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Oproep bewonersinitiatieven 2019

Duurzaam Wijkcontract
Magritte
Het Duurzaam Wijkcontract Magritte heeft als doel de leefomgeving van de wijk te verbeteren en tegelijk tegemoet te komen
aan fundamentele behoeften van de bewoners. Als burger kunt u actief participeren aan dit actieplan, door bijvoorbeeld deel te
nemen aan de oproep tot initiatieven voor het jaar 2019.
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Praktische
info

Het woord van de burgemeester

Het Gemeentehuis

Gemeentelijke initiatieven,
diverse instanties om u te dienen

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Demografie
Burgerlijke stand
FiBeBo (Financiële dienst)
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30 tot 14u.
Donderdag: van 13u tot 19u.



E

en gemeente is onder meer belast met de uitvoering van de haar van
hogerhand opgelegde taken, zoals de handhaving van de openbare
orde, het beheer van de burgerlijke stand of het bijhouden van de bevolkingsregisters. Maar de gemeentelijke bevoegdheden zijn veel breder
dan dat. Ze behelzen ook alles wat verband houdt met het openbaar belang, zeg
maar de collectieve noden van de bevolking. Het lokale bestuur is dus actief in
tal van andere domeinen, zoals onderhoud van wegen en openbare ruimte, netheid, onderwijs, cultuur, stedenbouw, sociale cohesie,...
De meeste van deze taken worden behartigd door het gemeentebestuur en in
goede banen geleid door de gemeenteraad, bestaande uit rechtstreeks verkozen
leden, en het college. Maar in sommige specifieke domeinen kan de gemeenteraad
van oordeel zijn dat het gemeentebestuur niet het beste geplaatst is om bepaalde
uitdagingen aan te gaan. In dit geval kan de raad aparte instanties in het leven roepen, de zogenaamd gemeentelijke vzw’s. Jette telt verschillende vzw’s in uiteenlopende domeinen, zoals sport, cultuur, werkgelegenheid, huisvesting of voedselhulp.
Daarnaast kan de gemeente beslissen om samen te werken met andere instanties om de burger essentiële diensten te verzekeren die ze onmogelijk zelf kan
bieden (afvalverwerking, water-, elektriciteits-, gasdistributie,…). In dat geval spreken we van intercommunales. Deze instanties gaan de laatste jaren nogal vaak
over de tongen, en niet zelden in negatieve zin. Toch blijven ze onmisbaar, ondanks de wanpraktijken van sommige mandatarissen.
Net als het bestuur van de gemeente in handen ligt van de gemeenteraad,
staan beheerraden, bestaande uit vertegenwoordigers aangeduid door de gemeenteraad, in voor het bestuur van deze instanties. Hetzelfde principe geldt voor de
Politieraad, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) of de beheerraad van
LOJEGA (openbare huisvesting). Deze instellingen verzekeren op hun beurt essentiële diensten aan de bevolking.
De vertegenwoordigers in deze raden worden aangeduid tijdens de volgende
gemeenteraad. Op enkele uitzonderingen na, stonden ze allemaal op de lijsten
van de partijen die na de recente gemeenteraadsverkiezingen de meerderheid
vormden. Ook de burgemeester, gemeenteraadsleden en zelfs schepenen maken
deel uit van deze beheerraden. Sommigen worden aangeduid, anderen zetelen er
van rechtswege (zoals de burgemeester of de bevoegde schepen) omdat de betreffende raad onder hun bevoegdheden valt.
Dit mechanisme verzekert een democratische controle op deze raden die verantwoordelijk zijn voor niet onbelangrijke onderdelen van het openbaar bestuur.
Iedere politieke familie kent ‘als goede huisvader’ haar mandaten toe, rekening
houdend met de algemene consensus dat mandaten cumuleren eerder uitzondering dan regel moet zijn. Hiermee staat of valt de democratische kracht van ons
representatief systeem.

 Hervé Doyen, uw burgemeester




Andere diensten:
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 14u.
Donderdag: van 13u tot 16u.



Theodor 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Stadsaanleg
Grondgebiedbeheer
(Stedenbouw)
Gemeentelijk patrimonium
Stadsmobiliteit
Duurzame ontwikkeling
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 14u.
Donderdag: van 13u tot 16u.








Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06
Info: www.jette.be
Facebook: @jette1090
Op de website vindt u
eveneens de digitale
versie van Jette Info
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Van op de banken van de Gemeenteraad 19 december 2018

Een woning huren
via het Sociaal
Woningbureau

O

p de laatste zitting van
2018, stemde de gemeenteraad van Jette
in met de afschaffing van de gemeentelijke premie toegekend
aan de Jettenaren die een beroep doen op het Sociaal Woningbureau voor het verhuur
van hun woning. Tot vorig jaar,

HERVÉ
DOYEN
BURGEMEESTER

•
•
•
•
•
•

Veiligheid
Bestuur 2.0
Kwaliteit
Financiën en begroting
Voogdij O.C.M.W.
Wijkcontract en
Grootstedenbeleid
• Communicatie, participatie
en Informatie
• Slachtofferhulp,
bemiddeling en
alternatieve maatregelen

College van
burgemeester
en schepenen
2018-2024

Info en contact
www.jette.be

ontvingen ze deze een premie
van de gemeente, als stimulans,
bovenop de toegekende verlaging door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de
onroerende voorheffing.
Sinds 1 januari 2018, zijn de
woningen die verhuurd worden
via een Sociaal Woningbureau
volledig vrijgesteld van onroerende voorheffing.
Gezien deze compensatie,
besloot de gemeente Jette om
de bestaande premie af te

BERNARD
VAN NUFFEL
1STE SCHEPEN

schaffen. Ter herinnering, de Sociaal Woningbureaus beheren
de huur van woningen, voornamelijk van particulieren, en verhuren ze tegen een betaalbare
huur aan gezinnen met een laag
inkomen. In ruil voor een huur
onder de marktprijs, moet de
eigenaar zich niet langer ontfermen over het beheer en ontvangt hij verschillende diensten
en garanties (verzekerde betaling van de huur, verhuurbeheer
zonder zorgen, onderhoud van

• Patrimonium, energie en
klimaat
• Voertuigenpark
• Stadsaanleg
• Beplantingen, serres
en gemeentelijke parken
• Waterbeleid

het pand, hulp bij renovatie,
vrijstelling van onroerende
voorheffing...). De huurder kan
dan weer rekenen op een kwalitatief goede woning tegen een
bescheiden huurprijs.
De volgende gemeenteraad is
op woensdag 27 februari 2019

om 20u


U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraad
op https://publi.irisnet.be

• Franse cultuur
• Openbare reinheid

MOUNIR
LAARISSI
5DE SCHEPEN

• Franstalig onderwijs
• Huisvesting

OLIVIER
CORHAY
2DE SCHEPEN

CLAIRE
VANDEVIVERE
3DE SCHEPEN

• Personeel
• Sociaal leven

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN
• Burgerlijke stand
• Demografie, vreemdelingen
en kieszaken
• Personen met een handicap,
gelijke kansen, integratie
• Duurzame ontwikkeling en
Leefmilieu
• Coördinatie klimaatplan en
luchtkwaliteit
• Dierenwelzijn

• Stadsmobiliteit, luchtkwaliteit
• Vlaamse gemeenschap
• Internationale solidariteit
(Noord-Zuid)

NATHALIE
DE SWAEF
7DE SCHEPEN

• Stadspreventie
• Sport
• Handel, economie,
animaties

BENOÎT
GOSSELIN
4DE SCHEPEN

• Stedenbouw, verwaarloosde gebouwen en
gronden en bescherming
van het erfgoed
• Gezin en Jonge kind

SHIRLEY
DOYEN
8STE SCHEPEN
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Irisbox in een nieuw kleedje
Uw online-administratie waar en wanneer u het wilt
Een uittreksel nodig uit de geboorteakte, een getuigschrift van gezinssamenstelling of een verklaring van
adresverandering? Voor deze en verschillende andere administratieve
aanvragen moet u niet langer naar het
gemeentehuis komen, maar u kan ze
simpelweg van thuis uit doen, via het
digitaal loket Irisbox.

V

ia Irisbox kan u online zowat 25 documenten aanvragen, al dan niet betalend. Van een Attest van Belgische
nationaliteit tot de wilsuitdrukking
als orgaandonor. Zo vermijdt u een (extra) bezoek aan het gemeentehuis. Dit digitaal platform werd trouwens in een nieuw kleedje
gestoken en is nu nog gebruiksvriendelijker.
Er komen ook steeds nieuwigheden bij, zoals
de aanvraag van signalisatieborden voor een
verhuis, container of lift (zie hiernaast).

RESERVEER UW SIGNALISATIEBORDEN VIA IRISBOX

Meer info:
irisbox.irisnet.be








Via Irisbox kan je documenten
raadplegen en diensten elektronisch aanvragen
24/24, 7/7 beschikbaar
Vanaf midden februari kan je ook
signalisatieborden online aanvragen via Irisbox
Betalen gebeurt via een onlineoverschrijving

Vanaf midden februari kan u via Irisbox signalisatieborden reserveren voor een parkeerplaats voor een verhuis, een container of een
lift. U hoeft dus niet langer uw reserveringsformulier komen aanvragen en indienen bij
de gemeentelijke dienst Technisch beheer
van de Openbare Ruimte. Irisbox biedt een
snelle, gemakkelijke oplossing.
Eerst dient u het onlinereserveringsformulier
in te vullen en vervolgens krijgt u een mail
met het bedrag dat u moet betalen via een
online-overschrijving. Voor het invullen van
het formulier heeft u uw identiteitskaart nodig
en voor de betaling uw bankkaartlezer.
Vergeet niet om uw aanvraag tijdig in te dienen (minstens 7 werkdagen op voorhand).
Reserveren signalisatieborden via Irisbox
vanaf 11 februari - irisbox.irisnet.be

Nieuwjaarsreceptie
lokt veel nieuwsgierigen

Recepties troef in januari, en dat is in Jette niet anders. Op 12 januari liep de Gemeentelijke feestzaal aardig
vol voor dit traditionele gebeuren. Het publiek grasduinde gretig in het informatiemateriaal aangeboden
door onder meer de politiezone, het Rode Kruis, het OCMW en diverse diensten van het gemeentebestuur.
Maar velen keken vooral uit naar de nieuwe gezichten van het schepencollege die, samen met de anciens,
van de gelegenheid gebruik maakten om zich voor te stellen aan de talrijke aanwezigen en in een moeite
door te toosten op het nieuwe jaar.
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Duurzaam Wijkcontract Magritte
Oproep bewonersinitiatieven 2019








Het Duurzaam Wijkcontract Magritte
heeft als doel de leefomgeving van de
wijk te verbeteren en tegelijk tegemoet te komen aan fundamentele behoeften van de bewoners. Als burger
kunt u actief participeren aan dit actieplan, door bijvoorbeeld deel te
nemen aan de oproep tot initiatieven
voor het jaar 2019.

Z

in om bij te dragen tot de verbetering van de leefomgeving in de wijk
Magritte/Esseghem? Zin om evenementen en activiteiten te organiseren
in de wijk? Je hebt allerlei ideeën, maar weet
niet hoe ze te concretiseren? De oproep voor
burgerinitiatieven van het Duurzaam Wijkcontract Magritte kan u helpen om uw project te
realiseren, met een financiële ondersteuning
van maximaal 3.500 euro.

Voor de wijkbewoners
Het initiatief moet gedragen worden door
de bewoners, moet gericht zijn op de wijkbewoners en gebruikmaken van de motivatie en
vaardigheden die voorhanden zijn. Het doel
is om de dynamiek in de wijk een boost te
geven en om de leefomgeving te verbeteren
door de banden tussen de bewoners te versterken. De thema's van de initiatieven zijn
ruim. Deze kunnen gerelateerd zijn aan voeding, reinheid, cultuur, kunst, feestelijkheden,
educatie, natuur, uitwisselingen, solidariteit, ...
Alle bewoners en ‘gebruikers’ van de wijk
kunnen een initiatief voorstellen dat past bin-

nen de perimeter van het DW Magritte of dat
een duidelijke verbetering betekent voor de
wijkbewoners. Dit is de tweede oproep voor
burgerinitiatieven van de DW Magritte. Deze
keer is er een totaal bedrag van 15.000 euro
gereserveerd. Nu bent u aan zet!

Het Duurzaam Wijkcontract
Magritte lanceert zijn tweede
oproep voor bewonersinitiatieven
Elk project kan een financiële
steun krijgen van maximaal
3.500 euro, met een totale
enveloppe van 15.000 euro
De projecten moeten de leefomgeving van de wijk een nieuwe
dynamiek geven door de band
tussen de bewoners te versterken
Dossier in te dienen voor 15/03

Meer info:
Dienst Duurzaam Wijkcontract
Wemmelsesteenweg 100
02.423.13.89 - cqd-dw@jette.irisnet.be
www.cqd-magritte-dw.be Facebook: @cqdmagrittedw

Hoe kan je deelnemen ?
Het reglement is beschikbaar op de website van DW Magritte: www.cqd-magrittedw.be. Ontwikkel een concreet project dat
realistisch is en positief voor de wijk en stuur
het ingevulde aanmeldingsformulier voor 15
maart 2019 door, zoals beschreven in reglement.

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE?
ONTDEK DE 2 GESELECTEERDE BURGERINITIATIEVEN VAN 2018
'Zonnestralen in Christalain'
Intergenerationele ontmoetingen
Dit project bevordert het contact tussen de wijkbewoners, de studenten van de school
Jacques Brel en de bewoners van het rusthuis Christalain, via bezoeken georganiseerd op
twee donderdagen per maand (met uitzondering van schoolvakanties). Om deel te nemen
aan het project of voor meer informatie, kan u contact opnemen met Najat: 0486.42.36.60
of Virginie: 0499.25.64.99.

'Street Art'
Fresco op een verlaten gebouw
Dit project, uitgevoerd door het Jules Lahaye Collective, zal de gevel van een verwaarloosd
gebouw in de Magrittewijk heropwaarderen, via een street-artfresco. Het project is participatief aangezien de inwoners de komende maanden het thema van de tekening kiezen via
een ideeënoproep en een workshop. De nieuwe gevel zal ingehuldigd worden met een
klein buurtfeest.
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Beurs voor zomerkleren,
sportkleren en kleutermateriaal

Z

in om koopjes te doen of plaats te
ruimen in uw kasten? Neem dan deel
aan de beurs voor zomerkleren,
sportkleren (0 to 16 jaar), zwangerschapskleren en kleutermateriaal, georganiseerd door La Ligue des Familles op dinsdag
12 en woensdag 13 maart.

Waar en wanneer kan u
uw kleren afgeven?




Enkel op afspraak, op maandag 11 maart,
van 15 tot 19u, en op dinsdag 12 maart,
van 9 tot 17u, in de Gemeentelijke feestzaal
Prijs: 1 euro/lot voor leden van la Ligue des
Familles (2 loten van max. 20 stuks/persoon) – 4 euro/lot voor niet-leden (1 lot van
max. 20 stuks/persoon)

Voorwaarden: enkel zomerkleren, proper
en gestreken, kleren die een ensemble vormen moeten samen aangeboden worden,
alles moet in perfecte staat zijn
 Ophalen niet-verkochte kleren: woensdag
13 maart, van 19 tot 19.45u
De verkoop vindt plaats op dinsdag 12 maart,
van 19 tot 21u, en op woensdag 13 maart,
van 9 tot 15u, in de Gemeentelijke feestzaal.
De opbrengst van deze beurs en de niet-verkochte artikelen die niet opgehaald werden,
gaan naar een goed doel.
Wie een afspraak wil maken om kleren af te
geven, kan op maandag 25 of dinsdag 26 februari (van 19 tot 20u) bellen naar
0477.35.10.14. Bedenk vooraf welke dag en
uur u het beste past.


Meer info: ldf.jette@hotmail.com

Kleine ontmoetingen met grote gevolgen

T

ijdens ‘Bewogen’ willen de initiatiefnemers kleine ontmoetingen creëren
tussen vluchtelingen, nieuwkomers
en mensen die al lang in Brussel
wonen. Het is een culturele zoektocht naar
vertrouwen, erkenning, schoonheid en elkaar
doorheen theater, muziek, film, literatuur, exposities en gesprekken. De passage langs GC
Essegem bestaat uit 2 activiteiten.

zich niet langer veilig voelen. ‘De zondebok’
kan je volgen via facebook (‘Bewogen’) en
GC Essegem. Het videoverslag zelf wordt vertoond tijdens Bal Bougé op zaterdag 23 februari in de Beursschouwburg.

Food2connect
Food2connect is dan weer een project
waarbij de koks van ‘Our House’ hun geheimen van de Syrische keuken etaleren tijdens
een kookworkshop waar je samen met hen
een lekker feestmaal bereidt. Vanaf 19u kan
je dan aan de lange eettafel aanschuiven om
te genieten van het eten en mekaar beter te
leren kennen. Er is kinderopvang voorzien!


De zondebok
Een van de projecten van GC Essegem binnen het kader van ‘Bewogen’ is ‘De zondebok’, een videoverslag met verhalen van
Jettenaren die, op zoek naar een betekenisvolle thuis, hun eigen zondebokken bepalen,
als buffer tegen een maatschappij waar ze

Beurs voor zomerkleren, sportkleren,
zwangerschapskleren en kleutermateriaal
Dinsdag 12 maart, van 19 tot 21u
Woensdag 13 maart, van 9 tot 15u
Gemeentelijke feestzaal,
Kardinaal Mercierplein 10
(1ste verdieping)
Afgifte kleren: 11 en 12 maart,
enkel op afspraak

Gastentafel Jam’in Jette

Bewogen
Bewogen is een festival dat vanuit de
gemeenschapscentra en het lokale cultuurbeleid mensen ertoe wil ‘bewegen’
om mee te werken aan een inclusieve
samenleving. Het festival loopt van 20
tot 24 februari op verschillende locaties
in Brussel, waaronder GC Essegem.





Food2connect
Vrijdag 22 februari
Kookworkshop: van 15.30u tot 19u
Feestmaaltijd: 19u
GC Essegem – Leopold I-straat 329
Prijs maaltijd: 3 euro (volwassenen)
1 euro (kinderen) – gratis voor wie aan de
workshop deelneemt
Festival Bewogen
Van 20 tot 24 februari

Steun het festival

J

am'in Jette is niet alleen een befaamd
wereldmuziekfestival, maar ook een
familiegebeuren, gezellig en helemaal

gratis.
Om extra fondsen te verwerven, nodigt vzw
Kwa! u samen met Le Rayon Vert uit om in
maart deel te nemen aan een gastentafel met
Italiaanse gastheren. Een fantastische manier
om Jam'in Jette te steunen. Op het menu:
prosecco, antipasti, osso bucco en tiramisu
voor 38 ¤. Dit alles in een gezellige sfeer.
Zoals gewoonlijk is alles
zelfgemaakt, met verse
kwaliteitsproducten en
geserveerd door het
Jam'in Jette-team.
Opgelet, de plaatsen
zijn beperkt!

Reserveringen (vermeld uw naam en het aantal
gewenste plaatsen): jaminjette@gmail.com



Gastentafel Jam'in Jette
Zaterdag 16 maart om 19u
Le Rayon vert
G. Van Huynegemstraat 32
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Diefstal met list
Wees dieven te slim af

Dieven hebben het over het algemeen op geïsoleerde personen gemunt en gebruiken meestal valse voorwendsels om bij hun slachtoffers binnen te geraken
en hen geld of persoonlijke spullen afhandig te maken. Dit fenomeen noemen
we diefstal met list en is, zoals gewoonlijk, het best te bestrijden via preventie.

E

en valse politieagent, een valse medewerker van de water- of elektriciteitsmaatschappij,
een
valse
arbeider,…, bij diefstallen met list
nemen dieven meestal de identiteit van een
andere persoon aan. Deze individuen profiteren meestal van de vriendelijkheid van geïsoleerde personen om hun slag te slaan.

Nuttige tips
Hoewel senioren en geïsoleerde personen
het vaakst slachtoffer zijn van diefstallen met
list, kan het iedereen overkomen. Ziehier enkele tips om oplichterij te voorkomen:




Sensibiliseringsblocnote
In 2019 zal de dienst Stadspreventie zich
via verschillende acties richten tot alle Jettenaren. Zo heeft ze onlangs een sensibiliseringsblocnote gerealiseerd, speciaal voor
geïsoleerde personen en verspreid via het
OCMW. De blocnote staat boordevol tips en
trucs om oplichting te voorkomen. U vindt er
ook nuttige nummers van instanties die u
kan contacteren in geval van twijfel. U kan er
ook het nummer van uw wijkagent en de
nummers van uw gas-, water- en elektriciteitsmeter op noteren. Zo heeft u die altijd
bij de hand mocht dat nodig zijn.











Vermijd de indruk te geven dat u alleen
thuis bent
Laat niet eender wie zomaar binnen en
hou de personen die u wel toegang verleent tot uw woning in de gaten tijdens
hun bezigheden
Vraag personen die aanbellen een identificatiebewijs
Vraag hulp in geval van nood (buur, familie, wijkagent,…)
Durf neen te zeggen als u twijfelt
Geef nooit geld
Hou uw meternummers binnen handbereik
om ze te kunnen vergelijken met de nummers waarover de agenten van de waterof elektriciteitsmaatschappij beschikken
Geef nooit geheime codes of de plaats waar
u waardevolle voorwerpen bewaart prijs

Als u toch het slachtoffer bent van een
diefstal met list, geef het misdrijf dan onmiddellijk aan bij de politie en laat uw bankkaarten blokkeren indien nodig.



Meer info:
Cel diefstalpreventie
02.423.11.56
diefstalpreventie@jette.irisnet.be
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Restatable
Duurzaam project brengt mensen bij elkaar
Op 23 februari opent GC Essegem opnieuw de deuren voor Restatable, een duurzaam project dat mensen samenbrengt rond een lekkere maaltijd en dat ondertussen al aan zijn twaalfde editie toe is. Hoog tijd dus om dit unieke initiatief
eens in de schijnwerpers te zetten.
door een bende enthousiaste vrijwilligers.
Rond de middag komen ze bijeen om tegen
de avond een duurzaam buffet klaar te stomen. De ingrediënten bestaan uit voedseloverschotten afkomstig van twee biowinkels
en een Jetse bakker, aangevuld met wat zelf
aangekochte producten. De bereide gerechten zijn allemaal vegetarisch, met zelfs enkele glutenvrije varianten.

opdagen. Iedereen aan tafel levert een vrije
geldelijke bijdrage die naar een goed doel
gaat. Zo gaan de opbrengsten dit jaar naar
het project rMilam (zie onderaan deze pagina). Naast duurzaamheid en sociale cohesie, draagt Restatable dus ook solidariteit
hoog in het vaandel…
Meer info: restatablejohannes@gmail.com


Banden

D

e naam Restatable, een initiatief dat
begon als onderdeel van het eindwerk van humaniorastudent Johannes Schauvaerts, dekt volledig de
lading: samen aan tafel genieten van heerlijke
gerechten, bereid met voedseloverschotten, intussen elkaar beter leren kennen en in een
moeite door bijdragen voor een goed doel.

Overschotten
Maar voor iedereen aan tafel kan gaan, is
er al heel wat werk verzet, en dat allemaal

Naast de duurzame dimensie is er ook de
sociale dimensie van Restatable, want niet
alleen aan tafel worden er banden gesmeed,
ook bij de voorbereiding gaat het er gemoedelijk aan toe. Dat was ook een van de redenen waarom in het begin besloten werd het
project verder te zetten: ‘omdat iedereen die
erbij betrokken was er blij van werd’, zoals
een van de vrijwilligers van het eerste uur het
verwoordt.

Vrije bijdrage
Vooraf inschrijven om deel te nemen aan
een Restatable hoeft niet. De vrijwilligers
koken met de ingrediënten die ze hebben.
Dat betekent dat je bij een bescheiden opkomst dikwijls je bordje kan bijvullen.
Meestal komen zo’n 50 tot 75 gegadigden

Restatable
Zaterdag 23 februari, 16 maart en 25 mei
2019, telkens om 19u
GC Essegem
Leopold I-straat 329)

SCHOUDERS GEVRAAGD…
Koken, groenten schoonmaken, afwassen
of tafels decoreren en ondertussen je
Frans of Nederlands bijspijkeren, het kan
allemaal bij Restatable. Zin om mee te
doen? Mail dan naar restatablejohannes@gmail.com en de ploeg zal je met
open armen ontvangen, al is het maar om
elke maand een uurtje bij te springen.
Want samen ergens je schouders onder
zetten, dat schept een band…

rMilam, het goede doel van Restatable
Elk kind heeft een droom
Restatable kiest elk jaar een goed doel uit
om te ondersteunen met de opbrengsten
van de gastentafels. Dit jaar viel de keuze
op rMilam, een project in India.

R

Milam geeft arme, kansarme of invalide
kinderen toegang tot een opleiding.
Voor deze kinderen is deze opleiding
de eerste stap naar een ‘normaal’ leven. De
regio waar rMilam actief is is Ladakh, in het
noorden van India, verborgen in het Himalayagebergte, net onder Tibet en vlakbij Nepal.

De non-profitorganisatie wordt gedragen
door verschillende vrijwilligers, zowel in België als in India. Zelf kan je ook bijdragen tot
het fantastische werk van deze organisatie.
Een financiële bijdrage, of dit nu 5 euro of
100 euro is, maakt een wezenlijk verschil. Met
de giften worden het inschrijvingsgeld betaald, het uniform, boeken, slaapzaalkosten,…
Voor 16 euro per maand, kan je de volledige
ondersteuning van een kindje betalen. Of je
kan voortaan mee aanschuiven bij Restatable
natuurlijk.

Meer info:
https://phinkeltz.wixsite.com
phinkeltz@hotmail.com
0494.73.72.27
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duurzame ontwikkeling

Winterse vervuilingspieken
Als de concentraties fijn stof en/of stikstofdioxide bepaalde drempels bereiken, kan de overheid gedurende
bepaalde periodes in de winter en in de
lente pollutiepieken afkondigen.

P

eriodes van vervuilingspieken zijn
voornamelijk toe te schrijven aan de
opeenhoping van verontreinigende
stoffen afkomstig van uitlaatgassen van voertuigen en van
de uitstoot veroorzaakt door
de verwarming van gebouwen. Ze komen vooral voor
tijdens de winter, bij een
zwakke wind en aanhoudende
thermische inversie.

Maatregelen
Om de schadelijke gevolgen van een pollutiepiek op onze gezondheid en op het leefmilieu
te beperken, heeft het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest drie concentratiedrempels vastgelegd
die gepaard gaan met specifieke maatregelen.
Elke drempel krijgt een vlag toebedeeld waarvan de kleur de graad van vervuiling aangeeft

(blauw, blauw plus, oranje en rood).
Door ons gedrag aan te passen kunnen we
allemaal ons steentje bijdragen om de luchtkwaliteit te verbeteren (het openbaar vervoer
gebruiken, de verwarming niet hoger dan 20°
zetten, niet met hout verwarmen,…). De maatregelen ons opgelegd door de overheid gaan
van de vermindering van de uitstoot van uitlaatgassen en een snelheidsbeperking, tot een
rijverbod in geval van ernstige vervuiling. In
het laatste geval is gratis toegang tot
het MIVB- en het Villo!-netwerk
voorzien. Meer info over deze
maatregelen vindt u op
www.luchtkwaliteit.brussels.

Risicogroepen
De personen die bij een
pollutiepiek een hoger risico
lopen zijn personen met hart- of
ademhalingsproblemen, astmalijders, bejaarden en zeer jonge kinderen. Het is voor deze
mensen bijzonder raadzaam om elke vorm
van intensieve en/of langdurige fysieke inspanning (bv. joggen) te vermijden.

LAGE-EMISSIEZONE
Met het oog op de verbetering van de
luchtkwaliteit en dus ook de volksgezondheid, zijn sinds 1 januari 2018 de meest
vervuilende voertuigen niet langer toegelaten in het verkeer binnen het Brussels
gewest. De reglementering heeft betrekking op personenwagens, bestelwagens
van ≤ 3,5 ton, bussen en autocars, ongeacht of ze in België of in het buitenland
ingeschreven zijn.
In 2018 waren dieselvoertuigen met Euro
1-norm en dieselvoertuigen zonder Euronorm al niet langer welkom in Brussel.
Sinds 1 januari 2019 zijn ook dieselvoertuigen met Euro 2-norm en benzinevoertuigen zonder euronorm of met Euro
1-norm er verboden.
Meer info: 02.775.75.75
info@lez.brussels – www.lez.brussels

Meer info: www.luchtkwaliteit.brussels of
download de app ‘Belair’

Fleur uw gevel op met een klimplant

O

m meer natuur in de stad te introduceren, is elke ruimte belangrijk,
zelfs de allerkleinste: een vensterbank, een balkon, of zelfs een
gevel. Uw gevel een groene look geven komt
de biodiversiteit ten goede, isoleert uw woning en zuivert de stadslucht door een deel
van de vervuilende uitlaatgassen te neutraliseren.
Om u te helpen uw straat op te fleuren,
schenkt de gemeente u op aanvraag een
plantenbak in halve maanvorm, geïnstalleerd
voor uw gevel door de dienst Stadsaanleg,
en dat volgens de regels van de kunst.

Geïnteresseerd? U kan het aanvraagformulier
downloaden op www.jette.be of bekomen bij de
dienst
Duurzame
ontwikkeling-Leefmilieu
(ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.12).

Welke plant kiezen?
Bij de keuze van een klimplant gaat u best
voor inheemse planten die goed aangepast
zijn aan ons klimaat en die onze dieren door
en door kennen. In tegenstelling tot exotische varianten, zijn ze over het algemeen belangrijk voor heel wat insecten en vogels.
Voorbeelden zijn de bosrank, kamperfoelie,
winde, hop, klimop,…
Om u te helpen bij de keuze van een klimplant, publiceerde de gemeente de brochure
‘Fleur uw gevel op’. U vindt er tips en ideeën
voor planten, geklasseerd volgens de oriëntatie (zon-schaduw) van uw gevel. Aarzel niet
om de brochure te downloaden of aan te vragen bij de dienst Duurzame ontwikkelingLeefmilieu.
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samenleving

Nieuwe reeks ‘Ik loop voor mijn conditie’
Samen joggen en conditie opbouwen
Heb je ook goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar? Het gemeentebestuur helpt jou om in 12
weken tijd 5 of 10 kilometer te kunnen
lopen. Jette maakt sinds 2 jaar namelijk deel uit van het platform ‘Ik loop
voor mijn conditie’. Het doel is om Jettenaren te stimuleren om samen te
joggen en hun conditie te verbeteren.

W

ie graag loopt of hiermee zou
willen starten, kan binnenkort
deelnemen aan de nieuwe reeks
van ‘Ik loop voor mijn conditie’.
Onder leiding van twee professionele begeleiders kan je elk donderdag joggen met andere
Jettenaren
in
het
Koning
Boudewijnpark. De groepen worden opgedeeld in 2 niveaus, met 5km of 10km als
einddoel.

Een trimester lang joggen
Op 14 maart 2019 gaat de nieuwe reeks ‘Ik
loop voor mijn conditie’ van start. De reeks
duurt 12 weken en deelnemen kost 25 euro.
Info en inschrijvingen:
www.jecourspourmaforme.com


Ik loop voor mijn conditie
Vanaf 14 maart 2019
Elke donderdagavond om 18u (niveau 1)
en 19u (niveau 2)
Koning Boudewijnpark – J. Lorgesquare








Samen joggen in het
Koning Boudewijnpark
2 niveaus, met 5 km of 10 km
als einddoel
De nieuwe reeks start
op 14 maart 2019
12 weken

INFO

Februari 2019

werken

JETSELAAN,
J. SERMONLAAN, BROUSTINLAAN & VANDERBORGHTSTRAAT
Bekabeling
Van februari tot juni voert Sibelga bekabelingswerken uit in
diverse Jetse straten. Tijdens
deze werken zal in de Jetselaan,
de J. Sermonlaan, de Broustinlaan en de Vanderborghtstraat
een tijdelijk parkeerverbod gelden. Voetgangers zullen er geen
hinder van ondervinden.

F. PIRESTRAAT & DE
KEERSMAEKERSTRAAT
Heraanleg

BARON DE
LAVELEYESTRAAT
Vernieuwing riolering en
Hoewel de F. Pirestraat en de De heraanleg
Keersmaekerstraat ondertussen
opnieuw toegankelijk zijn voor
het verkeer, moet de aannemer in
de directe omgeving nog bijkomende werken uitvoeren, met
een beperkt parkeerverbod tot
gevolg. Voetgangers zullen geen
hinder ondervinden van de werken.

De gemeente is momenteel
bezig met de heraanleg van de
Baron de Laveleyestraat. In
functie van de planning van de
werken is het autoverkeer en
parkeren er verboden en is de
toegang tot de garages niet mogelijk. Voor voetgangers blijven
de straten bereikbaar. De werken zullen 70 werkdagen duren.

C. HOORNAERTSTRAAT
Vernieuwing riolering en
heraanleg
In februari start Vivaqua met de
vernieuwing van de rioolaansluitingen in de straat. Daarna
volgt een volledige heraanleg
van de straat, van gevel tot
gevel. De geplande uitvoeringstermijn voor de werken bedraagt 5 maanden. In functie
van de planning van de werken
is het autoverkeer en parkeren
er verboden en is de toegang
tot de garages niet mogelijk.
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STAGES KROKUSVAKANTIE

jeugd

Nog op zoek naar een stage voor uw zoontje of dochtertje tijdens de
krokusvakantie? Jette telt alvast enkele organisaties die uw oogappels
zeker een actieve en/of creatieve vakantietijd kunnen bezorgen.
Creatief
GC Essegem

Open lucht
De Kinderboerderij van Jette

Leopold I-straat 329

Kleine Sint-Annastraat 172

Opa Jan struikelt in zijn huisje en bezeert zijn grote teen. Tante Marietje
schiet te hulp. Eerst die grote teen verzorgen, dan het huis opblinken. Wat
een grote klus!
 Van 4 tot 8 maart 2019, van 9u tot 16u
(opvang van 8u tot 17u)
Voor kinderen van 3 tot 6 jaar uit
het Nederlandstalig onderwijs
Prijs: 70 ¤ - 60 ¤ (voor 2de kind)
15 ¤ (Paspartoe-kansentarief )
Meer info: www.essegem.be

De Kinderboerderij organiseert een
stage voor kinderen van 7 tot 9 jaar en
een voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Deze
stages draaien rond het thema ‘de boerderij’ en inschrijven kan via de website
van de Kinderboerderij.
 Van 4 tot 8 maart 2019 van 9 tot 16u
(opvang ’s morgens vanaf 8u en
’s avonds tot 17.30u: prijs inbegrepen
in prijs van stage – opvang na 17.30u:
+ 5 ¤)
Info en inschrijven:
www.kinderboerderijjette.be
Prijs: 90 ¤ + 7 ¤ lidgeld (1 maal per
jaar en per gezin)
Meer info:
www.kinderboerderijjette.be

Creatief
IBO De Puzzel
IBO De Puzzel Magritte en Leopold
maken zich klaar om een leuke vakantie
te beleven met uw kinderen! Het wordt
een weekje vol speelplezier en coole activiteiten.
 Van 4 tot 8 maart 2019
Prijs: 10 ¤ per dag en per kind,
15 ¤ voor 2 kinderen
Prijs per halve dag: 7 ¤
Ouders van kinderen die nog niet ingeschreven zijn in De Puzzel, moeten
een afspraak maken om de inschrijvingsfiches in orde te brengen. Dit
kan van 11 tot 27/02, op afspraak via
0492.22.63.09.
 Magritte
Wemmelsesteenweg 229 B2

Enkel voor kinderen uit het kleuteronderwijs en het 1ste leerjaar
Reservering (vanaf 4/02):
depuzzelmagritte@sint-goedele.be
 Leopold
Leopold I-straat 307

Van 7u tot 18.15u
Voor kinderen uit het lager onderwijs
en hun broers en zussen
Reservering (vanaf 4/02):
depuzzelleopold@sint-goedele.be
Meer info:
IBO De Puzzel
02.427.09.44

Artistiek
Labolobo
Firmin Lecharlierlaan 4

We are all connected by the sun (artistieke en solidaire actie met CosimaJentzch, in samenwerking met Little
Sun Foundation)
Uitnodiging voor een denkbeeldige reis
door de Sahara, op zoek naar de Touareg, een nomadenvolk. In deze stage

gaan we op zoek naar de zon. De deelnemers, samen met evenveel kinderen
van een Nigeriaanse nomadenschool,
ontvangen elk een kleine zonnelamp.
 Van 4 tot 6 maart 2019
Voor kinderen vanaf 7 jaar
Algemene info:
Activiteiten van 9.15u tot 17u, opvang
vanaf 8.30u en tot 18u (10 ¤ per kind)
Picknick en tussendoortjes mee te
brengen
Info en inschrijvingen:
info@labolobo.eu/stages
Prijs: 120 ¤/kind (lamp inbegrepen)
Betaling: overschrijving voor 15/02 op
BE93 3631 3329 0467
(naam vermelden + Krokusstage)
Sportief
Karaté Shitokaï de Jette
Wemmelsesteenweg 71

Karate- en multisportstage open voor iedereen (leden en niet-leden), inclusief initiatie karate. Sportieve outfit gewenst.
 Van 4 tot 8 maart 2019, van 9u tot 16u
(opvang van 8u tot 9u en van 16u tot
17.30u: 15 ¤)
Prijs: 100 ¤
(picknick en drank mee te brengen)
Info en inschrijvingen:
0478.82.88.61 – dojo.jette@gmail.com

Animatoren gezocht voor
Kids’ Holidays Jette

B

en je ouder dan 17 jaar, heb je ervaring als monitor of heb je een
monitorbrevet en ben je op zoek
naar een vakantiejob? Dan ben jij misschien wel de geschikte persoon voor het
vakantiespeelplein Kids’ Holidays Jette.
Jette is op zoek naar animatoren
voor de Paasvakantie. Het vakantiespeelplein Kids’ Holidays biedt kinderen
van 3 tot 12 jaar een keicoole vakantie,
van 8 tot 19 april 2019. In het groene
Poelbosdomein kunnen ze ravotten,
knutselen en pret maken zoveel ze wil-

len. Voor de kinderen heeft de organisatie ervaren animatoren/trices nodig.
Aarzel dus niet om ons te contacteren
als je ouder bent dan 17 en een monitorbrevet hebt of eventueel al ervaring
als animator/trice.
Als gebrevetteerd monitor verdien je
14,06 ¤/uur en niet-gebrevetteerd met
één jaar ervaring verdien je 11,90 ¤/uur.
Als je niet-gebrevetteerd bent en geen
ervaring hebt dan verdien je 10,82 ¤/uur.
Info en inschrijvingen:
www.jette.be
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Jong maar dapper aan de Jetse Academie
AGENDA FEBRUARI

Dankzij een nieuw decreet bloeit er heel wat nieuws in de
Nederlandstalige academie. Zo kunnen onder meer alle kinderen
starten op de leeftijd van 6 jaar, zowel voor dans, woord als
voor muziek.

K

inderen die kiezen voor muziek
komen terecht in de cursus ‘Spelen
met klanken’. Zingen, bewegen,
bodypercussie, musiceren met allerlei instrumentjes,…, het komt er allemaal aan
bod. Met lessen in de academie zelf, in de
Heilig-Hartschool of in de gemeentijke basisschool Poelbos krijgen talrijke Jetse kinderen
de kans om zich onder te dompelen in dit
muzikale bad. De leerkrachten Marjolein Lemmens en Laura Kennis leiden alles met een
aanstekelijke creativiteit in goede banen.

Pannenkoeken en muziek
Onder leiding van beide juffen brengt deze
nieuwe en jonge generatie muzikanten een
eerste optreden op het jaarlijkse pannenkoekenfestijn van de academie. Op zaterdag 9
februari staat de Vriendenkring van de academie immers garant voor de lekkerste pan-

nenkoeken tijdens een gezellige namiddag in
GC Essegem. Traditiegetrouw worden niet
enkel de smaakpapillen verwend, maar ook
oren en ogen kunnen genieten van talrijke
optredens van de jongste leerlingen van de
academie. Naast de jonge kids van ‘spelen
met klanken’ brengen ook de kinderkoren, de
klassen viool, blokfluit en gitaar en het kinderorkest ‘OrkestJA’ een vrolijke noot.

Vibes en sfeer
Maar ook oudere leerlingen zorgen in de
maand februari voor een muzikale noot. Tieners en jonge volwassenen uit de klassen
elektrische gitaar en ensemble van de afdeling PopJazzRock zorgen op vrijdag 8 februari
voor goede vibes in jeugdhuis De Branding.
Later op de maand zorgen leerlingen van de
afdeling Klassieke muziek voor enkele sfeervolle avonden in de Abdij van Dielegem.



Optreden JazzPopRock
Vrijdag 8 februari om 19u
Jeughuis De Branding
Kardinaal Mercierplein 28



Pannenkoekenfestijn
Zaterdag 9 februari, van 14u tot 17u
GC Essegem – Leopold I-straat 329



Concert met gitaar,
saxofoon en trompet en piano
Woensdag 13 februari om 19u
Abdij van Dielegem
J. Tiebackxstraat 14



Klasconcert viool
Maandag 25 februari om 19u
Abdij van Dielegem
J. Tiebackxstraat 14



Klasconcert blokfluit
Donderdag 28 februari om 18.30u
Abdij van Dielegem
J. Tiebackxstraat 14

Bib
Opera op dvd
Heb je er altijd al van gedroomd om een
operavoorstelling bij te wonen? Vanaf nu
kan dat zonder ticket of abonnement! Je
kan rustig thuis genieten van je favoriete
opera, uitgevoerd in één van de beroemde
operahuizen in binnen- en buitenland. Hoe
dat kan? Gewoon door even langs te
komen in de bib van Jette, waar je een
keuze kan maken uit de nieuwe collectie
‘Opera op dvd’.
Net als alle andere materialen in de bib
zijn deze opera’s gratis te ontlenen. Je kan
er maximum vijf meenemen en dit voor
een termijn van drie weken, met mogelijkheid tot verlenging.
Meer info:
Nederlandstalige bib - Kardinaal Mercierplein 6
www.jette.bibliotheek.be
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maart

Het Collectief te gast bij
Klassiek in de Abdij

Op zondag 3 maart heeft de concertreeks Klassiek in de Abdij opnieuw
een mooie naam weten te strikken: Het Collectief. Dit trio combineert
piano, cello en klarinet en brengt een stuk van Johannes Brahms op leeftijd, gecombineerd met een compositie van de jonge Alexander Zemlinsky.

H

et kamermuziekensemble Het Collectief werd 20 jaar geleden in Brussel
opgericht en vormt een van de meest
opwindende kamermuziekensembles
van ons land. Verschillende muzikanten maken
deel uit van het ensemble en voor Jette vaardigen ze Thomas Dieltjens (piano), Martijn Vink
(cello) en Julien Hervé (clarinet) af.
Voor het programma viel de keuze op Johannes Brams en Alexander Zemlinsky. In
1891, enkele jaren voor zijn dood, leerde
Brams de klarinettist Richard Mühlfeld kennen. Deze ontmoeting inspireerde hem om
opnieuw plaats te nemen achter zijn lang verlaten schrijftafel. De Duitse grootmeester
componeerde het Trio voor klarinet, cello en
piano opus 114, onmiddellijk gevolgd door
het even schitterende Klarinetkwintet. Later
inspireerde dit trio de twintigjarige componist
Alexander Zemlinsky.
Begin maart krijgt u in het mooie kader van
de Abdij van Dielegem de unieke kans om
beide meesterwerken in een klap te leren
kennen. Klassieke muziek van internationaal
niveau, voor een vriendenprijsje. En naar
goede gewoonte met kinderopvang tijdens
het concert en een receptie achteraf.
Infos en tickets :
culture@jette.irisnet.be - 02.423.12.65


Het Collectief
Zondag 3 maart 2019 om 11u
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14
10 euro / 5 euro (-12, +65 & leden van de
Jetse academies)







Op zondag 3 maart speelt Het Collectief in de Abdij van Dielegem
Het trio combineert piano, cello
en klarinet
Op het programma staan meesterstukken van de Duitse grootheid
Brahms en de Oostenrijks-Amerikaanse componist Zemlinksy
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CASA VERONICA
CAPARTSTRAAT, 13B - Facebook: @casaveronica.jette - www.casaveronica.net

STAGE FLAMENCODANS

STAGE FLAMENCOGITAAR

KLASSIEKE GITAAR

VIRGINIA ABRIL
2 EN 3 FEBRUARI 2019,
VAN 11U TOT 13.30U

ANTONIO SEGURA
ZONDAG 3 FEBRUARI 2019,
VAN 14U TOT 17U

NICOLAS LESTOQUOY
ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019
OM 19U

Danseres Virginia Abril geeft
twee dansstages Tango de Granada, een voor semi-gevorderden (2/02) en een voor
gevorderden (3/02).

Gitarist Antonio Segura, begeleid
door zanger Antonio Carmona,
geeft een 3-uur durende gitaarstage specifiek voor de begeleiding van Tientos-Tangos.

Nicolas Lestoquoy stelt zijn talent
ten dienste van verschillende
muziekstijlen. Live brengt hij
zowel Bach of Pujol als hedendaagse componisten. In duo met
violist Li-Kung Kuo of met gitarist
Sébastien Llinares, brengt hij dan
weer eigen composities. Met zijn
jazzkwintet ‘Swingin’ Partout’ wisselt hij het klassieke repertoire af
met zigeunermuziek.



40 euro (voor een niveau)
70 euro (voor twee niveaus)
Inschrijven verplicht



50 euro
Inschrijven verplicht



NIEUW: GIFT CARD
GEEF UW VRIENDEN EEN
TICKET CADEAU
Nieuw bij Casa Veronica is dat u
voortaan concerttickets of plaatsen voor de tablao flamenco kan
cadeau doen aan de persoon
van uw keuze. Klik gewoon op
‘flamenco’ of ‘concert’ op de banner op de homepage en kies het
evenement dat u wil cadeau
doen.

INFO
GEDETAILLEERD PROGRAMMA:

0476.77.23.42
CONTACT.CASA.
VERONICA@GMAIL.COM

9 euro/10 euro/12 euro
Deuren: 18u

WWW.CASAVERONICA.NET

Oproep APA
Het collectieve geheugen van de Sint-Pieterskerk
Dit jaar opent pastoor Dirk Vannetelbosch de deuren van de Sint-Pieterskerk
voor het Artiestenparcours. Naast een hedendaagse tentoonstelling maakt de
gemeente Jette, in samenwerking met de kerk, plaats voor bijzondere stukken
uit de persoonlijke collectie van de Jettenaar. Maureen Magerman, tentoonstellingsmaker van dienst, is op zoek naar opmerkelijke verhalen en documenten
over de Sint-Pieterskerk die de inwoners in hun persoonlijk archief bewaren.

H

et doel is om het roerend erfgoed
van Jette waar de Sint-Pieterskerk
een belangrijke rol in speelt te verzamelen. Het kan gaan om foto’s,
fotoalbums, erfstukken van overleden familieleden, brieven, aktes, boeken, gedichten,
schilderijen of verhalen, legendes, geruchten… Elke input is mogelijk in dit participatief
project.

Bijzondere verhalen of documenten
Voor wie, wat en wanneer heeft het gebouw
gediend als locatie of achtergrond van een uitzonderlijke gebeurtenis (huwelijk, doopsel of
begrafenis)? Hoe zag de kerk er vroeger uit?
Wat was de rol van de kerk tijdens belangrijke
historische gebeurtenissen? Zijn er historische
(Jetse) figuren verbonden aan deze locatie?
Heeft iemand een bijzondere anekdote?

Tijdens de expo worden een aantal van
deze verhalen uitgelicht en in de kijker gezet.
Ben jij diegene die een verborgen parel in
zijn bezit heeft of een verhaal te vertellen
heeft dat niet mag verloren gaan? Doe dan
zeker mee! Samen bouwen we aan het archief van de gemeente en jouw betrokkenheid is belangrijk om van het APA 2019 een
absoluut succes te maken.
Info & contact:
culture@jette.irisnet.be
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PLOEF!
BONAVENTURESTRAAT 100 - Facebook: @ploef - www.ploef.eu

CONCERT

GIULIA LEDDA:
CHANTOMANCIES
DONDERDAG 7 FEBRUARI OM 20U

Chantomancies is niet alleen een
verhaal van blikken die elkaar
kruisen, maar vertelt ook de
wonderlijke anekdote van de
zwerver op café en van de acrobatische wartaal van de duivel
na teveel glazen tequila of cointreau.


CONCERT

CONCERT

YANU

EXTRA VIRGINS

ZATERDAG 16 FEBRUARI OM

MUZIEK

LOVE

(AVANT-PREMIÈRE)

20U

DONDERDAG 21 FEBRUARI OM

Cd-voorstelling ‘Vents cléments,
vents contraires’.
Yanu brengt een muzikale mix met
Afrikaanse, Braziliaanse en andere
invloeden. Het resultaat is een licht
verteerbare worldbeat die de
zeven muzikanten van de groep
met plezier delen met hun publiek.

&

ZONDAG

20U

De ontmoeting tussen drie muzikanten – Daniele Del Monaco
(klavier), Bert Cornelis (sitar) en
Maura Guerrera (zang) – met een
wel heel verschillende muzikale
achtergrond belooft een verrassend en origineel palet van
klankkleuren en sferen.

RED/Laboratoire Pédagogique
haalt alles uit de kast met een
dubbele luistersessie met niets
dan muziek over de liefde en zijn
demonen.

Prijs per concert: vrije bedrage (richtprijs in het geval van een volle zaal: 10 euro voor een soloartiest en 5 euro per extra artiest)
Meer info: ploefplus@gmail.com

Expo 100
Abdelmajid El Yahyaoui


OTHER DEMONS
17 FEBRUARI OM 18U

Van 15 februari tot 1 maart 2019
Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 14u
Uitgezonderd op donderdag van 13u tot 19u
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jette info cultuur

GC ESSEGEM JETTE
GEMEENSCHAPCENTRUM ESSEGEM, LEOPOLD I-STRAAT 329 - Facebook: @Essegem - www.essegem.be

FEEST

UIT DE VEREN: NOX
(DOOR L’ANNEAU THÉÂTRE)
ZONDAG 3 FEBRUARI OM 10.30U

Leeftijd: vanaf 4 jaar.
In deze voorstelling wordt met
beelden, gebaren en een tikkeltje
tedere ondeugendheid het o zo
gevoelige moment voor het slapengaan ter sprake gebracht. Bij
het vallen van de nacht voelen we
ons, oud of jong, alleen en vooral
erg kwetsbaar. Soms gebeuren er
dan wel erg rare dingen...


WORKSHOP

FOOD2CONNECT:
SYRISCH TAFELEN
VRIJDAG 22 FEBRUARI OM 19U

Meer info: zie p. 6

DUURZAAM TAFELEN

RESTATABLE
ZATERDAG 23 FEBRUARI OM 11U

Meer info: zie p. 8




3 euro
(gratis als je mee komt koken)
Info en inschrijven:
lore.desmet@vgc.be
02.427.80.39

Prijs: vrije ingang

SPORT

START TO RUN
(I.S.M. KWB, GC ESSEGEM, CM)
VANAF 27/02 TOT 8/05,
ELKE WOENSDAG EN VRIJDAG,
VAN 18U TOT 19U

CONCERT

KRAS
ZATERDAG

23 FEBRUARI OM 11U

Kinderen tot 12 jaar: 4 euro
Volwassenen: 6 euro
Paspartoe: 2 euro

FILM

FILMLOKAAL: LUCKY
DONDERDAG 28 FEBRUARI OM 20U

Lucky is een eenzame, negentigjarige oude cowboy. Hij rookt, lost
kruiswoordraadsels op en doolt
rond in een verlaten woestijndorp.
Zijn dagen brengt hij door met het
veranderen van de wereld... vanuit
zijn stamkroeg. Hij rebelleert tegen
alles en iedereen, en vooral tegen
het verstrijken van de tijd.
Komedie-drama.
(regie: John Carroll Lynch
cast: Harry Dean Stanton, David
Lynch, Ron Livingston, Ed Begley Jr.
– Verenigde Staten – 2017 – 88 min)


WORKSHOP

LEREN RIJDEN MET DE AUTO
WOENSDAG 14 EN 21 FEBRUARI,
TELKENS OM 20U

Zit je net achter het stuur, maar heb
je nog geen examen afgelegd? Deze
workshop is voor iedereen wie leert
rijden met vrije begeleiding. Begeleidende vaders en moeders zijn zeker
welkom.


Prijs begeleider:
20 euro - 10 euro voor KWB-leden
Prijs leerling:
10 euro - 5 euro voor KWB-leden

Leeftijd: van 2 tot 5 jaar
Drie mannen komen soms even
samen, maar nooit voor lang.
Soms praten ze met elkaar, maar
nooit met woorden. Ze gaan hun
eigen gang met hun eigen eigenaardigheden. Zonder dat ze het
van elkaar weten, dromen ze alle
drie van hetzelfde.
Een dialoog tussen de kleur van
de instrumenten klarinet en ud, en
het lijnenspel van een tekening.



6 euro

Met motiverende tips en schema's
op jouw niveau.
En ook voor de wandelaars is er
een groep: zij doen elk week een
kort sportief traject.
Terwijl de ouders deelnemen aan
het joggen of wandelen is er ook
kindersport: een kindertrainer
neemt de kinderen mee in het
park voor een uurtje sport en spel.
Schrijf hiervoor ook je kind in!

3 euro
Paspartoe-tarief:
1 euro
Filmlokaal-abonnement:
7 euro voor 3 films

INFO
INFO EN RESERVERINGEN:



30 euro - gratis voor KWB-leden
Inschrijven:
essegem@vgc.be - 02.427.80.39
Boudewijnpark Jette - afspraak
parking achter het station van
Jette

GC ESSEGEM

02.427.80.39
ESSEGEM@VGC.BE
WWW.ESSEGEM.BE
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portret - venezuela

Jettenaren van de wereld

Maïsa, zelf dochter van Libanees-Franse immigranten, zag zich genoodzaakt om haar
thuisland achter te laten. Het land waar ze
een fantastische jeugd doorbracht, waar ze
al haar vrienden had, een goede job, een
land met een fantastisch klimaat, prachtige
natuur,… De economische crisis en de onveiligheid werden haar echter teveel. Ze liet haar
job als advocate en haar vrienden achter
voor een nieuw avontuur in Europa. Een
keuze met een grote impact. Niet alleen
moest ze zich aanpassen aan de barre winters en het wispelturige klimaat, maar ook de
zoektocht naar een degelijke job liep niet van
een leien dakje. De steun van de onthaalfamilie maakte echter veel goed, samen met
het gevoel eindelijk veilig over straat te kunnen lopen, een winkel binnen te kunnen
stappen waar de rekken niet leeg blijven, medicatie te kunnen kopen voor jouw zieke
kind,… Intussen voelt ze zich steeds meer
thuis in Jette, met de Spiegel, de zondagsmarkt, de gemoedelijkheid,… Begin maart
opent ze trouwens met haar echtgenoot en
haar broer een Venezolaans restaurant in de
Ravensteingalerie in hartje Brussel. Op deze
manier hoopt ze haar cultuur te kunnen uitdragen en tegelijkertijd de Venezolaanse gemeenschap terug bij elkaar te kunnen
brengen. Want hoewel ze Jette als haar
nieuwe thuis beschouwt, blijft de weemoed
naar haar moederland Venezuela.

Wist je dat Jette 178 nationaliteiten telt? Maar wie zijn de mensen achter dit cijfer en waar komen ze precies vandaan? Dat proberen we uit
te vissen in deze reeks portretten van personen met roots buiten België. 5 jaar geleden ontvluchtte Maïsa Boulé samen met haar broer
haar moederland Venezuela richting Europa, op zoek naar een betere toekomst. Het lot bracht haar naar Jette, waar ze haar echtgenoot leerde kennen en intussen zwanger is van haar tweede kindje.

E

nkele uren nadat parlementsvoorzitter
Juan Guaidó zich tot president uitriep
van Venezuela, gesteund door de vele
straatprotesten van de bevolking, ontmoeten we Maïsa Boulé.
2014. Maduro is aan de macht gekomen in
Venezuela, nadat Chavez jarenlang de plak
zwaaide in dit Zuid-Amerikaanse land tussen
Brazilië en Colombia. Het land glijdt steeds
verder weg in een zware economische crisis
en er komt een ongeziene vluchtelingenstroom op gang. Heel wat Venezolanen moeten hun land ontvluchten, zo ook Maïsa Boulé.
Samen met haar broer vlucht ze naar Europa.

Ze landen in Parijs, maar reizen vervolgens
door naar Brussel, waarvan ze niet veel meer
weten dan dat het de hoofdstad van Europa
is. Ze worden echter opgevangen in een fantastische onthaalfamilie. Maïsa wordt verliefd
op de zoon van de onthaalfamilie en intussen
is ze zwanger van hun tweede kindje, hetgeen
hun gezinnetje op 4 kinderen zal brengen,
samen met de twee dochters uit het vorig huwelijk van haar echtgenoot.

Tussen weemoed en hoop
Het leest als een sprookje. Nochtans zijn
er best wel donkere kanten aan het verhaal.

“

Venezuela beschikt over
zoveel troeven en de
Venezolanen over zoveel
veerkracht en solidariteit
dat het op termijn terug de
parel van Latijns-Amerika
kan worden.

Ze hoopt dat de huidige revolutie zich
doorzet en aanleiding zal geven tot echte
verkiezingen en een echte democratie in Venezuela. Het land beschikt over zoveel troeven,
met
oliereserves,
natuurlijke
rijkdommen, koffie, chocolade, toeristische
trekpleisters,… en de Venezolanen over zoveel veerkracht en solidariteit dat het op termijn terug de parel van Latijns-Amerika kan
worden. Het is haar stille wens om haar kinderen ooit in alle rust en veiligheid de pracht
van het land te laten ontdekken. We hopen
het met haar.

AGENDA 02
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2.02 – 9h30 > 17h
Festival 0 > 6
Bibliojette & Centre Armillaire
Place Mercierplein 10
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

7.02 – 20h
Concert Giulia Ledda :
chantomancies
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100

2.02 –15h30
Café Baby-Boum
Atelier 34zero
Drève de Rivierendreef 334

8.02 – 19h
Concert JazzPopRock
Jetse Academie
Jeughuis De Branding
Place Mercierplein 28

2&3.02 – 11h
Stage de danse Flamenco
Dansstage Flamenco
Virginia Abri
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13B
3.02 – 10h30
Uit de Veren ‘Nox’ (NL)
Kindervoorstelling
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329
3.02 - 11h
Concert Kugoni Trio
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14
3.02 – 14h
Stage de guitare Flamenco
Gitaarstage Flamenco
Antonio Segura
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13B
6.02 – 11h
Conférence ‘Découvertes
archéologiques en région
bruxelloise’ (FR)
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145
6.02 – 19h
Bar Philo ‘L’assassinat du
président Kennedy’ (FR)
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145
7.02 – 14h30
Conférence ‘Les citoyens veulent-ils vraiment participer à la
politique ?’ (FR)
Salle communale des Fêtes
Place Mercierplein 10

8&9.02 – 20h
Conférence
Lezing ‘Rock ‘n Roll !’ (FR)
Marc Isaye
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145
11.02 – 19h30
Théâtre-action
‘Je décroche … Accroche-moi’
(FR)
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145
12.02 – 19h
Académie de Jette
Audition d’élèves
Leerlingenconcert
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14
13.02 – 19h
Concert Jetse Academie
Gitaar, saxofoon, trompet en
piano
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14

16.02 – 20h
Concert Yanu
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100

23.02 – 11h
Kinderconcert Kras
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329

17.02 – 18h
Love & other demons
Chambre d’écoute
Luistersessie
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100

24.02 – 15
Zinzin (FR)
Spectacle pour enfants
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

19.02 – 10h
Journée thématique (FR)
‘Validation des compétences’
Rue L. Theodorstraat 108
Salle polyvalente zaal

25.02 – 19h
Concert
Vioolklas Jetse Academie
Abbaye de Dielegemabdij
Rue Tiebackxstraat 14

27.02 – 15h
20.02 – 14h
Ciné Kids ‘Walle-E’ (FR)
Atelier couture – Naaiworkshop Centre Armillaire
Sacs à vrac
Bd de Smet de Naeyerlaan 145
Le Rayon Vert
Rue G. Van Huyneghemstraat 32 28.02 – 18h30
Concert
Blokfluitklas Jetse Academie
21.02 – 18h
Atelier cuisine
Abbaye de Dielegemabdij
velouté & tartinade
Rue Tiebackxstraat 14
Caba Jette - Rue Léopold 1straat
28.02 – 20h
Filmlokaal ‘Lucky’
Inscriptions : 02/311.40.04 ou
info@cabajette.be
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329
21.02 – 20h
Concert Extra Virgins
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100

21.02 – 20h
Nord de Rire #5 (FR)
Centre Armillaire
14, 15, 16.02 – 20h & 17.02 – 15h Bd de Smet de Naeyerlaan 145
Théâtre
‘Hôtel des deux mondes’ (FR)
22.02 – 15h30-19h
Salle communale des Fêtes
Food2connect
Gemeentelijke Feestzaal
GC Essegem
Place Mercierplein 10
Rue Leopold I-straat 329
15.02 – 20h
‘Spécial’ de Marka (FR)
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

22.02 – 20h
Jazz Jette Club
LaMi
Chée de Wemmelsesteenweg 100

16.02 – 19h
Concert Nicolas Lestoquoy
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13B

23.02 – 11h
Restatable
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329

