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Jetse jobbeurs

Jetteinfo

28 november 2017

Op 28 november houdt de gemeente opnieuw een grote jobbeurs, een uitgelezen kans om
uw troeven uit te spelen op de
Brusselse arbeidsmarkt. Op de
Jetse jobbeurs vinden werkzoekenden verschillende werkgevers uit de privé- en de
overheidssector en overheidsinstellingen en verenigingen
die zich toespitsen op professionele integratie.
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Jette ten dienste
van de vrijwilligers

“

Heeft u zich al een wereld voorgesteld zonder hen? Ze vormen
nochtans de motor van innoverende en creatieve sociale
actie. Ze spelen een cruciale rol
in onze hedendaagse, individualistische samenleving. Ze? Ik heb het over de verenigingen en organisaties die zich dagelijks inzetten voor de
Andere.
De Andere, dat is het kind dat met een handicap geboren is. De Andere, dat is de vrouw met
borstkanker. De Andere, dat is de jongere die opgroeit in een kansarme wijk. De Andere, dat is de
bejaarde dame die het niet langer alleen redt
maar die niemand heeft om zich te helpen. De Andere, dat bent u, ik, wij.
We hebben het voorrecht om in onze gemeente
een sterk verenigingsnetwerk te hebben, waarbij

het doel niet is om winst te maken, gekend als de
non-profitsector.
Ik beschouw deze verenigingen als welzijnswerkers in de breedste zin van het woord. Ze stellen
het algemeen belang centraal en zetten zich in
voor sociale, culturele, educatieve en gezondheidsprojecten die een openbaar bestuur niet
kan verzekeren vanwege een gebrek aan menselijke middelen of deskundigheid.
Daarom subsidieert het college van burgemeester en schepenen jaarlijks honderden projecten die gedragen worden door verenigingen en
organisaties, die een geprivilegieerde partner vormen voor het openbaar bestuur.
Onder deze grote groep die zich inzet voor de
anderen, voor een groep of een gemeenschap,
dank ik in het bijzonder de vrijwilligers. De vrouwen en mannen stellen met hun kosteloze acties
een sociale daad, gebaseerd op waarden en verantwoordelijkheid, hetgeen zeldzaam is geworden
de dag van vandaag.
De begeleiders van de jeugdbewegingen, de
vrijwilligers van het Rode Kruis, zij die giften inzamelen voor de minderbedeelden, de personen die
zich inzetten voor hun sportclub, de vrijwilligers
die de begrafenissen bijwonen van eenzame mensen. Maar ook de bewoners die zich verzamelen
in wijkcomités, de organisatoren van culturele activiteiten,... Ze zijn talrijk en onmisbaar!
De gemeentelijke steun voor deze acties maakt
deel uit van de lokale democratie. Deze steun laat de partners
op het terrein toe om hun projecten te realiseren, ten bate
van de bewoners.
Uw burgemeester, Hervé Doyen
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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
Technische diensten (Openbare Ruimte, Gemeentelijk
patrimonium, Grondgebiedbeheer (stedenbouw), 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

GESLOTEN OP 1&2.11.2017
Het gemeentebestuur is gesloten op 1 en 2 november 2017
(Allerheiligen en Allerzielen)
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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

Paul
LEROY
5de Schepen
LBJETTE

Brigitte
GOORIS
6de Schepen
MR-OPEN VLD

• 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

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.22

Bernard
VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN
• Openbare ruimte
• Gemeentelijk
patrimonium
• Energiebeheer
(URE, PLAGE, …)
> bvannuffel@jette.irisnet.be
02.423.12.09

Benoît
GOSSELIN

Claire
VANDEVIVERE

3de Schepen

4de Schepen

LBJETTE

LBJETTE

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

• Burgerlijke stand
Demografie
• Sociale zaken
• Gelijke kansen – Integratie – Mindervaliden
• Leefmilieu
• Kwaliteit van de dienstverlening aan de burger

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

Nathalie
DE SWAEF
7de Schepen

ECOLO-GROEN
• Mobiliteit
• Woonklimaat / Huisvesting
• Duurzame ontwikkeling
• Noord/Zuid relaties
> ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.08

Mounir
LAARISSI
8ste Schepen
LBJETTE
• Franstalige cultuur
(inclusief academie en
bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Werkgelegenheid
• Erediensten
> 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

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

> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Paul-Marie
EMPAIN
Gemeentesecretaris
• 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

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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Van op de banken van de Gemeenteraad…
Gemeenteraad van van 27 september 2017
Mobiliteitscontract
met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

T

ijdens de zitting van september
keurde de Jetse gemeenteraad het
mobiliteitscontract JET-003 goed. Dit
contract werd afgesloten met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de
werken voor de aanleg van tram 9. In dit contract verbindt Jette zich ertoe voldoende ef-

ficiënte politieaanwezigheid te voorzien op de
voorrangskruispunten, en dit om het verkeer
te regelen en te waken over de veiligheid van
alle weggebruikers, in het bijzonder die van
de voetgangers en de fietsers. Het Gewest

moedigt de gemeenten aan om de politieaanwezigheid op gewestwegen te verhogen zeker
in het geval van werken, en maakt hiervoor
zelfs subsidies vrij. De Jetse raadsleden keurden dus meteen ook de beslissing goed om
deze subsidie voor toezicht op de voorrangskruispunten aan te vragen.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op
woensdag 29 november om 20u.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke
gemeenteraadszitting op
https://publi.irisnet.be

Oproep kandidaten

Gemeentesecretaris
De huidige gemeentesecretaris
van het Jetse gemeentebestuur
PaulMarie Empain gaat na vele
jaren trouwe dienst met pensioen.
Daarom gaat het gemeentebe
stuur op zoek naar een nieuwe ge
meentesecretaris.
Kandidaten
kunnen tot 1 december hun kandi
datuur indienen.

E

en gemeentesecretaris vormt de tussenpersoon tussen het college, de gemeenteraad en het gemeentebestuur.
Hij heeft de leiding over de gemeentelijke
diensten en het gemeentepersoneel.
De wettelijke kennis eigen aan de functie
en de globale visie op het gemeentebestuur
zijn fundamentele bekwaamheden waarover
de kandidaten moeten beschikken. Van de
nieuwe gemeentewet tot sociaal recht, van de
arbeidsreglementeringen tot strategisch management zijn maar enkele voorbeelden van
de noodzakelijke kennis. Daarnaast vormen
de tweetaligheid en managementvaardigheden belangrijke aspecten voor de functie.
In de aankondiging op de gemeentelijke website kan u de gedetailleerde voorwaarden en
functiebeschrijving downloaden.

Het examen zal uit een jobgerichte proef
en een mondelinge proef bestaan. Kandidaten
moeten aan verscheidene voorwaarden voldoen. Zo moeten kandidaten aan één van de
twee volgende voorwaarden voldoen: sinds
minstens 8 jaar een functie van de graad A5
(of van een gelijkwaardige graad in een ander
openbaar bestuur) uitoefenen of sinds minstens 8 jaar van de weddeschaal A5 genieten,
in een gemeentebestuur van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest; houder zijn van een
door één van de Belgische Gemeenschappen
erkend Masterdiploma, en minstens 10 jaar
anciënniteit hebben in een leidinggevende
functie in de afgelopen 15 jaar van de professionele loopbaan. De overige voorwaarden
ontdekt u eveneens in de oproep online.

Aanwervingsexamen Gemeentesecretaris
Indiening kandidaturen tot 1.12.2017
Ontdek de functiebeschrijving, voorwaarden en praktische modaliteiten op de gemeentelijke website
www.jette.be

Tewerkstelling
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9de Jetse Jobbeurs
Maak vooraf al werk van uw cv!
Op 28 november houdt de ge
meente opnieuw een grote job
beurs, een uitgelezen kans om uw
troeven uit te spelen op de Brus
selse arbeidsmarkt. Met het oog
op deze beurs kan u in de weken
daarvoor uw cv laten nakijken
door de dienst Werk en Opleidings
project van het OCMW.

O

p de Jetse jobbeurs kunnen werkzoekenden contacten leggen met
verschillende werkgevers uit de
privé- en de overheidssector. Ook overheidsinstellingen en verenigingen die zich toespitsen op professionele integratie zullen van de
partij zijn. Alles samen zullen zo’n 30 instanties klaar staan om u wegwijs te maken in uw
zoektocht naar een job. Met deze beurs probeert de gemeente de alsmaar groeiende
groep werkzoekenden aan een job te helpen.

Visitekaartje
Dat de acht vorige edities van de jobbeurs
een groot succes waren, toont aan dat het
nog altijd niet eenvoudig is om aan een job te
geraken, ondanks de hoopgevende berichten
over dalende werkloosheidscijfers in het
Brussels gewest. Eén van de valkuilen is bijvoorbeeld een weinig professioneel opgesteld
cv. Daarom kan u op drie voormiddagen in november (zie kader) terecht bij de dienst Werk
en Opleidingsproject van het Jetse OCMW om
een kritische blik te laten werpen op uw cv.
Kwestie van voorbereid uw opwachting te
kunnen maken op de jobbeurs met een cv als
een echt visitekaartje…
Jobbeurs
Op dinsdag 28 november 2017, van 10u tot 16u
In de Gemeentelijke Feestzaal
(Kardinaal Mercierplein 10)
Toegang: 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:
50s@work
Actiris
PWA  dienstencheques
TempoTeam
Jette Clean
ConstruCity
Service Emploi de Koekelberg
JobYourself
Aldi
IL&C Maison Net
Microstart
Kruidvat
Potentia
Belgatech Engineering Services
EFP
Equip’ Bruxelles
Lokale politie
Be Style
Puratos
Mission Locale de Molenbeek
DUO for a JOB
CIRE
Gemeente Jette
Defensie

Begeleiding werkzoekenden

NL/FR

Werkgever – begeleiding werkzoekenden

NL/FR

Dienstencheques

NL/FR

Interim

NL/FR

Werkgever

NL/FR

Werkgever

NL/FR

Begeleiding werkzoekenden

FR

Begeleiding startende zelfstandigen

FR

Werkgever
Dienstenchequebedrijf

NL/FR
FR

Microkrediet

NL/FR

Werkgever

NL/FR

Interim

NL/FR

Werkgever

NL/FR

Leer-werktraject met werkcontract
(vanaf 15 jaar)

FR

Interim – Outplacement

NL/FR

Werkgever

NL/FR

Werkgever

NL/FR

Werkgever

NL/FR

Werkgever – begeleiding werkzoekenden
Begeleiding werkzoekenden
Gelijkstelling diploma’s

FR
NL/FR
FR

Werkgever

NL/FR

Werkgever

NL/FR

8, 15 en 23 november 2017
Permanentie cvadvies
Wie hulp wenst bij het opstellen van zijn cv
of het document er wat professioneler wil
laten uitzien, kan op 8, 15 en 23 november
langskomen bij de dienst Werk en Opleidingsproject van het Jetse OCMW. Specialisten ter zake zullen graag uw cv nakijken
en verbeteren waar nodig en dankzij een
pc en een printer (of breng eventueel een
usb-sleutel mee) keert uw huiswaarts met

een cv waar u op 28 november ongetwijfeld zal scoren op de jobbeurs! Bent u niet
vrij op een van de permanentiedagen?
Geen nood, op de beurs kan u ook terecht
bij de dienst Werk en Opleidingsproject
voor advies voor een professioneel cv.
Cv-advies
Dienst Werk en Opleidingsproject
8 en 15 november, van 9 tot 11.30u,
23 november, van 13.30u tot 16u
Léon Theodorstraat 108 (verdieping -1)
Meer info: 02.422.47.18
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Irisbox
Uw elektronisch loket, 24u/24 7d/7
U heeft een administratief docu
ment nodig? Weet dat je verschil
lende documenten vanuit uw luie
zetel kan bekomen, via Irisbox.
Snel en eenvoudig.

U

heeft een uittreksel van uw geboorteakte nodig, een attest van gezinssamenstelling
of
een
bewonerskaart? U hoeft zich niet vrij te
maken om het document ter plaatse te
komen aanvragen of ophalen in het Gemeentehuis. Met Irisbox kan u deze documenten
ook online bekomen.
Het elektronisch loket Irisbox biedt heel
wat voordelen. U kan er 24u op 24 en 7 dagen
op 7 terecht. In enkele klikken vindt u het ge-

wenste document van uw gemeentebestuur
of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De toepassing is bovendien toegankelijk voor alle
burgers (Belgische of buitenlandse), ondernemingen en overheidsdiensten. En vooral, door
niet langs te moeten komen op het Gemeentehuis spaart u veel tijd uit.

Welke gemeentelijke documenten
kan u via Irisbox bekomen?
Gratis documenten (thuis af te drukken)
• Attest van leven
• Attest van gezinssamenstelling
• Attest van hoofdverblijfplaats
• Attest van wettelijke samenwoning
• Attest van verblijfplaats met het oog op huwelijk
• Attest van Belgische nationaliteit

• Attest van wijze van teraardebestelling
en/of rituelen
• Attest van Belgische kiezer
• Attest van hoofdverblijf met historiek
• Uittreksel uit de registers

Betalend
• Verklaring van adresverandering
• Uittreksel uit het Strafregister
• Bewonerskaart
• Parkeerabonnement

Benieuwd?
Surf naar www.irisbox.be

De Bruzz-bus landt in Jette
Bruzzmedia een hele dag lang in het teken
van onze gemeente
Als je op de hoogte wil blijven van de
Brusselse actualiteit, vormt Bruzz het
ideale middel. Dit mediahuis groe
peert een radio en tvstation, een
website en een weekblad om de
Brusselaars, pendelaars, toeristen en
expats op de hoogte te houden van
het reilen en zeilen in onze hoofd
stad. Dit najaar houdt Bruzz een
Ronde van Brussel, met tussenstops
in elke gemeente. Op 15 november
houdt de Bruzzbus halt in Jette.

O

p woensdag 15 november staat Jette
de hele dag centraal in de Bruzzmedia met een volledig portret van
de gemeente. Welk beleid wordt er gevoerd?
Is Jette een aangename gemeente om er te
wonen? Hoe zit het met het onderwijs? Welke
zijn de leuke plekken? Die dag zal je het allemaal kunnen lezen, beluisteren en zien op
Bruzz-magazine, radio, tv en online via

bruzz.be. De Jette-special is die dag al gedrukt nog voor de radio van start gaat. Die
begint er aan om 7u vanuit de Bruzz-bus voor
de deur van het gemeentehuis. Er zijn koffie
en ontbijtkoeken en iedereen is welkom. Ook
bruzz.be en de dagelijkse tv-uitzending
Bruzz24 draaien rond Jette. De aandacht

voor onze gemeente kadert in De Ronde van
Brussel, een initiatief van BRUZZ waarbij alle
19 gemeenten aan bod komen.
Wie het live wil meemaken, is welkom. Op 15
november van 7 tot 10u, aan de Bruzz-bus,
vlak voor het gemeentehuis, op de Wemmelsesteenweg 100.

Mobiliteit
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Gemeentelijke fietsinfrastructuur blijft groeien
6 extra fietspompen op Jets grondgebied
De Bike Award is nog maar net bin
nen en de gemeente Jette poetst
haar fietsvriendelijk blazoen nog
wat meer op. Naast de drie be
staande, prijken sinds kort nog
eens zes nieuwe openbare fiets
pompen op het alsmaar uitdijende
lijstje fietsvoorzieningen.

F

ietsboxen, fietsbogen, fietsstraten,
fietsherstelpunten,… Qua fietsinfrastructuur kan Jette ondertussen uitpakken met een indrukwekkend arsenaal aan
voorzieningen ten behoeve van de fietser. Die
inspanningen leverden onlangs nog de Bike
Award 2017 op, maar dat betekent geenszins
dat de gemeente nu van plan is op haar lauweren te gaan rusten, getuige daarvan de zes
extra fietspompen die verspreid over het hele
grondgebied geïnstalleerd werden.

2 herstelpunten, 9 pompen
Jette telde al drie fietspompen die opgesteld staan op het Onze-Lieve-Vrouwvoorplein, op het Kardinaal Mercierplein (aan de
Franstalige bibliotheek) en in de Léon Theodorstraat (aan Theodor 108). Op de laatste
twee locaties vind je trouwens ook telkens
een overdekt fietsherstelpunt. De 6 nieuwe
pompen vind je op volgende locaties:

• Amnesty Internationalplein: naast de fietsbogen en de fietsbox
Met deze 6 extra fietspompen komt Jette
op een totaal van 9 fietspompen, verspreid
over het hele grondgebied zodat het hele
Jetse fietsersbestand kan bediend worden…

• Jean-Louis Thysplein: beneden aan de trap
komende van de J. Neyberghlaan, voor de
fietsbogen
• E. de Grijsestraat: op het pleintje van de
school Aurore
• Oude Afspanningsplein: naast het Villo!-station
• A. Gomandstraat: aan de ingang van GC Essegem
• Belgicalaan: voor de ingang van metrostation Belgica aan de J.-B. Serkeynstraat

Maak het fietsdieven moeilijk
Kies het juiste fietsslot
Meer en meer Jettenaren ontdek
ken de fiets, en vaststelling die de
gemeente Jette alleen maar kan
toejuichen. Maar een fiets hebben
is een zaak, een fiets houden vraagt
een minimum aan gezond verstand
en een kleine extra investering…

M

et de groeiende fietserspopulatie in
Brussel neemt ook het aantal fietsdiefstallen exponentieel toe. Nochtans zijn er genoeg preventieve maatregelen
om te voorkomen dat je fiets gestolen wordt.
Zo organiseert de Jetse preventiedienst elk
jaar een gratis graveercampagne. Maar om
echt met een gerust hart je fiets onbewaakt
achter te laten in de openbare ruimte, is een
fietsslot onontbeerlijk. Kies voor een degelijk
slot, want dieven willen altijd snel hun slag
slaan en kiezen in functie daarvan hun buit uit.

Kader vast = veilig vast
Een gulden regel bij het op slot zetten van
je fiets is dat je het kader bevestigt aan een
vastgeankerde voorziening (fietsenstalling,
paal,…). Het heeft weinig zin om enkel een
wiel vast te maken, dieven koppelen dat in
een oogwenk los en gaan alsnog aan de haal
met je fiets. Zorg er ook voor dat je geen
voetgangers, kinderwagens en rolstoelgebruikers hindert als je je fiets ergens achterlaat.

Soorten sloten
Het aanbod fietssloten op de markt is zo divers en uitgebreid dat iedereen wel zijn gading
vindt. Ga echter niet voor de goedkoopste oplossingen, want die boeten over het algemeen
in aan kwaliteit. Ziehier een overzicht:
• Cijfer- of krulsloten: te mijden wegens heel
makkelijk te openen
• Kabelsloten: bestaan uit ronde, buisvormige

schakels rond een dun staalkabeltje en zijn
ook verre van veilig
• Verharde stalen ketting: in tegenstelling tot
gewone ijzeren ketting redelijk veilig, herkenbaar aan de platgeslagen schakels met een
zwarte of gekleurde stoffen hoes of een fel gekleurde, doorzichtige plastic hoes eromheen
• Hoefijzerslot (of ringslot): heel populair
slot, moeilijk te forceren en dus behoorlijk
betrouwbaar
• Beugelslot: beste oplossing mits van goede
kwaliteit, kies wel voor een stevig en breed
model
Wie extra zekerheid wil dat zijn fiets voldoende veilig vast zit, kan gaan voor combinaties van bovenvermelde sloten. Dieven
hebben namelijk vaak maar materiaal voor
één type slot bij. En uiteraard zal je fietsenmaker je met raad en daad kunnen adviseren
bij de keuze van een degelijk slot…
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Leefomgeving

Het Duurzaam Wijkcontract Magritte
De bewoners hertekenen hun wijk

H

et duurzaam wijkcontract Magritte
2017-2022 zal de Magrittewijk verbeteren en dynamiseren, in nauw overleg met de bewoners. De wensen, behoeften,
ideeën en mening van de omwonenden en de
verenigingen uit de wijk werden de afgelopen
twee maand verzameld en geanalyseerd door
de gemeente en de studiebureaus Arter (stedenbouw) en Ecores (participatie). Een overzicht van de resultaten van deze grote
rondvraag.

Algemene vergadering en
Wijkcommissie
Op 6 september nam een honderdtal Jettenaren deel aan de eerste Algemene vergadering (AV) van het duurzaam wijkcontract
Magritte. Deze samenkomst vormde het startschot voor het programma van het wijkcontract. Het studiebureau Arter stelde het
wijkcontract en de verschillende stappen
voor. Tijdens de hele duur van het wijkcontract zullen er dergelijke algemene vergaderingen georganiseerd worden voor overleg en
informatie.
Op 4 oktober vond dan weer de eerste
Wijkcommissie plaats, met de bewoners, verenigingen en wijkcomités die zich vrijwillig
willen inzetten, maar ook met vertegenwoordigers van het Jetse OCMW, van het gemeentebestuur en van de gewestelijke instanties.
Deze commissie zal de evolutie volgen van de
projecten van het wijkcontract Magritte en
advies uitbrengen tot het einde van het wijkcontract, in 2022.

Workshops en wandeling
Er werden verschillende workshops georganiseerd om te peilen naar de visie en
ideeën van de bewoners, in al hun diversiteit.
Hoe ziet mijn ideale wijk eruit binnen 30 jaar?
Wat zou ik verbeteren of behouden in mijn
wijk? Deze vragen werden behandeld tijdens
de workshop ‘Mijn gedroomde wijk’. Tijdens
een twee uur durende wandeling van de Leopold I-straat tot de Jules Lahayestraat maakten de bewoners een lijst met positieve en
negatieve punten in hun wijk. Daarna gingen
ze rond de tafel zitten voor een discussie rond
de vaststellingen en mogelijkheden. Tegelij-

kertijd hielden het studiebureau en het gemeentebestuur enquêtes en een ideeënoproep en zochten ze de scholen en
verenigingen op.
Aan de hand van deze activiteiten werd er
een balans opgemaakt voor de wijk, die voorgesteld werd tijdens de eerste Wijkcommissie.
Tijdens de workshop ‘Programma’ bepaalden
de bewoners de prioriteiten en kozen ze de
plek voor de verschillende projecten uit de
vorige workshops. Hoewel er een uitgebreid
budget beschikbaar is van 14,7 miljoen (95%
Gewest, 5% gemeente), zullen alle projecten
echter niet gerealiseerd kunnen worden.

De hoofdlijnen bepalen
Op dit moment komen enkele vaste hoofdlijnen terug : meer groene ruimtes in de wijk,

drinkwaterfonteinen, sierfonteinen, meer
ruimte voor voetgangers en fietsers, sportvoorzieningen, ontspanningsruimtes waar de
kleintjes in alle veiligheid kunnen ravotten,
een buurthuis, buurthandel, een ontmoetingsruimte voor alle generaties,... De grote
lijnen van het wijkcontract krijgen dus stilaan
vorm, maar het participatieve proces is nog
volop aan de gang. Een goede reden om de
betrokkenen te vervoegen tijdens een volgende ontmoeting!
Tweede Algemene Wijkvergadering
Voorstelling participatieve visie en hoofdlijnen van het programma
Donderdag 7 december 2017 om 18.30u
GC Essegem
Leopold I-straat 329

Leefomgeving
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Lage-emissiezone in Brussel
vanaf 1 januari 2018
Inzetten op een betere levenskwaliteit
Het is zo ver: in navolging van Ant
werpen krijgt ook Brussel zijn lage
emissiezone (LEZ). Vanaf 1 januari
volgend jaar worden de meest ver
vuilende dieselwagens, gevolgd
door de oude benzinewagens, ge
bannen uit de hoofdstad. Jaar na
jaar worden de normen strenger.

niet al te bruusk te laten verlopen zullen deze
boetes pas na een periode van negen maanden toegepast worden. Tijdens deze periode
worden de autobestuurders verder gesensibiliseerd en gewezen op de talrijke alternatieven
voor de (vervuilende) auto (openbaar vervoer,
transitparkings, autodelen met een minder
vervuilend model,…).

Diesel - benzine

D

e luchtkwaliteit in Brussel is ondermaats, in zoverre zelfs dat onze
hoofdstad zelfs de Europese normen
niet haalt. Hoog tijd dus om in te grijpen, en
dat is precies wat de Brusselse regering van
plan is met de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) vanaf 1 januari 2018. Concreet
zal deze invoering gefaseerd gebeuren over
verschillende jaren.

De grootste lage-emissiezone van het land
zal zich uitstrekken over alle 19 gemeenten
van het Brussels Gewest. In eerste instantie
zullen de oudste dieselvoertuigen geviseerd
worden omdat zij meer luchtverontreinigende
en dus ongezonde stoffen uitstoten. Benzinewagens blijven het eerst jaar nog buiten
schot, maar vanaf 2019 worden ook deze auto’s geleidelijk aan geweerd uit het Brusselse
verkeer.

Overgangsperiode
Aan de hand van speciale camera’s zullen
de nummerplaten van de auto’s gecontroleerd
worden en zullen overtreders een boete van
350 euro in hun bus krijgen. Om de overgang

Euronorm
De Europese milieunorm waaraan een
voertuig dient te beantwoorden, ook wel de
Euronorm genoemd, bepaalt of een voertuig

al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.
De eerste auto’s die er niet meer zullen binnen mogen, zijn de dieselexemplaren zonder
Euronorm of met Euronorm 1. Je vindt deze
Euronorm op het inschrijvingsbewijs van je
voertuig. Op de website lez.brussels vind je
een tabel waarbij je aan de hand van de Euronorm van je wagen kan bepalen vanaf wanneer je er niet langer mee mag rondrijden in
de lage-emissiezone van het Brussels Gewest.

Kardinaal Mercierplein
Langverwachte geldautomaat operationeel

S

inds 24 oktober vindt u op het Kardinaal
Mercierplein een geldautomaat. De
voorbijgangers en gebruikers van het
Kardinaal Mercierplein smeekten reeds jarenlang om een dergelijke automaat.
Met het ruime aanbod aan horecazaken, de
duurzame markt op woensdag, de vele activiteiten op het plein en de honderden pendelaars
en studenten vormt het Kardinaal Mercierplein
een ideale plek voor een geldautomaat. Toch
heeft het tot nu geduurd vooraleer een geldautomaat zijn opwachting maakte op het plein. U
vindt de automaat vlak naast het Villo!-station,
aan de zijkant van de Franstalige bibliotheek.
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Verhuis dagelijkse markt
naar Leopold I-straat
De dagelijkse markt op het Konin
gin Astridplein verhuisde op 24 ok
tober naar de Leopold Istraat, zo'n
10tal meter voorbij de telecom
winkel van Telenet.

Koningin Astridplein, verhuisde de markt op 24
oktober naar de Leopold I-straat. Een bijkomend
pluspunt is dat dankzij deze maatregel extra
parkeerplaatsen vrij komen op het plein zelf.

• Kardinaal Mercierplein, van 17u tot
17.45u - 13 november 2017
• Woestelaan (OLV van Lourdeskerk),
van 18u tot 18.45u – 27 november
2017

N

aast de grote wekelijkse zondagsmarkt herbergt het Koningin Astridplein van dinsdag tot en met zaterdag
telkens een dagelijkse, zij het meer bescheiden, markt. Afhankelijk van de dag tref je er 2
tot 8 kramen aan die samen een breed gamma
aan producten aanbieden: fruit en groenten,
bloemen en planten, vis, kaas, Italiaanse specialiteiten, brood, seizoensfruit en vlees.
Om praktische redenen en omdat deze dagelijkse markt vanaf januari 2018 sowieso zou
moeten plaats maken voor de werken aan het

Proxy Chimik in Jette
November 2017

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

Dagelijkse markt Astridwijk
Van dinsdag tot zaterdag, telkens
van 6.30u tot 13u
Leopold I-straat
(10m voorbij telecomwinkel Telenet)

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

OPENBARE RUIMTE
Bonaventurestraat

Dupréstraat

Tram 9

Bekabeling

Aanleg verhoogde zebrapaden

De MIVB en Sibelga begonnen in oktober met
bekabelingswerken in de Bonaventurestraat.
De duur van de werken wordt geschat op 3
maanden en in functie van de vordering van
de werken geldt tijdens deze periode een gefaseerd parkeerverbod. Voetgangers kunnen
wel altijd gebruik blijven maken van de voetpaden.

In november start de gemeente in de Dupréstraat met werken voor de aanleg van verhoogde zebrapaden. Er zal een omleiding
voorzien zijn en, in functie van de vordering
van de werken, zal er een gefaseerd parkeerverbod gelden. Het voetgangersverkeer blijft
wel verzekerd.

Koningin Astridplein, L. Theodorstraat, Jetsesteenweg, Jetselaan
en Tentoonstellingslaan

Jetselaan
Bekabeling

De Levis Mirepoixlaan
Bekabeling
Irisnet begon in oktober met bekabelingswerken in de de Levis Mirepoixlaan (tussen het
Amnesty Internationalplein en de E. Faesstraat). De duur van de werken wordt geschat
op 2 maanden en in functie van de vordering
van de werken geldt tijdens deze periode een
gefaseerd parkeerverbod. Het voetgangersverkeer blijft wel verzekerd.

De MIVB, Elia, Proximus, Hydrobru en Sibelga
starten in november met bekabelings- en
graafwerken op de Jetselaan (tussen de Lakenselaan en metrostation Simonis). De duur
van de werken wordt geschat op 125 dagen.
Er zal een omleiding voorzien zijn en, in functie van de vordering van de werken, zal er een
gefaseerd parkeerverbod gelden. Het voetgangersverkeer blijft wel verzekerd.

In het kader van de werken voor tram 9, worden momenteel belangrijke werken uitgevoerd in de nabije omgeving van het Koningin
Astridplein. De MIVB vervangt er de tramrails
in de Léon Theodorstraat en de Jetsesteenweg. In de Jetselaan en de Tentoonstellingslaan gaan de werken rond tram 9 verder, met
omleidingen voor het bus- en autoverkeer als
gevolg.
Meer info over de werken Tram 9:
www.tram9.brussels
ombudsmantram9@gmail.com
0497.58.22.57
www.stib.be
0800.94.001 (9u tot 12u)
www.jette.be

Reinheid
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Vuilniszakken in de kijker

E

lk type huishoudelijk afval hoort in
een vuilniszak met een specifieke
kleur. In Jette komen de vrachtwagens
van Net Brussel verschillende keren per week
langs om ze op te halen. De dagen en uren
van ophaling verschillen naargelang de wijk
en de kleur van de vuilniszak.

Witte zakken
Gooi in de witte vuilniszak enkel huishoudelijk afval en afval dat niet gerecycleerd kan
worden. Deze zakken worden twee maal per
week opgehaald. Raadpleeg de ophaalkalender om de exacte dagen en uren te kennen
waarop Net Brussel in uw straat langskomt
om ze op te halen.

Blauwe en gele zakken
De blauwe zakken zijn voorzien voor propere en lege verpakkingen van hard plastic,
conserven, blikjes, aluminium vlootjes, drankkartons (tetrapak). De gele zakken mogen dan
weer enkel papier en proper en droog karton
bevatten. De blauwe en de gele zakken worden een keer per week opgehaald.

Groene zakken

Enkele regels

Deze zakken zijn bedoeld voor uw tuinafval
(kleine takken, dorre bladeren, verwelkte
bloemen, gras), niet voor aarde. Net Brussel
haalt de groene zakken elke maandagnamiddag op, en dat gedurende het ganse jaar, zonder onderbreking. U kan ze elke maandag
voor 13u buiten op het voetpad deponeren.

• Een vuilniszak mag niet meer dan 15 kg wegen
• Houdt u aan de ophaaldagen en -uren
• Zet uw zakken buiten na 18u ‘s avonds of
voor 5u ‘s morgens
• Plaats uw zakken tegen de gevel (niet aan de
voet van een boom of op de hoek van de straat)
• Als uw zak niet opgehaald wordt, moet u
hem opnieuw binnenhalen tot aan de volgende ophaling

Oranje zakken
De oranje zakken worden elke week samen
met de groene zakken opgehaald. Ze zijn bestemd voor hetzelfde soort afval dat op de
composthoop gaat: etensresten (inclusief
vlees en vis), groente- en fruitafval, koffiedik
en theebuiltjes, biologisch afbreekbare verpakkingen, keukenpapier, papieren zakdoekjes en
servetten,… Raadpleeg de sorteermemo op de
website van Net Brussel voor meer informatie.

Geheugensteuntje
Om vergissingen uit te sluiten kan u de
ophaalkalender en de sorteermemobrochure van Net Brussel downloaden via
www.arp-gan.be of een papieren versie aanvragen via 0800.981.81. U kan ook de ‘Recycle’-app downloaden op uw smartphone.

Inzameling kledij
Enkele nuttige tips
Te oordelen naar het succes van in
zamelingen van kledij, lijkt het erop
dat de Jettenaar solidair van nature
is. Het dichte netwerk van contai
ners en de komst van ondergrondse
exemplaren zijn wellicht niet
vreemd aan dit succes. Toch kan het
geen kwaad om enkele praktische
tips in herinnering te brengen.

P

uilen uw kasten uit van kleren die u niet
langer draagt? Breng ze dan naar een
container van Terre. U stelt er een solidaire daad mee en geeft meteen de lokale tewerkstelling en het milieu een duwtje in de rug.
Maar met afval is deze vereniging niet gediend…
Dit zijn de regels die u in acht moet nemen:
• Schenk enkel kleren die nog draagbaar zijn

(proper en droog). Afval dat in de kledingcontainers achtergelaten wordt, vormt een direct
gevaar voor sorteerders.
• Verpak de kleren in een gesloten zak (om te
voorkomen dat ze beschadigd of vuil worden).
• Bind de schoenen vast per paar (met behulp
van de veters of een elastiek).
• Terre aanvaardt ook accessoires (riemen, juwelen, tassen, portefeuilles,…) en huishoudlinnen (beddenlakens, tafellakens,…)
• Deponeer geen zakken naast de container
als die vol is (ze riskeren gestolen of beschadigd te worden). U kan signaleren dat een
container vol is via het telefoonnummer dat
erop vermeld staat.
Op zoek naar een kledingcontainer bij u in
de buurt? Surf naar www.terre.be of bel
04.240.58.58.
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Jet Upkot opent de deuren
Op dinsdag 10 oktober opende Jet
Upkot haar deuren voor de buurt.
Dit gloednieuw studentenhuis
huisvest in de Dupréstraat 143 stu
dentenkamers. De nieuwe lichting
studenten brengt meteen heel wat
leven in de wijk.

T

oen Artsen Zonder Grenzen vertrok
uit haar lokalen langs de spoorweg,
moest er een nieuwe invulling gevonden worden voor het immense gebouw in de
Dupréstraat. De Upkot-keten liet haar oog vallen op de locatie en transformeerde het bureaugebouw in moderne studentenwoningen.

Warm welkom
De eerste lading studenten nam dit academiejaar haar intrek in het studentenhuis.
Daar waar de wijk eerst terughoudend reageerde op hun komst, werden de studenten
toch met open armen ontvangen door de
wijkbewoners. Begin oktober werd het project
officieel voorgesteld en kregen de aanwezigen een rondleiding door de studenten. De
studenten, die voornamelijk van de VUB en
ULB komen en aan het nabijgelegen UZ en
Brugmann studeren, kregen dan weer een

welkomstpakket boordevol nuttige informatie
over hun nieuwe omgeving.
In Jet Upkot hebben de jongeren keuze
tussen verschillende kamertypes en kunnen
ze genieten van allerhande faciliteiten, zoals
ontspanningsruimtes, een uitgeruste keuken
of de tuin. Ook de omwonenden kunnen trouwens gebruikmaken van de ontmoetingsruimte/vergaderzaal. De studenten komen
terecht in een van de meest levendige wijken
van onze gemeente. Jet Upkot ligt op een

steenworp van het Kardinaal Mercierplein,
met de bib, culturele evenementen en horecagelegenheden, maar ook van het Garcet- en
Koning Boudewijnpark, het René Magrittemuseum, Atelier 34zero,... Met de trein zijn ze
bovendien in nauwelijks 5 minuten in hartje
Brussel.
De komst van deze studenten zal de Dupréwijk ongetwijfeld een extra boost geven. We
heten ze alvast van harte welkom in onze gemeente.

Winnaar fotowedstrijd Jette1090

N

aar aanleiding van de lancering van
onze Facebookpagina Jette1090 organiseerden we een online fotowedstrijd,
met Jette als thema. De foto die de meeste
likes verzamelde won de wedstrijd. Yvan Artunoff kwam als winnaar uit de bus, met 282 likes.
18 (amateur)fotografen waagden hun kans.
Hun foto’s gaven een bijzondere kijk op onze
gemeente. Het ontwaken van de natuur, gestalde fietsen onder een sneeuwtapijt of de
pracht van de Sint-Pieterskerk,... De wedstrijd
leverde enkele mooie beelden op.
De keuze van het publiek viel uiteindelijk op
de foto van Yvan Artunoff. Technisch gezien niet
de meest perfecte foto, maar onder een nachtelijke hemel zien we wel een herkenbaar beeld
van Jette, met de kerktoren en het verlichte station. De winnaar ontvangt een kunstboek als
prijs.

Duurzame ontwikkeling
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Nieuwkomer op Jette Met: Pastati
Maak kennis met de nieuwste aan
winst van Jette Met: Pastati!
Pastati, dat is versbereide pasta,
aangeboden met heerlijke sauzen.
Niet kantenklaar voorverpakt,
maar als doehetzelfpakket aange
boden.

M

et de producten van Pastati kan u
zelf aan de slag in de keuken: je verwarmt de saus, kookt je pasta,
brengt je eigen finishing touch aan en je heerlijke gerecht is klaar om op te dienen. Breng
de zon in je bord en geniet van de pure Italiaanse keuken.

Duurzaamheid
Puur genieten en duurzaamheid, daar
draait het om bij Pastati. En dat is geen loze
belofte maar een concreet engagement. Zo
zijn de verpakkingen van de pasta’s vervaardigd uit suikerriet, een natuurlijk materiaal
dat volledig composteerbaar is.
De pasta wordt gemaakt op basis van biobloem. Hiervoor werkt Pastati samen met een
molenaar die pesticidevrij en met respect
voor de natuur werkt. Deze pastaproducent
maakt er een punt van om al zijn leveranciers
te selecteren op hun duurzame kweek- en
teeltmethoden en werkt zoveel mogelijk met
kleinschalige producenten. Hun pasta wordt
gemaakt in samenwerking met een maat-

werkbedrijf en de verkoop ervan verloopt
rechtstreeks, via buurderijen en duurzame
marktinitiatieven zoals Jette Met.

Najaarsactiviteiten Heymboschsite
Wandeling, animatie en workshop
De Heymboschsite is geklasseerd
als een gebied van hoge biologi
sche waarde en werd in 2015 ver
nieuwd om haar waarde en
biodiversiteit te bewaren.

H

et hele jaar door kan u deze unieke
site bezoeken of deelnemen aan
ouder/kinderworkshops rond de natuur. Dit zijn de activiteiten voor
november/december:

•Zaterdag 18 november
van 14u tot 16u: herfstwandeling
Ontdek samen met natuurgids Bruno Verhelpen de herfstfauna en de wilde vruchten van
de Heymboschsite. Na de wandeling krijg je
een warm drankje aangeboden.

•Zondag 26 november
van 13.30u tot 17u: bouw insecten
hotel (Jeunes & Nature)
Leer verschillende soorten insecten ontdekken en help mee aan de bouw van een onder-

komen voor deze nuttige beestjes. Het resultaat krijgt een plaats op de Heymboschsite.
Vieruurtje aangeboden.
Doelpubliek: ouders en kinderen vanaf 8 jaar

•Zondag 3 december
van 13.30u tot 16u: workshop
‘Natuurlijke remedies’

boschsite. Deze workshop wordt voorafgegaan door een wandeling om de nodige ingrediënten
te
verzamelen.
Vieruurtje
aangeboden.
Om de activiteiten vlot te laten verlopen,
vragen wij u vooraf in te schrijven aangezien
het aantal deelnemers beperkt is.

Maak je eigen huidbalsem en hoestsiroop op
basis van planten die groeien op de Heym-

• Herfstwandeling (18/11)
• Insectenhotel (26/11)
• Natuurlijke remedies (3/12)
Heymboschsite
Wouterspaviljoen (Woutersstraat 12)
Gratis, inschrijven gewenst
Info en inschrijvingen:
ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.03
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18 en 19 november: Oxfam-ontbijten
Heerlijk, eerlijk en bio
De nieuwe editie van de ontbijten
van OxfamWereldwinkels vindt
plaats tijdens het weekend van 18
en 19 november. Een mooie gele
genheid om te proeven van heer
lijke, eerlijke en biologische
voedingswaren uit alle windstre
ken en kennis te maken met een
geëngageerde organisatie.

tonen dat bestaande alternatieven in dit domein (eerlijke, ethische, lokale, bio- of tweedehandskleding) veel duurzamer zijn, zelfs al zijn
ze niet altijd even perfect of kwaliteitsvol.
Daarom lanceert de organisatie een crowdfunding om een gamma eerlijke bio-T-shirts te
lanceren. Door hieraan deel te nemen, geeft u
meteen de organisatie Mila, de Indische partner en leverancier van Oxfam, een financieel
steuntje in de rug.
Meer info over de campagne ‘Een andere
mode is mogelijk’: www.nl.oxfammagasinsdumonde.be (klik op ‘slow fashion’)

D

e Oxfam-ontbijten zijn zoals gewoonlijk een ideaal moment om met het
gezin of vrienden op de barricaden te
staan voor dat soort handel dat mens en natuur vooropstelt. Afspraak dus op zaterdag 18
en zondag 19 november in Jette.

Slow fashion
Dit jaar staan de ontbijten in het teken van
de campagne ‘Een andere mode is mogelijk’.
De term ‘slow fashion’ staat voor mode die

werkt met milieuvriendelijke grondstoffen en
productie- en transportmiddelen, en kleren
produceert onder verantwoorde arbeidsomstandigheden. Oxfam-Wereldwinkels wil aan-

Oxfam-ontbijten
Zaterdag 18 en zondag 19 november 2017
van 8u tot 12u
Wouterspaviljoen
A. Woutersstraat 12
Prijs:
6 ¤ (volwassenen)
4 ¤ (kinderen van 4 tot 12 jaar)

De Week van de Fair Trade
Een (h)eerlijke 10daagse!
De activiteiten in het kader
van de Week van de Fair
Trade, die dit jaar plaatsvond
van 4 tot 14 oktober en eigen
lijk dus 10 dagen duurde,
waren stuk voor stuk een
schot in de roos. Getuige daar
van deze bescheiden fotore
portage…

Leefmilieu

| 15

Thuis composteren
Gemeentelijke premie tot 50 ¤
Van 16 tot 26 november mobilise
ren de Europeanen om de afval
berg te verminderen. En hoewel
deze actie symbolisch beperkt
blijft tot een week, toch zou zo
weinig mogelijk afval produceren
een dagelijkse reflex moeten zijn.
Compostpremie

H

et composteren van organisch afval
vermindert het volume van onze vuilniszakken met ongeveer 30%. Of u
nu een tuin hebt of niet, de mogelijkheden
zijn legio: een compostvat in de tuin, een
compostbak op het appartement, deelnemen
aan een wijkcompost,...

Sinds 2016 moedigt de gemeente Jette via
een compostpremie haar inwoners aan om zelf
te composteren. Dankzij deze premie kunnen
gezinnen die composteren tot 50% van de aankoopprijs van om het even welke individuele
compostvoorziening recupereren. De premie is
beperkt tot 50 ¤. Het aanvraagformulier voor

deze premie kan u downloaden via de website
van de gemeente (www.jette.be) en per e-mail
of per post ingevuld terugsturen naar de dienst
Duurzame
ontwikkeling
Leefmilieu
(ddo@jette.irisnet.be – Wemmelsesteenweg 100).
Wie meer informatie wil over composteren
kan een brochure aanvragen bij de dienst
Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu of zich inschrijven voor de workshop ‘composteren’ op
27 november 2017 (zie p. 16).

U composteert al maar vindt dat u nog te
veel afval produceert? Ontdek op www.noimpactjette.be hoe u actief kan bijdragen tot
het verminderen van de afvalberg.

No Impact Jette
Na duurzame voeding focussen
NIJettenaren zich op energiebesparing
Workshops allerhande

J

NO IMPACT
ETT

I

n oktober hebben 72 gezinnen geprobeerd om duurzame kost te serveren door
hun gewoonten aan te passen en te experimenteren met enkele nieuwe praktijken. Dit
vergde uiteraard een zekere mentaliteitswijziging, maar leidde ook tot een aantal vaststellingen die iedereen van nut kunnen zijn
(meer op www.noimpactjette.be):
• Droog het loof van selder in de oven, maal
het fijn en bewaar het in een glazen bokaal.
Ideaal als kruid op je gerechten. (Isabelle P.)
• Om een vegetarische tabulé zonder gluten te

E

Om ons consumptiepatroon te ver
anderen en zo de impact op het mi
lieu te beperken werkt No Impact
Jette rond verschillende thema’s.
Vorige maand kwam het thema
duurzame voeding naar voor ter
wijl in november de kaart van de
energiebesparing
getrokken
wordt.

bekomen, vervang ik het griesmeel door geraspte rauwe bloemkool en quinoa. Het recept vind je op www.evavzw.be! (Laurence B.)
• Wat met de buitenkant van het verrassingsbrood dat overblijft na een feest? Garneer
de bodem met tomatensaus en maak er een
pizza van! (Nathalie C.)
•…

Je gewoonten veranderen is gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Om de deelnemers hierbij een duwtje in de rug te geven, worden er
tijdens de hele duur van No Impact Jette tal
van workshops georganiseerd. Hier volgt een
greep uit het aanbod (meer op www.noimpactjette.be):
• Hoe voedselverspilling vermijden en je koelkast optimaal gebruiken?
• Vegetarisch koken zonder afval
• Maak je eigen schoonmaakproducten
•…
Meer info: Milieuadviseur
cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03
Volg No Impact Jette online, ook op Facebook!
Op www.noimpactjette.be vind je een schat
aan informatie over het project No Impact
Jette. Je vindt er onder meer alles over de
geplande workshops, recepten, tips, enz.
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Leefmilieu

AGENDA
DUURZAME
ONTWIKKELING
Activiteiten
in het kader van de Zadenbib
In november staat er naast 5
workshops ook een geleid bezoek (FR) aan een champignonkwekerij op het programma.
• Workshop
‘Thuis composteren’ (FR)
13 november, van 19u tot 21u
Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6 (J.
Verdoodtzaal – 2de verdieping)
Gratis, inschrijven verplicht
(ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.03)
• Workshop ‘Op ontdekkingstocht naar de bijen en hun rol
voor de biodiversiteit’ (FR, NL
ondertiteld)

15 november, van 19u tot 21u
Nederlandstalige bibliotheek
(J. Verdoodtzaal – 2de verdieping)
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis, inschrijven verplicht
(ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.03)
• Workshop over het thema
‘Initiatie permacultuur’ (FR)
20 november, van 19u tot 22u
(inclusief broodjesmaaltijd)
Nederlandstalige bibliotheek
(J. Verdoodtzaal – 2de verdieping)
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis, inschrijven verplicht
(ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.03)

• Workshop ‘Composteren’ (NL)
27 november, van 19u tot 21u
Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6 (J.
Verdoodtzaal – 2de verdieping)
Gratis, inschrijven verplicht
(www.jette.bibliotheek.be)
• Geleid bezoek aan de
champignonkwekerij
‘PermaFungi’ (FR)
8 november, van 19u tot 22u
Thurn & Taxis (plaats van afspraak wordt meegegeven bij
inschrijving)

H

et principe van een zadenbib is eenvoudig: iedereen kan er gratis
zaden meenemen, dus zonder
uitleentermijn of boete. De zadenbib is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De enige
voorwaarde is dat je, indien mogelijk, de zaden die je ontleent na
de oogst opnieuw binnenbrengt
in de bib, om zo een uitgebreide
zadencollectie samen te stellen.
Zin om de biodiversiteit een
duwtje in de rug te geven? Maak

dan wat tijd vrij voor de zadenbib
en neem contact op met de organisatoren. De vrijwilligers komen
een keer per week, op donderdagmorgen, samen. Zij verdelen
de zaden in zakjes, maken etiketten, zoeken informatie op over
de zaden,…
Meer info:
ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.03

• Workshop ‘Permacultuur’ (NL)
4 december, van 19u tot 22u
(inclusief broodjesmaaltijd)
Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6 (J.
Verdoodtzaal – 2de verdieping)
Gratis, inschrijven verplicht
(www.jette.bibliotheek.be)

Workshops ‘Telen in de stad’
In het kader van de reeks
‘Telen in de stad’ organiseert
Leefmilieu Brussel, in samenwerking met de gemeente en
het OCMW, in oktober volgende workshop:

Zadenbib zoekt vrijwilligers
De Nederlandstalige biblio
theek van Jette is op zoek
naar vrijwilligers om het
dagelijks beheer van de za
denbib op zich te nemen.

Gratis, inschrijven verplicht
(ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.03)

• Workshop ‘Mijn fruittuin’ (FR)
23/11, van 18u tot 21u
Gemeentelijke
dienst Beplantingen
Laarbeeklaan 120
Gratis, inschrijven verplicht
(milieuadviseur
cmeeus@jette.irisnet.be
02.422.31.03)

‘Incredible edible’
met wilde planten
Het sociale en duurzame ini
tiatief ‘Incredible edible’
vindt meer en meer navol
ging in onze gemeente. In
vier Jetse straten worden
binnenkort bakken geïnstal
leerd voor het verbouwen
van uitsluitend wilde plan
ten die daarna onder elkaar
verdelen zullen worden.

D

e bewoners van de Werriestraat, de Van Huynegemstraat,
de
Van
Bortonnestraat en de Vandenschrieckstraat hebben in het kader
van het gemeentelijk project ‘Naar
een nieuwe voedingscultuur in

Jette’, gesubsidieerd door Leefmilieu Brussel, beslist om in een ‘Incredible edible’-filosofie wilde
planten (paardenbloem, netel,…) te
kweken.
Daarom worden op 12 november,
van 13u tot 16u, vijf bakken geïnstalleerd waarin het onkruid, want
dat zijn wilde planten in se, moet
gedijen. De bedoeling is om de
smaak van deze vergeten en vaak
misprezen natuurlijke groenten te
herontdekken.
De achterliggende doelstellingen van dit burgerinitiatief blijven het opnieuw toe-eigenen van
de openbare ruimte en de sociale
banden aanhalen.

Samenleving
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Van 3 tot 18 november 2017

11.11.11-actie
11.11.11 verdedigt het respect voor
fundamentele individuele en col
lectieve rechten met vuur, en dat
via sensibiliseringscampagnes en
fondsenwerving zoals de 11.11.11
actie, die dit jaar plaatsvindt van 3
tot 18 november.

M

et de opbrengst van de 11.11.11-actie financiert de gelijknamige organisatie
elk jaar actieprogramma’s en ontwikkelingsprojecten in Afrika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië. De
campagne van dit jaar heeft als overkoepe-

lend thema ‘voor een rechtvaardig migratiebeleid’, een alternatief met een langetermijnvisie. De leden en partners van 11.11.11 zetten
zich in om ongelijkheden uit de wereld te helpen, zodat iedereen waardig kan leven waar
hij wil. Om conflicten aan de grenzen te vermijden, eisen ze veilige migratieoplossingen
die bovendien wettelijk geregeld zijn. Ze strijden voor gelijke rechten om zo de sociale cohesie te versterken en een einde te stellen
aan vooroordelen, veralgemeningen en discriminatie. Tot slot staan ze ook op de barricaden voor sociale rechten voor iedereen –
autochtoon of migrant – in het Noorden én in
het Zuiden.

10 en 11 november 2017
Eerbetoon over de generaties heen
De Eerste en Tweede Wereldoorlog
eisten ook in onze contreien veel
slachtoffers. Hoewel deze oorlogen
respectievelijk 99 jaar en 72 jaar ge
leden eindigden, blijft het belangrijk
om de gesneuvelden en overige
slachtoffers te herdenken. Op 10 en
11 november wordt er aan hen hulde
gebracht, onder meer door leerlin
gen van de Jetse scholen.

O

p 10 november herdenkt de gemeente Jette traditiegetrouw de
gesneuvelden en de slachtoffers van
de 2 wereldoorlogen. Ook dit jaar zal dit eerbetoon bijgewoond worden door een indrukwekkende delegatie van zowat 500
schoolkinderen. Dit eerbetoon over de generaties heen start op het Kardinaal Mercierplein, waarna de stoet verschillende
symbolische herdenkingsplaatsen in onze gemeente aandoet. Deze serene optocht wordt
begeleid door de harmonie en geëscorteerd
door de politie, het bestuur van de Nationale
Strijdersbond van België en de autoriteiten.

Plechtige fakkeltocht
Op 11 november zal de traditionele plechtige fakkeltocht plaatsvinden. Deze organisatie 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.
Wie wil deelnemen aan deze herdenking, kan
zich op 11 november om 13u op het Kardinaal
Mercierplein aansluiten bij de optocht.

Bent u ook van mening dat het de verkeerde
kant op gaat met deze planeet? Wil u het tij
helpen keren en werken aan een rechtvaardiger wereld? Neem dan deel aan de 11.11.11-actie
en koop producten ten voordele van de organisatie!
Meer info: www.11.be

Het Jetse Repair Café
zoekt versterking!
Na 3 jaar uitstekende en trouwe
dienst zijn de vrijwilligers van het
Repair Café toe aan versterking.
• Als naaien je in de vingers zit
• Als je een geboren fietsmecanicien bent
• Als je een kei bent in informatica of
elektronica
• Als je bedreven bent in het repareren
van kleine huishoudtoestellen
• Als je liever iets herstelt in plaats van
het weg te gooien
• Als je er van houdt om een ploeg te leiden of liever instaat voor het onthaal
• Als je graag iemand een dienst bewijst
en gruwt van overconsumptie…
Kom dan naar het Repair Café dat je elke
4de zondag van de maand met open
armen zal ontvangen op de de Smet de
Naeyerlaan 147.
Meer info:
afnicolay@jette.irisnet.be - 02.422.31.02
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Senioren

Zilver, goud, orchidee, diamant, briljant
Naar jaarlijkse traditie organiseerde de gemeente Jette begin oktober een feest voor de jubilarissen onder haar inwoners. Sinds vorig jaar
worden ook de echtparen die hun zilveren bruiloft vieren in de bloemetjes gezet, en die kwamen voor de middag aan beurt. Na de middag
maakten de koppels met meer dan 50 jaar op de echtelijke teller hun opwachting in de Gemeentelijke feestzaal om een gepersonaliseerd
geschenk en een aandenken in ontvangst te nemen en te poseren voor een individuele foto en de traditionele groepsfoto achteraf.

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

Gouden bruiloften

Mr. en Mevr. Peters-Cardinal

Mr. en Mevr. Cogo-Watillon

Mr. en Mevr. Vermeiren
(ere-schepen)-Corne

Senioren
30 november 2017

Seniorensalon
Goed nieuws voor de Jetse senio
ren: na het succes van de eerste
twee edities, wordt het Senioren
salon dit jaar opnieuw georgani
seerd. Dit tweetalig initiatief slaat
op 30 november zijn tenten op in
de Gemeentelijke feestzaal en zal
er naast koffie en gebak vooral
veel informatie serveren.

L

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

om 14.30u en is er een van professor Wim Distelmans over de ‘Mogelijkheden voor een
waardig levenseinde’. De Franstalige lezing
gaat over diefstallen met list en inbraak en
wordt gegeven door een vertegenwoordiger
van de dienst Stadspreventie.
Om de innerlijke mens te versterken zijn er
uiteraard broodjes en gebak voorzien aan democratische prijzen. Kortom, alle ingrediënten zullen aanwezig zijn om er een gezellige
namiddag van te maken!
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16 november 2017

Seniorenuitstap
De mooiste Brusselse
metrostations
Om de zoveel tijd nemen we de metro
zonder echt aandacht te schenken aan de
decoraties die de metrostations sieren.
80 kunstwerken geven al 40 jaar een
eigen karakter aan die Brusselse metrostations. Belgische kunstenaars mochten
hun verbeelding gebruiken om hun eigen
sfeer op te roepen. We zien dan ook
kunstwerken in verschillende stijlen, materialen, volumes en thema’s.
Op 16 november brengen de Jetse senioren een bezoekje aan een aantal van de
mooiste Brusselse metrostations. Vrijblijvend kan u deelnemen aan de lunch waar
u alles verneemt over kleine en grote histories uit Brussel-Stad en haar centrum.
Het verloop van de dag ziet er als volgt uit:

Infostands en lezingen
Het Seniorensalon vindt plaats op donderdag 30 november 2017, van 12 tot 16.30 uur.
Op diverse infostands zal u er terecht kunnen
voor informatie en antwoorden op al uw eventuele vragen rond activiteiten voor senioren,
sociale zaken, rechten, paramedische hulp,...
Op het programma staan ook twee lezingen
die plaatsvinden in de nabijgelegen Nederlandstalige bibliotheek (J. Verdoodtzaal, 2de
verdieping). De Nederlandstalige lezing start

Seniorensalon
Donderdag 30 november 2017,
van 12u tot 16.30u
Gemeentelijke feestzaal (lezingen in Nederlandstalige bib, Kardinaal Mercierplein 6)
Kardinaal Mercierplein 10
Gratis
Toegankelijk voor personen met beperkte
mobiliteit
Meer info: 02.423.12.67

• Start bezoek: 10u
• Koffiepauze: 11.30u
• Middaglunch: 13u
Inschrijven voor deze seniorenactiviteit
kan van 23 oktober tot 6 november, telefonisch via 02.423.12.67 of via e-mail naar
cademeyer@jette.irisnet.be. Bij uw inschrijving kan u aangeven of u al dan niet de
lunch wil gebruiken.
Bezoek Brusselse metrostations
Donderdag 16 november 2017
Prijs : 13 ¤ (metro, gids en rondleiding inbegrepen, middaglunch niet inbegrepen )
Meer info: Carmen Demeyer
02.423.12.67 – cademeyer@jette.irisnet.be

Seniorenreis Rhodos
Het ging er gezellig aan toe tijdens de seniorenreis naar Rhodos, eind september,
begin oktober. Deze foto getuigt alvast
van een optimale groepsgeest!
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Jette, een bruisende gemeente

Ploef Plus On est de Fous
Novembermaand even gevarieerd als een kleurenpalet in de herfst…
PikniK

Expo
Zondag 5 november
Vernissage ‘Aquarellen van olieverf op hout’
van Pierre Wintgens
Deze landschaps- en portretschilder haalt zijn
inspiratie bij de Chinees-Taoïstische schilders-filosofen en de Engelse meesters van de 18de en
19de eeuw, zoals Turner, Constable, Hogarth,…
Gebiologeerd als hij is door de natuurelementen, doorkruist Pierre Wintgens onvermoeibaar
en met nieuwsgierige blik de natuur. Hij slaagt
erin zowel kracht als rust uit te drukken via de
techniek van het schilderen met olieverf. Dankzij deze techniek slaagt hij erin zijn expressie
kracht bij te zetten, terwijl het houten materiaal
een oneindige bewegingsvrijheid biedt.

geluiden worden in de eerste plaats opgevangen
via het gehoor, maar daarnaast wordt ook elke
cel, elk bot, elk orgaan, elke vezel erdoor geraakt. Het volstaat te kijken naar de golven in
een glas water vlakbij een zingende stem om de
impact van geluiden op ons lichaam te bevatten…”
Nicolas Sols, psycho-spiritueel begeleider,
haalt helende geluiden en gezangen, afkomstig van het sjamanistisch patrimonium van de
mensheid, in je naar boven.
Meer info en reservering:
info@nicolassols.com

PikniK

Gezelschapsspelen
Zondag 12 november, van 14u tot 18u

PikniK
Workshop

Tango

‘Ik laat mijn gezang op de
wereld los’

Zondag 19 november

Zaterdag 11 november, van 10u tot 17u
“Zingen is een krachtige manier om energie en
informatie over te brengen. Deze informatie
wordt overgebracht via het hele lichaam. Deze

verhalen verzameld en vormgegeven door
Véronique Côté en Steve Gagnon in ‘Chaque
automne j’ai envie de mourir’
16u: Concert Sonico
Sonico brengt hulde aan het repertoire van
de onterecht vergeten componist Eduardo
Rovira. Rovira wordt beschouwd als ‘de andere Piazzolla’, door zijn belangrijke bijdrage
aan de opkomst van de hedendaagse tango
tijdens de avant-gardeperiode van Buenos
Aires eind jaren ’50.
Het emotionele spectrum van Rovira gaat van
extreme passie en intense lyriek tot lusteloze
kalmte. Ontdek de echte essentie van de tango!

15.30u: Finissage
Pierre Wintgens nodigt iedereen uit op de finissage van de expo ‘Aquarellen van olieverf
op hout’
14.30u: Lezing door Gautheir Flemal over

Concert
Dinsdag 28 november
20u: Concert ‘La Voix des Ancêtres’
‘Chant et sons de guérisons’, door Nicolas
Sols
Meer info en reservering:
info@nicolassols.com

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

Geslaagde editie Klet’Mar Jette
Eind september lokte de culturele
driedaagse van Klet’Mar Jette een
heel weekend lang heel wat cul
tuurliefhebbers. De bezoekers ge
noten er van het ruime aanbod aan
concerten, voorstellingen, work
shops, expo,...

K

let’Mar Jette wil de rijkdom tonen van
het lokale culturele leven en is daar
dit jaar voor de tweede keer op rij
mooi in geslaagd. 3 dagen lang vonden er in
de gebouwen en de tuin van Atelier 34zero allerhande culturele activiteiten plaats, voor elk
publiek en voor elke leeftijd.
Op vrijdag 29 september werd ’s namiddags het startschot gegeven met het optre-

den van de Jettenaar Nico Di Santy. ’s Avonds
opende de expo met lokale kunstenaars, gecombineerd met muzikale intermezzo’s. Het
hoogtepunt van de avond, en misschien wel
van het hele weekend, was de Play-in, waarbij
tientallen muzikanten, voornamelijk cellisten,

samen verschillende stukken speelden onder
regie van Stijn Kuppens. Het was adembenemend om te merken hoe de symfonie geen
kakofonie werd.
Zaterdagnamiddag richtte zich voornamelijk op de gezinnen en op de kinderen, met ondermeer een initiatie ukelele of een workshop
vliegertjes maken. Maar ook de slamcompetitie, met deelnemers van Charleroi tot Kortrijk, maakte indruk. ’s Avonds liet het prettig
gestoorde Borokov de sfeervol versierde tuin
kolken met zijn klezmermuziek.
Op zondag werd de driedaagse op een iets
rustigere toon beëindigd, met de klassieke concerten van de beide Jetse academies en van
Klassiek in de Abdij, dat voor de gelegenheid
op verplaatsing speelde. Een mooie afsluiter
van een bijzonder geslaagd cultureel weekend.

Jette, een bruisende gemeente
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8 december 2017 : Gospelconcert

Gala James & Gospel Sound Music Singers
Kerstmis komt eraan en dus ook
het traditionele Gospelconcert in
de Jetse SintPieterskerk. Dit jaar
krijgt u vast en zeker de handen op
elkaar voor Gala James en het en
semble ‘Gospel Sound Music Sin
gers’, een zinderend gospelkoor
met pop en jazzaccenten.

G

aelle Lauret, de echte naam van Gala
James, combineert in haar muziek invloeden van haar ‘black gospel’ roots
met pop en jazz uit haar jaren in Los Angeles
waar ze werkte met haar mentor Andraé
Crouch, vocaal arrangeur van Michael Jackson. Op een cultuuroverschrijdende, warme
en spontane manier brengen Gala James en
het ensemble ‘Gospel Sound Music Singers’
hun muzikale rijkdom met een hoog authenticiteitgehalte. Met hun kleurrijke klanken en
dito toga’s voeren de leden van deze interculturele bende je mee op het aanstekelijke
ritme van dit vurig en vrolijk universum. Van
het traditionele gospelrepertoire tot het meer
moderne werk, Gala James lijkt er een erezaak van te maken om het publiek telkens
weer te inspireren en onder te dompelen in
de magie van het moment.

Afspraak op 8 december voor een avond vol
energieke, emotionele en hoogstaande gospel
voor geoefende en minder geoefende oren!

Gospelconcert
Gala James & Gospel Sound Music Singers
Vrijdag 8 december 2017 om 20u
Sint-Pieterskerk – Kardinaal Mercierplein
Prijs: 10 ¤ (gratis voor -12 jaar)
Reserveringen:
dienst Franstalige cultuur – 02.423.12.66

2 december 2017

De Sint in Jette

O

p 2 december komt de Sint langs
voor de Jetse kinderen. Vanuit het
gemeentelijke treintje zal hij iedereen toewuiven. Op zijn rit zijn twee stopplaatsen voorzien: het Kardinaal Mercierplein en
de parking van Colruyt.
Vele kindjes zitten al vol ongeduld te wachten tot de Sint opnieuw zijn opwachting maakt.
Kort voor hij zijn ronde maakt over de daken
om de kleintjes blij te maken met allerlei cadeautjes, komt de brave man langs in Jette.
Op zaterdag 2 december ontmoet de Sint
de Jetse kindjes. Samen met zijn pieten
maakt hij die namiddag in het gemeentelijke

treintje een tocht door Jette. Zijn eerste halte
is gepland om 15u op het Kardinaal Mercierplein. Daarna trekt hij samen met zijn trouwe
helpers naar de Colruytparking op de Leopold Istraat, waar het gevolg rond 17u zijn opwachting maakt. Meteen de gedroomde kans voor
de kindjes om Sinterklaas er nog even aan te
herinneren wat precies hun favoriete cadeautje ook alweer is.
Bezoek Sinterklaas
2 december 2017
Kardinaal Mercierplein (15u)
Colruytparking – Leopold I-straat 511 (17u)

22 |

Jette, een bruisende gemeente
2 december 2017

Meesterwerk ‘Die Schöpfung’ van Haydn
in de Sint-Pieterskerk
Die Schöpfung is hét meesterwerk
van de diepgelovige Joseph Haydn.
Zijn expressieve muzikale versie
van het Bijbelse scheppingsverhaal
laat niemand onberoerd. Op zater
dag 2 december kan u in de Sint
Pieterskerk genieten van deze
klassieker uit de klassieke muziek.

H

et oratorium wordt gebracht door
het Carmina Kamerkoor & Clari Cantores in samenwerking met Frascati
Symphonic. Het belooft een adembenemende
uitvoering te worden, met een koor van 75
zangers, een symfonisch orkest van zowat 40
muzikanten en drie solisten met internationale faam: Dagmara Dobrowolska, Reinoud
Van Mechelen en Kris Belligh. Samen brengen
ze met ‘Die Schöpfung’ van Haydn een meesterwerk dat in zijn tijd (+- 1798) een gigan-

tisch succes kende en in heel Europa werd uitgevoerd. Een niet te missen afspraak voor
liefhebbers van klassieke muziek en muziekliefhebbers tout court.
Info en tickets:
cultuur@jette.irisnet.be – 02.422.31.80

Die Schöpfung van Haydn
Door het Carmina Kamerkoor & Clari Cantores in samenwerking met Frascati Symphonic
Zaterdag 2 december om 16u
Sint-Pieterskerk – Kardinaal Mercierplein
Toegang: 18 ¤ VVK – 22 ¤ kassa

2 december 2017

Galaconcert ‘The Musical Cruise’
door de Koninklijke Filharmonie
Jaarlijks brengt de Jetse Konink
lijke Filharmonie een eindejaars
concert in de Heilige Clarakerk. Dit
jaar kan u alvast zaterdagavond
2 december in uw agenda noteren.

D

e Filharmonie voorziet dit jaar een
heuse muzikale cruise die van start
gaat in Venetië. Elke denkbeeldige
ankerplaats zal vergezeld worden van een
muziekstuk uit het betrokken land. Zo brengt
het galaconcert u langs allerhande havens
aan de Middellandse Zee. Een muzikale ontdekkingstocht die een streepje zon brengt
vooraleer we de kille winter induiken.
Reserveer uw ticket (15¤) voor 24 november,
door een overschrijving op het rekeningnum-

mer IBAN BE96 4370 1039 5105 (BIC : KREDBEBB), op naam van de Koninklijke Filharmonie van Jette, met als communicatie
‘Galaconcert XX plaatsen’. De kaarten zullen
op uw naam klaar liggen aan de ingang.

Galaconcert ‘The Musical Cruise’
door de Koninklijke Filharmonie
Zaterdag 2 december 2017 om 20u
Heilige Clarakerk
J. De Heynlaan 104
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3 december 2017

Klassiek in de Abdij

Nikolaas Kende & Jolente De Maeyer
Zin om te genieten van meeslepende sonates en suites van Stravinsky, Mendelssohn
en Beethoven, gebracht door een talentrijke violiste en pianist?
Dan moet u op zondag 3 december afzakken naar de Abdij van Dielegem voor het
concert van Nikolaas Kende en Jolente De Maeyer.

H

et nieuwe seizoen van Klassiek in de
Abdij kent alweer een groot succes.
Zo is het concert van Duo Hallynck
op 5 november uitverkocht. Geen nood, een
maand later, op zondag 3 december, staan
met pianist Nikolaas Kende en violiste Jolente
De Maeyer opnieuw twee toppers in de Abdij
van Dielegem.
Het duo met Jolente De Maeyer op viool en
Nikolaas Kende op piano werd opgericht in
2003. Beide muzikanten waren elk apart reeds
succesvol in internationale wedstrijden zoals
de Elizabethwedstrijd en traden reeds vaak op
als solisten. Als duo speelden ze veelvuldig in
binnen- en buitenland, met onder meer twee
concerttournees in de Verenigde Staten. In

2015 bracht het duo haar debuut-cd Kreutzer
Sonata uit, die lovende kritieken kreeg in de
pers. “De Maeyer die door Klara werd bekroond voor haar technisch hoogstaand en artistiek inspirerend vioolspel, beheerst deze
sonate helemaal met een volle krachtige toon,
loepzuivere akkoorden en een dito intonatie.”
“Kamermuziek om te savoureren.”
De grootse en meeslepende Kreutzer Sonata
van Ludwig Van Beethoven staat ook in Jette
op het programma, samen met de Sonate in f
klein van Felix Mendelssohn en de Suite italienne van Igor Stravinsky.
Haast u als u zich een vroeg muzikaal sinterklaascadeau wil doen. De tickets vliegen de
deur uit.

Nikolaas Kende & Jolente De Maeyer
3 december 2017 om 11u
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14
Met receptie en kinderopvang
Info en tickets:
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65
Tickets :
10 ¤ / 5 ¤ (-12, +65 & Jetse Academie)

Het concert van Duo Hallynck op 5 november is uitverkocht. U kan zich op zondag 5 november vanaf 10u ter plaatse in
de Abdij van Dielegem inschrijven op een
wachtlijst.

24 |

Jette, een bruisende gemeente

Van 21 november tot 19 december 2017

Openluchttentoonstelling
René Magritte in het Garcetpark
Op dinsdag 21 november, de ge
boortedatum van Magritte, start in
het Garcetpark de fototentoonstel
ling ‘Tekens van leven’ rond René
Magritte. Deze expo vormt het
eindpunt van de herdenking van de
50ste overlijdensdatum van deze
beroemde surrealistische schilder.

H

et René Magritte Museum, in de Esseghemstraat 135, wou het leven van
de wereldberoemde schilder op een
originele manier belichten. Via een mooi
vormgegeven fototentoonstelling wordt het
grote publiek dichter bij de kunstenaar gebracht. Nadat deze panelen een tocht doorheen Brussel maakten, op andere plekken die
belangrijk waren in het leven van Magritte,
eindigen ze in Jette, waar René Magritte een

groot deel van zijn leven doorbracht en het
grootste deel van zijn meesterwerken
maakte.
Aan de hand van 21 unieke foto’s en gedetailleerde uitleg krijgen we een overzicht van
de levensloop van de kunstenaar. Van zijn
jonge jaren, met de zelfmoord van zijn moeder, langs de ontmoeting met zijn muze Georgette of de tentoonstellingen in het casino
van Knokke of New York, tot de laatste dagen
van zijn leven. Een gedroomde gelegenheid
om het leven te ontdekken van deze wereldberoemde Jetse kunstenaar.
Fototentoonstelling René Magritte
Tekens van leven
Van 21 november tot 19 december 2017
In het Garcetpark
Tussen het Kardinaal Mercierplein
en de G. Van Huynegemstraat

25 november 2017: Nest
Nieuwe reeks Kidsconcerten
Op zaterdag 25 november start de
nieuwe reeks Kidsconcerten, af
wisselend in het Centre culturel en
Gemeenschapscentrum Essegem.
4 concerten op kindermaat, waar
bij ‘Nest’ de spits afbijt.

D

e Kidsconcerten verwelkomen gezinnen met kinderen (en grootouders) op
zaterdagochtend om 11 uur met een
klassiek muziekconcert specifiek op kinderen
gericht.

Poëtisch muziektheater
De
poëtische
muziektheatervoorstelling ‘Nest’ is bestemd voor kinderen van 6
maanden tot 3 jaar. In een groot gezellig rond

Noteer ook alvast ‘Woei!’ op 9 december in
GC Essegem, ‘Le jouet musical’ op 10 maart in
het Centre culturel en ‘Face à Face – duo laterna magica’ op 24 maart in GC Essegem.
Kids Concert - Nest
Zaterdag 25 november 2017 om 11u
Centre Culturel
de Smet de Naeyerlaan 145
Tickets : 6 ¤
nest gaan een violiste en een zangeres op muzikale ontdekkingstocht. Ze zoeken de veilige
nestwarmte op om hun ei uit te broeden, te
dromen van eenden en te kwetteren als vogels.
Ze leren vallen, opstaan en weer uitvliegen. Na
de voorstelling (35’) kunnen de allerjongsten
zelf het nest ontdekken.

Info en reserveringen:
Centre Culturel de Jette
02.426.64.39
www.ccjette.be
GC Essegem
02.427.80.39
www.essegem.be
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11 november 2017

Wereldmuziek op Jam’in Jette Indoor
Jam’in Jette vormt het grootste festival in Jette, dat zelfs tot ver buiten onze gemeentegrenzen bekend is. Op 11 november kan u in het Centre Armillaire genieten van
de indooreditie van dit wereldmuziekfestival.

ereldmuziek, fantastische sfeer, betaalbare prijzen en lekker eten vormen de vaste ingrediënten van
Jam’in Jette en Jam’in Jette Indoor. Ook deze
13de editie belooft een kleurrijke muzikale invasie te worden, met 6 groepen op 2 podia.

W

Keyaki (23u)

Indigo Mango (19.15u)

Phoenician Drive (23.45u)

De jonge, talentrijke muzikanten van Indigo
Mango brengen energieke soul/funk en zijn
beïnvloed door Allen Stone, Jamie Lidell, Hiatus Kaiyoté, Jack Garratt,…

Het jonge sextet Phoenician Drive is ongetwijfeld de meest opwindende Brusselse psychedelische band van het moment. Een
meeslepende muzikale reis langsheen het
Midden-Oosten, Afrika en Oost-Europa, ondersteund door groovy ritmes. De perfecte afsluiter voor het muzikale feest van Jam’in
Jette Indoor 2017.

Wereldmuziek gaat verder dan Afrikaanse ritmes. Dat bewijst de Japanse Keyaki. Als eenmansorkest, ondermeer uitgerust met een
didgeridoo, brengt hij een tribale vorm van
trance.

Atomic Spliﬀ (20u)
De Luikse reggaegroep Atomic Spliff balanceert tussen rootsreggae, raggamuffin en rub
a dub. Ze behoren tot de voortrekkers van de
nieuwe Belgische reggaegeneratie. Met hun
originele sound en aanstekelijke energie zullen ze de tent, figuurlijk, in brand steken.

Gansan (21u)
6 muzikanten uit 4 windrichtingen verzamelden zich rond de universele taal van de mu-

ziek. Het spelplezier spat er af tijdens hun
magische concerten.

Marabout Orkestra (21.45u)
Hou je vast, Marabout Orkestra brengt afrobeat/ethiofunk/psychetouareg. Kortom, deze
Franse groep brengt een mengelmoes van het
beste dat het donkere continent te bieden
heeft. De kopersectie zorgt voor een creatieve, bijzonder dansbare patchwork.

Jam’in Jette Indoor
11 november 2017 vanaf 19u
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 145
Toegang: 8 ¤ (geen reservaties mogelijk)
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Jetse Academie
Publieke novemberactiviteiten samengebald in 1 week
De Jetse Academie startte dit
schooljaar met een record aantal
leerlingen. Meer dan 520 jongeren
en volwassen laten er dit school
jaar hun creativiteit de vrije loop in
de domeinen muziek, woord en
dans. Daarnaast verwelkomt de
academie talrijke jonge kinderen in
een vernieuwd initiatieaanbod met
‘Knutselen met woorden’, improvi
satie, kinderkoor en kleuterdans.

H

oewel het schooljaar nog jong is, lieten leerlingen en leerkrachten al het
beste van zichzelf zien in enkele toffe
optredens. De klassen cello en pop/jazz
brachten het publiek van Klet’Mar Jette in
Zuid-Amerikaanse sferen. Eveneens op dit gezellige festivalletje bundelden een 60-tal leerlingen en leerkrachten samen met de blazers
van de Koninklijke Filharmonie en andere enthousiaste Jetse muzikanten hun krachten in
een spectaculaire Play-In.

Drukke novemberagenda
Ook in de maand november heeft de Jetse
Academie een volle concertagenda. Zo krijgen de celloleerlingen op 8 november in de
Abdij van Dielegem de kans om samen met de

Italiaanse pianovirtuose Alice Di Piazza te
musiceren in een workshop rond muzikale expressie. Ook tijdens de laatste week van november staan er talrijke evenementen op het
programma in de abdij. Maar ook jeugdhuis
Activiteiten in de Abdij van Dielegem:
(Tiebackxstraat 14)
• Concert vioolklas
Woensdag 22 november om 16u
• Concert “Kamermuziek Jong Vlaanderen” met laureaten Cantabilewedstrijd
Zondag 26 november om 15u
• Pianoconcert
Maandag 27 november om 18.30u

Nijntje in de Jetse bib

K

en jij haar? Nijntje? Het witte konijntje
uit de peuterboeken van Dick Bruna?
De Brusselse bibliotheken en Mercis
Publishing (uitgever van het werk van Dick
Bruna) organiseren van 4 november tot 30
november in 4 Brusselse Nederlandstalige bibliotheken een expositie over Nijntje en haar
vriendinnetje Nina. En dus ook in Jette. Je
kan Nijntje komen bewonderen tijdens de gewone openingsuren van de bib en een gratis
boekje afhalen in de jeugdafdeling (zolang de
voorraad strekt). Op woensdag 22 november
om 15u is er een meertalig voorleesuurtje in
het Arabisch en wordt er ook een boekje van
Nijntje voorgelezen.

© Mercis bv

Expo Nijntje
Van 4 tot 30 november 2017,
tijdens de openingsuren van de bib
Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6

De Branding krijgt bezoek van de Jetse Academie, met name van de klassen pop/jazz die
er op woensdag 29 november concerteren.
Het gloednieuwe cross-over combo met klassieke blazers geeft er zijn debuut.
• Gevarieerd concert met klarinet,
blokfluit, trompet, piano en cello
Woensdag 29 november om 19u
• Griezelavond met de woordklas
Donderdag 30 november om 18u
Activiteit in Jeugdhuis De Branding:
(Kardinaal Mercierplein 28)
• Optreden klassen pop/jazz
Woensdag 29 november om 20u

JETSE ACADEMIE

MUZIEK WOORD DANS

Muziek op schoot
Op 19 november kan je jezelf en je kleine uk
onder professionele begeleiding laten onderdompelen in een wereld van muziek. Je
leert samen dansen, zingen en instrumenten ontdekken. Meteen ook de ideale gelegenheid om kennis te maken met de babyen peuterhoek in de bibliotheek.
Wacht niet te lang om je in te schrijven, want
er is slechts plaats voor maximum 15 kinderen en 15 volwassenen (1 ouder per kind).
Muziek op schoot
Zondag 19 november 2017, van 10u tot
10.45u (peuters van 1 tot 2 jaar) of van 11u
tot 11.45u (peuters van 2 tot 3 jaar)
Kardinaal Mercierplein 6 - Gratis
Inschrijvingen: www.jette.bibliotheek.be
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GC Essegem Jette

Programma

Uit de Veren:

Muziek

Het Circus van Ooit (3 - 9 jaar)

Kids concert: WOEI !

Zondag 19 november om 10.30u

Zaterdag 9 december om 11u30

Welkom in het circus van Ooit!
Drie dames, geen leeuwen of olifanten, trampolines of vangnet. En toch is het circus bijzonder.
De stunts zijn zonder gevaar, bij de tovertrucs
is alles zichtbaar, de dierenacts zijn zonder
dieren. Alles wat zij doen, doen wij ook als we
zelf circus spelen. Maar zij doen het met overtuiging, met hart en ziel en veel humor!
Prijs: 6 ¤ volwassenen - 4 ¤ kinderen tot 12
jaar - 2 ¤ Paspartoe aan kansentarief

adopteert. Vijfentwintig jaar later gaat hij op
zoek naar zijn familie.
Een ontroerende en oprechte film over adoptie. Nicole Kidman ontroert als adoptiemoeder Sus. (De Morgen)
Prijs: 5 ¤ volwassenen - 2 ¤ Paspartoe aan
kansentarief

Theater

Apéroclyps
Zaterdag 2 december om 20u
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Voor kinderen van 1 tot 4 jaar
Alle hoeken van de kamermuziek
Een woordloze voorstelling.
Drie muzikanten blazen je naar een warme
wereld van adem en wind.
Een wereld waar ze alleen de taal van de muziek spreken en waar elk briesje verandert in
prachtige klanken: een zuchtje door je haar,
het opblazen van een zwembandje en zelfs je
papa die niest.
Prijs: 6 ¤

Koken

Koken in de herfst:
Oude tijden
Dinsdag 21 november om 18.30u
Op zoek naar hartverwarmende herfstschotels? In de laatste van deze reeks maken we
3 gerechten uit oude tijden: preisoep, Romeinse stoverij, chocomousse en saffraanmousse. Smakelijk!
Prijs: 20 ¤ - 15 ¤ leden Gezinsbond Jette

Film

FilmLOKAAL: Lion
Donderdag 30 november om 20u
Een vijfjarige Indische jongen raakt zijn broer
kwijt in een station en stapt per ongeluk op
een trein die hem duizenden kilometers verder voert. Hij zwerft door de straten van Calcutta, tot een Australisch koppel hem

Gemeenschapcentrum
Essegem
Met Emilie Van Daele & Dave Boussé
Apéroclyps gaat over het einde van de beschaving.
Over een wereld die met het grootste gemak
uit elkaar valt.
Twee zielen dolen door dit tijdperk, elk met
hun hoop, verdriet en verwachtingen. Een
stuk over overleven en keuzes maken, over
wie we willen zijn en over opnieuw te beginnen.
Leren we uit het verleden of begint alles gewoon opnieuw?
Prijs: 6 ¤

Leopold I-straat 329
02.427.80.39
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.

Béatrice Francq
Creatieve dame op zoek naar harmonie
In enkele woorden
Béatrice Francq is opvoedster en psychomotorisch therapeut van opleiding. Vlak na haar
studies werd ze blind. Daarna werd ze actief
in het verenigingsleven, begon ze zich te verdiepen in relaxatiemethodes en volgde ze een
cursus verhalen vertellen, een avontuur dat
uitmondde in de creatie van haar eigen vzw
‘Sources d’harmonie’. Dynamisch en opgewekt als ze is, heeft ze het hart op de tong en
zit ze boordevol creatieve ideeën en projecten voor haar gemeente. spoorweg.

vraag en aantwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
Ik woon er pas sinds 2015, maar ik kom er al
sinds 2002, vooral voor het werk en het verenigingsleven.
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
De jaarmarkt! Dat moet rond 2003, 2004 geweest zijn. Ik was vrijwilligster bij Espaces
Femmes en we hadden een stand op het Kardinaal Mercierplein. Ik kwam van Sint-AgathaBerchem en aangezien tram 19 onderbroken
was, had ik de trein genomen. Met al dat volk
en die beroering kostte het me wel wat
moeite om op de stand de geraken.
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
De groene ruimten natuurlijk, ideale plaatsen
om mensen te ontmoeten en je te ontspannen met de kinderen. En dan is er ook nog het
dorpsgevoel. Als je de mensen een beetje
kent, ga je vlugger in discussie met iedereen.
Er is ook een hoge graad van hulpvaardigheid
en solidariteit tussen de bewoners. En is ook
veel plaats voor creativiteit: talloze projecten
zien het licht in Jette en er is altijd wel een
school of een vereniging waarmee je aan de
slag kan.
- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
De school Jacques Brel, waar ik heel wat tijd
doorbreng met mijn animaties. De directrice Syl-

vie is een zeer geëngageerd iemand die altijd op
zoek is naar interessante projecten voor haar
leerlingen. En buiten de school hou ik enorm van
het Garcetpark waar ik veel kom samen met Virginie (animatrice van ‘Café des Mamans’ van de
school Jacques Brel en vrijwilligster bij ‘Sources
d’harmonie’, red.) en haar dochter.
- Wat kan er nog beter in onze gemeente?
Als ik voor één keer voor mezelf mag spreken:
de werken maken het me op dit ogenblik heel
lastig. Ik ondervind er heel wat problemen
door en ze maken me heel onzeker bij mijn
verplaatsingen, maar ik weet dat we er niet
onderuit kunnen en dat we er ooit de vruchten
van zullen kunnen plukken. Voor de rest denk
ik dat de Jettenaren, ondanks de sociale verschillen, prima met elkaar opschieten, behalve
misschien in bepaalde wijken waar de mensen
minder makkelijk contact zoeken met elkaar.
- Op welke manier zet u zich in voor het
Jetse leven?
Nadat ik blind werd, heeft het een tijdje geduurd voor ik me kon aanpassen aan mijn
nieuwe situatie. Toen ben ik op zoek gegaan
naar een job, maar dat viel jammer genoeg
niet mee. Dus waagde ik mijn kans in het verenigingsleven en besloot ik als vrijwilliger aan
de slag te gaan bij ‘Espaces Femmes’. Maar
omdat ik een completer leven ambieerde, heb
ik in 2005 de vzw ‘Sources d’harmonie’ opgericht, een beslissing die mijn horizon danig
heeft verruimd. Momenteel verdien ik er mijn
brood mee en werk ik voornamelijk samen met
medische huizen en Jetse gemeentescholen.
In de medische huizen werk ik met relaxatiemethodes vooral rond stress, welzijn, pijnbeheersing, slaap, moeder-kind relaties,… In de
scholen werk ik mee aan diverse animaties
via projectoproepen over thema’s die variëren van het uitdrukken van emoties tot respect, conflictbeheersing, mediaopvoeding,…
De scholen krijgen namelijk een subsidie van
de gemeente waarmee ze samen met mijn

vzw kunnen werken rond cultuuruitwisselingen en samen leven. Ik ben daarmee begonnen in 2012 in het kader van een regionaal
project waar de gemeente haar schouders
onder heeft gezet.
Dankzij mijn samenwerking met de school
Jacques Brel, het Medisch Huis Esseghem en
het buurthuis L’Abordage, kom ik ook veel in
contact met de Magrittewijk. We kijken allemaal met spanning uit naar de resultaten van
de projectoproep die gelanceerd werd in het
kader van het Duurzaam Wijkcontract Magritte, waar ik met ‘Sources d’harmonie’ zelf
op gereageerd heb. Ik heb geen idee of mijn
project het zal halen, maar dit contract is in
ieder geval een zegen voor de wijk en ik hoop
dat het zal kunnen beantwoorden aan de verzuchtingen van zoveel mogelijk bewoners.
- Met wie moeten we deze reeks verderzetten?
Met Olivier Vanhamme van Jam’in Jette. Met
‘Sources d’harmonie’ werken we elk jaar
samen voor het festival en ik bewonder echt
zijn werk.

Wat zou uw slogan zijn voor Jette?
‘Leven in Jette is plezant.’

Agenda /11
3.11 - 20H30
CAFÉ KRUISMANS
Le Rayon Vert
Rue G. Van Huynegem 32

4.11 - 20H
CONCERT JAZZY STRINGS
QUARTET
Le Rayon Vert
Rue G. Van Huynegem 32

5.11
DUO HALLYNCK
Classique à l’Abbaye
Klassiek in de Abdij
Complet – Volzet

7.11 - 19>21H / 8.11 - 9>17H
BOURSE AUX JOUETS
SPEELGOEDBEURS
Salle communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10

10.11 - 19H30
THÉÂTRE : GÉHENNE
Salle communale des Fêtes
place Cardinal Mercier 10

10.11 - 20H30
DOCUMENTAIRE ‘DANS L’OMBRE’
Le Rayon Vert
Rue G. Van Huynegem 32

11.11 - 19H>…
JAM’IN JETTE INDOOR
Centre Armillaire
boulevard de Smet de Naeyerlaan 145

14.11 - 19H
CONFÉRENCE ‘L’ÉQUILIBRE
ACIDO-BASE, UN ÉQUILIBRE
VITAL !
Le Rayon Vert
Rue G. Van Huynegem 32

14.11 - 19H
THÉÂTRE : COLONIALOSCOPIE
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer 145

15.11
CINÉ KIDS : L’INCROYABLE
VOYAGE
Centre Armillaire
boulevard de Smet de Naeyer 145

15.11 - 20H
CINÉ SOUKIRAÏ : PATIENS
Centre Armillaire

boulevard de Smet de Naeyer 145

15&22.11 & 1.12 - 9>12H
FORMATIONS INFORMATIQUE : E-BOOK
BiblioJette
Place Cardinal Mercier 10

16.11 - 14H30
CONFÉRENCE ‘LE VIOL,
ARME DE GUERRE’
Salle communale des Fêtes
Place Cardinal Mercier 10

16.11 - 18U
ATELIER ‘GALETTES VÉGÉTARIENNES AUX LÉGUMES
DE SAISONS’
WORKSHOP ‘VEGETARISCHE
PASTEITJES MET SEIZOENSGROENTEN’
Caba Jette
rue Léopold I-straat 483

17.11 - 19H30
LE SPECTACLE DES PROFS
Centre Armillaire
boulevard de Smet de Naeyer 145

18&19.11 - 8H>12H
PETITS DÉJEUNERS OXFAM
Oxfam-ontbijten
rue Woutersstraat 12

18.11 - 14H>16H
BALADE D’AUTOMNE
HERFSTWANDELING
Site Heymboschsite

18.11 - 20H
CONCERT ARNALDO PRETE
AND LIVE BAND
Le Rayon Vert
Rue G. Van Huynegem 32

18.11 - 14H-17H
SÉANCE DE DÉDICACES
‘PETIT POILU’ – PIERRE
BAILLY
Librairie Jaune
rue Léopold Ier 499
Réservations via Facebook

18.11 - 15H
CONTE : TIGRE ! TIGRE …
BiblioJette
Place Cardinal Mercier 10

18.11 - 11H
CONFÉRENCE ‘LA VIE DES
ARTISTES À BRUXELLES’
Centre Armillaire
boulevard de Smet de Naeyer 145

19.11 - 14H30 > 18U
FINISSAGE EXPO PIERRE
WINTGENS
LECTURE ‘CHAQUE AUTOMNE
J’AI ENVIE DE MOURIR’
CONCERT SONICO
Ploef !
rue Bonaventurestraat 100

19.11 - 10U>10.45U OF
11U>11.45U

MUZIEK OP SCHOOT
Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6

19.11 - 10.30U
UIT DE VEREN: HET CIRCUS
VAN OOIT
GC Essegem
Leopold I-straat 329

21.11 - 18.30U
KOKEN IN DE HERFST: OUDE
TIJDEN
GC Essegem
Leopold I-straat 329

21.11>19.12
EXPO RENÉ MAGRITTE
SIGNES DE VIE – TEKENS
VAN LEVEN
Parc Garcetpark

22.11 - 18H45
CONFÉRENCE ‘QUAND LES
BULLES ÉCLATENT’
Centre Armillaire
boulevard de Smet de Naeyer 145

23.11 - 14H30
EXPLORATION DU MONDE :
BRETAGNE
Centre Armillaire
boulevard de Smet de Naeyer 145

24.11 - 20H
CONCERT ABOUBAKAR
TRAORÉ
Centre Armillaire
boulevard de Smet de Naeyer 145

24.11 - 16H
NOCTURNE DES BIBLIOTHÈQUES : ALORS, ON
DANSE ?
BiblioJette
Place Cardinal Mercier 10

25.11 - 10H>16H
ATELIER D’ÉCRITURE : PRÉJUGÉS ET STÉRÉOTYPES
BiblioJette
Place Cardinal Mercier 10

25.11 - 11H
KIDS CONCERTS
LE NID – NEST
Centre Armillaire
boulevard de Smet de Naeyerlaan 145

26.11 - 13H30>17H
CONSTRUIRE UN HOTEL À
INSECTES
BOUW INSECTENHOTEL
rue Woutersstraat 12

26.11 - 10H>19H
JOURNÉE DE L’ARTISAN
Betty Moerenhoudt – Atelier 41
rue H. Werriestraat 41

28.11 - 10H > 16H
BOURSE DE L’EMPLOI
JOBBEURS
Salle Communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10

28.11 - 19H
CONFÉRENCE ‘BIEN DANS
SA TÊTE, BIEN DANS SON
CORPS GRÂCE À DES INTESTINS EN PLEINE SANTÉ’
Le Rayon Vert
Rue G. Van Huynegem 32

28.11 - 20H
CONCERT ‘LA VOIX DES ANCÊTRES’
Ploef !
rue Bonaventurestraat 100

29.11 - 19.30U
CAFÉ SOUVENIR
‘De Pastorie’
Place Mercierplein 4

29.11 - 15H
THÉÂTRE ‘TROIS MOUSQUETAIRES’
Centre Armillaire
boulevard de Smet de Naeyer 145

30.11 - 12H>16H30
SALON DES SENIORS
SENIORENSALON
Salle Communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10

30.11 - 20U
FILMVOORSTELLING LION
GC Essegem
Leopold I-straat 329

