naar geluk, met het prachtige landschap
van Toscane als decor.
Regie: Paolo Virzì. Cast: Micaela Ramazzotti,
Valeria Bruni Tedeschi - Italië - 118 min
Prijs: 5 € - Paspartoe: 2 €

Film
door Theater Taptoe
Vanaf 7 jaar
Een rood gordijn, een leeg schilderijkader en
overal wolken!
René Magritte stapt zijn eigen surrealistische wereld binnen. Hij ontmoet objecten, mensen, ja…
zelfs zichzelf in de schilderijen die hem wereldberoemd maakten. Maar is hij in ieder schilderij
even welkom?
Luk De Bruyker en Willem Verheyden (ex-Theater De Maan) lieten zich inspireren door het scenario van ‘Hemel’ van Daniël Billiet en Freek
Neirynck om een nieuwe woordloze figurentheatervoorstelling te maken met als uitgangspunt
de vele schilderijen van de Belgische surrealistische kunstenaar René Magritte.
Met: Luk De Bruyker en Alain Ongenaet
Duur: 55 min
Prijs: 6 € (volwassenen) - 4 € (kinderen)
Paspartoe: 2 €

Cinema Fonkel*: openingsavond
Vrijdag 17 februari 2017 vanaf 15.30u
Om 16.30u: Tijgertje en andere dieren (3+)
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Programma
licht opsteken tijdens de workshop Flessegem. Je
moet niets meebrengen en op het einde ga je met
je lamp naar huis. Onder begeleiding van recyclagekunstenaar Ognev Vlaminck.
Prijs: 20 €

Cursus

Taalkabaal gaat surrealistisch
Zaterdag 4 februari 2017, van 15u tot 17u
Taalkabaal gaat surrealistisch. Want 2017 is Magrittejaar in Jette.
De Violiertjes laten het kletteren met Taalkabaal!
Niet met een klassiek toneel maar in surrealistische personages, uit een mooie droom of een
nachtmerrie. Je schudt alles zelf uit je mouw, dus
kom maar gauw!
Repetities op zaterdag van 15u tot 17u: 4/2, 11/2,
18/2, 25/2, 11/3, 18/3, 25/3, 15/4
Hou ook zondag 5/2 vrij, van 10u-12u.
Optredens: 21/4, 22/4, 28/4
Prijs: 20 € voor de reeks

Speelweek

De geheime drankjes van
professor Puffendorf
Om 17.30u: Azur en Asmar (6+)

Maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart
2017

Film

La Pazza Gioia
Donderdag 16 februari 2017 om 20u
Op de openingsavond van Cinema Fonkel * vieren
we feest. We starten om 15.30u en om 16.30u kan
je de eerste film bekijken. Kom verkleed als je favoriete filmpersonage!
Cinema Fonkel* is een gratis kinderfilmfestival in
Jette en Laken. Breng je (groot)ouders, broers,
zussen en vriendjes uit de straat mee. Van vrijdag
17 februari tot en met zondag 12 maart in Essegem,
Nekkersdal, Bib Jette en Ploef! (meer info op p. 17).
Gratis toegang
In Essegem kijk je in 2017 één keer per maand op
donderdagavond naar de film. Haal een drankje
in Taverne Ter Linden, leun achterover en geniet
van films op groot scherm. De eerste film is La
Pazza Gioia.
Beatrice heeft een ziekelijke neiging tot liegen en
Donatella is een jonge gesloten vrouw die leeft in

Workshop

Flessegem: Maak je eigen lamp
Donderdag 2 februari 2017, van 19.30u tot
22.30u
Ooit al een lamp gemaakt met flessen? Kom je

Professor Puffendorf heeft een labo vol vreemde
machines en een oude kast die top geheim is. Niemand mag die openmaken. Op een dag moet de
professor even weg, maar wat gebeurt er dan…?!
Naar een boek van Korky Paul en Robin Tzannes
Opvang van 8u - 9u en 16u - 17u.
Prijs: 55 € - 50 € tweede kind
Paspartoe: 10 € (kansentarief)

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

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.

Dany Henrard
De wijk voor alles!
In enkele woorden
Dany Henrard is afkomstig uit Luik en sinds de
oprichting 10 jaar geleden voorzitter van het wijkcomité ‘De Ketjes van Dieleghem’ (Dieleghemsesteenweg, Decréestraat en omgeving). Maar hij
woont al veel langer in Jette. Deze hyperactieve
gepensioneerde was vroeger informaticus bij de
NMBS en stichtte samen met zijn vrouw ook het
kantoor Immo-Plaquettes, dat hij overliet in 2005
om zich te kunnen toeleggen op andere activiteiten zoals zijn gezin, het beheer van een groot flatgebouw, de organisatie van uitstapjes onder
vrienden, maar bovenal: zijn wijk!

Vraag en antwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
Ik woon in Jette sinds juli 1969, dat maakt dus 47
jaar!
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
Mijn eerste herinneringen situeren zich in de wijk
waar mijn vrouw en ik vlak na ons huwelijk naar
verhuisden. We woonden toen in een van de blokken op de Tentoonstellingslaan, die pas gebouwd
waren. Vlak voor die gebouwen, waar je nu de Tuinen van Jette hebt, strekten zich velden uit waar
je konijnen zag lopen die af en toe de straat overstaken om te komen grazen op ons gazon. De wijk
was in volle expansie.
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
Allereerst zijn ligging: makkelijk bereikbaar, zowel
met de auto als het openbaar vervoer. Met het
openbaar vervoer geraak je trouwens zonder problemen zowel in het centrum van de stad als in
de rand. In onze wijk zullen sommige buslijnen
misschien verdwijnen met de komst van tram 9,
maar daar kunnen we nu eenmaal niet onderuit…
Anderzijds houdt de groei van de Jetse bevolking
ook voordelen in, zolang alles binnen de perken
blijft. En dan is er het groen natuurlijk. In Jette
zijn de plekjes zonder groen zeldzaam, zelfs in het
midden van de straat. Dat maakt de charme uit
van onze gemeente, die op dat vlak haar dorps
karakter behouden heeft. Ten slotte vind ik het
huidige schepencollege een heel dynamisch
ploeg en waardeer ik enorm de samenwerking
met de gemeentediensten die ons helpen waar
het kan met de organisatie van de rommelmarkt
van Dielegem.
- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
Mijn wijk, met alles erop en eraan: de restaurants,

de enkele winkels die de crisis hebben overleefd,
het Boudewijnpark,…
- Wat kan er nog verbeterd worden in onze
gemeente?
Zelfs al is de gemeente niet meteen verantwoordelijk vind ik dat de manier waarop de grote werven
beheerd worden, ontoereikend. Zo is het hele traject
van de toekomstige tram 9 al maanden een werf,
terwijl ze toch in fases zouden kunnen werken. Voor
de bewoners van de Oude Afspanningswijk is dat
onhoudbaar. Dergelijke werven zijn nefast voor de
mobiliteit. En dan is er nog iets: misschien kan de
gemeente iets doen aan de kerstverlichting in het
noorden van Jette, die zo goed als onbestaande is…
- Op welke manier zet u zich in voor het
Jetse leven?
Toen mijn kinderen klein waren, maakte ik deel uit
van de oudervereniging van de school Aurore
waardoor ik voor het eerst in contact kwam met de
lokale beleidsmensen, met name de toenmalige
burgemeester Jean-Louis Thys. Eind jaren ’80 nam
ik ook deel aan de vergadering voor de oprichting
van de Kinderboerderij, samen met Louis Vandenheede, die toen schepen was. En 10 jaar geleden
hebben we dus het wijkcomité ‘De Ketjes van Dieleghem’ opgericht, oorspronkelijk met de bedoeling
een ‘kleine’ rommelmarkt te organiseren om op de
Autoloze Zondag meer volk te lokken voor de lokale handel… Op 17 september vieren we het 10jarig bestaan van de rommelmarkt die ondertussen
flink gegroeid is en tegenwoordig jaarlijks zo’n 300

deelnemers verwelkomt! Ter gelegenheid van deze
verjaardag wilde het comité iets speciaals doen
door de trouwe deelnemers officieel te bedanken.
Ik kan al een primeur vrijgeven: op 16 september ’s
avonds organiseren we een gratis concert met de
Jetse groep Orange Blues en Nico, een geweldige
zanger. Maar er volgen nog verrassingen…
Naast de rommelmarkt organiseert het comité tal
van activiteiten voor de inwoners van de wijk,
zoals Sinterklaas, Halloween of de Dag van de
Buren. We nemen ook deel aan de Gouden
Bezem. En ten slotte verdedigen we ook de belangen van de wijkbewoners, zoals bijvoorbeeld met
het referendum dat we onlangs georganiseerd
hebben over de rijrichting op de Dielegemsesteenweg.
De Ketjes van Dieleghem zijn trouwens constant
op zoek naar vrijwilligers. Geïnteresseerden
mogen dus altijd contact met mij opnemen!
- Met wie moeten we deze reeks ‘De Jettenaren
aan het woord’ voortzetten?
Fotograaf en goochelaar Félicien Thiry. Hij staat
altijd voor iedereen klaar en zijn reportages zijn
het mooiste voorbeeld van wat zich allemaal voor
moois afspeelt in Jette en daarbuiten.
Meer info: dany.henrard@skynet.be

Wat zou uw slogan zijn voor Jette?
Kijk en handel altijd met de blik op de toekomst,
maar vooral: probeer telkens beter te doen.

Agenda
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Cinécitoyen

Event

Cinema Fonkel*

The Art of Becoming

24u van Picorchamps

Van 17 februari tot en met 12 maart kan u genieten van 16 kinderfilms in GC Essegem, GC
Nekkersdal, de Jetse Nederlandstalige bibliotheek en Ploef! dankzij het kinderfilmfestival
Cinema Fonkel*. Iedereen is welkom om mee
te dromen: de prijs is supergratis en de deuren
staan open voor groot en klein.

Op donderdag 16 februari kan u in het Centre Armillaire terecht voor ‘The Art of Becoming’, een
documentaire over drie minderjarigen uit Afghanistan, Syrië en Guinee. Na de vertoning volgt
een debat met de regisseur Catherine Vuylsteke,
de ideale gelegenheid om van gedachten te wisselen over de vluchtelingenproblematiek, een
thema dat meer dan ooit actueel is.

Geen spannender manier om de krokusvakantie af te sluiten dan op 3 en 4 maart getuige te
zijn van de race naar het record op de 24u van
Picorchamps. In het Sint-Pieterscollege gaan 8
ronkende bolides met elkaar de strijd aan, aangemoedigd door zo’n 1.500 toeschouwers.
Naast snelle miniatuurautootjes heeft Picorchamp ook heel wat randanimatie in petto.

The Art of Becoming
Donderdag 16 februari om 19.30u
Centre Armillaire - De Smet de Naeyerlaan 145
Gratis toegang

24u van Picorchamps
Vrijdag 3 en zaterdag 4 maart 2017,
van 17u tot 17u
Sint-Pieterscollege
De Smet de Naeyerlaan 229
Gratis toegang

Cinema Fonkel*
Van 17 februari tot 12 maart 2017
Op verschillende plaatsen in Jette en Laken
Gratis toegang

Expo

Concert

Expo Huguette Huys

Klassiek in de Abdij

Begin maart staan met Liesbeth Devos, Peter
Gijsbertsen en Jozef De Beenhouwer een
schitterende sopraan, een tenor en een pianist
op het programma van Klassiek in de Abdij. Ze
brengen ‘Liebesfrühling’ van de Duitse componist Robert Schumann. Lyrisch en romantisch
aangelegde zielen kunnen deze ochtend alvast
met rood aankruisen in het agenda!

Begin maart staan met Liesbeth Devos, Peter
Gijsbertsen en Jozef De Beenhouwer een
schitterende sopraan, een tenor en een pianist
op het programma van Klassiek in de Abdij. Ze
brengen ‘Liebesfrühling’ van de Duitse componist Robert Schumann. Lyrisch en romantisch
aangelegde zielen kunnen deze ochtend alvast
met rood aankruisen in het agenda!met rood
aankruisen in het agenda!

Expo Huguette Huys
Van 6 tot 17 februari 2017
In het Gemeentehuis - Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren
van het Gemeentebestuur

Klassiek in de Abdij
5 maart 2017 om 15u
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14

Agenda
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