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Wat brengt

2007?

2007 belooft een vruchtbaar jaar te
worden op gemeentelijk vlak. De originele
ideeën, mateloze motivatie en gezonde dosis
gedrevenheid van het Jetse College, de
gemeenteraad, de gemeentediensten en het
gewest zullen leiden tot belangrijke
projecten. Deze moeten Jette verder laten
evolueren tot een gemeente op mensenmaat
binnen een stedelijke omgeving. Geen enkele
uitdaging wordt uit de weg gegaan:
mobiliteit, openbare ruimte, renovatie,
opwaarderen van kwetsbare wijken,
uitbreiden
kinderopvangmogelijkheden,
kwalitatieve sportinfrastructuur voor
iedereen, cultuur,...
Lees in ons dossier alles over de
vooruitzichten voor 2007.
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Woord van de Burgemeester

u De gemeenteraad in ‘n flits
Nauwelijks twee weken na hun installatie, hielden de nieuwe
gemeenteraadsleden hun eerste zitting op 18 december. Hun
aandacht ging voornamelijk uit naar het vastleggen van de
structuren die mee het uitzicht van onze gemeente zullen
bepalen van 2007 tot 2012. Op de dagorde van deze
gemeenteraad vond men echter nog enkele belangrijke
dossiers.
NIEUW GEMEENTERAADSLID. Na de installatie van de nieuwe

Mooie projecten op
mensenmaat
2006 was een bijzonder contrastrijk
jaar. De beestachtige moorden in Brussel,
Antwerpen en Luik schokten ons allen,
maar de indrukwekkende reactie van
ingetogen solidariteit en de oproep voor
verdraagzaamheid getuigden van een grote
menselijkheid in onze maatschappij. Ook
wat het milieu betreft zijn er de nodige
tegenstellingen. Terwijl de aandacht voor
de klimaatswijzigingen en de roep naar
concrete acties voor een gezond leefmilieu
steeds groter worden, blijven we met z’n
allen de vervuilende wagen gebruiken,
laten we het milieuvriendelijke openbaar
vervoer links liggen en blijft onze
industriële omgeving zwaar wegen op ons
leefmilieu.
Laat ons hopen dat 2007 het jaar van
de ommekeer wordt. Een jaar waarin de
maatschappij haar menselijkheid terug
centraal stelt, waarbij er aandacht uitgaat
naar economisch minder interessante
pijnpunten zoals leefmilieu, sociale
vangnetten, kinderopvang, sport en
cultuur,... Op gemeentelijk vlak kondigt
2007 zich alvast positief aan. Er staan
allerlei mooie projecten in de steigers. Zo
zal met de steun van het gewest het
Kardinaal
Mercierplein
volledig
vernieuwd worden en zullen de wijken
Hart van Jette en Carton de Wiart in het
kader van het wijkcontract opgewaardeerd
worden. Grote projecten die het uitzicht
van onze gemeente gevoelig zullen laten
verbeteren. Maar ook de kleinere
initiatieven kunnen een grote impact
hebben op het leven van de Jettenaren. Een
nieuwe crèche die haar deuren opent, de
uitbreiding van de sportinfrastructuur,
nieuwe culturele projecten,... Deze
initiatieven zullen stuk voor stuk onze
gemeente met trots haar naam “Jette, een
dorp in de stad” laten dragen. De
gemoedelijkheid
van
een
dorp
gecombineerd met alle praktische
voordelen van de stad.
Laat mij van de gelegenheid gebruik
maken om u een fantastisch 2007 toe te
wensen op professioneel maar vooral op
familiaal vlak, met vele mooie momenten
en een goede gezondheid voor u en uw
naasten.
Hervé Doyen, uw
Volksvertegenwoordiger-Burgemeester
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gemeenteraad op 2 december, heeft Clara Quaresmini, verkozen op de PS-lijst, haar
ontslag gegeven als gemeenteraadslid. Ze wordt vervangen door Christine Rouffin, de
eerste opvolgster van dezelfde lijst, die de eed aflegde voor Burgemeester Hervé
Doyen.

VERKIEZING OCMW-RAAD EN POLITIERAAD.

De gemeenteraadsleden verkozen de leden voor de raad voor maatschappelijk welzijn en voor de
politieraad die eveneens van 2007 tot 2012 zetelen. De raad voor maatschappelijk
welzijn die mee instaat voor het bestuur van het OCMW telt 11 leden. De volgende
kandidaten werden verkozen: Joseph Amisi Yemba (PS), Léon Degroodt (MR-VLD),
Rudy Eeckhout (LBJ), Mohammed Errazi (PS), Brigitte Gooris (MR-VLD), Fadoua
Guinou (LBJ), Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang), Yves Martens (ECOLO),
Christian Materne (LBJ), Guy Opdebeeck (LBJ) en Clara Quaresmini (PS). Jette maakt
deel uit van de politiezone Brussel-West, samen met Sint-Agatha-Berchem,
Ganshoren, Koekelberg en Molenbeek. Onze gemeente beschikt over 6
vertegenwoordigers op een totaal van 25 leden. De keuze van de
gemeenteraadsleden viel op Mohammed Errazi (PS), Nathalie Gobbe (MR-VLD),
Benoît Gosselin (LBJ), André Liefferinckx (PS), Anne-Marie Maes (ECOLO) en Elise Van
der Borst (LBJ).

ERETITELS. Op 22 november vond het eerbetoon plaats aan Lucien Vermeiren en
Marcel Vermout die na vele jaren in dienst van de gemeente als respectievelijk
schepen en gemeenteraadslid beslisten om een punt te zetten achter hun engagement.
De nieuwe gemeenteraadsleden beslisten om hun een eretitel toe te kennen voor hun
respectievelijke functies.

PARKEERTAKS. Onze gemeente telt twee parkeerzones (met parkeermeters) en
een blauwe zone. Tot nu toe moesten de chauffeurs die dit parkeerreglement niet
respecteerden een taks betalen van 10,60 € per halve dag in een zone betalend
parkeren en 30 € in een blauwe zone. Om deze situatie te standaardiseren, werd
deze taks vastgelegd op 15 € per een halve dag parkeren in de beide zonetypes. U
riskeert een dergelijke taks indien u geen geld stopt in de parkeermeter in een zone
betalend parkeren; als u uw parkeerschijf niet plaatst of als u de toegelaten duur van 2
uur overschrijdt in een blauwe zone. De nieuwe voorschriften verduidelijken eveneens
het begrip van een halve dag in een blauwe zone: van 9 tot 13u 's ochtends en van
13 tot 18u 's namiddags.
NIEUWE BESTEMMING IN DE TUINEN VAN JETTE. Het Bijzonder
Bestemmingsplan (BBP) dat geldt voor de Laarbeekwijk, beter gekend onder de naam
Tuinen van Jette, werd herroepen. Het doel is om nieuwe bestemmingen mogelijk te
maken dan oorspronkelijk voorzien waren. Het BBP n° 4.06 bakende een kantoorzone
af en een zone voor voorzieningen voor algemeen nut of voor openbare diensten.
Deze voorschriften beperkten het gebruikstype van deze zones. Dit terwijl er in Jette
meer nood is aan nieuwe huisvesting dan aan bureauruimte. De aanpassing van het
BBP maakt het mogelijk om een deel van de zone die voorzien was voor kantoren nu
te gebruiken voor huisvesting. Ook de zone voor voorzieningen voor algemeen nut
wordt opengesteld voor huisvesting. Een bestemming van algemeen nut wordt echter
behouden in deze zone.

MEMO
VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE?
Surf naar www.jette.be.

HET GEMEENTEHUIS VAN JETTE
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11

Uurrooster gemeentediensten (behalve juli en augustus)
Dienst Bevolking, Burgerlijke Stand en
FIBEBO: maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 14u,
donderdag van 13u tot 19u
Andere diensten: maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 8.30u tot
14u, donderdag van 13u tot 16u
(dienst Grondgebiedbeheer ook op
afspraak op donderdag tussen 16u en
19u)
RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02/412.68.06
PLAATSELIJK
WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
Léon Theodorstraat 204
1090 Jette
Tel. 02/421.65.00
OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02/422.46.11
• Sociale dienst: 02/422.46.40
SOCIAAL WONINGBUREAU VAN JETTE
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
1090 Jette
Tel.: 02/421.70.90/91

Opgelet!
Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel,
zal het gemeentebestuur gesloten zijn
op woensdag 10 januari, vanaf 11.45u.

Jette is een gemeente waar het goed wonen is. Een groene gemeente waar het gemeentebestuur dagelijks werkt aan de
kwaliteit van de leefomgeving. Werk dat u apprecieert, gezien de uitslag van de stembusgang in oktober 2006.
Blijkbaar geniet u van uw woonomgeving, maar misschien hebt u wel enkele praktische vragen voor de mandatarissen of
voor de gemeentelijke medewerkers of misschien wilt u wel eens in contact komen met andere Jettenaren.
Kom dan langs op 20 januari 2007 en geniet van een lekker glaasje in een gemoedelijke sfeer tijdens de nieuwjaarsreceptie
voor de Jettenaren.

Hervé Doyen, Volksvertegenwoordiger - Burgemeester,
het College van Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraad,
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de Beheerraad van de Jetse Haard
&
Paul-Marie Empain, Gemeentesecretaris
nodigen u uit op de

Nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren
op 20 januari 2007 om 11u
Athénée Royal de Jette - de Levis Mirepoixlaan 100

SAMENLEVING

Jette op Zak
Het gemeentebestuur
binnen handbereik
Het gemeentebestuur vormt in verschillende domeinen een onvermijdelijke partner
voor de burgers.
Een identiteitskaart, een rijbewijs, een geboorteakte,... zijn maar enkele
voorbeelden van documenten uit het dagelijkse leven waarvoor men zich naar het
Gemeentehuis moet begeven. Maar vaak kan men reeds via de telefoon belangrijke
informatie krijgen of misverstanden vermijden. Ook dit jaar brengt het
gemeentebestuur van Jette de brochure “Jette op Zak” uit.
In deze handige gids vindt u de telefoonnummers van de gemeentediensten, de
sport- en culturele infrastructuur, net als vele andere praktische informatie.
In de loop van de maand januari mag u uw “Jette op Zak 2007” in uw
brievenbus verwachten.

Vrijstelling wekelijkse
rustdag handelszaken
Zoals elk jaar heeft het College van Burgemeester en Schepenen ook nu
weer beslist om de handelaars bij commercieel drukke periodes vrij te stellen
van hun verplichte wekelijkse rustdag voor het jaar 2007. Hieronder volgt de
lijst van de vrijstellingen:
van woensdag 3.1 tot dinsdag 9.1.2007 (Solden)
van donderdag 11.1 tot woensdag 17.1.2007 (Solden)

Arbeidsongeval?

U kan op hulp rekenen

van vrijdag 19.1 tot donderdag 25.1.2007 (Solden)
van woensdag 4.4 tot dinsdag 10.4.2007 (Pasen)
van woensdag 9.5 tot dinsdag 15.5.2007 (Moederdag)
van woensdag 6.6 tot dinsdag 12.6.2007 (Vaderdag)
van vrijdag 29.6 tot donderdag 5.7.2007 (Koopjesperiode)
van zaterdag 7.7 tot vrijdag 13.7.2007 (Koopjesperiode)
van zondag 15.7 tot zaterdag 21.7.2007 (Koopjesperiode)
van vrijdag 24.8 tot donderdag 30.8.2007 (Jaarmarkt)
van zaterdag 27.10 tot vrijdag 2.11.2007 (Allerheiligen/Halloween)
van zaterdag 1.12 tot vrijdag 7.12.2007 (Sinterklaas)

Als u het slachtoffer wordt van een
arbeidsongeval, weet u vaak niet goed
waarheen met uw vragen en problemen.
Het Fonds voor Arbeidsongevallen staat u
op deze momenten bij.
Een van de opdrachten van het Fonds
voor Arbeidsongevallen is bijstand te
verlenen aan getroffenen van een
arbeidsongeval, dat juridisch omschreven
wordt als “Een plotse gebeurtenis die een
letsel veroorzaakt en die voorvalt tijdens
en door het feit van uitvoering van de
arbeidsovereenkomst”. Om deze opdracht

adequaat te vervullen organiseert het
Fonds voor Arbeidsongevallen sociale
permanenties van september tot juni.
Iedereen kan er terecht met alle vragen en
voor inlichtingen in verband met een
arbeidsongeval.
Deze sociale permanenties vinden
plaats elke donderdag van 9u tot 12.30u
en van 13.15u tot 16u - Fonds voor
Arbeidsongevallen - Troonstraat 100 1050 Brussel.
Meer info: FAO - 02.506.84.11.

van dinsdag 11.12 tot maandag 17.12.2007 (Geschenkenperiode)
van woensdag 19.12 tot dinsdag 25.12.2007 (Kerstmis)
van donderdag 27.12.2007 tot woensdag 2.1.2008 (Nieuwjaarsperiode)

De Post herstructureert
haar netwerk
Sinds 2005 reorganiseert
De Post haar kantorennetwerk
door nieuwe PostPunten te
openen. Dit jaar zal het aantal
PostPunten tot boven de 1.300 stijgen,
terwijl er in de loop van 2007 eveneens
277 kleine postkantoren gesloten zullen
worden. De drie postkantoren in Jette
blijven echter behouden.
Het doel van de PostPunten is om de
meest gebruikte diensten (de verkoop van
postzegels, het afgeven en ophalen van
aangetekende
verzendingen,
de
overschrijving van kleine bedragen, het
afgeven en ophalen van pakketten)
makkelijker bereikbaar te maken. Dit
wordt mogelijk via de servicepunten in de
buurtwinkels en grootwarenhuizen.
Bovendien werden de openingsuren
van De Post in juni 2006 beter afgestemd
op de behoeften van de klanten, met
avond- en zaterdagochtendopeningsuren.

De postkantoren in Jette
en hun openingsuren
Jette Belgica (Hainautstraat 16) open van maandag tot vrijdag van
9u tot 17u en op zaterdag van 9u
tot 12u
Jette Dieleghem (De Smetstraat
8) - open van maandag tot vrijdag
van 9u tot 13u en van 14u tot 17u
en op zaterdag van 9u tot 12u.
Jette Ferdinand Lenoir
(Lenoirstraat 29-31) - open op
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 9u tot 17.30u, op
donderdag van 9u tot 19u en op
zaterdag van 9u tot 12u.
Jette info nr. 138 - januari 2007

3
+

WAT

BRENGT

2007?

een vruchtbaar jaar te worden op gemeentelijk vlak. Het Jetse College heeft met de
2007 belooft
nieuwe schepenen een injectie gekregen van originele ideeën, mateloze motivatie en een
gezonde dosis gedrevenheid. Met de steun van de huidige ploeg, de gemeenteraad, de gemeentediensten en
het gewest, zal dit leiden tot belangrijke projecten die Jette verder zullen laten evolueren tot een gemeente
op mensenmaat binnen een stedelijke omgeving. Geen enkele uitdaging wordt uit de weg gegaan:
mobiliteit, openbare ruimte, renovatie, opwaarderen van kwetsbare wijken, uitbreiden
kinderopvangmogelijkheden, kwalitatieve sportinfrastructuur voor iedereen, cultuur,...

Mobiliteit en openbare ruimte
Renovatie Kardinaal Mercierplein
De renovatie van het Kardinaal Mercierplein zal waarschijnlijk de grootste impact hebben op ons gemeenteleven. Dit plein
vormt historisch zowat het kloppende hart van onze gemeente. Men vindt er verschillende horecazaken, twee bibliotheken, het
raadhuis, het plaatselijk politiecommissariaat, het station,... en dit plein vormt vaak het toneel van grote culturele activiteiten
zoals Jazz Jette June of Rockardinal.
Met de financiële steun van het Gewest, via het Beliris-project, zal het plein in 2007 volledig vernieuwd worden. Het
voornaamste doel is om het Kardinaal Mercierplein verder te laten uitgroeien als mobiliteitspunt, met de bus- en
tramverbindingen maar vooral met het station van Jette dat verder gestimuleerd moet worden als verbinding met centrum
Brussel. Getuige hiervan zijn de vele dagelijkse pendelaars. Wist u dat u met de trein vanuit Jette op 10 minuten in hartje
Brussel staat, dat er elk half uur een trein naar Brussel vertrekt en dat dit aantal in de toekomst nog zal opgedreven worden?

Renovatie Woestelaan
De Woestelaan vormt een belangrijke verkeersader in onze gemeente. Een verregaande renovatie van deze gewestweg
drong zich de laatste jaren echter steeds meer op. Na een samenwerking tussen de gemeentediensten en het gewest, zal deze
laan dit jaar van gevel tot gevel volledig vernieuwd worden. Met dit grootscheepse project gaat de renovatie van de openbare
ruimte in onze gemeente verder.

Impactstudie snelle verbinding Simonis / noord-westen van Jette
Dit jaar zal het gewest de resultaten bekendmaken van de impactstudie rond de snelle verbinding Simonis / noord-westen
van Jette. Sinds de aankondiging van dit project, vraagt onze gemeente met aandrang aan de gewestelijke autoriteiten om
alle mogelijke alternatieven en hun impact op de betrokken wijken te onderzoeken. Deze impactstudie bestudeert de
verschillende alternatieven, van het behouden van de huidige situatie tot de verschillende mogelijke verbindingen via bus,
tram of metro. De analyse moet rekening houden met de impact van deze verbinding op verschillende domeinen: de mobiliteit
(verkeer en parkeren), de stedenbouwkundige integratie, de economische en handelsactiviteiten, het patrimonium
(architecturaal en natuur), het geluidsmilieu, de luchtkwaliteit, de omwonenden en voorbijgangers (voornamelijk wat betreft
veiligheid), het sociaal leven, de fauna en flora. Pas als de resultaten van deze impactstudie bekend zijn, kan de discussie
over dit project verdergezet worden.

Kinderopvang

Wijkcontract

Om tegemoet te komen aan de steeds groeiende vraag naar kinderopvang,
zet de gemeente Jette zich de laatste jaren voluit in om de
kinderopvangplaatsen uit te breiden en te optimaliseren. In 2007 zal er in het
centrum van Jette een nieuwe kinderopvang haar deuren openen. Het doel van
deze kleinschalige creche is een persoonlijke en kwalitatieve opvang te
verzekeren in de buurt van de jonge ouders.

Het wijkcontract “Hart van Jette - Carton de Wiart” is de studiefase voorbij.
Vanaf 2007 krijgen de projecten steeds vastere vorm en worden de voordelen
voor de bewoners van de perimeter concreet.

Sport
De omnisportzaal op de Graafschap Jettelaan onderging een belangrijke
uitbreiding. Deze werken hebben heel wat voeten in de aarde gehad, maar dit
jaar zal de nieuwe sportzaal ingehuldigd worden. Via deze uitbreiding biedt
het gemeentebestuur een antwoord op de vraag van de sportclubs en
sportievelingen naar degelijke sportinfrastructuur.

Cultuur
Onze gemeente kent een rijk cultureel leven. De muziekliefhebbers kunnen
jaarlijks genieten van Jazz Jette June en Rockardinal en van concerten die her
en der georganiseerd worden; de twee culturele centra GC Essegem en
Centre Culturel organiseren het hele jaar door allerlei culturele activiteiten
voor uiteenlopende smaken; met het Magrittemuseum en Atelier 340 beschikt
onze gemeente over twee originele musea; het Artiestenparcours is maar een
van de mooie projecten van de gemeentelijke dienst Vlaamse
Gemeenschap;...
Dat betekent echter niet dat Jette op haar lauweren rust. Het doel is om in
2007 een grote cultuurzaal te creëren in het hart van Jette, waar
voorstellingen en optredens kunnen georganiseerd worden. Daarnaast wordt
de aankoop bestudeerd van de woning naast het Magrittemuseum om er een
Museum van Belgische Abstracte Kunst in onder te brengen. De combinatie
van de beide musea zal nog meer kunstliefhebbers tot ver buiten de
gemeentegrenzen verleiden tot een bezoekje.
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Zo kunnen de bewoners van deze wijken genieten van verhoogde
renovatiesubsidies. De geïnteresseerde Jettenaren uit deze perimeter zullen
hiervoor bijgestaan worden door een renovatieraadgever die wordt
aangeworven in het kader van het wijkcontract.
Naast deze renovatieraadgever zal er eveneens een ambtenaar duurzame
ontwikkeling en een commercieel ambtenaar aan de slag gaan om
respectievelijk informatie te verschaffen over energiebesparing en duurzame
ontwikkeling en om projecten uit te werken ten voordele van de Jetse
handelszaken.
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap krijgt binnen het wijkcontract
eveneens een extra medewerker toegewezen die zich volledig zal toeleggen op
tewerkstellingshulp.
Er wordt ook een vzw opgericht die een klusjesdienst zal aanbieden.
Hierdoor zet men enerzijds mensen aan het werk en biedt men anderzijds een
goedkope dienst aan de Jetse huurders en eigenaars.
In 2007 zal ook de bouw starten van het hoekgebouw op de kruising van de
Sint-Pieterskerkstraat en de Wemmelsesteenweg. Dit gebouw is bestemd voor
sociale huisvesting. In het kader van de uitbreiding van het aanbod sociale
huisvesting, zal ook het project rond de renovatie van de Magrittevleugel van
het verplegingscentrum Brugmann tot woningen bestudeerd worden.
Wat betreft de openbare ruimte tenslotte, zal in 2007 de projectstudie
plaatsvinden van de renovatie van de Vlamingen-, Walen-, Werrie- en
Warlandstraat.
In 2007 zullen heel wat projecten geconcretiseerd worden die stuk voor stuk
hun impact hebben op de leefomgeving en de levenskwaliteit van de
Jettenaren. Handen uit de mouwen!

Jette Info
Uw gemeentelijke informatiekrant Jette Info zal binnenkort een nieuw kleedje
krijgen. Via een nieuwe, luchtige lay-out hopen we onze nuttige informatie nog
beter te verspreiden onder de Jettenaren.

LEEFMILIEU

Info WERKEN

Laat het voetpad geen schaatspiste zijn

DE SMET DE NAEYERLAAN

Bewoner moet voetpad sneeuw- en ijsvrij houden
De winter heeft z’n intrede gedaan maar de sneeuw laat nog op
zich wachten. Toch zetten de traditionele vriestemperaturen aan tot het
respecteren van enkele eenvoudige regels: of u nu eigenaar bent of
huurder van een gebouw, u moet uw voetpad steeds sneeuw- en ijsvrij
houden.

Verantwoordelijk bij ongeluk
Indien een persoon zich voor uw deur kwetst door een gebrek aan
onderhoud zoals sneeuwruimen of het ijsvrij maken van het voetpad,
zal de verantwoordelijkheid voor het ongeluk bij u liggen. Het
algemeen politiereglement voorziet dat besneeuwde of met ijzel
bedekte voetpaden schoongeveegd moeten worden of glijvrij moeten
gemaakt worden op 2/3de van hun breedte met een minimum van
1.50 m. De sneeuw moet opgestapeld worden op de rand van het
voetpad en mag niet op de weg gegooid worden. De rioolkolken en de
goten moeten vrij blijven. Bovendien moeten de ijsstalactieten die zich
vormen aan de delen van het gebouw die over de openbare weg
hangen, weggehaald worden. Elke inbreuk kan een administratieve
boete betekenen van 100 €.

Vernieuwing van de voetpaden
Op 6 november ging het Brussels
Gewest van start met de vernieuwing
van de voetpaden langs de pare kant
van de de Smet de Naeyerlaan,
tussen de Augustijnernonnenstraat en
de Duysburghstraat. Gezien de
omvang van deze werken, verlopen
ze in drie fases. De eerste 2 fases, de
vernieuwing van het voetpad tussen
de Jules Lahayestraat en de
Duysburghstraat, zijn achter de rug.
De renovatie van het voetpad tussen
de Augustijnernonnenstraat en de
Jules Lahayestraat ging van start voor
de eindejaarsfeesten.

JACOBS FONTAINESTRAAT
Afwerking
januari 2007

renovatie

begin

Op 4 december werden de
vernieuwingswerken in de Jacobs
Fontainestraat gestart. De voetpaden
tussen de rotonde Pannenhuis en de
grens met Brussel Stad worden
vernieuwd. De afwerking van de
werken zou begin januari starten.
Er geldt tijdelijk een parkeerverbod
en er zal enkel plaatselijk verkeer
toegelaten zijn. De toegang tot de
garages kan tijdelijk onmogelijk zijn,
maar de aannemer zal de bewoners
hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Ophaling grofvuil ook op afspraak op zondag
Grofvuil
OPHALING DOOR
NET BRUSSEL.
Net Brussel komt op
afspraak uw grofvuil aan
huis
ophalen.
Het
volstaat om te bellen
naar het gratis nummer
0800/981.81. U maakt
een afspraak en zorgt
ervoor dat er iemand
thuis
is
op
de
vastgestelde datum en
het overengekomen uur.
Tijdens
de
wintermaanden komt Net
Brussel ook op zondag
langs. Elke 6 maanden
heeft u recht op de gratis
ophaling van 2m3
grofvuil. Voor elke
bijkomende m3 betaalt u
vervolgens 19 €.
De gemeente en het gewest slaan de
handen in mekaar om het afval in het
Brusselse zoveel mogelijk te beperken.
Naast de traditionele ophaling van het
huisvuil, zijn er nog verschillende
voorzieningen om uw afval kwijt te
geraken. Zowel voor het groenafval, voor
klein chemisch afval als voor hinderlijke
voorwerpen zijn er verschillende
mogelijkheden gecreëerd waar u met dit
afval terecht kan.

GEWESTELIJK
CONTAINERPARK.
U kan met uw grofvuil (elektrische
huishoudtoestellen, meubelen,...) ook
terecht
in
twee
gewestelijke
containerparken. Het Containerpark
Noord bevindt zich in de Rupelstraat in
Brussel. Het Containerpark Zuid vindt u in
de Brits Tweede Legerlaan (vlakbij
Humaniteitslaan) in Vorst. Open van
dinsdag tot zaterdag van 9u tot 16u.
Voor de huishoudens is dit gratis.

Particulieren, handelaars, ambachtslui en
kleine ondernemingen kunnen, tegen
betaling, eveneens met hun bouw- of
afbraakafval (chassis, gootstenen,
rolluiken, marmer, balken,...) terecht in de
containerparken van het Gewest.

Klein chemisch afval
MOBIELE GROENE PLEKJES.
Het chemisch afval bevat vaak stoffen
die het leefmilieu schade kunnen
toebrengen en vraagt dus om een
specifieke behandeling. Breng uw
huishoudelijk chemisch afval naar de
gemeentelijke Groene Plekjes of naar de
mobiele
Groene Plekjes (voertuigen van Net
Brussel). Opgelet! De groene plekjes
aanvaarden geen medicatie. Hiermee
moet u bij uw apotheker terecht.
De kalender van de mobiele
Groene Plekjes in Jette voor begin
2007:
Kardinaal Mercierplein (politie)
op 8 januari en op 12 februari van
17.15u tot 18.15u
Woestelaan (OLV van Lourdes)
op 22 januari en op 26 februari
van 18.30u tot 19.30u

Groenafval
BEPLANTINGSDIENST.
Met
takken
(met
een
maximumdiameter van 7cm), ander
groen afval en klein chemisch afval kan u
het hele jaar terecht bij de dienst
Beplantingen (gemeentelijke serres Laarbeeklaan 120) elke dinsdag en
donderdag van 9 tot 12u en op zaterdag
van 9 tot 14u.
Het groenafval wordt beheerd via een
kaartsysteem met barcode. Deze kaart
identificeert de gebruiker. Het volume van
het afval wordt bepaald door de beambte
en desgevallend wordt de rekening
opgestuurd naar de gebruiker.
Tarief voor Jetse particulieren: 2 m3
gratis per jaar, 5 €/m3 vanaf de 3de m3.
Tarief Jetse tuinondernemingen: 12,50
€/m3. Tarief niet-Jetse particulieren:
12,50
€/m3.
Tarief
niet-Jetse
ondernemingen: 25 €/m3.
GEWEST.
Tijdens de wintermaanden organiseert
het Gewest geen ophaling van groenafval
op zondagnamiddag. Deze ophaling zal
hervat worden in de lente, vanaf de
maand april 2007.
Indien iedereen zijn steentje bijdraagt
voor een selectieve afvalophaling, zijn we
op weg naar een gezond(er) leefmilieu.
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SOLIDARITEIT

Het samenwerkingsproject met Sidi Bibi
op goede weg
In januari 2004, nam de gemeente Jette
contact op met de landbouwgemeente Sidi Bibi
(Marokko), op initiatief van Schepen van NoordZuidrelaties Christine Gallez, om een
samenwerking op te starten. Met de steun van
het
gemeentelijke
internationale
samenwerkingsprogramma vonden er reeds
verschillende werkbezoeken plaats. Zo ontving
onze gemeente in november 2005 nog een
delegatie van Sidi Bibi en in november 2006
brachten vertegenwoordigers van het Jetse
gemeentebestuur een bezoek aan de
Marokkaanse gemeente. Tijdens deze momenten
van overleg werden twee grote werkpistes
vastgelegd: het afvalbeheer en de versterking
van de bevoegdheden van het lokale bestuur.
Daarnaast is Sidi Bibi, om de ontwikkeling van
de gemeente te plannen, van start gegaan met
de diagnose van de huidige situatie, in
samenwerking met de bevolking van de 14
dorpen.
Met het laatste bezoek aan Marokko door Schepen Christine Gallez, haar
medewerkster en projectcoördinatrice Anne-Françoise Nicolay, verantwoordelijke
milieuvergunningen en openbare hygiëne Najia Belfaquih en medewerkster van de
dienst Human Resources Trudy Van Hoecke werd op verschillende vlakken vooruitgang
geboekt met betrekking tot het programma.
In de landbouwgemeente Sidi Bibi ontbreekt momenteel elk beheer van de
voornaamste openbare stortplaats. Deze bevindt zich bovendien erg dicht bij de

woningen. Er zijn ook nog eens veel wilde
stortplaatsen. Deze vormen een echte bedreiging
voor de openbare gezondheid en voor de
waardevolle watervoorzieningen in deze streek
die aan het verwoestijnen is.
De versterking van de bevoegdheden van het
lokale bestuur vormt het tweede actiepunt van de
samenwerking tussen Jette en de Marokkaanse
gemeente. Tijdens het bezoek werd er overlegd
met de verkozenen en de functionarissen van
Sidi Bibi en werd de pols genomen van het
gemeentebestuur. Dit overleg leverde een
duidelijk beeld op van de noodzakelijke
vormingen voor de Marokkaanse gemeentelijke
medewerkers. Vanaf januari 2007 worden er
twee vormingsmodules opgestart voor de
functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het
samenwerkingsproject.
De samenwerking Jette/Sidi Bibi bestaat uit
meer dan mooie woorden en overleg. Er zullen
concrete projecten gelanceerd worden, maar deze kunnen pas van start gaan nadat er
een afvalbeheerplan wordt opgesteld. Dit plan vormt het onderwerp van een volgende
werksessie die in Jette zal plaatsvinden van 1 tot 10 maart 2007.
De samenwerking evolueert in de goede zin. Dankzij een nieuwe internetverbinding
verloopt de communicatie met de Marokkaanse gemeente de laatste maanden veel
beter. Sidi Bibi creëerde bovendien een werkgroep om het samenwerkingsproject te
dynamiseren en op te volgen. Deze groep stelt momenteel een evaluatie op van de
huidige afvalophaling en -verwerking over het volledige grondgebied van Sidi Bibi.

Merci! Dank U!

Campagne Damiaanactie op 26, 27 en 28 januari
Op 26, 27 en 28 januari houdt de
Damiaanactie haar nieuwe campagne.
Met de verworven fondsen kan de strijd
verdergezet worden tegen lepra en tbc.
40 € volstaat om een mensenleven te
redden.
“Merci”, “Dank U”. Bestaan er
mooiere woorden? Woorden die
bovendien maar zelden uitgesproken
worden omdat men vergeet anderen te
bedanken of omdat men het onbelangrijk
of evident vindt. Damiaanactie wil in elk
geval “dank u” zeggen in januari 2007.
En zij niet alleen. Ook Junior, een
straatkind uit Kinshasa die aan lepra leed
en die genezen werd. Hij bedankt
Damiaanactie en iedereen die hem hielp
om een nieuwe start te geven aan zijn
leven. Damiaanactie bedankt alle
vrijgevige mensen hier bij ons, wiens
steun het voor de NGO mogelijk maakt
om in 16 landen (Afrika, Azië en LatijnsAmerika) te werken.
Junior is zeker niet de enige. Hij
maakt deel uit van het ontelbare aantal
patiënten dat door Damiaanactie
verzorgd wordt. Sinds het ontstaan van
Damiaanactie in 1964 werden er
miljoenen mannen, vrouwen en kinderen
gered. Miljoenen families in Afrika, Azië
en Latijns-Amerika zijn een nieuw leven
begonnen. Dankzij Damiaanactie en
onze lokale medewerkers. En ook dankzij
de vrijgevigheid van de Belgische
bevolking.

De strijd gaat verder
De cijfers spreken voor zich: op dit
ogenblik krijgen jaarlijks 8 tot 10 miljoen
mensen tuberculose, waarvan 2 miljoen
6
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sterven (wat 1 mensenleven betekent om
de 15 seconden). 400.000 mensen raken
jaarlijks besmet met lepra. Daarom
blijven medische ploegen, met de steun
van Damiaanactie, elke dag nieuwe
patiënten opsporen en geven hen
vervolgens een behandeling. In 2005
hebben
deze
ploegen
29.568
leprapatiënten, 182.849 tbc-patiënten en
4.046 zieken met leishmaniasis
(berglepra) ontdekt, in totaal dus
216.463 nieuwe zieken.

40 euro volstaat
40 € volstaat opdat Damiaanactie
een lepra- of een tbc-patiënt kan helpen.
Met 40 € is het mogelijk om vreselijke
misvormingen, veroorzaakt door lepra, te
vermijden of om het leven te redden van
iemand die aan tbc lijdt. In beide
gevallen schenk je de zieke, net als aan
zijn familie, hoop en menselijke
waardigheid terug.
Maar 40 € is echter onbetaalbaar
voor de zieken. Daarom organiseert
Damiaanactie het laatste weekend van
januari (26, 27 en 28 januari 2007) een
fondsenwervingscampagne. Er zullen
stiften worden verkocht, 5 € voor een
pakje van 4 stiften. Vergeet dat weekend
de vrijwilligers van de Damiaanactie die
stiften verkopen niet als u ze op straat
ontmoet. Dank u bij voorbaat!
Alle giften zijn welkom. De giften
vanaf 30 € geven recht op een fiscaal
attest.
Rekeningnummer 000-0000075-75
Damiaanactie, Leopold II-laan, 263,
1081 Brussel.
Meer info: www.damiaanctie.be

SAMENLEVING

Steun het Rode Kruis
en hun strijd tegen de landmijnen
Landmijnen eisen jaarlijks veel
mensenlevens. Niet alleen maken ze veel
dodelijke
slachtoffers,
maar
ze
verwoesten ook het leven van vele
onschuldigen die verder door het leven
moeten met geamputeerde ledematen.
Naast directe slachtoffers, eisen ze
onrechtstreeks een hoge tol doordat ze
hulpverlening aan mensen in nood
bemoeilijken of onmogelijk maken. Het
Rode Kruis zet zich in om de slachtoffers
van landmijnen een toekomst te bieden en
ijvert voor een specifieke reglementering
om een einde te maken aan de
landmijnen.

Landmijnen wereldwijd
Antipersoonsmijnen zijn wapens die

gericht zijn tegen een persoon. Ze worden
ingegraven of op de grond gelegd en
ontploffen bij aanraking of contact.
Hoewel er na een lange strijd een
verbod geldt op antipersoonsmijnen (niet
op antivoertuigmijnen), liggen er over de
hele wereld vandaag nog miljoenen
mijnen op slachtoffers te wachten.

Wat doet het Rode Kruis?
De aanpak van het Rode Kruis is
drieledig. Ze nemen het op voor de
slachtoffers
in
officiële
fora
(pleitbezorging), ze waarschuwen mensen
voor de gevaren van landmijnen
(preventie) , en ze brengen slachtoffers
letterlijk terug op de been (revalidatie).

Pleitbezorging
Het Rode Kruis heeft een officiële stem
in de Ontwapeningsconferenties van de
Verenigde Naties. Als bewakers van het
Internationaal Humanitair Recht dringt de
organisatie er voortdurend op aan om
alle regels te respecteren. Samen met
andere organisaties treedt het Rode Kruis
op als ‘de stem van het terrein’ in
diplomatieke conferenties.
Preventie
Het Rode Kruis waarschuwt mensen
voor de gevaren van landmijnen. Dankzij
zijn
internationale
netwerk
van
vrijwilligers, kunnen de meest afgelegen
gebieden worden bereikt.
Revalidatie
Het Rode Kruis heeft de afgelopen 25
jaar
300.000
landmijnslachtoffers
bijgestaan. Naast eerste hulp en
noodoperaties, zorgen we voor rolstoelen,
krukken en kinesitherapie. Mensen die
geamputeerd werden, moeten natuurlijk
een prothese krijgen. Het Rode Kruis heeft
wereldwijd 69 revalidatiecentra, twee
orthopedische productiecentra en een
krukkenfabriek.
Wenst u het Rode Kruis te steunen in
haar strijd tegen de landmijnen en de
slachtoffers opnieuw een toekomst
bieden? U kan een gift doen aan Rode
Kruis Vlaanderen. Voor giften vanaf 30 €
op jaarbasis, ontvangt u een fiscaal attest.
Zo kunt u tot de helft of zelfs nog meer
van uw gift terugkrijgen, afhankelijk van
uw inkomen.
Rode Kruis Vlaanderen
reknr. 096-0000096-20

• OP STAP MET DE JETSE
SENIOREN
Dit najaar staan er voor de Jetse
senioren nog heel wat fijne activiteiten
op het programma. Leerrijke en
ontspannende
daguitstappen,
spektakels, muzikale optredens... Een
overzicht:

Muzikaal
spektakel
met Jo Vally
Nu de Jetse senioren bekomen zijn
van het Kerstspektakel en van de
eindejaarsfeesten, kunnen ze op 23
januari genieten van een optreden van
Jo Vally.

23 januari 2007

Jo Vally in Postel

Landmijnen in cijfers:

Sfeervolle kerstmarkt op het
Kardinaal Mercierplein

• Elk jaar verwoesten landmijnen het
leven van 15.000 tot 20.000 mensen.
Dat zijn 40 mensen per dag en 2
slachtoffers per uur.
• Het totaal aantal landmijnslachtoffers
wereldwijd wordt geschat op een half
miljoen. Dat zijn enkel de overlevenden.
• Ruim driekwart van de slachtoffers zijn
onschuldige burgers.
• Een op vijf slachtoffers is een kind
• Een antipersoonsmijn ruimen kost 200
tot 800 €, de aankoop van een mijn kost
2,5 tot 25 €.

DAT WORDT GEVIERD!

Het is intussen een jaarlijkse traditie
geworden, de sfeervolle kerstmarkt op het
Kardinaal Mercierplein. Tijdens het
weekend van 8 tot 10 december zorgden
de houten chalets, de aangename
verlichting en de vuurkorven opnieuw
voor een warme kerstsfeer op het plein.
Vrijdagavond viel letterlijk in het water,
met regenbuien en windstoten die de
chalets teisterden en de Jettenaren binnen

hielden in de huiselijke warmte. Zaterdag
en zondag hadden de weergoden meer
mededogen met de standhouders en
zorgden ze voor koud, maar droog weer.
Meteen kwamen er heel wat kijk-, koopen proeflustigen opdagen. Ze vonden op
de kerstmarkt hun ingrediënten voor het
eindejaarsmenu, geschenken voor onder
de kerstboom of werden verwend met
degustaties en kerstspecialiteiten.

U heeft de magische leeftijd van
100 jaar bereikt? U viert binnenkort
uw 50, 60, 65, 70 jaar (of meer)
huwelijk? Indien u dit wenst, kan het
gemeentebestuur u helpen om van
dit feest iets bijzonders te maken,
door u tijdens een viering in de
bloemetjes te zetten. Het volstaat om
uw aanvraag zes weken voor de
datum van uw verjaardag of
huwelijksverjaardag in te dienen bij
Claire Vandevivere, Ambtenaar van
de
burgerlijke
stand
(02/423.12.05)
of
bij
de
gemeentedienst burgerlijke stand
(Wemmelsesteenweg 100 in 1090
Jette - tel: 02/423.12.70).

Gefeliciteerd...
... aan Anna Roels en Johannes
Ghelen. Zij vierden hun briljanten
huwelijk (65 jaar) op 29 december
2006.

Op dinsdag 23 januari 2007
vertrekken de Jetse senioren om 9.30u
op het Kardinaal Mercierplein richting
Postel, naar het Gasthof en Feestzaal
“De Kaasboerin”. Na het middagmaal
met een 3-gangendiner, begint het
spectaculaire optreden van Jo Vally
vergezeld van Lisa Delbo, Kurt Crabbé
en Miss Layla.
‘s Avonds staat er nog een
smakelijke avondlunch (4 boterhammen
met verschillende soorten beleg) op het
menu. Omstreeks 21.15u is de bus
terug in Jette.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij,
aangezien er met een dubbeldekbus
naar Postel gereden wordt.
Prijs: 32 € (busdienst, middagmaal,
show en avondmaal inbegrepen).

Praktisch
Voor inschrijvingen kan u terecht
bij
de
dienst
“Senioren”,
Gemeentehuis
van
Jette,
Wemmelsesteenweg 100 (bureau
028 - Gelijkvloers), dagelijks van
10u tot 11.30u, behalve op
donderdag van 14u tot 15.30u.
Inlichtingen:
Tel: 02.423.12.67
Demeyer)

(Carmen

E-mail: cademeyer@jette.irisnet.be
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Zeemannen en schippers
Ontdek de beroepen op zee
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Navexpo, de tentoonstelling die de
scheepvaartgeschiedenis belicht, viert haar
25ste verjaardag met een overzicht van de
beroepen op zee. Een grote selectie
beroepen, die vaak onbekend of miskend
zijn, worden voorgesteld aan de hand van
foto’s, schilderijen, schaalmodellen en
video-voorstellingen.
Gedurende iets meer dan een maand
komt u te weten wie allemaal deel uitmaakt
van die magische scheepsvaartwereld en
wie er allemaal voor zorgt dat het leven op
het water op wieltjes loopt. Afspraak op
Navexpo.

Navexpo 2007
Zeemannen en schippers
Ontdek de beroepen op zee
Wanneer?
Van 13 januari tot 18 februari 2007
Dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van
14u tot 17u
Tijdens het weekend van 10u tot 18u
Waar?
In de Oude Abtswoning van Dieleghem
(Tiebackxstraat 14)
Prijs?
Toegang: 3 € / 2 € voor studenten en
senioren.
Info?
Oude Abtswoning van Dieleghem 02.479.00.52

Leven te Jette
Nuttige handelsgids voor Jettenaren
en handelszaken
Jaarlijks
brengt
het
Jetse
gemeentebestuur, in samenwerking met de
vzw “Handel en Jaarlijkse Jetse Markt”, de
handelsgids “Leven te Jette” uit. In deze gids
worden alle Jetse handelszaken opgenomen
met hun contactgegevens, samen met allerlei
praktische
informatie
over
het
gemeentebestuur en het gemeenteleven.
Deze brochure vormt dus een bijzonder
handig informatiemiddel voor de Jettenaren
die binnen hun gemeente op zoek zijn naar
een lekker restaurant, een goede kapper,
een originele meubelzaak,... Voor de
handelszaken is deze brochure dan weer
een ideaal publiciteitsmiddel om hun zaak
bekend te maken bij de Jettenaren.
In de loop van de maand januari, zal de
heer André Electeur - vertegenwoordiger
van de vzw “Handel en Jaarlijkse Jetse
Markt” - langsgaan bij de Jetse handelaars
voor de jaarmarktpubliciteit in de brochure
“Leven te Jette”.
Indien u geïnteresseerd bent om uw handelszaak te laten opnemen in
deze brochure, kan u contact opnemen per telefoon of per e-mail met de
gemeentelijke dienst Handel - Lieva Zels - 02.423.13.03 of
lzels@jette.irisnet.be
en
Serge
Meyen
02.423.13.02
of
smeyen@jette.irisnet.be.
8
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Oude foto’s, documenten,
affiches over Jette
Gezo

Ons gemeentelijk archief en onze
gemeentelijke drukkerij beschikt
reeds over een mooie collectie aan
oude
documenten
die
onze
gemeentelijke geschiedenis prachtig
illustreren. We zijn er echter van
overtuigd dat er nog vele Jettenaren
over schitterende oude foto’s,
documenten,
affiches,
enz.
beschikken waarop het Jette uit
vervlogen tijden prijkt. Als deze
stukken liggen weg te kwijnen op
zolder of in een vergeten lade, weet
dan dat ze bij ons archief in goede

cht !

handen zijn. Wilt u uw foto’s liever
behouden? Geen probleem, onze
diensten
kunnen
ze
gewoon
inscannen en archiveren. De foto’s
worden regelmatig gebruikt om
documenten, kalenders of artikels te
illustreren.
Beschikt u over oude foto’s,
documenten, affiches, enz. over
Jette en wenst u deze aan het
gemeentelijk archief te schenken of
deze te laten scannen, dan kan u
contact met ons opnemen op het
telefoonnummer 02.423.12.00.

CULTUUR

Axl Peleman
“Liekes”

Website
informeert
over
Nederlandstalig
onderwijs

Op 3 februari kan u in de Jetse polyzaal genieten van een origineel optreden van
Axl Peleman. Nadat eind 2006 Neeka en Riguelle reeds een mooi concert weggaven
in Atelier 340 is het nu de beurt aan de Antwerpse bassist/zanger Axl Peleman om
zijn muzikale kunstjes op te voeren.

Jaarlijks zorgt de inschrijving van
zoon- of dochterlief in het onderwijs
voor drukke inschrijfdagen. Voortaan
kunnen de ouders die hun kinderen
willen
inschrijven
in
een
Nederlandstalige school in Brussel
terecht
op
de
website
www.inschrijveninbrussel.be om het
aantal beschikbare plaatsen te
consulteren.

2 dagen na z’n 36ste verjaardag zal Axl Peleman bewijzen dat hij ook op een
rustige wijze prachtige muziek kan maken. Zijn eerste muzikale stappen waren eerder
woelig met ondermeer de groep Ashbury Faith, maar met de jaren verdwenen ook
zijn wilde haren. Momenteel is hij de frontman van Camden, maar zowel als
contrabassist in het tv-programma “De zomer van...” als tijdens nevenprojecten zoals
“Singer songwriters” toont hij aan dat hij ook het zachte werk moeiteloos aankan.
Maar nog nooit heeft hij zich zo kwetsbaar opgesteld als nu, in zijn nieuwe tournee
'Liekes', waar hij in zijn eigen taal zijn eigen kleine verhalen brengt. Hij laat de
toeschouwer even binnen in zijn leven, en
laat iedereen de peperkoeken Axl
kennen. Liedjes over zijn liefde(s), de
kleuterschool, zijn leefwereld, kortom:
alles wat hem nauw aan het hart ligt.
Samen met een percussionist en een multiinstrumentalist brengt Axl zijn feelgood
muziek, lekker klein gehouden, zodat de
teksten de aandacht krijgen die ze
verdienen. Deze verhalende nummers
worden bovendien mooi geïllustreerd met
frisse animaties en unieke projecties.

Broers en zussen kunnen
reeds inschrijven
van 8 tot 31 januari
Deze website moet de files aan de
schoolpoorten vermijden en de taak
voor de ouders vergemakkelijken. Weet
trouwens dat sinds vorig schooljaar
broers en zussen, Nederlandstalige en
kansarme kinderen voorrang hebben bij
de inschrijvingen. In januari kunnen
broers en zussen zich als eerste
inschrijven. In Brussel kan dat van 8
januari tot en met 31 januari 2007.
Ook in het Brusselse secundair
onderwijs is januari voorbehouden voor
de inschrijvingen van broers en zussen.
Pas vanaf 2 mei kan iedereen zijn kind
inschrijven voor volgend schooljaar.

Axl Peleman “Liekes”
Wanneer?
Zaterdag 3 februari 2007 om 20u
Waar?
Polyzaal Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6 - 1090 Jette
Info?
Dienst Vlaamse Gemeenschap
Gemeente Jette
Tel: 02.423.13.73
E-mail: cultuur@jette.irisnet.be

Meer info:
www.inschrijveninbrussel.be

Jetse bib
2 dagen gesloten
Neeka & Riguelle
brengen sublieme samenzang

Op 20 december liep Atelier 340 vol
voor het sfeervolle optreden van Neeka
en Riguelle. De stemmen van deze
talentrijke zangeres en doorwinterde
muzikant klinken gecombineerd nog
mooier en betoverden de zaal.
Neeka is een van de beste
zangeressen
uit
het
Vlaamse
muzieklandschap, hetgeen ze met verve
bewees. Patrick Riguelle kreeg meer
bekendheid als vaste frontman bij De
Laatste Show en gaat geen muzikale
uitdaging uit de weg. Geruggesteund
door een akoestische gitaar en
mondharmonica, zorgden ze voor een
sublieme samenzang waarbij zowel
meezingers als oude bluessongs de revue
passeerden. Het publiek genoot met volle
teugen van deze milde cocktail van
prachtige muzikale pareltjes.
De gemeentelijke dienst Vlaamse
Gemeenschap nodigt op 3 februari Axl
Peleman uit voor een gelijkaardig
concert. Met het mooie optreden van
Neeka & Riguelle werd de toon meteen
gezet.

De Nederlandstalige bibliotheek van
Jette is uitzonderlijk gesloten voor het
publiek op maandag 15 en dinsdag 16
januari 2007. Tijdens die twee dagen
worden er werken uitgevoerd op
informaticavlak. Voor wie zijn
materialen normaal op een van die twee
dagen moet terugbrengen, is de
uitleenperiode met een week verlengd.
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Expo Elt Mesens in Magrittemuseum
Op de samenkomst van surrealisten
Het René Magritte Museum nodigt u uit voor een terugkeer naar het
verleden. Zoals in de tijd van het Surrealisme en van de wekelijkse
bijeenkomsten bij Magritte, ontvangt deze laatste bij hem thuis, in de
Esseghemstraat, zijn vriend Elt Mesens.
Mesens ontvangen is het surrealisme in zijn geheel ontvangen: beurtelings
componist, dichter en ontwerper van collages, was deze geboren Brusselaar
ook een van de eersten om het werk van Magritte te verdedigen en een van
de gangmakers van het Belgische en internationale surrealisme. Voor haar
jaarlijkse tentoonstelling van januari tot maart stelt het museum dit jaar een
man met meerdere facetten voor.
De nadruk wordt gelegd op een van de vele talenten van Mesens, deze
van collage-maker, wat waarschijnlijk het best het versnipperde leven en de
wisselende persoonlijkheid van deze cosmopolitische dandy samenvat. Zijn
collages zijn inderdaad een reflectie van zijn leven, dat zich afspeelde tussen
Brussel, Londen en Venetië: pêle-mêles die bestaan uit tekeningen, typografie,
foto’s en schilderwerk, en die enkele, terugkerende thema’s bevatten (viool,
hand, boomblad), zonder ooit toe te geven aan enige vorm van dwang. Op
dezelfde manier heeft Mesens zijn leven geleid, goochelend met verschillende
activiteiten en surfend van de ene naar de andere, vaak met succes.

Gekleurd door dadaïsme en poëzie
Zoals je Mesens onmogelijk kan samenvatten in 1 woord, zo is er geen
unieke stijl om zijn collages te typeren. Het is waarschijnlijk dat wat hem zo
bevalt bij die techniek: het groot aantal bruikbare materialen en ideeën, en
de grote vrijheid van uitvoering. Voor deze touche-à-tout die een hekel heeft
aan de gevestigde orde, zijn alle slagen geoorloofd. Hij die in de schaduw
leefde van grote, surrealistische artiesten (Magritte, Breton, Dali, Picasso) om
ze beter in de schijnwerpers te zetten, profileert zich hier als een volwaardig
artiest. Het museum toont een twintigtal collages uit de jaren ’50 en ’60,
gekleurd door dadaïsme en poëzie.
De tentoonstelling geeft via documenten ook een idee van de andere,
talrijke activiteiten van deze Brusselse componist, schrijver, galeriehouder,
organisator van tentoonstellingen, uitgever, en toont zijn nauwe banden met
Magritte.
Elt Mesens bij Magritte Op de samenkomst van surrealisten
van 03 januari tot 31 maart 2007
van woensdag tot zondag van 10u tot 18u
René Magrittemuseum
Esseghemstraat 135
1090 Jette
Info: 02.428.26.26

OCHTENDVOORSTELLINGEN “UIT DE VEREN”
Een gezellige gezinsuitstap waarin ontspanning, cultuur en lekker eten centraal staan. Een keer per maand op zondagvoormiddag organiseert GC Essegem een leuke
theatervoorstelling voor families: poppentheater, muziektheater, interactief theater. Maar eerst kan er worden ontbeten en gespeeld. Allen vroeg Uit de Veren om dit niet te missen!
Ontbijt vanaf 8.30u - Theatervoorstelling om 10.30u - GC Essegem - Leopold I-straat 329 - Info en tickets: GC Essegem.

Beertje Boris van
Theater Houtekop

Circus Fiasco door Fratelli
Fiasco

28 januari 2007

25 februari 2007

Lotje wordt vandaag 6 jaar. Ze krijgt
van mama en papa een gekke
knuffelbeer: Boris! Tijdens een uitstapje
naar het park verliest Lotje echter haar
beertje. Boris moet de nacht alleen
doorbrengen in het park. Met de hulp van
enkele diertjes probeert hij Lotje terug te
vinden.

Een circusfamilie moet na een krachtige storm
zonder circustent verder zien te komen. Alberta
Fiasco is al jaren de trotse directeur van zijn
circusbedrijf, dat vroeger goed werk verschafte
aan de hele familie. Nu moet hij met de hulp
van vrouw en kinderen alles op alles zetten om
te redden wat er te redden valt. Zo trekken ze
door het land met hun circusvariété programma,
dat ze vanchter een wankel gordijnscherm op de planken brengen. Een
levendig clownsspektakel met komisch illusionisme, hilarische evenwichtstoeren
en hartverwarmende muziek, waarin voor het publiek de tweede hoofdrol is
weggelegd en improvisatie troef is.

Beertje Boris van Theater Houtekop
Zondag 28 januari 2007

Gemeenschapscentrum Essegem - Leopold I-straat 329 - 1090 Jette - Tel:
02.427.80.39 - E-mail: essegem@vgc.be - Website: www.essegem.be Openingsuren: Maandag tot donderdag: 8u-12u en 12.30u-17u;
Dinsdag tijdens schooldagen - open tot 20u; Vrijdag tot 16 uur.
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Circus Fiasco door Fratelli Fiasco
Zondag 25 februari 2007

