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Parkeren in Jette:
wat is er nieuw?
Vanaf februari krijgt Jette een uitbreiding van de zones betalend parkeren. Tegelijkertijd dalen de tarieven van de ondergrondse
parking aan de Spiegel. Het doel is om het parkeren in Jette zo goed mogelijk te laten samengaan met de dichtbevolkte stadsomgeving.
10-12

Nieuw in Jette
Pamperbank

Inbreuken reinheid
De vuilniszakken

FIRM, een nieuwe
culturele plek

Jettenaren
van de wereld

5

9

21

24

2

JETTE INFO - NIEUWS VAN HET GEMEENTEBESTUUR

Het Gemeentehuis

Het woord van de burgemeester

Bescherm onze
fragiele democratie!
n de grootste en een van de oudste democratieën ter wereld legde onlangs
een nieuwe president de eed af. Iedereen die gelooft in de deugden van de
democratie haalde opgelucht adem, al was het met een gevoel van twijfel,
verwarring en bitterheid, want het scheelde geen haar of het was verkeerd
afgelopen!

I

Het is niet aan mij om hier commentaar te leveren op de Amerikaanse verkiezingen of over het afgelopen mandaat dat er een was die bol stond van haat,
verdeling en vulgariteit. Maar we moeten met zijn allen wel even stilstaan bij de
diepere en soms onheilspellende betekenis van bepaalde gebeurtenissen, en
zeker als die zich afspelen in een land waarvan het leiderschap in de vrije wereld
lange tijd vanzelfsprekend was.
De bestorming van het Capitool – een symbool bij uitstek – betekent vooral
het resultaat van een lange evolutie waarin complottheorieën, wantrouwen tegenover de wetenschappelijke, morele en politieke elite, klimaatscepticisme,
religieus fanatisme, asociaal gedrag, verloedering van de openbare zaak en nationalisme, wedijveren met idealen zoals broederlijkheid, solidariteit, gelijkheid,
respect voor anderen en voor het leven en, ja, zelfs menselijke liefde.
Die evolutie is aanwezig, ook in de hoofden van sommigen hier bij ons, in Europa, in België, in Jette. Er is al veel schade aangericht, zowel daar als hier. De
intellectuele, politieke en wetenschappelijke elite moet (opnieuw) aansluiting
zoeken met deze groep mensen. Het onderwijs en de media moeten de sociale
banden herstellen en hen weer openstellen voor de kritische geest en weer
leren omgaan met de wereld, andere culturen en religies, maar ook met de sociale media, die ontegensprekelijk zowel een bevrijdende als een verwoestende
functie hebben.
Beste Jettenaren, we moeten meer dan ooit waakzaam zijn. En dat geldt des
te meer in deze coronatijden, waarin de fysieke afzondering noodgedwongen
een mentale dimensie krijgt en de vervreemding van anderen ons op de duur
aan alles doet twijfelen. Kracht, zelfvertrouwen en geduld zijn nu de sleutel om
straks – eindelijk – in alle vrijheid te kunnen werken aan een wereld met meer
vrede, solidariteit en eenheid.

Hervé Doyen, uw burgemeester

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Enkel op afspraak.
Van maandag tot vrijdag
tussen 8.30u en 13u, uitgezonderd op donderdag tussen
13u en 19u.
U kan een afspraak maken
door te surfen naar
www.jette.be of te bellen van
8.30u tot 13u en van 14u tot
16u naar de volgende nummers:
• Strafregister, attesten en
certificaten: 02.423.12.60
• Inschrijvingen, adreswijzigingen en paspoorten:
02.423.12.60
• Identiteitskaarten en Kids-ID:
02.423.12.95
• Rijbewijzen: 02.423.12.58
• Vreemdelingendossiers:
02.423.12.57
• Burgerlijke Stand:
02.423.12.77
• Sport en Kids’ Holidays:
02.423.12.45
• Sociaal leven en Burgerschap: 02.422.31.24
• Andere verrichtingen en
diensten: 02.423.12.11
Theodor 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Enkel op afspraak.
Op maandag, woensdag en
vrijdag tussen 8.30u en 13u.
U kan een afspraak maken
door te bellen van 8.30u tot
13u en van 14u tot 16u naar
de volgende nummers:
• Grondgebiedbeheer
(Stedenbouw):
02.422.31.48/49
• Grondbeheer en Huisvesting:
02.422.31.62/63
• Andere verrichtingen en
diensten: 02.423.12.11
Info: www.jette.be
Facebook: @jette1090
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Van op de banken van de Gemeenteraad 16 december 2020
ijdens de laatste zitting
van 2020 zette de Jetse
gemeenteraad het licht
op groen voor het lastenboek en
het bijhorende kostenplaatje
voor de herinrichting van de
kleuterspeelplaats van de school
Jacques Brel en een half-openbare speeltuin, dat alles in het
kader van het Duurzaam Wijk-

T

HERVÉ
DOYEN
BURGEMEESTER

• Wijkcontract en
Grootstedenbeleid
• Communicatie, Participatie
en Informatie
• Kwaliteit
• Veiligheid
• Slachtofferhulp, bemiddeling
en alternatieve maatregelen
• Financiën en begroting
• OCMW-toezicht
• Biculturele infrastructuren
• Erediensten

contract Magritte. Hoewel het
hier gaat om een project dat kadert in een wijkcontract, kent
Jette meer gelijkaardige projecten. Dankzij de inzet van de gemeentediensten hebben de
speelplaatsen van verschillende
Jetse scholen de laatste jaren
een facelift ondergaan. Dat is
onder meer het geval voor de

BERNARD
VAN NUFFEL
1STE SCHEPEN

• Patrimonium, Energie en
Klimaat (gebonden
aan patrimonium)
• Voertuigenpark
• Stadsaanleg
• Beplantingen, serres en
gemeentelijke parken
• Waterbeleid (rioleringen,
blauw netwerk)

OLIVIER
CORHAY
2DE SCHEPEN

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

MOUNIR
LAARISSI
5DE SCHEPEN

• Personeel
• Sociaal leven en
burgerschap
• Gezondheid
• Jobhuis

• Burgerlijke Stand
en Demografie
• Duurzame ontwikkeling en
Leefmilieu
• Eerlijke handel
• Coördinatie Klimaatplan en
Luchtkwaliteit
• Personen met een handicap,
Gelijke kansen en Integratie

NATHALIE
DE SWAEF
7DE SCHEPEN

• Stadspreventie
• Sport en Kids' Holidays
• Handel, Economie
en Animatie

BENOÎT
GOSSELIN
4DE SCHEPEN

JORIS
POSCHET

• Franstalige cultuur
• Franstalige jeugd
en senioren
• Bicommunautaire
aangelegenheden
• Openbare reinheid

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN

JENNIFER
GESQUIÈRE
8STE SCHEPEN
• OCMW-voorzitter

Info en contact
www.jette.be

zijn of worden de speelplaatsen
van de scholen Van Asbroeck en
Aurore onder handen genomen.
De volgende gemeenteraad is op
woensdag 24 februari 2021 om
20u

• Franstalig onderwijs en
buitenschoolse opvang
• Huisvesting

CLAIRE
VANDEVIVERE
3DE SCHEPEN

College van
burgemeester
en schepenen
2018-2024

scholen Dageraad en Van Asbroeck die konden profiteren van
een subsidie van het project
‘BuitenSpel’. ook de huidige werken in de school Vande Borne
kaderen binnen datzelfde project
en binnenkort hoopt de gemeente er ook de uitbreiding van
de school Poelbos mee te financieren. Langs Franstalige kant

• Stadsmobiliteit en
Luchtkwaliteit (gelinkt aan
de mobiliteit)
• Vlaamse Gemeenschap en
Nederlandstalig onderwijs
• Nederlandstalige jeugd
en senioren
• Internationale solidariteit
(Noord-Zuid)
• Stedenbouw en
verwaarloosde gebouwen
en gronden
• Bescherming van
het Erfgoed
• Gezin en Jonge kind

Permanenties:
De leden van het College van Burgemeester
en Schepenen hebben geen vaste permanenties. Als u hen wil ontmoeten, kan u
contact opnemen met hun kabinet voor een
afspraak. Alle info vindt u op www.jette.be.
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Carine Wathelet, crisisvrijwilligster
Parttimehulp in rust- en verzorgingstehuis Iris
Terwijl we allemaal in ongelijke mate
de gevolgen van de coronapandemie
en de daaropvolgende economische
crisis dragen, zien sommigen deze situatie als een kans om hun solidaire
kant te (her)ontdekken. Zo koos Carine
Wathelet ervoor om gedurende twee
maanden een deel van haar tijd te
spenderen aan de zorg voor de bewoners van het Jetse OCMW-rusthuis Iris.

arine Wathelet is een dynamische
en sympathieke Jetse vrouw van 53
die houdt van menselijk contact en
nieuwe ervaringen. Zowel binnen
het buurtcomité ‘Les Ketjes de Dieleghem’
als op haar werk of binnen haar gezin geeft
je zich voor de volle honderd procent. Toen
ze in november vorig jaar tijdelijk werkloos
werd, meldde ze zich spontaan aan om anderen te helpen.

C

Carine Wathelet, met de voorzitter van het buurtcomité
‘Les Ketjes de Dieleghem’, voor de coronacrisis.

Het leven zoals het is: zorgverlener
Nadat ze contact had opgenomen met
verschillende ziekenhuizen waar blijkbaar
al genoeg versterking aanwezig was, richtte
Carine Wathelet zich tot de gemeente die
haar doorverwees naar het OCMW van

Jette. Dat was het startschot voor enkele
weken deeltijds vrijwilligerswerk ten dienste van de bewoners van het rusthuis. ‘Ik
ging er een halve dag per week naartoe om
de ploeg van zorgverleners te versterken en

hen te helpen om de maaltijden te verdelen’, vertelt zij die normaal als hulpboekhoudster aan de kost komt. ‘Het werk heeft
weinig van doen met mijn beroep, maar ik
help nu eenmaal graag mensen. Toen ik
voor de coronacrisis op bezoek ging bij mijn
schoonmoeder in het rusthuis, hielp ik ook
al geregeld bewoners die moeilijkheden
hadden om zelfstandig te eten.’ Carine mag
misschien geen problemen ondervonden
hebben om zich te integreren in de ploeg
van het Iriscentrum, toch geeft ze toe dat de
fysieke kant van het werk haar wel verrast
heeft. ‘Je bent de hele dag op de been en je
legt behoorlijk wat kilometers af. De eerste
dag was ik bekaf!’, lacht ze.
Ondertussen werkt de Jetse weer voltijds
als boekhoudster, maar ze houdt mooie
herinneringen over aan haar tijd bij het Iriscentrum: ‘Ik had een fantastisch contact
met de ploeg en hield vooral van het sociale
aspect van de functie. En op de valreep heb
ik samen met het personeel en de bewoners kunnen deelnemen aan het kerstfeest,
een leuk souvenir’. Het was een korte, maar
rijke ervaring die ongetwijfeld voor herhaling vatbaar is. ‘De dag dat ik met pensioen
ga, geef ik me zeker op als vrijwilliger in een
home of een ziekenhuis!’, besluit ze.

Accueil Montfort
Erratum rekeningnummer
hun leven in eigen handen te nemen. Als gevolg van de verkoop van het gebouw dat al
35 jaar de thuisbasis vormt van deze organisatie, doen de medewerkers een oproep
voor giften om het pand te kunnen aankopen en zo hun acties te steunen.

In de vorige editie van Jette Info stelden we op pagina 14 verschillende organisaties voor die zich in Jette
inzetten voor mensen met problemen,
kansarmen,… Jammer genoeg is in het
bewuste artikel een fout geslopen in
het rekeningnummer van de organisatie Accueil Monfort.

oor wie Accueil Monfort wil steunen,
geven we hier alsnog het correcte
rekeningnummer: BE86 9733 7791
3650. Dit onthaal- en opvanghuis biedt dak-

V

loze vrouwen van 18 tot 50 jaar een dak
boven het hoofd en steun om aan de onzekerheid en de uitsluiting te ontsnappen en
stap voor stap nieuwe plannen te maken en

• Accueil Montfort
Sint-Pieterskerkstraat 12
02.426.87.12
accueil@amontfort.be
Rek.nr:
BE86 9733 7791 3650 (voor giften)
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Nieuw in Jette

Pamperbank voor minderbedeelde gezinnen
Groeit je baby zo snel dat je met een
overschot aan te klein geworden pampers blijft zitten? Voor veel minderbedeelde gezinnen met kinderen
vertegenwoordigen deze pampers een
serieuze kost. Gelukkig kan je voortaan
ongebruikte exemplaren binnenbrengen
in de pamperbank. Ze worden nadien
verdeeld onder de betrokken gezinnen.

et OCMW van Jette en de solidaire
kruidenier CABA Jette organiseren, in samenwerking met het
Huis van het Kind, een inzameling
van ongebruikte pampers ten voordele van
kansarme gezinnen om zo de strijd tegen
kinderarmoede en isolement aan te gaan.

H

Inzameling van pampers
Heb je ergens ongebruikte pampers liggen
in een kast? Deponeer ze dan op een van de
inzamelpunten die te vinden zijn op verschillende strategische plaatsen in de gemeente:
• Nederlandstalige bibliotheek
(jeugdafdeling, 1ste verdieping)
Kardinaal Mercierplein 6
• Franstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 10
• GC Essegem
Leopold I-straat 329
• Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 145
• Crèche VUB
Laarbeeklaan 103

Verdeling van pampers
De pampers worden ingezameld door de
solidaire kruidenier CABA Jette en via de kruidenier verdeeld onder minderbedeelde gezinnen die door het OCMW, Kind en Gezin of het
ONE geselecteerd worden op basis van hun inkomen. Zo leren deze gezinnen bij hun bezoek
aan de kruidenier meteen ook de activiteiten
kennen van CABA Jette (workshops, animaties, sensibilisering rond gezonde voeding,…).

Verder zullen ook vertegenwoordigers
van Kind en Gezin en het ONE aanwezig zijn
om kennis te maken met de gezinnen.
Meer info:
www.ocmwjette.be
www.huisvanhetkindbrussel.be/pamperbank
Facebook :
www.facebook.com/Pamperbankbrussel

Uitbreiding van het
opvangcentrum van het Rode Kruis
Zoals u misschien weet, heeft Jette
een opvangcentrum van het Belgische
Rode Kruis. Dit centrum, dat voornamelijk onderdak biedt aan minderjarigen, zal begin 2021 uitbreiden.

eze uitbreiding met 40 plaatsen zal
zich bevinden in het gebouw aan de
Dielegemsesteenweg 95, op een
steenworp van het reeds gebruikte gebouw
in de F. Volralstraat. Dit gebouw blijft trouwens de basis voor alle ondersteunende
diensten voor de bewoners.
De nieuwe opvangplaatsen zullen bestemd zijn voor een gemengd publiek,

D

waaronder 12 niet-begeleide minderjarigen.
Het opvangproject is gericht op de autonomie van de aanvragers van internationale
bescherming. Het huidige begeleidende
team zal worden versterkt met 5 gespecialiseerde medewerkers. Deze zullen zorgen
voor een permanente aanwezigheid in elk
gebouw, zonder dat de bewoners voortdurend opgevolgd worden.
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Tournée Minérale
Februari zonder alcohol
Februari is ‘Tournée Minérale’-maand.
De campagne roept alle Belgen op om
in februari een maand ‘nee’ te zeggen
tegen alcohol. Een voornemen dat alleen maar voordelen biedt.

e coronamaatregelen hebben ook
een impact op ons alcoholgebruik.
Hoewel sommige mensen minder
zijn gaan drinken nu hun sociaal
leven op een laag pitje staat, beslissen ook
heel wat mensen net ietsje sneller om een
glas te drinken. Meestal thuis, alleen of met
twee, om te bekomen van alle emoties en
stress in deze uitzonderlijke periode. Dat is
begrijpelijk, maar het houdt ook risico’s in.

D

Gezelligheid zonder alcohol
Met Tournée Minérale zorg je ervoor dat
dat extra thuisdrinken geen blijvende gewoonte wordt. We associëren alcohol vaak
met gezelligheid: we drinken een glas voor
tv, in gezelschap, om iets te vieren of om
iets te verwerken. Tournée Minérale daagt
je uit om die gezelligheid te creëren zonder
alcohol. Dat doet evenveel deugd, en uitein-

delijk voel je je er beter bij. Want minder alcohol levert je meer energie, een betere
slaap en een algemeen frisser gevoel op. En
je werkt er nog mee aan je gezondheid ook!
Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2021 geen alcohol. Want ook zonder

kan je je perfect amuseren. Tournée Minérale is trouwens nog leuker als je het samen
met anderen doet. Daag je familie, vrienden,
collega’s, ploegmaten, … uit om in februari
ook geen alcohol te drinken.
Meer info: www.tourneeminerale.be

Vernieuwing rijbewijs
met bankkaartformaat
De rijbewijzen met bankkaartformaat
die van 2010 dateren, moeten vernieuwd worden. Deze rijbewijzen werden voor het eerst uitgereikt in juli
2010 en hebben een administratieve
geldigheid van 10 jaar. Na 10 jaar moeten ze dus vernieuwd worden.

meentebestuur. Opgelet, u zal hiervoor
geen persoonlijke oproeping of herinnering
ontvangen!
U moet dus zelf de vervaldatum controleren van uw rijbewijs met bankkaartformaat en ten gepaste tijde een afspraak
maken bij het gemeentebestuur voor een
nieuw rijbewijs.

lke houder van een dergelijk rijbewijs moet dus bij de vervaldatum
zijn rijbewijs laten vernieuwen bij
de dienst Demografie van het ge-

Gelieve uw huidig rijbewijs mee te brengen, net als een recente pasfoto van minder
dan 6 maanden geleden en 29,7 euro. De leveringstermijn is 7 werkdagen.

E

Om uw rijbewijs te vernieuwen, moet u een
afspraak maken met de dienst Demografie
via www.jette.be.
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Gezocht

Animatoren voor het vakantieplein
Kids' Holidays Jette

Ben je ouder dan 17 jaar, heb je ervaring met animatie of heb je een brevet
als monitor en zoek je een leuke manier om geld te verdienen tijdens de
vakantie? Dan heb jij misschien wel
het juiste profiel om animator te worden op het vakantiespeelplein Kids'
Holidays Jette.

Nieuwe opleiding bij
CVO Semper:
ZorgNed+
Werk je graag met én voor mensen?
Wil je ook Nederlands leren? Dan is
ZorgNed+ van CVO Semper iets voor
jou!

ids’ Holidays bezorgt jaarlijks
honderden kinderen een leuke
vakantie, met originele activiteiten. De animatoren staan in voor
het goede verloop van dit vakantieplein.
• Tijdens de Paasvakantie en de zomervakantie
• In een groene omgeving, vlakbij het Koning Boudewijnpark
• Middagmaal (broodje) en een vieruurtje
• Goede verloning: Gebreveteerd anima-

K

ZorgNed+ is een gratis VDAB-opleiding
van 2 schooljaren (van februari 2021 tot
januari 2023) waarbij je theorie en praktijkmodules Zorgkundige krijgt en daar
bovenop nog eens Nederlands leert. De
lessen vinden allemaal plaats in Jette,
aan de Erasmushogeschool (Laarbeeklaan 121). De infosessies over deze
nieuwe opleiding zijn jammer genoeg al

tor of leerkracht: 14,25 €/u; Niet-gebreveteerd animator met een jaar ervaring
bij Kids' Holidays: 12,06 €/u; Niet-gebreveteerd animator: 10,96 €/u
Natuurlijk is de organisatie van het vakantieplein Kids’ Holidays Jette afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat
moment van toepassing zullen zijn.
Geïnteresseerd? Stel jouw kandidatuur
via het onlineformulier op www.jette.be.

voorbij, maar late beslissers zijn nog net
op tijd voor de eerste lessen begin februari. De perfect opleiding in deze tijden
waar de zorgsector helpende handen kan
gebruiken.
Meer info: www.cvosemper.be
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Duurzaam Wijkcontract Magritte
Oproep burgerinitiatieven 2021
et Duurzaam Wijkcontract Magritte start het nieuwe jaar met
projecten die het team nauw aan
het hart liggen, met name de oprichting van twee buurthuizen en nieuwe
huisvesting. Maar ze rekenen ook op u om
deze lijst aan te vullen!

H

Buurthuizen
In de perimeter van het wijkcontract zien
binnenkort niet één maar twee buurthuizen
het licht. Het eerste, op het kruispunt van
de Jules Lahayestraat en de kleine Esseghemstraat, is in volle voorbereiding en
komt er dankzij een participatief proces in
samenwerking met het architectenbureau
LAB705 en de v.z.w. Vraiment Vraiment. Het
tweede huis is een complementair project
dat een nieuwe crèche zal omvatten en dat
zopas is toegewezen aan P&P Architect.

Herwaardering van percelen
Tegelijkertijd gaat het DW Magritte verder met de plannen om stadkankers weg te
werken en begint het binnenkort met de af-

braak van leegstaande garages in de Jules
Lahayestraat om er, in samenwerking met
de huisvestingsmaatschappij LOJEGA,
nieuwe woningen te bouwen. Voor het Duurzaam Wijkcontract is de herwaardering van
deze percelen even belangrijk als de realisatie zelf van de woningen. Daarom lanceert
het team nu dus een oproep voor burgerinitiatieven om twee van deze terreinen een tij-

delijke bestemming te geven.
Woont u in de wijk en wilt u actief deelnemen aan het behoud van het karakter van
de omgeving? Reageer dan op de oproep
voor initiatieven en kom naar buiten met uw
project! Stuur een e-mail naar cqd-magritte-dw@jette.irisnet.be voor een dossier
van kandidatuurstelling en meer details
over de betrokken percelen.

Info
werken
Werken februari 2021
J. LAHAYESTRAAT, DAPPERHEIDSTRAAT EN ESSEGHEMSTRAAT
Heraanleg van de weg
In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Magritte voert de gemeente werken uit voor de heraanleg van de weg ter
hoogte van de J. Lahayestraat. Meer
info: www.cqd-magritte-dw.be.
E. TOUSSAINTSTRAAT
Heraanleg van de weg
Binnenkort start de gemeente met de
heraanleg van de E. Toussaintstraat
(tussen de Antoine Baeckstraat en de
Priester Paul Le Rouxstraat). Er zal een
parkeerverbod gelden en ook het autoverkeer zal niet toegelaten zijn. Voor het

auto- en busverkeer is een omleiding
voorzien. De straat blijft wel toegankelijk
voor voetgangers.
ODON WARLANDLAAN
Werken nutsbedrijven
Sibelga, Proximus en Vivaqua voeren
binnenkort werken uit voor de versteviging van hun installaties in de Odon
Warlandlaan. In functie van de vooruitgang van de werken zal er een parkeerverbod gelden. De straat blijft wel
bereikbaar voor voetgangers.

ANTOINE BAECKSTRAAT
Werken nutsbedrijven
Sibelga, Proximus, Vivaqua en Euro
Fiber voeren binnenkort werken uit voor
de versteviging van hun installaties in de
Antoine Baeckstraat. In functie van de
vooruitgang van de werken zal er een
parkeerverbod gelden. De straat blijft
wel bereikbaar voor voetgangers.
DIKKE BEUKLAAN
Tram 9
Meer info over de werken voor de verlenging
van
tramlijn
9
op
www.tram9.brussels en www.mivb.be of
via 0800.94.001 (van 9u tot 12u).
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Top 10 inbreuken reinheid
Ophaaldagen en -uren van de vuilniszakken
Samen met de affichecampagne die
momenteel loopt op de meest gevoelige plaatsen in de gemeente, stelt
Jette Info u de komende maanden de
‘top 10’ van de meest voorkomende inbreuken op de openbare reinheid voor.
Deze maand ligt de focus op de ophaaldagen en -uren.

isschien zag u ze al her en der
in de gemeente, de affiches van
de reinheidscampagne die ons
via eenvoudige boodschappen
en beelden herinneren aan wat verboden is
in de openbare ruimte en hoeveel boete
zo’n overtreding van het algemeen politiereglement kan kosten. Voor de meesten
onder ons zijn die boodschappen evident,
voor anderen zijn ze dat niet en is het nodig
om af en toe eens de puntjes op de i te zetten om te komen tot een harmonieuze
samenleving.

M

Incorrect gedrag
De laatste tijd krijgt de gemeente veel

meer klachten over
vuilniszakken die
op een incorrecte
manier achtergelaten worden (verkeerde
dag,
verkeerde uur of
verkeerde
kleur
van de zak). Door
de
coronacrisis
heeft Net Brussel zijn manier van werken
moeten aanpassen en de ophaaluren moeten uitstellen naar een later uur op de dag.
Het afval blijft dus vaak langer op de openbare weg zodat sommigen denken dat ze
hun vuilniszakken ongestraft op elk moment
van de dag kunnen buitenzetten. Met alle
onaangename gevolgen van dien voor bewoners van appartementsgebouwen waar de
vuilniszakken zich opstapelen tegen de
gevel, maar ook voor voorbijgangers die zich
met moeite een weg kunnen banen langs
zakken die soms verschillende dagen op een
ophaling wachten. En dan zwijgen we nog
van de onaangename geuren en het risico
dat ongedierte erop af komt!

Tot 350 €!
Omdat het de openbare hygiëne aangaat,
vormt het verkeerd buiten plaatsen van vuilniszakken een inbreuk op het algemeen politiereglement. In Jette zijn verschillende
controleurs openbare reinheid constant op
pad om te waken over het respect op de
openbare weg, ook tijdens het weekend en
op feestdagen, zowel overdag als ’s avonds.
Wie zijn vuilniszak buiten de reglementaire
uren buitenzet of de regels rond het sorteren van afval aan zijn laars lapt, wacht een
serieuze boete die kan oplopen tot 350 €!

Ophaalkalender
Als u zich niet wil vergissen, kan u best de
ophaalkalender van Net Brussel raadplegen, beschikbaar op www.arp-gan.be of via
0800.98.181 voor een papieren exemplaar.
De vuilniszakken die ’s morgens opgehaald
worden, mogen pas de avond ervoor vanaf 18u
buitengezet worden, terwijl zakken die ’s namiddags opgehaald worden, pas vanaf ’s middags dezelfde dag op het voetpad mogen
achtergelaten worden. Doe een beroep op uw
buren als die uren u niet goed uitkomen!

De blauwe zak
Voortaan voor alle soorten plastic
e blauwe zak helpt de Brusselaars
om hun afval te sorteren. Tot voor
kort mochten sommige zaken
echter niet in deze zak, waardoor
het niet altijd duidelijk was wat nu precies
in welke zak moest. Voortaan mogen alle
soorten plastic in de blauwe zak gestopt
worden.

D

Wat mag er vanaf nu wel in de blauwe
zak?
Tot nu toe mochten in de blauwe PMDzak enkel plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen
(conserven)
en
drankkartons. Daar komen nu alle andere
plastic verpakkingen bij zoals potjes,
schaaltjes, bakjes, folies en zakken.

Veel voedingswaren vind je terug in plastic schaaltjes, vlootjes en bakjes. Denk
maar aan charcuterie- en kaasschaaltjes,
botervlootjes of bakjes voor champignons of
aardbeien. Ook plastic dozen waarin bijvoorbeeld roomijs en cacaopoeder zit,
mogen - eens leeggemaakt - in de nieuwe
blauwe zak. Ook plastic dozen van niet-voedingswaren, zoals wasmiddelcapsules, kun
je erin kwijt.
Zodra leeg, mag je yoghurtpotjes of plastic potten van kerstomaten, olijven of andere
voedingswaren in de nieuwe blauwe zak
sorteren. Ook in de badkamer kom je heel
wat potjes en tubes tegen. Denk maar aan
dagcrèmes of tubes tandpasta of haargel.
Wanneer deze leeg zijn, mogen ook deze

verpakkingen in de nieuwe blauwe zak.
Maar ook nog de plastic rond de multipacks drankflessen of de folie rond keukenof toiletpapier, plastich draagtasjes, chipszakken,…

Wat mag er niet in de blauwe zak?
Verpakkingen uit een mix van materialen
zoals aluminium gecombineerd met plastic
folie, flessen met een kindveilige sluiting
(moeten naar het containerpark), verpakkingen met gevaarlijke producten (zie pictogrammen),
motorolie,
pesticiden,
siliconenkits,…
Twijfel je nog?
Surf naar www.betersorteren.be

Dossier
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Tarieven parkeergarage
Spiegel dalen
Jette breidt zones betalend parkeren uit

Vanaf februari krijgt Jette een uitbreiding van de groene
zones betalend parkeren in de wijde omgeving van het
Brugmannziekenhuis, de de Smet de Naeyerlaan en de
Spiegelwijk. De directe omgeving van de parkeergarage
Spiegel wordt een grijze - en dus duurdere - zone. In de
ondergrondse parking zelf wordt langer parkeren wel interessanter aangezien de tarieven er dalen.
Naast de vertrouwde groene zone krijgt Jette er vanaf 1
februari een tweede betalende zone bij: de grijze zone. Het
verschil tussen beide zones ligt hem in de prijs – met een
hogere prijs voor de grijze zone – en de toegelaten parkeertijd. In een grijze zone is die namelijk beperkt tot vier
en een half uur, terwijl je in een groene zone voor een onbeperkte duur mag parkeren. Voor bewonerskaarten en
professionele kaarten verandert er niets.

11

JETTE INFO - DOSSIER MOBILITEIT

Grijze
zone
De eerder betalende groene zone in de omgeving van het Koningin Astridplein wordt
een betalende grijze zone, wat betekent dat
het tarief verhoogt. Deze verhoging gaat wel
gepaard met lagere tarieven in de ondergrondse parking Spiegel. Op die manier willen gewest en gemeente de bezoekers die
iets langer wensen te blijven, aanmoedigen
om die parking te gebruiken zodat er bovengronds meer rotatie is. Het gratis kwartier
bovengronds blijft van toepassing, net als de
Shop & Go-plaatsen waar je met een ticket
maximum 15 minuten gratis kan parkeren.

Grijze betalende zone
• Jetsesteenweg, tussen de Paul
De Mertenlaan en de Lakenselaan
• Jetselaan, tussen de Paul de Mertenlaan en de rue Léon Dopéréstraat
• Vanderborghtstraat, tussen de
Lakenselaan en de Prins Boudewijnstraat
• Lakenselaan, tussen de Démosthène
Poplimontlaan en de Firmin Lecharlierlaan
• Démosthène Poplimontlaan, tussen
de Lakenselaan en de Prins Boudewijnstraat
• Prins Boudewijnstraat (pare nummers), tussen de Démosthène Poplimontlaan en de Jetselaan

• Wemmelsesteenweg, tussen de
Vlamingenstraat en de Léon Theodorstraat
• Leopold I-straat, tussen de Léon
Theodorstraat en de de Smet de
Naeyerlaan
• Pierre Timmermansstraat

Groene
zone
Rond de grijze zone van het Koningin
Astridplein en omgeving komt een betalende groene zone, wat betekent dat een
aantal straten waar je vandaag maximum
2 uur kan staan met een parkeerschijf,
eveneens betalend worden. Ook in het
noorden van Jette, met name in de buurt
van het Brugmannziekenhuis, breidt de betalende groene zone uit. En ten zuiden van
de spoorweg, ten slotte, worden de de
Smet De Naeyerlaan en enkele zijstraten
betalend.

Groene betalende zone
Noorden van Jette
• Heilig-Hartlaan
• Jules Lorgesquare
• Dupréstraat
• Gustave Gilsonstraat
• ‘t Hof ten Berg
• Guillaume De Greeflaan
• Pierre Verscheldenstraat

• Walenstraat

• Léopold Peretstraat

• Vlamingenstraat

• Théophile De Baisieuxstraat

• Eugène Hubertstraat
• de Smet de Naeyerlaan, tussen de
Graafschap Jettelaan en de Ernest
Salustraat
• Heymboschlaan, tussen het Tuinwijkplein en de Van Engelandlaan
• De Grijsestraat
• De Heynlaan, tussen het Tuinwijkplein en de Van Rolleghemstraat
• Rommelaerelaan
• Baudouxstraat

Zuiden van Jette
• de Smet de Naeyerlaan, tussen de
Firmin Lecharlierlaan en de Charles
Woestelaan
• Paul Michielsstraat, tussen de Léon
Theodorstraat en de de Smet de
Naeyerlaan
• Tilmontstraat, tussen de Léon Theodorstraat en de de Smet de Naeyerlaan
• Thomaesstraat
• Van Bortonnestraat, tussen de Thomaesstraat en het Laneauplein
• Jean-Baptiste Verbeyststraat
• François Couteauxstraat
• Sint-Vincentius a Paulostraat
• Jules Lahayestraat, tussen de Léon
Theodorstraat en de Ontmijnerslaan
• Gustave Van Huynegemstraat
• Amélie Gomandstraat
Ontdek het plan met de parkeerzones
op pagina 12.

Tot 20u
an maandag tot en met zaterdag, van
9u tot 20u: dat is voortaan de tijdspanne waarin het reglement voor de
betalende zones op het hele grondgebied
van de gemeente van toepassing zal zijn
(voor de blauwe zones zal deze periode ingaan op 1 april).
Tot slot herhalen we graag nog dat de bezitters van een bewonerskaart of een professionele kaart onbeperkt mogen blijven
parkeren in de zone waarvoor de kaart uitgegeven is. Ook voor wie een bezoekers-

V

kaart gebruikt – een kaart die Jettenaren
via parking.brussels kunnen kopen voor
hun bezoekers en die 2,5 euro voor 4,5 uur
kost – verandert er niets.
U vindt alle details over de verschillende
parkeerzones en -sectoren en de modaliteiten
betreffende vrijstellingskaarten en parkeerabonnementen op www.parking.brussels of
www.jette.be. De tarieven die geldig zijn in de
parkeergarage Jette Spiegel zijn te raadplegen
op www.beapcoa.be.
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1 ticket voor openbaar vervoer
in en rond Brussel
Brupass XL, zo heet het nieuwe ticket
dat je vanaf 1 februari met trein, tram,
bus of metro van hartje Brussel tot in
een straal van 11,5 km rond de hoofdstad brengt. Eén ticket en één tarief dus
om pakweg van Jette naar Meise of
Grimbergen te reizen.

et het Brupass XL-ticket willen
de NMBS, De Lijn, TEC en de
MIVB het gebruik van het openbaar vervoer in Brussel en de
rand vergemakkelijken en het aanbod uitbreiden. Zo zal de zone waarin het ticket
geldig is bediend worden door bijna 1.400
treinen per dag, met 52 stations en ruim
2.800 bus-, tram- en metrohaltes.

M
Brupass

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kon je met een JUMP-vervoerbewijs of
een MTB-abonnement al gebruik maken
van het aanbod van de vier openbaarvervoerbedrijven. Daar komt geen verandering
in, behalve dat de JUMP-tickets (1 rit, 10 ritten of dagkaart) en de MTB-abonnementen
(1 maand of 1 jaar) voortaan de naam ‘Brupass’ krijgen. En vanaf 1 februari krijgen ze
er met het ‘Brupass XL’-gamma een grote
broer bij.

Brupass XL
Naast de hoofdstad beslaat de Brupass
XL-zone de hele Brusselse periferie. Zo zal
je bijvoorbeeld met de trein met één ticket
vanuit Jette naar Groot-Bijgaarden of Dilbeek kunnen sporen. De betrokken zone
telt bovendien niet minder dan 111 buslijnen van De Lijn en TEC verhoogt er het aantal bediende haltes tot 121. En dat allemaal
met één ticket waarmee je uiteraard ook
nog altijd op het hele MIVB-net terecht kan.
Verder omvat het Brupass XL-gamma ook
een 10-rittenkaart en abonnement van
1 maand en 1 jaar.
Meer info: www.mivb.be
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No Impact Jette onlineworkshop #2
Covid-19 blijft ons parten spelen, dus
gebeurt ook de volgende workshop van
No Impact Jette online. Mens en milieu
mogen dan al centraal staan bij dit initiatief, tijdens een gezondheidscrisis
moet een en ander toch veilig kunnen
verlopen.

n februari leer je hoe je zelf ecologische, voordelige en heel praktische
schoonmaakproducten kan realiseren
om je interieur er spic en span te doen
uitzien. De verslagen van de voorbije workshops vind je op www.noimpactjette.be.

I

Alles voor een proper huis
In deze workshop maak je een afwasmiddel en kleisteen, een ecologische en heel
praktische allesreiniger. Kleisteen verricht
wonderen op uiteenlopende oppervlakken,
waaronder bijvoorbeeld vitrokeramische
platen. De demonstratrice zal er ook een

demonstratie geven van hoe je van versleten
sokken een ecologische en herbruikbare
spons maakt. Je krijg ook enkele tips mee
om van de schil van citrusvruchten een
spray met allesreiniger te maken.

• No Impact Jette - Virtuele workshop
Schoonmaakproducten maken
Vrijdag 12 februari, van 19u tot 21u
Gratis - Inschrijven verplicht
(lerayonvert@skynet.be)

Doe mee met de VeggieChallenge
In maart lanceert EVA de tweede editie
van de VeggieChallenge, een gratis
challenge om iedereen te stimuleren
om een maand lang minder vlees te
eten of helemaal de veggietoer op te
gaan.

e vleesverbruik verminderen is een
efficiënt middel om je impact op het
milieu te verminderen en meteen
ook je gezondheid een boost te
geven. Maar het is niet altijd gemakkelijk
om inspiratie op te doen of te weten hoe je
begint met vegetarisch eten.

J

Minder of geen vlees
Gedurende de hele VeggieChallengemaand kunnen deelnemers zelf kiezen voor
dertig dagen veggie of enkele vleesvrije
dagen. Je kiest er dus voor om je vleesver-

bruik lichtjes te verminderen en bijvoorbeeld een keer per week vegetarisch te
eten, of je gaat voor de ambitieuze versie en
eet een maand lang geen vlees. Schrijf je
gratis in en ontvang persoonlijke recepten

en tips om 30 dagen (meer) plantaardig,
lekker en gezond te eten!
Meer info:
www.evavzw.be/veggiechallenge
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‘Vooruit met de wijk’
Virtuele infoavond projectoproep
Komt deze datum je niet uit? Neem dan deel
aan een van de infosessies van de andere
Brusselse zones (data beschikbaar op vooruitmetdewijk.brussels/burgerprojectoproep).
• Van 29/03 tot 5/06: Stel samen met je begeleider je volledige dossier samen en
dien het in voor 5/06. Dossiers van meer
ambitieuze projecten (meer dan 3.000
euro) krijgen uitstel tot 19/09.

Zoals aangekondigd in de vorige editie
van Jette Info steekt Leefmilieu Brussel ook dit jaar van wal met ‘Vooruit
met de wijk’. Zin om je wijk een duurzame toets te geven? Geef dan gehoor
aan deze projectoproep en neem deel
aan de virtuele infoavond. Misschien
rijf je wel 3.000 tot 15.000 euro binnen
om van jouw project een dynamisch
bureninitiatief te maken!

ooruit met de wijk steunt Brusselaars
bij de realisatie van collectieve en lokale projecten die de levenskwaliteit
verbeteren en de sociale banden tussen de bewoners aanhalen, een gegeven dat
in deze periode van gezondheidscrisis van essentieel belang gebleken is.

V

7 thema’s
Wijkcomposten, collectieve ovens of
moestuinen, een givebox of een speelstraat,
het zijn maar enkele voorbeelden van burgerinitiatieven uit de editie van vorig jaar. Dit
jaar is gekozen voor de volgende 7 thema’s
waarbinnen de voorgestelde projecten moeten passen: collectieve compost, Good Food,
energie, natuur en biodiversiteit, zero afval,
openbare netheid en duurzame mobiliteit.

Naast financiële steun kunnen de verkozen
projecten rekenen op begeleiding door professionele coaches, netwerkvorming, methodologische tools en vormingen.
Data om te onthouden
Dit zijn de sleuteldata van de projectoproep ‘Vooruit met de wijk’, editie 2021:
• Van 18/01 tot 28/03: Lanceer je idee en
dien een intentienota in om te kunnen genieten van professionele begeleiding om
je dossier samen te stellen.
• 10/02 om 18u: Neem deel aan de infosessie
voor de gemeenten van Noordwest-Brussel.

Online-infosessie voor Jette
Op 10 februari kom je online alles te
weten over de projectoproep ‘Vooruit met de
wijk’. Specialisten van Leefmilieu Brussel
zullen er antwoorden formuleren op alle
vragen over uiteenlopende thema’s. Ook de
dienst Duurzame ontwikkeling zal (virtueel)
aanwezig zijn om je wegwijs te maken. Deze
infosessie is specifiek bedoeld voor de inwoners van Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Koekelberg, Molenbeek
en – uiteraard – Jette.
• Projectoproep ‘Vooruit met de wijk’
Virtuele infoavond
Woensdag 10 februari om 18u
Gratis
Inschrijven verplicht (cmeeus@jette.irisnet.be of via vooruitmetdewijk.brussels)

Ook bij vriesweer hebben vogels
nood aan water
Met de winter die in het land is, beleven
de vogels in onze tuinen barre tijden.
Wat granen en zaden, een vetbol of extra
beschutting is dus zeker geen overbodige luxe voor onze gevederde vrienden.
Maar vergeet vooral niet een bakje
water te voorzien, ook als het vriest!

O

ok in de winter moeten vogels op
tijd en stond drinken, en bij
vriesweer is dat niet altijd evident. Om hen te helpen kan je

lauw water voorzien in een drinkbakje op de
vensterbank of in de tuin.
Hygiëne
Om de veiligheid van de beestjes te verzekeren moet je wel enkele voorzorgen
nemen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het
water gezond blijft door het elke morgen te
verversen. Spoel of was het drinkbakje ook
bij het verversen van het water, zodat het
proper blijft. Net als bij de mens is een
goede hygiëne de beste manier om de verspreiding van ziektes tegen te gaan.

16

JETTE INFO - SAMENLEVING

Eindejaarsfeesten
Attenties voor de Jetse senioren
maar herinnerde de senioren er ook aan dat
ze er niet alleen voor staan en dat ze kunnen
rekenen op diverse Jetse organisaties.

Gekleurde kerstkaarten
Zoals haar naam doet vermoeden, ziet
Muriel Orange het leven door een ‘oranje’
bril. Daarom wilde ze met de eindejaarsfeesten wat kleur brengen in de harten van
de rusthuisbewoners. Met de hulp van enkele creatieve tieners uit haar atelier creëerde deze dynamische Jetse wenskaarten
om in te kleuren en lanceerde ze een oproep
om de kaarten te laten downloaden, inkleuren en invullen door zoveel mogelijk kinderen om ze nadien te verdelen in de
rusthuizen. De oproep werd massaal beantwoord door gezinnen, scholen, scoutsgroepen,… Dankzij dit lovenswaardig initiatief
werden zo’n 3.300 kerstkaarten verdeeld. Ze
hebben ongetwijfeld wat kleur gegeven aan
de feesten van onze senioren.

Het mag duidelijk zijn: 2020 was een moeilijk jaar voor senioren
en alleenstaanden. Ze werden hard getroffen door de eerste golf
van de coronacrisis en gaan nog altijd gebukt onder het isolement
en het gebrek aan contact. Tijdens de eindejaarsfeesten werden
verschillende initiatieven op touw gezet om hen een sprankeltje
hoop en warmte te schenken in deze donkere periode.

hocolade, wenskaarten, kalenders,
tekeningen of boodschappen,…, het
ontbrak de Jetse senioren niet aan
attenties tijdens de afgelopen eindejaarsperiode. Zowel privé- als gemeentelijke initiatieven hadden allemaal hetzelfde
voor ogen: geïsoleerde personen wat licht en
hoop brengen tijdens de feesten.

C

Chocolade en marsepein voor
de rusthuizen
Ter gelegenheid van Sinterklaas schonk
de gemeente Jette, in samenwerking met
Neuhaus, 870 pakjes chocolade en marsepeinen fruit aan de bewoners van de Jetse
rusthuizen. De pakjes werden klaargemaakt
door medewerkers van de gemeentelijke
dienst Cultuur, vrijwilligers en scouts.
Samen met een wenskaart werden ze ver-

deeld in 9 Jetse rusthuizen, een hart onder
de riem voor de bewoners die hard getroffen
zijn door de coronacrisis. Diabetici werden
bedacht met een doosje suikervrije pralines.

Kalenders voor de Nederlandstalige
senioren
De bewoners van de rusthuizen Warlandis, Magnolia en Iriscentrum kregen dan
weer een kalender cadeau met foto’s van de
Jetse Erfgoedbank (jette.bibliotheek.be/erfgoedbank-jette), een database met tal van
foto’s en getuigenissen over de geschiedenis
van Jette, met op de laatste pagina nuttige
informatie en telefoonnummers. De kalenders werden ook verdeeld aan de Jetse senioren via verschillende verenigingen en
organisaties zoals OKRA of de Nederlandstalige bibliotheek van Jette. De kalender was
niet alleen een mooi en praktisch cadeau,

En andere blijken van affectie…
Boodschappen die wat kleur geven aan de
donkere decembermaand, dat was ook het
idee van de v.z.w. Sources d’Harmonie die de
Jettenaren opriep om geïsoleerde personen
te verrassen met een klein gebaar. Die oproep leverde tientallen creaties – schilderwerkjes, tekeningen, gedichten, brieven,… –
op in de brievenbus van het medisch huis
Esseghem, bestemd voor patiënten in isolement. Op 24 december konden een 30-tal
patiënten van het medisch huis Antenne
Tournesol aan tafel schuiven voor een heerlijk kerstmaal bereid door de vrijwilligers en
opgefleurd met prachtige papieren bloemen
gemaakt door leerlingen van de school Jacques Brel. Met de hulp van de gemeentelijke
dienst Onderwijs, het Rode Kruis en de v.z.w.
Sources d’Harmonie, zetten verschillende
andere scholen ook schrijfacties voor rusthuisbewoners op touw, gecombineerd met
wenskaarten en tekeningen. Het Centre culturel maakte dan weer gebruik van het talent van de leerlingen van de tekenles om
prachtige werkjes voor hen te realiseren. Allemaal kleine attenties die alle betrokkenen
erg konden appreciëren!
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In memoriam

Marcel de Schrijver

Sommige bewoners bepalen door hun inzet en verwezenlijkingen
mee de geschiedenis van Jette. Marcel de Schrijver was zo iemand. Op 18 december 2020 overleed Marcel op 88-jarige leeftijd.
We herinneren ons hem als een warm man die er mee voor zorgde
dat het Brussels bewaard bleef voor de komende generaties.

arcel de Schrijver was in zijn
leven voor ontelbare Jetse verenigingen
schatbewaarder,
voorzitter of bestuurslid, maar
vooral was hij de bewaarder van een van de
mooiste schatten van ons cultureel patrimonium: het Brussels dialect.
Marcel de Schrijver zag in 1932 het levenslicht in de Tilmonstraat 103, in dezelfde
kamer waar zijn moeder 22 jaar eerder ter
wereld kwam. Hij voelde zich steeds thuis in
Jette, waar hij zijn hele leven doorbracht. Hij
ging er naar de lagere school, hij ontmoette
er zijn vrouw, zijn kinderen werden er geboren en hij was er nauw betrokken bij het

M

verenigingsleven. Reeds op zijn 22ste werd
hij secretaris van de Sint-Pietersturngilde,
waar hij maar liefst 37 jaar secretaris en
voorzitter zou zijn. Als eerbetoon werd de
turnzaal van het Omnisportcomplex naar
hem vernoemd. Maar ook vele andere verenigingen, van de toneelkring tot de biljartclub, maakten gretig gebruik van zijn
tomeloze inzet.

Bezieler van De Speegelmanne
Maar meer nog was Marcel de Schrijver
gekend als de bezieler van De Speegelmanne, waarvan hij mee aan de wieg stond
in 1992. Deze dialectvereniging had de bescherming en promotie van het Brussels

dialect voor ogen, een uitdaging die 25 jaar
later als bijzonder geslaagd beschouwd kan
worden. Daarnaast richtte hij mee de Academie van het Brussels op en het Brussels
Volkstejoêter, waar hij jarenlang als coach
Brussels mee het succes bepaalde van hun
voorstellingen. Het inventariseren van het
Brussels was het lang leven van deze Jettenaar, die verschillende publicaties op zijn
naam had. Denk maar aan Sprekt a mooiertoêl, En dat in a kas!, T'es ni gezieverd! en
Of uude ni good!. In 2017 publiceerde hij nog
’t Es on aa naa!, een bloemlezing van Brusselse woorden en gezegden.
T’ienigste da we nog kenne zegge:
nen dikke merci, Marcel.
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De Abdij van Dielegem (2/2)
Een grote invloed in zijn tijd
bossen, waarvan er nog altijd drie bestaan
in Jette: Dieleghembos, Poelbos en Laarbeekbos. Dit alles om nog maar te zwijgen
van de rol van mecenas die het klooster
speelde bij de bestelling van schilderijen en
bij het beroep doen op verschillende kunstenaars, onder andere bij de realistatie van
zijn gebouwen.

De abstwoning

De Dielegemabdij in 1929

We komen terug op de geschiedenis van
de Dielegemabdij, die in het vorige
nummer van Jette Info reeds werd besproken.

e invloed van de Dielegemabdij
strekt zich uit tot Jette en Ganshoren maar zelfs tot in het omliggende
Vlaams-Brabant.
We
kunnen bewonderend terugkijken op de
omvang van het werk gerealiseerd door de
kanunniken, waarvan het aantal ging van 12
(het minimumaantal om een klooster op te
richten, ter herinnering aan de 12 apostelen) tot een dertigtal.
Gedurende zijn geschiedenis, speelde het
klooster drie belangrijke rollen. Op religieus,
politiek en economisch vlak. Religieus: in
1112, bekwam de abdij de kerken van Jette
en zijn bijgebouwen van Ganshoren, evenals
de kerken van Meusegem en van OverHeembeek. Later verwierf het ook die van
Impde (afhankelijk van Wolvertem), Denderleeuw, Wolvertem, Neder-Heembeek en
Rossem (afhankelijk van Wolvertem). Een
leuk weetje: de abdij bezat ook beenderen
van de rechterarm van Sint Blasius, een ge-

D

schenk van Margaretha van Engeland, dochter van de koning Edward 1ste en vrouw van
de Hertog Jan II van Brabant, aan het begin
van de XIVde eeuw. Bedevaarders kwamen
de relikwie vereren aan de abdij, onder andere tijdens het feest van de Heilige, op 3 februari en de tweede zondag na Pasen. Deze
processie is waarschijnlijk de oorsprong van
de Jetse kermis. Politiek: vanaf de oprichting was de abdij beschermd door de Brabantse Hertogen. In 1378 werd de
Dielegemabdij lid van het Hertogdom Brabant. De prelaten hebben er een belangrijke
politieke rol gespeeld. Tussen de stichting in
1095 en eind 1796, volgden tweeënvijftig
abten elkaar op aan het hoofd van de abdij.
Economisch: de abdij ontving de inkomsten van de parochie die ze bediende. Het
domein werd in 1787 uitgebreid tot ongeveer 760 hectare (vandaag strekt Jette zich
uit over 504 hectare). Ondanks het feit dat
het uitgebreid was, was het toch de kleinste
van alle Brabantse abdijen. Het ging voornamelijk over boerderijen, waaronder die
van de Oude Heide in Jette. Er waren ook
huizen, vijvers, akkerlanden, weiden, watermolens op de Molenbeek in Jette en een
windmolen op het Sippelenberg, net als

De abstwoning van Dielegem is het werk
van de architect Laurent-Benoît Dewez
(1731-1812). Op de begane grond bevindt
zich de inkom/salon en de kamer die vandaag door de gemeente Jette wordt gebruikt voor de burgerlijke huwelijken. De
kamer beschikt over een antiek beschilderd
plafond met bloemdecoraties en vrouwenportretten. De antieke stijl doet denken aan
de ruïnes van Herculaneum (1713) en Pomeii (1755). De oude trap is van mahonie en
in Louis XVI stijl, en hangt een beetje scheef.
De ceremoniële ruimte beslaat de gehele
breedte van het gebouw. Ze werd ontworpen
om de bezoekers onder de indruk te laten
zijn. Boven de deuren bevinden zich zes
groepen van putti, die de jacht, veehouderij
en de vier seizoenen symboliseren. Deze
grote kamer wordt gedomineerd door een
ovale koepel die is ook versierd met putti die
de vier elementen vertegenwoordigen
(aarde, lucht, water en vuur). De woonkamers van de abt hebben rozenhout mahoniehouten vloeren. Ook de prachtige rozet is
het bekijken waard.

Diligam te Domine
Het wapenschil van de abdij was ‘azuur
met een gouden vroomheid’, met name een
gouden pelikaan op een blauwe achtergrond. De pelikaan, die zijn snavel opent om
zijn jongen te voeden, werd beschouwd als
symbool van christelijke liefdadigheid. Het
motto van de abdij ‘Diligam te Domine’ (ik
zal u liefhebben, Heer) is gebaseerd op een
woordspeling. Diligam van het Latijnse
werkwoord dilig re (houden van) verwijst
naar het toponiem Dielegem.
Tekst: Pierre Van Nieuwenhuysen
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Fotowedstrijd ‘Jette verlicht’:
de laureaten
eel wat Jettenaren en Jetse handelszaken droegen hun
steentje bij om van begin december tot een stuk in januari letterlijk wat licht in de duisternis te brengen. De
jury van de fotowedstrijd ‘Jette verlicht’ had het knap lastig om tot een verdict te komen.
‘Jette verlicht‘ was een initiatief van de gemeente Jette die hiermee
zijn inwoners ertoe wilde aanzetten om bij te dragen aan de verhoging
van het aantal feestelijke verlichtingspunten in de gemeente. De wedstrijd kende zo’n bijval dat nu al beslist is om er een vervolg aan te
breien. Afspraak dus eind dit jaar!
De winnende particulieren kregen een handelscheque ter waarde
van 40 euro tot 300 euro voor de eerste prijs. De winnende handelaars
krijgen op deze pagina en op de sociale media van de gemeente de
foto van hun etalage te zien.

H

Dit zijn ze:
• Ann Délice - pâtisserie
O. Warlandlaan 12
• Hoshi Hoshi - restaurant
Tentoonstellingslaan 195
• Or Fée - juwelier
Koningin Astridplein 10
• iShop - hersteldienst
informatica/telefonie
Léon Theodorstraat 8
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Curatoren gezocht!
Bib zoekt experten om collectie mee vorm te geven
De bib wil haar collectie steeds inspirerend en actueel houden. Hiervoor rekent ze graag op haar bezoekers. Via
aankoopsuggesties leveren zij tips om
werken aan te kopen die niet mogen
ontbreken in de kasten.

u wil de bib nog een stap verder
gaan. Ze wil bezoekers aanstellen
als curatoren, die vanuit hun
eigen interesseveld of expertise
de collectie binnen een bepaald thema mee
samenstellen. Met de medewerkers van de
bib kunnen zij het huidige aanbod onder de
loep nemen, en zoeken naar de meest essentiële aanvullingen.

N
Oproep

Is dit iets voor jou? Heb je bijvoorbeeld
een bijzondere interesse in fauna en flora?
Weet je veel over hedendaagse fotografen?
Ben je op de hoogte van de beste publicaties
over de lokale geschiedenis van Jette en
omstreken? Of ben je een grote filmliefheb-

ber en weet je welke (cult)klassiekers niet
mogen ontbreken in de dvd-selectie? Neem
dan contact op met de bib! Je kan een eenmalig advies geven, of een bepaald collectieonderdeel voor een langere tijd onder je

De bib is weer open
zonder afspraak!

Wat houdt dit in?
• De bib is vrij toegankelijk tijdens de normale openingsuren.
• Beperk je bezoek tot 30 minuten.

• Wegens de beperkte omvang van de
jeugdafdeling is deze toegankelijk tot
maximaal drie gezinsbubbels tegelijk.
Neem één mandje per bubbel vooraleer je
de trap opgaat.
• De inleverbus blijft in gebruik.
• Je kan tien stuks lenen van elke materiaalsoort (boeken, strips, tijdschriften,
dvd’s en cd’s).
• De uitleentermijn is opnieuw drie weken,
en kan twee keer verlengd worden.
• Kranten en tijdschriften lezen is opnieuw
mogelijk, maar eveneens beperkt tot 30
minuten.
• De internetcomputers zijn toegankelijk na
reservatie, en dit voor maximaal 45 minuten.

hoede nemen. Zo bouw je mee aan een
sterke bib en wacht je een leuke attentie!
Meer info: bibliotheek@jette.irisnet.be
02.427.76.07 – aan de balie

20/02 en 20/03

Winterwandelingen
andel mee doorheen de seizoenen
met natuurgids Joseph Buyl, en verken mee de bomen, vogels en kriebelbeestjes die de Jetse natuur rijk is. Na de
wandeling verwarmen we ons aan de vuurmand in de Ecollecto-tuin, en luisteren we
naar de verhalen van een verteller.

W

Voor kinderen vanaf 7 jaar en hun ouders
• Winterwandelingen
Zaterdagen 20 februari
en 20 maart, om 14 uur
Startpunt:
ingang van de Nederlandstalige
bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6
Inschrijven: bibliotheek@jette.irisnet.be
02.427.76.07 – aan de balie

21

JETTE INFO - CULTUUR

FIRM
Een nieuwe, tijdelijke culturele plek in Firmin Lecharlierlaan

Het zijn moeilijke tijden, ook voor artiesten en kunstenaars. In de
Firmin Lecharlierlaan wordt er een tijdelijke culturele plek gecreëerd: FIRM. Dit project zal 7 kunstenaars de kans bieden om hun
werk in de schijnwerpers te plaatsen, gecombineerd met culturele
evenementen.

et zuidoosten van Jette is een culturele plek rijker. FIRM komt, met
medewerking van de privé-eigenaar, in het industrieel gebouw op
de Firmin Lecharlierlaan 143-147. De overeenkomst loopt tot augustus 2021. Tot dan
mag de vzw FIRM gebruikmaken van de 3
verdiepingen, goed voor meer dan 3.000 m².

H

Alle artistieke disciplines toegelaten
Van zodra de coronamaatregelen het toelaten, zullen er allerlei evenementen georganiseerd worden, zoals concerten,

vernissages, tentoonstellingen, voorstellingen,… Eind december werd er een oproep
gelanceerd voor kunstenaars of collectieven
die deel wilden uitmaken van het project.
Alle artistieke disciplines waren toegelaten
(podiumkunsten, straatkunsten, circus, muziek, theater, dans, beeldende kunst, street
art, fotografie, performance, film,…). FIRM
zal hen een werkplaats ter beschikking
stellen, een open kantoorruimte, een artistieke residentie, geluids- en lichtapparatuur, gepersonaliseerde en professionele
opvolging, communicatie en een financiële
steun voor de aankoop van materiaal voor

hun project. Vervolgens zal het werk geëxposeerd of voorgesteld worden aan het publiek.
Dit project heeft ook een belangrijk
sociaal luik. Er zal samengewerkt worden
met de buurtcomités, de wijkbewoners,
verenigingen,…. FIRM wenst een betere sociale cohesie te creëren, kunst toegankelijker te maken en een interculturele en
intergenerationele uitwisseling op te zetten.
In de volgende Jette Info’s zal u op de
hoogte gehouden worden van de activiteiten
in FIRM.
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Atelier 34zero stelt SKO tentoon
n Atelier 34zero Muzeum kan u nog tot
eind februari het werk van de Jetse kunstenaar SKO ontdekken. De retrospectieve geeft een overzicht van de evolutie
van zijn creaties.
SKO is geen onbekende. Zo nam hij reeds
deel aan het Artiestenparcours, waarvoor hij
ooit het affichebeeld leverde, en Klet’Mar
Jette.
Atelier 34zero presenteert een selectie
van zijn werken die gekenmerkt worden door

I

de gezichten van het beroemde kinderspeelgoed en het gebruik van vintage tinten. Dit
creëert een herkenbare maar bevreemdende sfeer, die zijn werken zo typeert.
Meer info: www.atelier340museum.be
• Expo SKO
Nog tot 28 februari
Atelier 34zero Muzeum
de Rivierendreef 334
5€

In het Museum voor Abstracte Kunst

Expo 12 constructieve abstracten
In het Museum voor Abstracte Kunst
kan u de tijdelijke expo ‘12 constructieve
abstracten’ ontdekken. Deze tentoonstelling focust op de Belgische geometrische abstractie en vormt een
aanvulling op de permanente collectie
van 220 werken die gespreid zijn over
drie verdiepingen.

e tentoonstelling plaatst 12 kunstenaars in de schijnwerpers die
gerekend worden tot de 'constructieve abstractie' of tot de 'concrete'
kunst. Hun geometrische composities zijn
het resultaat van een gedegen voorbereiding, en vormen tevens een knipoog naar de
zorgvuldige renovatie en verbouwing van
een Brussels herenhuis tot een museum.

D

Deze twaalf goed doordachte composities
onderscheiden zich van elkaar door de soberheid van de middelen, de uitbundigheid
van de kleuren of de complexiteit van de onderwerpen. In de ‘carré’ van het museum,
een tijdelijke tentoonstellingsruimte, komen
ze oog in oog te staan en lenen ze zich voor
het spel van de visuele confrontatie. Dit ensemble benadrukt de constante creativiteit
van de Belgische geometrisch abstracte
kunstenaars van de jaren vijftig tot nu.

Met werk van: Jan van den Abbeel, Guy Baekelmans, Amédée Cortier, Gilbert Decock,
Wybrand Ganzevoort, Francine Holley-Trasenster, Pàl Horvàth, Walter Seghers, Bill
Orix, Stella Vanderauwera, Etienne Van
Doorslaer, Marcel Verdren.

• Expo 12 constructieve abstracten
Museum voor Abstracte Kunst
Van woensdag tot zondag van 10u tot 18u
Prijs: 10€/8€ (incl. de permanente collecties van het Museum Abstracte Kunst
& René Magritte Museum)
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De collectie van het Museum voor Abstracte Kunst

Pol Mara
Invocation nordique
1967, olie op doek, 100 cm x 100 cm
ol Mara is de artiestennaam van Leopold Leysen
(1920-1998). Deze lookalike
van Woody Allen kende
heel wat succes doorheen zijn carrière. Hij maakte muurschilderingen
voor de Brusselse metro (Montgomery), kaapte internationale prijzen
weg en had tentoonstellingen tot in
Chili, USA, Zuid-Korea,…
De schilder en tekenaar evolueerde doorheen zijn carrière van
surrealisme naar lyrische abstractie
om te eindigen bij popart. Hij is
vooral bekend vanwege deze laatste
stijl, waarbij hij fotorealistische elementen verwerkt in zijn schilderijen.
De pin-ups in een dromerige wereld
moesten een tegengewicht vormen
voor de lelijkheid in de wereld.
In de jaren ’50 maakte Pol Mara
echter een paar topwerken in lyrische
abstracte stijl. Het grote doek ‘Invocation nordique’ dat je in het Museum
voor Abstracte Kunst kan bewonderen, is hier een sterk voorbeeld van.
Het werk met een prachtig kleurenpalet hypnotiseert de toeschouwer.
De abstracte periode van Pol
Mara was uiteindelijk beperkt,
maar het werk ‘Invocation nordique’ behoort tot de top van de Belgische lyrische abstracte kunst.

P

Museum voor Abstracte
Kunst & René Magritte
Museum
Esseghemstraat 137
Van woensdag tot en met
zondag - van 10u tot 18u
10 euro (standaardtarief )
8 euro (-23, groepen)
5 euro (Jettenaren)
02.428.26.26
www.magrittemuseum.be
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Jettenaren van de wereld

Jemen
Toch is Ala’a bijzonder positief over haar
eerste ervaringen in Jette. Ze maakt lange
wandelingen in het Laarbeekbos, komt vaak
op de Spiegel en ze houdt van de gemoedelijke sfeer in Jette. Na haar examens start
ze vanaf februari in een onderzoeksteam en
vanaf september volgt dan nog een jaar
labo. Althans, dat is de planning. Als ze haar
studies volgend jaar wil verderzetten, moet
Ala’a een studiebeurs bekomen en daarvoor
moet ze goede resultaten behalen. De inzet
is dus hoog.
Oorlogssituatie
Het uiteindelijke doel is om een doctoraat
Volksgezondheid te behalen en aan de slag te
gaan bij een internationale organisatie zoals
de Verenigde Naties. Op deze manier kan ze
een impact hebben bij crisis- en oorlogssituaties zoals deze die haar jeugd markeerden.
Wie de charmante en gedreven Ala’a Khamis
leert kennen, twijfelt er geen seconde aan dat
ze haar droom zal realiseren.

“

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons dagelijks leven. Zo ook voor de studenten. En wat dan voor die internationale studenten, die vele duizenden kilometers van
thuis op hun studentenkamer veroordeeld zijn tot online lessen, ontzegd van sociale contacten? In het kader van onze reeks
‘Jettenaren van de wereld’ zochten we Ala’a Khamis op, afkomstig uit Jemen. Aan de VUB volgt ze een ‘Master of Science
in Biomedical Research’. Haar studentenkot ligt achter het UZVUB, aan de rand van het Laarbeekbos.

ou u Jemen kunnen aanduiden op
de wereldkaart? Of een paar
weetjes kunnen opsommen? Nee?
Nochtans is het een land met een
rijke, maar jammer genoeg ook bloederige
geschiedenis.
De studente Ala’a Khamis bracht een
groot deel van haar jeugd door in Jemen, tot
ze op 18-jarige leeftijd met haar ouders,
broer en zussen moest vluchten voor de
oorlog in haar thuisland. Het gezin kwam
terecht in Maleisië. Ala’a werkte er haar
Bachelor Biomedische wetenschappen af

Z

om vervolgens een jaar te werken en te sparen voor haar Master in België. In september 2020 kwam ze aan in Jette, in volle
Covid-tijd.
De start was niet evident. Door de coronamaatregelen gebeurt 90% van de lessen
online. En hoewel Ala’a viertalig is (Arabisch, Engels, Frans en Hindi), is er toch een
taalbarrière. Maar al snel legt ze contacten
met haar behulpzame klasgenoten en andere internationale studenten van de campus Etterbeek. Daarnaast heeft ze dagelijks
contact met haar ouders en broer en zussen
via FaceTime om de heimwee te verzachten.

Aan de slag gaan bij een
internationale organisatie
zoals de Verenigde Naties
is het einddoel.
Intussen blijft de situatie in haar thuisland bijzonder kritiek. Jemen, ten zuiden
van Saudi-Arabië, begrensd door de Rode
en de Arabische Zee, lijdt zwaar onder de
oorlog die het land al jarenlang teistert. Het
land is verteerd door interne conflicten, terrorisme en wanbeheer, waarvoor de bevolking een zware prijs betaalt. Haar vader,
tandarts, moest noodgedwongen terugkeren naar Sanaa, de hoofdstad van Jemen.
Hij kampt er met een tekort aan basisvoorzieningen zoals elektriciteit, water en gas
om zijn kliniek in stand te houden. Om nog
maar te zwijgen van de hongersnood die de
bevolking teistert. Dit terwijl Jemen een
prachtig land is, met kusten en bergen, met
rijke landbouwgronden en olievoorraden,…
Deze ruwe voorgeschiedenis zorgt er ook
voor dat het verhaal van Ala’a Khamis een
verhaal van hoop is. Hoop op een beter
leven en hoop op een betere wereld.

