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Tram 10 : een noodzaak in Jette ?
Sinds de Gewestelijke Regering haar
intentie bekendmaakte om een nieuwe
tramlijn te creëren tussen Simonis en het
AZ-VUB, veroorzaakte het project heel
wat reacties, voornamelijk bij de bewoners van de betrokken wijken. In dit stadium, weigert de gemeente Jette om een
definitieve houding aan te nemen voor of
tegen de tram 10. Het College wacht nog
steeds op de objectieve gegevens van de
gewestelijke autoriteiten en de MIVB die
het nut van deze zogeheten “snelle” verbinding aantonen. De gemeente is evenmin in bezit van een vergelijkende studie
tussen de mogelijke alternatieven (inbegrepen de “zero”-optie), noch van een
diepgaande studie van de impact van de
tram 10 op de stedelijke en economische
leefomgeving. “Hoe kunnen wij in dergelijke omstandigheden het gewestelijk project behoorlijk onderzoeken en een duidelijk standpunt innemen?”, vraagt het Jetse
College zich af.
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Woord van de Burgemeester

 De gemeenteraad in ‘n flits

De gemeenteraad van 28 januari begon met de eedaflegging van twee nieuwe gemeenteraadsleden. Nadien
leverde de dagorde enkele interessante debatten op.
NIEUWE RAADSLEDEN. Na het ontslag van Youssef Ben Tahar, legde
Mostafa Amary de eed af als gemeenteraadslid. Hij was de vierde opvolger
op de lijst SP-SPA waarvoor ook z’n voorganger zetelde. Herman Mennekens, 1ste opvolger op de lijst VLD-VU-O legde eveneens de eed af als vervanger van Sven Gatz binnen de gemeenteraad.

De burger spreekt,
de mandataris beheert
Op 27 januari, vond er een ontmoeting plaats tussen Minister Chabert en de Jettenaren. Een 500-tal
mensen kwam opdagen om te luisteren en om hun mening te verkondigen
over het dossier “Tram 10”. Het was
een belangrijk moment waarbij er een
confrontatie was van belangen en
ideeën. De bevolking reageerde
krachtig, waarmee de verontwaardiging en het onbegrip tegenover het
project werd geuit.
Er is nog een dossier dat aan de
basis ligt van discussies in Jette: Jette
Village. Ook dit verkavelingsproject
op de site van de oude magazijnen
Raes, op de Paul de Mertenlaan, lokt
bij de bewoners heel wat reacties uit.
In beide gevallen, is er sprake
van initiatieven die werden aangebracht door een of andere nietgemeentelijke overheid. In beide
gevallen, moet de gemeente Jette een
houding aannemen. In beide gevallen,
begrijpen de bewoners niet dat het
gemeentelijk gezag niet sneller reageert door zich te scharen achter de
“wil van de bewoners”.
Hier komt het verschil tussen opinie en beheer boven. Een opinie hebben over een dossier, is niet moeilijk.
Het zou makkelijk zijn voor mij of
voor een schepen om z’n persoonlijke
mening te uiten, op basis van onze
eigen criteria en waarden.
Dit verwacht men echter niet van
de overheidsvertegenwoordigers. Het
is belangrijk dat de burgers hun
mening duidelijk en open uiten, dat ze
zich in wijkcomités verenigen, dat ze
zich collectief uiten via petities,... De
bestuursvertegenwoordiger moet echter een positie aannemen in functie
van alle meningen, ook van deze die
zich zelden laten horen en ook in
functie van de toekomst. Dit is geen
gemakkelijke taak. De bewoners die
voor een project zijn, zullen zich
slechts zelden manifesteren. Men
moet hen dus opzoeken en hun belang
evalueren. Wat betreft de toekomst,
niemand kan deze voorspellen. Als
een mandataris initiatieven neemt die
anticiperen op de toekomstige verwachtingen, beschouwt men deze als
visionair... zoals bijvoorbeeld JeanLouis Thys deed in verschillende
moeilijke dossiers. Als de mandataris
zich echter vergist, plaatst men hem
in de galerij van de ontwerpers van
nutteloze werken.
Het belangrijkste voor ons vandaag de dag is dat de taak en de rol
van iedereen wordt gerespecteerd!
Hervé Doyen, uw Burgemeester
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OCMW-BEGROTING 2004. De voorstelling van de OCMW-begroting 2004 vormde voor de voorzitster Mireille Francq en voor de gemeenteraad de mogelijkheid om een overzicht te geven van de werking tijdens het
jaar 2003. Deze beschrijving omvatte de grote lijnen van het algemene programma dat werd goedgekeurd door de gemeente voor de periode 20032007, waaronder de investeringen (uitbreiding en renovatie rusthuis, herinrichting OCMW-site), het personeel (reorganisatie van het werk, inspanningen m.b.t. opleidingen), het human ressourcesbeheer (opvang personeel,
opwaardering bekwaamheden), de sociale hulp (opvang van gebruikers,
maatregelen rond huisvesting, resultaat van de oprichting dienst schuldbemiddeling, thuishulp, samenleving en integratie), de sociale coördinatie van de
verschillende Jetse spelers,...
Algemeen, kunnen we stellen dat de interventies van het OCMW verhogen
wat betreft de punctuele hulp, terwijl de interventies op lange termijn dalen.
Ook de moeilijkheden rond de resocialisatie en de huisvesting van de gebruikers werden aangehaald. Tijdens het jaar 2003, vonden 41 personen werk
en werden 105 posten “artikel 60” gecreëerd, waarvan 50 in de privé-sector.
De tussenkomst van de gemeente in de OCMW-begroting 2004 bedraagt
6.413.596,91 euro, of een verhoging van 2% tegenover de begroting van het
afgelopen jaar. Deze begrotingsverhoging is voorzien in het programma
2003-2007 goedgekeurd door de gemeente, en laat toe om binnen het
gewestelijk gemiddelde te blijven. Wat betreft de prioriteiten in deze begroting 2004, deze bestaan voornamelijk uit het verderzetten van de inspanningen die beschreven worden in de het programma van de algemene politiek
van het OCMW.

TRAMVERBINDING SIMONIS / AZ-VUB.

Naar aanleiding van
de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 november 2003
om een snelle tramlijn in te voeren tussen Simonis en het AZ-VUB, keurde de
gemeenteraad unaniem de motie goed die de gewestelijke autoriteiten aanraadt om een effectenstudie uit te voeren om de pro’s en de contra’s van het
project vast te leggen. De inrichting van een dergelijke tramlijn zou namelijk
heel wat gevolgen hebben voor de stedelijke leefomgeving van de betrokken
wijken, waaronder sociale, handels- en economische aspecten (lees meer artikel pagina 5).

VERWAARLOOSDE GEBOUWEN.Het reglement betreffende de taks

op de verwaarloosde gebouwen werd vernieuwd begin dit jaar. De gemeenteraad bracht een kleine wijziging aan. Intussen vermeld de wet dat de nietbebouwde terreinen eveneens onder deze taks komen. De veranderingen lijken misschien onbelangrijk, maar het was noodzakelijk om de tekst te verduidelijken.

Noteer alvast...
De volgende zitting van de gemeenteraad is voorzien op woensdag 3 maart 2004
om 19u in het Gemeentehuis (Kardinaal Mercierplein 1 - niveau 2/3 - raadszaal). We
herinneren er u nog even aan dat de debatten van de gemeenteraad openbaar zijn.
Indien u het leven in uw gemeente van dichtbij wil volgen, de werking van de instituten
wil leren kennen en/of sommige beslissingen beter wil begrijpen, aarzel dan niet om
aanwezig te zijn op de gemeenteraadszittingen.

Studie over arbeidskrachten
Sinds 1999, voert de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
(S.E.I.) een onderzoek naar de arbeidskrachten. De deelname aan het onderzoek
is verplicht. Verschillende Jetse gezinnen
werden uit het nationaal register gepikt en
zullen een brief ontvangen om hen op de

hoogte te brengen van deze enquête. In
februari 2004, zijn de betrokken wijken
deze van het Oude Afspanningsplein en
van het Centrum. Voor bijkomende
informatie: 0800.92.504 (van 9u tot
12u en van 14u tot 16u) - http://statbel.fgov.be.

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

ADMINISTRATIEF CENTRUM
VAN JETTE
Henri Werriestraat 18-20
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11

Opgelet!
Nieuw uurrooster
Alle diensten: maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 8.30u tot
14u, op donderdag van 13u tot 16u
Behalve de dienst Burgerlijke Stand:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30u tot 12.30u, op donderdag van 13u tot 16u
Permanentie verzekerd door de diensten Demografie, Burgerlijke Stand,
Stedenbouw en FIBEBO: op donderdag van 16u tot 19u.
DIENST SOCIALE ZAKEN
Wemmelsesteenweg 102
1090 Jette - Tel. 02/421.42.01
Ma/di/woe/vrij van 8.30u tot 14u,
do van 13-16u, uitgez. werklozensteun: 8.30u-12u en 13.30-15.30u

GEMEENTEHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02/423.14.00
• Stempellokaal
Tel. 02/423.14.16
PLAATSELIJK
WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
A. Vandenschrieckstraat 77
1090 Jette
Tel. 02/423.19.10
OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02/422.46.11
• Sociale dienst: 02/422.46.40
SOCIAAL WONINGBUREAU VAN JETTE
Wemmelsesteenweg 102
1090 Jette
Tél.: 02/421.70.90/91

Huwelijksplannen?
Als u huwelijksplannen heeft voor het jaar 2004, weet dan dat het gemeentebestuur geen huwelijken voltrekt op
zon- of feestdagen, evenmin als op de volgende data: vrijdag 2 en zaterdag 3.1.2004, vrijdag 21 en zaterdag
22.5.2004, vrijdag 12 en zaterdag 13.11.2004.

ADMINISTRATIE

Het elektronisch loket “Certipost”
Het laatste hulpmiddel dat werd toegevoegd aan de gemeentelijke website, is het
elektronisch loket. Dit zal ongetwijfeld leiden
tot een nieuwe uitwisseling tussen de burgers
en het gemeentebestuur. Dit e-loket is het
resultaat van een samenwerking tussen De
Post, de CIRB (Informaticacentrum voor het
Brussels Gewest) en het gemeentebestuur van
Jette. U beschikt voortaan over de mogelijkheid om online een hele reeks documenten,
uittreksels en administratieve certificaten aan
te vragen, zonder dat u zich hiervoor naar
het administratief centrum moet begeven.
Ziehier de 9 documenten die in Jette via het
elektronisch loket beschikbaar zijn:
- Aanvraag uittreksel geboorteakte
- Aanvraag uittreksel huwelijksakte
- Aanvraag overschrijving van echtscheiding
- Aanvraag uittreksel overlijdensakte
- Aanvraag getuigschrift van nationaliteit
- Aanvraag getuigschrift gezinssamenstelling
- Aanvraag attest van woonst en verblijfplaats
- Aanvraag attest van woonst met adressenhistoriek
- Verklaring van adreswijziging

Europese
verkiezingen
van 13 juni 2004
Op zondag 13 juni 2004, worden de
leden van het Europees parlement verkozen in de 25 lidstaten. Iedereen die de
nationaliteit heeft van een van deze lidstaten kan, zelfs indien hij geen Belg is, voor
een Belgische kandidaat stemmen tijdens
deze Europese verkiezingen. Het volstaat
om te voldoen aan vier voorwaarden:
1. Om te mogen stemmen, moet u de
nationaliteit hebben van een van de landen van de Europese Unie (de EU zal op 1
mei 2004 bestaan uit de volgende 25 landen: België, Duitsland, Oostenrijk, Cyprus,
Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Polen, Portugal, het Verenigd Koninkrijk,
Slowakije, Slovenië, Zweden, Letland, Estland en Tsjechië);
2. Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister
van de Belgische gemeente waar men
woont
3. Minstens 18 jaar zijn op 13 juni
2004;
4. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst
van de gemeente. Het inschrijvingsformulier is beschikbaar bij het gemeentebestuur
en moet samen met het ontvangstbewijs
ingevuld worden bij het gemeentebestuur
ten laatste op 31 maart 2004.
U moet stemmen in de Belgische
gemeente die u inschreef. Let wel: u kunt
dan niet meer deelnemen aan de Europese
verkiezingen in uw land van herkomst.
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zal deze maand een folder
verdelen in alle bussen, waarin u alle
gedetailleerde informatie vindt.
Voor meer info: dienst Demografie - 02.423.12.55.

Hoe gebruik maken van
het elektronisch loket?
Klik op het icoontje e-loket dat u links
op het scherm vindt. Een nieuw venster wordt
geopend waarop u uw identificatie en paswoord moet intypen. Deze krijgt u pas nadat
u de inschrijvingsprocedure volgt, waarmee
u zich voor eens en altijd kan identificeren.
Deze inschrijving blijft geldig telkens u
gebruik wil maken van het elektronisch loket
of van de verschillende diensten die door
Certipost worden aangeboden. Hiervoor,
hebt u uw identiteitskaartnummer nodig, net
als uw nummer van het nationaal register (te
vinden op de achterzijde van uw identiteitskaart, of op uw SIS-kaart). Klik op “Zich
inschrijven” en vervolgens op “Persoonlijke
Identificatie”. Hier kan u uw volledige identiteit meedelen. Hierna, print u een document
af in twee exemplaren, om ze zo volledig
mogelijk in te vullen. Op dit contract vindt u
een tijdelijke identificatie waarmee u bij de
dienst Demografie of Burgerlijke Stand (Henri Werriestraat 18-20) of bij de Post (Lenoirstraat 29-31) uw nieuwe identificatie en pas-

woord kan gaan ophalen.
Op de website van MyCertipost
(www.mycertipost.be) vindt u een volledig
overzicht van alle registratiebureaus. Vergeet
niet de noodzakelijke documenten mee te
hebben voor uw identificatie, m.n. uw identiteitskaart en uw contracten. Voor deze procedure, moet u zich wenden tot uw gemeentebestuur, maar deze procedure is slechts
eenmalig en blijft levenslang geldig. Nadien
heeft u een rekening bij MyCertipost. Deze
rekening is een volledig beveiligde elektronische postbus. Deze postbus identificeert u
op het internet en bevestigt uw aanvraag.
U bent nu klaar om uw aanvraag in te
dienen. Voor de 9 beschikbare documenten,
is dit elektronisch loket 7 dagen op 7 en 24u
op 24 open. Voer uw nieuwe identificatie in,
samen met uw paswoord en u kan uw keuze
maken. Uw aanvraag komt aan bij onze
diensten en enkele dagen later ontvangt u
uw document thuis via de post. Als u nog
andere documenten wil aanvragen, moet u
zich dus niet meer verplaatsen, maar kan u
simpelweg naar onze website surfen en u

ontvangt uw certificaat via de post in uw
brievenbus. Indien er voor het document een
betaling nodig is, zal het document u worden toegestuurd van zodra de betaling werd
ontvangen.
Dit elektronisch loket is een grote vooruitgang wat betreft de diensten voor de Jetse bevolking. Het gemeentebestuur is voortaan op een dynamische manier bereikbaar
op elk moment van de dag en van de nacht.
MyCertipost is gratis en bijzonder nuttig, dus
waarom u niet inschrijven?
Inlichtingen: Dienst Communicatie:
02.423.13.22 - Dienst Demografie:
02.423.12.55 - Dienst Burgerlijke Stand:
02.423.12.70 - In het geval van technische
problemen: MyCertipost - Willebroekkaai 22
- 1000 Brussel - Service Center:
070.22.55.33 of via e-mail: tecsup.nl@contact.certipost.be.
MyCertipost werkt voor Windows en
Internet Explorer 5 en 6.

Eerstesteenlegging
nieuw technisch centrum
Op maandag 19 januari werd de eerste steen gelegd van het nieuw technisch centrum (CTC) van het gemeentebestuur Jette, in
aanwezigheid van Burgemeester Hervé
Doyen en Schepen van Gemeentelijk Patrimonium André Liefferinckx. Het technisch
personeel, momenteel nog ondergebracht op
de Henri Werriestraat 18-20, verhuist dit
jaar naar de Dupréstraat nummer 113-115.
Dit gebouw was voor-heen een voedingsopslagplaats van het leger en werd vervolgens
aangekocht door de gemeente. De renovatie
van het gebouw ging in oktober 2003 van
start. Na de renovatiewerken zal het
gebouw het nieuw technisch centrum huisvesten. Dit betekent dat de diensten openbare reinheid, onderhoud van gebouwen,
wegenonderhoud, de polyvalente ploeg, de
technische dienst (voorheen politie), het voertuigenpark en de garage verhuizen naar de
Dupréstraat. In totaal goed voor een 40-tal

voertuigen (wagens, technische voertuigen,
vrachtwagens) en een 70-tal arbeiders. In
het gebouw is ruimte voorzien voor een
garage, een magazijn en enkele bureaus.
Aangezien in het CTC enkel technisch personeel ondergebracht zal worden, zal het
gebouw gesloten zijn voor het publiek.
De werken zouden eind juni achter de
rug zijn, zodat het technisch centrum tijdens
de zomermaanden zal verhuizen. Later dit
jaar zal ook de administratie van het
gemeentebestuur verhuizen naar het gerenoveerde Don Boscogebouw (Wemmelsesteenweg). Deze verhuis is voorzien rond de
maand september, na afloop van de vernieuwingswerken aan het Don Boscogebouw.
Nadat zowel de technische als de administratieve diensten verhuisd zijn, zal het
gebouw van het huidig administratief centrum (Henri Werriestraat 18-20) worden verkocht om om te vormen tot woningen.

Opgelet! Nieuw uurrooster
DEMOGRAFIE
GRONDGEBIEDBEHEER (Stedenbouw)
FINANCIEEL BOEKHOUDKUNDIG BEHEER
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
VRIJDAG

Open van 8.00u tot 14.00u

DONDERDAG

Open van 13.00u tot 19.00u.

VAKANTIE
UURROOSTER
(Juli-Augustus)

Open van 8.30u tot 14.00u.

BURGERLIJKE STAND
Open van 8.30u
tot 12.30u voor het publiek
en van 8.30u tot14.00u
voor de begrafenisondernemers

WERKLOOSHEIDSTEUN
(DIENST SOCIALE ZAKEN)
Wemmelsestnwg 102)

ANDERE DIENSTEN

Open van 8.30u tot 12.00u Open van 8.30u tot 14.00u
en van 13.30u tot 15.30u

Open van 13.00u tot 19.00u. Open van 8.30u tot 12.00u Open van 13.00u tot 16.00u
en van 13.30u tot 15.30u.
Open van 8.30u
tot 12.30u voor het publiek,
en van 8.30 tot 14.00
voor de begrafenisondernemers

Open van 8.30u tot 12.00u Open van 8.30u tot 14.00u
en van 13.30u tot 15.30u.
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Politie in de praktijk
Elke maand, zullen we in deze rubriek “Politie in de praktijk”, een thema aanboren rond de relatie tussen u en de politiediensten. Er
zullen raadgevingen worden verstrekt, informatie doorgegeven, om u het leven te vereenvoudigen en u beter te beschermen. Zo zal u op
de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes op wettelijk niveau of rond de organisatie van de diensten van de politiezone Brussel-West.

Diefstal via list
Er worden steeds meer meldingen
gemaakt van slachtoffers van diefstal via
een list. Er zijn verschillende scenario’s
maar ze hebben allemaal hetzelfde slot:
iemand probeert bij u binnen te geraken,
onder een valse identiteit of een vals
voorwendsel, met het doel uw geld of
bezittingen te stelen. Enkele voorbeelden:
- Een “politieman” (eventueel vergezeld) belt aan en vraagt of u niet het
slachtoffer bent geworden van een diefstal. Hij dringt erop aan dat u controleert
of er niets gestolen werd. In vertrouwen
laat u de valse politieman binnen en leidt
hem rond in uw woning om uw bezittingen te controleren. Pas na het vertrek van
deze oplichters stelt u vast dat ze uw geld
of bezittingen hebben gestolen.

- Een persoon klampt u aan aan uw
voordeur of in de gang van uw woning.
De persoon stelt voor om uw zakken te
dragen of vraagt of hij snel even mag
telefoneren. Eens binnen, begint de persoon een conversatie en maakt gebruik
van uw onachtzaamheid om zaken te stelen.
- Een dame biedt zich bij u thuis aan
en stelt zich voor als lid van een sociale
dienst. Enkele momenten later, komt er
zich een “politieman” aanbieden, die
beweert dat deze vrouw een bedriegster
is. In de totale verwarring die volgt, worden er zaken ontvreemdt. Het kan ook
dat de zogenaamde politieman zich na
het bezoek van de persoon aanmeldt met
de vraag of u niet bestolen werd...

Dit zijn maar enkele van de vele voorbeelden, maar deze feiten gebeuren
regelmatig. De slachtoffers zijn vaak
oudere en alleenstaande mensen die
soms grote sommen geld thuis bewaren.
Tot kan men zich op een relatief eenvoudige manier beschermen tegen deze
vorm van diefstal.
- Breng uw geld of waardevolle bezittingen naar de bank
- Laat geen onbekenden uw woning
betreden
- Breng enkel uw familienaam aan op
uw bel, laat niet blijken dat u alleen
woont (bv. niet “Mevr. Janssens”, maar
enkel “Janssens”)
- Plaats een veiligheidsketting aan uw
deur

- Vraag om een identiteitskaart of
identificatiekaart van de persoon. Indien
nodig, kan u de deur sluiten en telefonisch verifiëren (baseer u niet op het telefoonnummer op de kaart, omdat een
medeplichtige uw telefoontje kan verwachten)
- Sensibiliseer de mensen in uw omgeving, te beginnen met uw familie
- Bij twijfel, verwittigt u de politie
Voor verdere inlichtingen:
Divisie Jette - Kardinaal Mercierplein 1 - Tel.: 02.423.14.00.

Nieuwe boetes vanaf 1 maart
en de directe inning veralgemeend
Het kabinet van de federale minister
van mobiliteit en transport, Bert Anciaux,
heeft een nieuwe wet ontworpen rond verkeersveiligheid, die vanaf 1 maart geldig
wordt.
Deze wet is een vernieuwing wat
betreft de zware overtredingen, die voor-

WERKGELEGENHEID
Het gemeentebestuur
van Jette zoekt

taan in drie graden worden onderverdeeld, en herbepaalt de bedragen van de
boetes. De wet laat eveneens de directe
inning toe (waarbij men ter plaatse
betaalt) voor alle overtredingen, zelfs
deze die als “zwaar” overtredingen worden beschouwd.
Voor de gewone overtredingen
(GSM’en aan het stuur, snelheidsovertreding minder dan 10 km/u, niet dragen
van veiligheidsgordel,...) geldt een boete
van 50 euro.
Voor een zware overtreding van de
eerste graad (auto parkeren op zebrapad,
snelheidsovertreding tussen 10 km/u en

20 km/u,...) geldt een boete van 150
euro.
Voor een zware overtreding van de
tweede graad (niet respecteren voorrangsregel, snelheidsovertreding tussen 20
km/u en 40 km/u, of snelheidsovertreding
in zone 30 tussen 10 km/u en 20
km/u,....) geldt een boete van 175 euro.
De zware overtreding van de derde
graad (inhalen bovenop een heuvel, snelheidsovertredingen van meer dan 40
km/u of meer dan 20 km/u in een zone
30,...) zullen gerechtelijke gevolgen hebben en zullen minstens een boete met zich
meebrengen van 300 euro.

Indien directe inning onmogelijk blijkt
(bijvoorbeeld door automatische vaststelling snelheidsovertreding), zal automatisch
een betalingsorder worden opgestuurd.
De bedragen blijven identiek bij directe of
latere inning.
Een reeks maatregelen die eveneens
werden verwacht, werden uitgesteld, zoals
de mogelijkheid tot inbeslagname van het
voertuig van een Belgische bestuurder die
z’n boete niet meteen betaalt of de terugkeer van een deel van de boetes naar de
politiezone.

ONTHAALMOEDERS,
beschikbaar en kindvriendelijk
tussen 21 en 65 jaar
om thuis vier kinderen op te vangen
tussen 2 maanden en 3 jaar, van
maandag tot vrijdag.
Er is een begeleiding voorzien door
het medisch-sociaal personeel van de
gemeentelijke crèche Koningin Fabiola.
Voor een volledige dag krijgen de
onthaalmoeders per kind een vergoeding van 15,17 euro en voor een
onvolledige dag een vergoeding van
9,10 euro.
De kandidaturen moeten gericht
worden aan de Heer Burgemeester Hervé Doyen - gemeentebestuur van Jette Henri Werriestraat 18-20 in 1090 Jette.
Voor bijkomende inlichtingen, kan u
terecht bij Chantal De Bondt - tel:
02.427.58.77.
4
☞

Jette info nr. 106 - februari 2004

Dronken achter het stuur:
minder bestuurders boven de 0,5‰
Uit de balans van de eindejaarscontroles blijken twee positieve tendensen:
enerzijds werden er meer controles uitgevoerd dan tijdens dezelfde periode vorig
jaar en anderzijds daalde het aantal
dronken bestuurders achter het stuur.
Tussen 28 november en 26 december
2003, werden 48.867 personen onderworpen aan een ademtest (35.697 door
de lokale politiezones en 13.170 door de
federale politie). 1,3 % had een alcoholgehalte tussen 0,5 ‰ (0,22 mg/l) en 0,8

‰ (0,35 mg/l), 4,4 % had een alcoholgehalte van 0,8 ‰ of meer. Dit betekent dat
in totaal 5,7 % van de gecontroleerde bestuurders dronken waren.
De vele campagnes van het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid), de
responsabilisering van de bestuurders en
de verhoogde pakkans hebben bijgedragen tot dit succes. De grootste groep overtreders blijft de bestuurders die een alcoholgehalte hebben van 0,8 ‰ of meer.
Toch merken we dat deze groep eveneens

beduidend kleiner wordt.
De politiediensten en de parketten zullen hun inspanningen verderzetten. Deze
actie beperkt zich niet tot de eindejaarsperiode. De bestuurder die dronken achter
het stuur kruipt, weet dat hij een verhoogde kans loopt op controle, zowel tijdens
de dag als ‘s nachts.
Laat ons hopen dat deze positieve cijfers de bestuurders ertoe aanzetten om het
goede voorbeeld te geven. Laat Bob rijden, altijd.

MOBILITEIT

Tram 10 : een noodzaak in Jette?
In het vorige nummer van Jette
Info, gingen we reeds uitvoering in op
het gewestelijk project om een tramverbinding te vormen tussen het
metrostation Simonis en het universitair ziekenhuis AZ-VUB. We gaven
een overzicht van de contacten tussen
de gemeente, het Gewest en de MIVB,
net als van de houding van het College van Burgemeester en Schepenen in
dit stadium van het dossier. Burgemeester Hervé Doyen, Schepen van
de Openbare Ruimte en Mobiliteit
Jean-Louis Pirottin en Schepen van
Stedenbouw Christine Gallez vroegen
het Gewest om de noodzaak van
deze nieuwe tramlijn aan te tonen en
eveneens om een volledig effectenrapport uit te werken. Naast deze essentiële vragen, stelt de gemeente eveneens een reeks eisen, voornamelijk
wat betreft de herinrichting van de
openbare ruimte.

De Minister: “Er is nog
niets beslist!”
Nu we een maand later zijn,
werd het dossier beter bestudeerd,
werden de contacten verdergezet, de
posities ingenomen of enkele punten
verduidelijkt. Het dossier “Tram 10”
was het onderwerp van een werkvergadering waarop minister Jos Chabert, zijn medewerkers en vertegenwoordigers van de MIVB aan deelnamen op 6 januari 2004, op vraag
van het College van Burgemeester en
Schepenen. Tijdens deze vergadering
stelde de minister dat hij de manier
waarop de tramverbinding door de
media werd voorgesteld betreurde.
“Het is geen “sneltram”, maar een
normale tram op een eigen bedding
die verschillende wijken zou aandoen
vooraleer het AZ-VUB te bereiken”,
verduidelijkte hij. “Het dossier heeft
hoegenaamd geen communautair
karakter”, voegde hij nog toe. Anderzijds, verduidelijkte minister Chabert

TRAM 10 Laat uw mening horen
We kunnen het niet genoeg herhalen: het project voor een
tramverbinding tussen Simonis en het AZ-VUB gaat uit van het Gewest. Dit weerhoudt
de gemeente Jette er echter niet van om zich een actieve houding aan te meten in dit
dossier. Zo wil de gemeente ondermeer de bezorgdheden en de bewoners van de
bewoners duidelijk maken tijdens de vergaderingen met het MIVB en het Gewest.
Sinds midden januari, kan het gemeentebestuur rekenen op de medewerking van een
stagiair eco-raadgever, Jean-François Krier. Schepen van Participatie Christine Gallez
stelde de eco-raadgever voor om tijdens zijn drie maanden stage rond burgerparticipatie te werken rond het project “tram 10”. De taak van de stagiaire bestaat enerzijds
uit een statistische studie onder een representatief deel van de bevolking van de
betrokken wijken over deze toekomstige tramlijn en anderzijds uit het verzamelen van
de reacties van de omwonenden (bewoners en handelaars). Hij zal de opmerkingen,
vragen, bezorgdheden en voorstellen noteren zodat de gemeente een volledige en
geargumenteerd standpunt kan innemen bij de gewestelijke diensten.
U woont langs het traject van de toekomstige tram 10?
U baat er een handelszaak uit?
Binnenkort ontvangt u een enquête in uw bus.
Opmerkingen? Contacteer de eco-raadgever van de gemeente Jette. Jean-François Krier - GSM: 0498.94.45.80.
dat het traject van deze nieuwe tramlijn nog niet definitief was en dat de
twee mogelijkheden (via de Jetselaan
of via de Poplimontlaan) bestudeerd
werden door de MIVB. De minister en
zijn medewerkers engageerden zich
om de bewoners en de handelaars
van de betrokken wijken te ontmoeten.
Deze wijkvergadering vond
plaats op 27 januari. Meer dan 500
inwoners van Jette en Ganshoren
kwamen samen in de zaal van het
Sint-Pieterscollege. Als verwelkoming,
verzekerde minister Chabert dat alle
opmerkingen zouden gehoord en
genoteerd worden. Tegenover een
onwillige zaal, verduidelijkte Christian
Dochy, ingenieur verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de tramlijnen bij de MIVB, de inhoud van het
project. Vervolgens antwoordde hij op
de vragen en de opmerkingen van de
bewoners. Het was overduidelijk dat
een grote meerderheid van de aanwezigen tegen deze tramlijn waren.

De commentaren handelden voornamelijk over de noodzaak van een
tram op deze plaats, over de economische gevolgen voor de handelaars,
over het verdwijnen van parkeerplaatsen, over het gevaar van een sneltram
voor de weggebruikers en over de
verloedering van de leefomgeving. In
naam van het Jetse college, drong
Jean-Louis Pirottin erop aan dat de
MIVB een maximum aan objectieve
gegevens zou voorleggen, gebaseerd
op een diepgaande studie van het
project en de mogelijke alternatieven,
onder de vorm van een effectenstudie.
Minister Chabert verbond zich ertoe
om rekening te houden met deze
vraag.

De geërgerde gemeente:
“Objectieve gegevens,
a.u.b.!”
Het spreekt voor zich dat de

Geleid bezoek voor de minister
Op 6 januari, was Gewestelijk Minister van
Openbare Werken en Vervoer Jos Chabert op
bezoek in Jette met z’n medewerkers en MIVBvertegenwoordigers. Tijdens de werkvergadering die georganiseerd werd door het College
van Burgemeester en Schepenen, was de tram
10 een van de aangesneden onderwerpen (lees
hieronder). De discussie handelde eveneens
over de herinrichting van de Woestelaan en de
de Smet de Naeyerlaan, twee gewestwegen.
Wat betreft de Woestelaan, engageerde het
Gewest er zich toe om verschillende aanpassingen uit te voeren met het oog op de veiligheid
van de kruispunten. De gemeente hoopt dat
deze laan haar glans van weleer terugkrijgt. De
gemeente vroeg dus aan de gewestelijke diensten om de voetpaden die in slechte staat zijn te
vernieuwen en om de aanplanting van bomen
te voorzien. Anderzijds, zal het deel van de de
Smet de Naeyerlaan tussen de Woestelaan en
de Léopold I-straat binnenkort definitief heringericht worden. Er was een voorlopige inrichting ingevoerd om tot 1 verkeersstrook te komen en zo de veiligheid van de weggebruikers te verhogen. Deze beide dossiers zouden voor eind 2004 afgewerkt moeten zijn.
In het kader van de werkvergadering, gaven Burgemeester Hervé Doyen en Schepen Jean-Louis Pirottin aan Minister Chabert een
geleid bezoek per bus doorheen de Jetse straten. Zo kon de minister zich een praktisch beeld vormen van de dossiers die tijdens de
voormiddag werden besproken.

gemeente de evolutie van dit dossier
nauwlettend volgt. De gemeente vertrouwde een stagiaire eco-raadgever
de opdracht toe om de reacties en
meningen te peilen van de betrokken
bewoners (lees hierboven). Daarnaast
stelde het College van Burgemeester
en Schepenen een motie voor op de
gemeenteraad van 28 januari. Deze
motie “met betrekking tot de tramverbinding Simonis - AZ-VUB en de herstructurering van het MIVB-netwerk in
Jette” vormde een balans en verduidelijkte de positie van de gemeente.
Merk ondermeer op dat de noodzaak
van deze nieuwe tramlijn nog steeds
niet aangetoond werd. Terwijl deze
verbinding onvermijdelijk gevolgen
zal hebben voor de leefomgeving van
de betrokken wijken. Tenslotte zou de
herstructurering van het MIVB-netwerk
moeten passen binnen een algemeen
plan voor het openbaar vervoer,
gelijktijdig met een gemeentelijk
mobiliteitsplan.
Bovenop deze opmerkingen, stelt
de gemeente in deze motie duidelijk
dat ze enkel haar goedkeuring zal
verlenen voor deze tramverbinding
indien het project past binnen een
algemeen herstructureringsplan van
het openbaar vervoer ten gunste van
alle Jettenaren. Daarnaast vroeg de
gemeente een effectenstudie door de
gewestelijke regering. Naast het effectenrapport waartoe het Gewest wettelijk verplicht is, biedt de effectenstudie
een veel ruimer onderzoeksveld met
een systematisch overleg met alle
betrokken partijen. Deze studie wordt
gerealiseerd door een onafhankelijk
studiebureau die alle mogelijke alternatieven bestudeert vooraleer hun
impact te bepalen op de stedelijke
leefomgeving op z’n ruimst. De
gemeenteraadsleden keurden de
motie unaniem goed, waarbij enkele
details werden aangepast (volledige
tekst beschikbaar op de gemeentelijke
website www.jette.be - rubriek
“gemeenteraad”). De gemeente zal
dit standpunt verdedigen tijdens de
besprekingen met de gewestelijke
diensten en de MIVB.
Jette info nr. 106 - februari 2004
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Info WERVEN
GILLEBERTUSSTRAAT
Door de slechte weersomstandigheden, stelde de BIWD (Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie) de werken
in de Gillebertusstraat uit. De BIWD zal
begin februari haar leidingen vernieuwen.
De leidingen onder het wegdek zullen vervangen worden door leidingen onder de
voetpaden. De werken zouden 8 weken in
beslag nemen. Binnen het kader van deze
werken, zullen ambtenaren van de BIWD
in elke woning de aansluiting moeten aanpassen. De dienstverantwoordelijke zal
contact opnemen met elke bewoner van de
Gillebertusstraat om een afspraak vast te
leggen. De BIWD zal via een huis-aanhuisbericht de bewoners informeren over
de eventuele hinder die de werken zouden
kunnen veroorzaken. Voor verdere inlichtingen of vragen over uw watervoorziening: 02.558.31.00 - fax: 02.558.31.39.

JULES LAHAYESTRAAT
In het Esseghemcomplex (Jules
Lahayestraat) worden 3 verhoogde oversteekplaatsen aangelegd. Deze werken liepen eveneens vertraging op door het
slechte weer. Het einde van de werken is
voorzien in de loop van de maand februari. De aanpassingen moeten voor meer
veiligheid zorgen voor de bewoners, door
de snelheid van de wagens te beperken.

DE HEYNLAAN - VAN
ROLLEGHEMSTRAAT
Op het kruispunt van de De Heynlaan
en de Van Rolleghemstraat, wordt er een
plateau aangelegd. Er zijn ook twee oversteekplaatsen voorzien ter hoogte van de
ingang van de gebouwen nr 30 en 32.
Deze werken zouden begin februari starten en lopen tot het einde van de maand.

HENRI WERRIESTRAAT
Het voetpad tussen de Wemmelsesteenweg en de Henri Werriestraat nr. 7 zal
vernieuwd en uitgebreid worden. Eind
februari of begin maart zal er een “oorstructuur” worden aangebracht aan de
oversteekplaats.

RENÉ RENIERSSTRAAT
Sinds 12 januari, werkt Sibelga aan
de vernieuwing van de hoogspanningskabel in het voetpad van de Reniersstraat.
Deze werken lopen in coördinatie met Belgacom. De werken zouden een 30-tal
werkdagen in beslag nemen. Gedurende
de werken, zal het verboden zijn te parkeren de straat. Voor meer info kan u terecht
bij Dhr. D’Hooge: 0475.581.325.

TOUSSAINTSTRAAT
Sibelga zal in de Toussaintstraat haar
leidingen vernieuwen. Deze werken zullen
starten aan het kruispunt gevormd met de
Jetselaan en zullen vervolgens richting
Reniersstraat gaan. Deze werken zullen
midden februari van start gaan.

PERET-, GILSON- EN DE
BAISIEUXSTRAAT
De BIWD en Sibelga zijn gestart met
de vernieuwing van hun leidingen. Deze
duur van deze werken wordt geschat op 5
maanden. Sibelga coördineert de werf.
Info: 02.549.41.00.
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De Jetse Haard is verhuisd
Sinds begin januari
2004, zijn de administratieve diensten van de
Jetse Haard ondergebracht op het gelijkvloers
van de residentie Esseghem 3 (Jules Lahayestraat). De sociale huisvestingsmaatschappij
kampte met plaatsgebrek
in haar vorige bureaus in
de residentie Florair 1
(De Greeflaan). De
bureaus waren niet echt
geschikt voor de diensten
van de Jetse Haard,
waardoor het personeel het publiek niet in
een gepast kader kon ontvangen. Er was
geen wachtzaal, zodat de mensen rechtstaand hun beurt moesten afwachten. Vervolgens werden ze ontvangen in een
lokaal waar ook de boekhouding was
ondergebracht, hetgeen voor vertrouwelijkheidsproblemen zorgde.
Op initiatief van de voorzitter Paul
Leroy, onderzocht de beheerraad naar
mogelijke oplossingen. Midden 2003 viel
de beslissing om te verhuizen naar het
Esseghemgebouw. Deze keuze biedt verschillende voordelen. De technische diensten van de Jetse Haard had er reeds hun
lokalen en ateliers. De komst van het
administratief personeel zorgt dus voor
een hergroepering van de verschillende
diensten. Anderzijds, vormen de Esseghemresidenties het grootste onderdeel
van woningen van de Jetse Haard. Ze tellen in totaal 576 appartementen, op een
totaal van 1.165 woningen verdeeld over
verschillende sites. De diensten staan zo
voortaan dichter bij de huurders.
Drie appartementen werden vrijgemaakt op het gelijkvloers van de residentie

gevels van de gebouwen Esseghem 1 en 2
die nog niet gerenoveerd werden, krijgen
worden dit jaar volledig vernieuwd. Ook
het gebouw in de Baeckstraat wordt gerenoveerd, de warmwatersystemen en de
gasafvoer in de Florairresidenties worden
vernieuwd, net als de liften.”
Voor verdere inlichtingen:

Esseghem 3. De herinrichting van deze
woningen tot bureaus werd toevertrouwd
aan de werkmannen van de Jetse Haard.
Het is een succes geworden. “Voortaan
werken we in omstandigheden die het
mogelijk maken om een meer kwalitatieve
en meer performante dienst aan te bieden”, vertelt Jean t’Kint, verantwoordelijk
beheerder van de Jetse Haard. “We hebben ons intern communicatiesysteem verbeterd en voorzien de aanwerving van
een persoon voor het onthaal. Deze persoon zou eveneens de inschrijvingsdocumenten overhandigen en, indien nodig, de
kandidaat-huurders helpen bij het invullen.” Er werd bijzondere aandacht besteed aan de samenstelling van de bureaus
voor de sociale dienst. Ze werden in
afzonderlijke lokalen ondergebracht met
een gescheiden wachtzaal, zodat de
sociale assistentes de huurders in alle vertrouwelijkheid en in een gepast kader kunnen ontvangen.
Na de verhuis, heeft de Jetse Haard
veel projecten klaarliggen. “In het kader
van ons vierjaarlijks investeringsplan, hebben we verschillende belangrijke werken
voorzien”, verduidelijkt Jean t‘Kint. “De

Jetse Haard - Jules Lahayestraat 282 in
1090 Jette - tel: 02.478.38.35.
Inschrijvingen voor de kandidaathuurders (Rosette Baldauf): permanentie
op maandag van 8.30u tot 12u en van
13.30u tot 17u of op afspraak
Huurders (Chantal Huybens): telefonische permanentie op dinsdag tussen 9u
en 12u en tussen 14u en 17u of op
afspraak
Sociale dienst (Danielle Joos en Vinciane Depotter): maandag van 9 tot 12u,
dinsdag van 13.30u tot 16.30u of op
afspraak.

De Jetse Haard werft aan
VERANTWOORDELIJKE
ONTHAAL (M/V)
Profiel :
- Diploma hoger secundair
- Tweetalig
- Administratieve ervaring gewenst,
maar niet onontbeerlijk
- Kennis basis informaticaprogramma’s
- De voorkeur zal gegeven worden
aan een mindervalide persoon
De kandidaturen moeten gericht
worden aan de Jetse Haard (Jules
Lahayestraat 282 in 1090 Jette).

Vernieuwd project Jette Village komt
tegemoet aan opmerkingen omwonenden
Op de Jetsesteenweg, waar vroeger de
firma Raes was gevestigd, zal een nieuwe
verkaveling komen. Een eerste verkavelingsaanvraag, in handen van de maatschappij Jette Village, werd voorgesteld
aan de omwonenden via een openbaar
onderzoek. Na de vele reacties van de
betrokken Jettenaren en van de gemeente,
werden er verschillende wijzigingen aangebracht aan de verkavelingsaanvraag.
Deze komen tegemoet aan de meeste
opmerkingen of zorgen. De aangepaste
aanvraag werd ingediend bij het Gewest
voor een advies. Het advies van het
Gewest zal de beslissing van het College
over de al dan niet toekenning van de verkavelingsvergunning mee bepalen. Pas
daarna kan een stedenbouwkundige aanvraag worden ingediend voor de
constructie van de gebouwen. Pas na de
toekenning van de verkavelingsvergunning
en de uitreiking van alle vereiste stedenbouwkundige vergunningen, kunnen de
werken van start gaan.
Een overzicht van de geschiedenis van
het project en de verschillende aanpassin-

gen aan het oorspronkelijke voorstel.
Eind 2001 kocht de GOMB (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor
Brussel) de oude Raesvestiging, op de Jetsesteenweg. Het geheel, met een oppervlakte van meer dan 10.000m2, zou voornamelijk omgevormd worden tot woningen.
Het voorgestelde project stuitte echter
op verzet bij de omwonenden. De opmerkingen van de bewoners richtten zich
voornamelijk op de hoogte van de gebouwen, de concentratie, het aantal parkeerplaatsen, het groot aantal inwoners dat dit
project met zich meebrengt, het type
bevolking waarop wordt gemikt en de verkoop aan beperkte prijzen hetgeen een
waardevermindering van hun goed met
zich zou meebrengen.
De nieuwe verkavelingsaanvraag
houdt rekening met de meeste opmerkingen. Het hoogste niveau van het gebouw
in U-vorm wordt centraal over een lengte
van minimum 21,40 meter geschrapt.
Daarnaast wordt het niveau van het
gelijkvloers beperkt tot voetpadhoogte

voor de woningen en tot 0.70m van de
voetpadhoogte voor de appartementen.
De hoogte van de ondergrondse niveaus
wordt bovendien beperkt op 2,10 meter.
Deze maatregelen zullen de hoogte van
de gebouwen en de concentratie beperken.
Het type bevolking waarop wordt
gemikt en de waardevermindering van de
omliggende woningen zijn echter geen
stedenbouwkundige criteria waarmee
rekening kan worden gehouden in een
stedenbouwkundige aanvraag. Wat
betreft de parkeerplaatsen houdt het project rekening met de ministeriële omzendbrief. Daarnaast houdt het gewest, en de
gemeente in het bijzonder, er reeds jaren
de politiek op na om het aantal bewoners
niet te laten dalen. Het doel van Jette Village is om woongelegenheid te creëren
via een project dat zich harmonieus integreert in de wijk. Hiervoor besliste de
gemeente om het gewijzigde project na
het openbaar onderzoek te steunen. De
gemeente gaf een positief advies, middels
enkele voorwaarden.

LEEFMILIEU

300 bijkomende straatvegers
voor Brusselse gemeenten
In de begroting 2004 besteedt het Gewest behoorlijk wat aandacht, lees geld, aan de verbetering van de openbare reinheid. Er
werd beslist om 300 bijkomende straatvegers ter beschikking te stellen van de Brusselse gemeenten. Dit volgens een verdeelsleutel 2/3
voor de gemeenten en 1/3 voor het gewest. In de praktijk kan Jette
rekenen op 7 straatvegers die door het Gewest worden gefinancierd. Hoewel de openbare reinheid een gemeentelijke bevoegdheid is wat betreft de gemeentelijke wegen, beseft het Gewest dat
een samenwerking op z’n plaats is om tot nette Brusselse gemeenten te komen.
Van de 300 straatvegers worden er 150 aangeworven via
GECO-contracten (gesubsidieerde contractuelen). 50 straatvegers
werden reeds gerekruteerd op de
begroting 2003. De overige straatvegers zijn zogeheten “Artikels 60”,
mensen die hun sociale rechten zijn
kwijtgespeeld en zich via het contract
kunnen herintegreren op de arbeidsmarkt en hun plaats opnieuw kunnen
innemen in de maatschappij.
Van zodra de administratieve
stappen achter de rug zijn, zullen er in
Jette zeven bijkomende straatvegers
worden aangeworven en ingeschakeld
in de gemeentelijke reinheidsploeg.

‘Natuurdag’
in de Heymboswijk

Handelszaken:
vrijstellingen
wekelijkse rustdag
voor 2004
Jaarlijks worden de Jetse handelaars voor
verschillende gelegenheden vrijgesteld van
de verplichte wekelijkse rustdag (wet van 22
juni 1960). Hieronder vindt u de lijst met de
vrijstellingen voor het jaar 2004.
Van donderdag 1.1 tot woensdag 7.1.2004
(solden)
Van vrijdag 9.1 tot donderdag 15.1.2004
(solden)
Van zaterdag 17.1 tot vrijdag 23.1.2004
(solden)
Van zondag 25.1 tot zaterdag 31.1.2004
(solden)
Van woensdag 7.4 tot dinsdag 13.4.2004
(Pasen)
Van woensdag 5.5 tot dinsdag 11.5.2004
(moederdag)
Van woensdag 9.6 tot dinsdag 15.6.2004
(vaderdag)
Van donderdag 1.7 tot woensdag 7.7.2004
(solden)
Van vrijdag 9.7 tot donderdag 15.7.2004
(solden)
Van vrijdag 27.8 tot donderdag 2.9.2004
(jaarmarkt)
Van donderdag 28.10 tot woensdag
3.11.2004 (Allerheiligen)
Van dinsdag 30.11 tot maandag 6.12.2004
(Sinterklaas)
Van maandag 13.12 tot zondag
19.12.2004
Van dinsdag 21.12 tot maandag
27.12.2004 (Kerstmis)
Van woensdag 29.12.2004 tot dinsdag
4.1.2004 (Nieuwjaar)

Naar goede gewoonte vindt op zaterdag 13 maart 2004 vanaf 9u een schoonmaakactie plaats in de Heymboswijk. De vrijwilligers steken er, op initiatief van het
Heymboscomité en Schepen van Leefmilieu Bernard Lacroix, de handen uit de mouwen om de Heymboswijk een opknapbeurt te geven. Tijdens de actie, die in samenwerking met de vzw “Promotie van Jette” loopt, krijgen de wandelpaden in en rond
het beschermde Heymbos een opknapbeurt. Ook dit jaar voorziet het gemeentebestuur van Jette voldoende houtsnippers om uit te strooien over de wandelpaden van het
natuurgebied. Verder staan er ook deze keer flink wat kleinere klusjes op het programma, het onkruid maaien, het vuilnis bij mekaar schrapen,... De noeste werkers
kunnen hierbij gebruik maken van het door de gemeente ter beschikking gesteld
materiaal.
Om de vrijwilligers te bedanken én aan te moedigen krijgen ze gratis een lichte
maaltijd aangeboden door het Handelaarscomité van Galerij Mercure

Afspraak op zaterdag 13 maart 2004
tussen 9 en 10u in Galerij Mercure
Meer inlichtingen bij Dhr. Verrassel - 02.479.55.47 of Dhr. De Neef 02.478.28.28.

Waarheen
met uw afval?
Hinderlijke voorwerpen
De ophalingen van uw hinderlijke voorwerpen aan huis,
georganiseerd door de gemeente
in samenwerking met Net Brussel,
zijn AFGESCHAFT. Net Brussel
komt op afspraak wel nog aan
huis uw hinderlijke voorwerpen
ophalen (lees hieronder).
Ophaling door Net Brussel.
Net Brussel komt op afspraak uw
hinderlijke voorwerpen aan huis
ophalen. Het volstaat om te bellen
naar
het
gratis
nummer
0800/981.81. Elke 6 maanden
heeft u recht op de gratis ophaling
van 2m3 grof huisvuil. Voor elke
bijkomende m3 betaalt u vervolgens 16 euro.
Gewestelijk containerpark. U
kan met uw grofvuil (elektrische
huishoudtoestellen, meubelen,...)
ook terecht in het gewestelijk containerpark (Rupelstraat, 1000
Brussel). Open van dinsdag tot
zaterdag van 9u tot 16u. Voor de
huishoudens is dit gratis.
Particulieren,
handelaars,
ambachtslui en kleine ondernemingen kunnen eveneens met hun
bouw- of afbraakafval (chassis,
gootstenen, rolluiken, marmer, balken,...) terecht in het containerpark
van het Gewest.

Groenafval
en klein chemisch afval
Tijdens de wintermaanden
wordt het ophalen van het groenafval op zondagnamiddag door
het Gewest tijdelijk stopgezet. Met
takken (met een maximumdiameter
van 7cm), ander groen afval en
klein chemisch afval kan u terecht
bij de dienst Beplantingen
(gemeentelijke serres - Laarbeeklaan 120) elke dinsdag en donderdag van 9 tot 12u en op zaterdag van 9 tot 14u.
Indien iedereen zijn steentje
bijdraagt voor een selectieve afvalophaling, zijn we op weg naar een
gezond(er) leefmilieu.

Verwaarloosd paard opgevangen in gepaste omgeving
De derde fase van het Koning Boudewijnpark vormt voor vele wandelaars een van hun favoriete plekjes. Deze hebben ongetwijfeld reeds het voskleurig paard opgemerkt, dat z’n weide deelt met vleeskoeien. Eens de herfst z’n intrede deed, werd het paard
overgebracht naar een wijde langs de bosstraat. Het paard vond er echter onvoldoende voedsel. Het beetje bevroren gras was niet
voldoende voor het paard om zich te wapenen tegen de slechte weersomstandigheden. Door het gebrek aan beschutting, graan en
hooi, vermagerde het dier zienderogen en werd het depressief.
De animators van de nabijgelegen Kinderboerderij konden het niet langer aanzien hoe het dier wegkwijnde en probeerden de
eigenaar van het paard aan te zetten tot enige actie. Samen met een plichtsbewuste wandelaar namen de animators vervolgens
contact op met de dierenhulpdienst van Jette (SAVU). Deze vereniging beschikt over een opvangplaats in Gooik. De wandelaar nam
de taak van beschermheer op zich en het dier werd twee dagen later opgenomen in de opvangplaats. Het paard kan er op krachten
komen en genieten van de gepaste zorgen. Het welzijn van het dier staat voorop, aangezien een mentaliteitswijziging bekomen bij
sommige eigenaars toch een utopie blijkt.
Jette info nr. 106 - februari 2004
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SAMENLEVING

Vragen over autisme of nood
aan specifieke informatie
rond autisme ?
Bel de Autismetelefoon !
Er zijn ongeveer 30.000 personen met
autisme in Vlaanderen, of 1 geboorte op
165. Autisme is moeilijk te herkennen en
het is nergens mee te vergelijken. Het is
een ontwikkelingsstoornis: het kind wordt
geboren met een handicap die niet
onmiddelijk zichtbaar is, maar pas langzamerhand duidelijk wordt.
Autisme is een verwarrende handicap
met vele gezichten. De oorzaak van autisme is (nog) niet bekend. Wel weet men
dat autisme wordt aangetroffen bij alle

niveaus van intelligentie en in lichte of
sterke mate kan voorkomen.
De Vlaamse Vereniging Autisme vzw is
de ouder- en familievereniging die opkomt
voor de belangen van personen met een
autismespectrumstoornis en hun omgeving. Daartoe organiseert ze de Autismetelefoon, een autismewebsite, bondgenotenwerking en sensibilisatie. Concreet
betekent dit ondermeer een hele reeks
voorlichtingsavonden en opvoedingsondersteunende activiteiten. Uit ervaring

weet de vereniging dat dergelijke contacten met lotgenoten onvervangbaar zijn...
Autismetelefoon: 078.152.252
Autismewebsite: www.autismevlaanderen.be
Vlaamse Vereniging Autisme
Groot Begijnhof 14
9040 Gent
Tel: 078.152.252
Fax: 09.218.83.83
E-mail: vva@autismevlaanderen.be

Projecten gezocht
voor een betere samenleving
De Koning Boudewijnstichting stelt
regelmatig budgetten ter beschikking voor
burgers, verenigingen of instanties die op
een interessant project broeden. Momenteel lanceert de stichting een dubbele
oproep tot projecten die moeten leiden tot
een betere samenleving.

Oproep voor jonge mensen
van allochtone origine

in de samenleving. Jonge vrouwen en
mannen die in hun job of in hun vereniging, in hun school, buurt of gemeenschap een mobiliserend idee of een inspirerend initiatief willen waarmaken, dat
bruggen slaat tussen mensen en groepen
met verschillende culturele en etnische
achtergronden. De Stichting zal de geselecteerde deelnemers ondersteunen met
individuele begeleiding, vormingskansen
en een beperkte steun aan hun projecten.
De Stichting voorziet per deelnemer een
bedrag van maximum 3.000 euro.
Lancering van de oproep: 11.12.2003
Limietdatum
indienen
dossier:
29.2.2004
Selectie door een onafhankelijke jury:
16.4.2004
Als u specifieke vragen hebt over
deze projectoproep, kan u contact
opnemen met Anne-Françoise Genel
(02.549.02.26).

Het onveiligheidsgevoel
bestrijden

De Koning Boudewijnstichting wil jonge burgers van een anders etnisch afkomst
versterken in hun participatie aan de Belgische samenleving – die natuurlijk ook de
hunne is. Ze wil de belangrijke rol erkennen van deze nieuwe generaties in het
verbinden van hun culturele gemeenschap
met andere gemeenschappen in een open,
multiculturele samenleving.
Met de oproep ‘Gezocht: jong, kleurrijk talent’ wil de Stichting jongvolwassen
allochtonen (18 - 35 jaar) ondersteunen
die verantwoordelijkheid willen opnemen
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Hoe gaan de mensen zelf met het probleem van de onveiligheid om? In welke
concrete situaties voelen zij zich meer of
minder veilig? Met welke problemen worden zij geconfronteerd, en vooral: welke
oplossingen worden er bij onderlinge discussies en gesprekken naar voren geschoven? Wellicht draagt ieder van ons een
deel van de oplossing in zich. Als we
elkaars ideeën willen beluisteren, kunnen
we tot gezamenlijke en constructieve
oplossingen komen. Daarom is deze
oproep gericht aan alle mogelijke groepen (verenigingen, wijkcomités, informele
groepen, scholen, bedrijven, rusthuizen,
...) die willen bijdragen tot een veiliger
samenleving voor allen, en zeker voor de
meest kwetsbaren.

De Stichting wil alle burgers, en bij
voorkeur zij die we het minst horen, aanzetten om over hun ervaringen omtrent het
onveiligheidsgevoel te praten. De Stichting
wil hierbij vooral ontmoetingen stimuleren
waar mensen hun ervaringen terzake kunnen uitwisselen, op basis van concrete
situaties van onveiligheid op straat, in de
wijk, op weg naar school of werk, in het
bedrijf, ... Belangrijk hierbij is dat de initiatieven uitmonden in een constructieve
dialoog met verantwoordelijke autoriteiten
en politici: burgemeester en schepenen,
lokale, regionale of federale overheid,
schooldirectie of bedrijfsleiding, vertegenwoordigers van politie of justitie, ...
Deze uitwisselingen kunnen leiden tot het
samen bedenken van concrete acties die
leiden tot het verminderen van het onveiligheidsgevoel door zoveel mogelijk betrokkenen in te schakelen.
Lancering van de oproep: 16.12.2003
Voor deze projectoproep zijn twee
indieningslimiten vastgelegd: vóór 23

Gratis
mammotest
Sinds
juni 2002,
wordt er in
ons land
een programma
gevoerd
voor
de
opsporing
van borstk a n k e r.
Dankzij dit
programma, kunnen
alle vrouwen tussen
50 en 69
jaar gratis
een radiografie van
de borsten
ondergaan. Dit onderzoek, mammotest
genoemd, bepaalt of er al dan niet
afwijkingen voorkomen ter hoogte van
de borsten. Als de mammotest een
afwijking vaststelt, worden er bijkomende onderzoeken uitgevoerd. Meestal (9
gevallen op 10) blijkt dan dat deze
afwijkingen niet ernstig zijn. Soms gaat
het om een startend kankerlestel. Een
passende behandeling moet dan onmiddellijk opgestart worden.
Vandaag de dag wordt 1 vrouw op
12 in België getroffen door borstkanker.
Hoe sneller de kanker wordt vastgesteld,
hoe groter de kans op genezing. Een
systematische opsporing via een mammografie, gecombineerd met een zelfonderzoek van de borsten, beperkt het
aantal overlijdens door borstkanker.
Om gebruik te maken van deze gratis mammotest, moeten de vrouwen tussen 50 en 69 jaar zich aanmelden bij
een van de 24 erkende mammotestcentra in Brussel (lijst beschikbaar bij Brumammo - tel: 02.736.19.84), in het
bezit van een schriftelijke uitnodiging of
een voorschrift van uw dokter. Alle
betrokken vrouwen hebben een uitnodiging ontvangen (of zullen deze binnenkort ontvangen) om een gratis mammotest te ondergaan. Deze brief krijgen ze
in de loop van de maand van hun verjaardag, in 2003 als ze geboren zijn in
een onpaar jaar en in 2004 als ze
geboren zijn in een paar jaar).
Voor verdere inlichtingen: vzw Brumammo (Coördinatiecentrum van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Opsporing Borstkanker) - Leuvensesteenweg
479 in 1030 Brussel - tel:
02.736.19.84 - fax: 02.742.21.33 - email: info@brumammo.be - website:
www.brumammo.be.
februari 2004 en vóór 10 mei 2004
Bekendmaking selectie door onafhankelijke jury (voor de eerste datum):
31.3.2004
Als u vragen hebt over deze projectoproep, kan u contact opnemen
met Sabine Denis (02.549.02.21),
Jean-Pierre Goor (02.549.02.29),
Danielle Chau (02.549.02.06) of Ann
Vasseur (02.549.02.74).

Samen leven in Jette
Onze gemeente telt bijna 43.000 inwoners. Deze micromaatschappij bestaat uit zeer verschillende individuen. Daarvan heeft iedereen zo z’n persoonlijke waarden en verwachtingen, een eigen visie op de grenzen
van het begrip vrijheid en een persoonlijke interpretatie van de te respecteren regels. Het is een van de taken
van een gemeentebestuur om harmonieus samenleven tussen de bewoners te bevorderen. Maar met welke
middelen en welke resultaten? Deze vraag stelden wij ons naar aanleiding van een rondetafelgesprek over
het thema ‘Samen leven in Jette’.
De politiediensten ontvangen flink wat telefoontjes inzake overlast, burentwisten, wangedrag... Deze realiteit roept vragen op. Welke problemen inzake gemeenschapsleven steken steeds vaker de kop op? Waarom
komen zij ter ore van de politie? Heeft onze samenleving een gebruiksaanwijzing nodig? Zijn de regels er om
met de voeten te treden? Welke middelen kan een gemeente aanwenden om z’n inwoners samen te doen
leven? Omdat deze vragen het verdienen om te worden uitgediept, geven wij u bij deze de bedienkingen die
werden gemaakt tijdens dit rondetafelgesprek waaraan acht Jetse mandatarissen en verantwoordelijken deelnamen. Het leverde een kritische kijk op onze samenleving op.
Deelnemers aan het gesprek:
We moeten de openHervé Doyen, burgemeester van Jette
bare ruimte respecteChristine Gallez, schepen van Participatie
Paul-Marie Empain, gemeentesecretaris
ren alsof we dat met
Vivien Grimeau, directeur van de Jetse afdeling van de politiezone
Brussel-West
de moedermelk
Yves Van Parys, verantwoordelijke van het departement Leefomgeving
ingelepeld kregen.
Stéphanie Hugo, verantwoordelijke van de Preventieploeg
Marc Janssens, verantwoordelijke van de dienst Grondbeheer (Stedenbouw)
Sylvie Vande Zande, verantwoordelijke van de Beplantingsdienst
Uit hoofde van hun functie worden deze mensen dagelijks geconfronteerd met moeilijkheden die verband
houden met onze samenleving. Met de beschikbare middelen trachten zij elke keer opnieuw de Jettenaren
ertoe aan te zetten om beter samen te leven. Er werden concrete initiatieven uitgewerkt, in overleg met de
medespelers op het terrein. Tegelijkertijd, voorzag de gemeente zich van middelen, zoals het algemeen politiereglement en de administratieve boetes die eruit voortvloeien, sommige belastingen, de reglementering
inzake stedenbouw, de preventieploeg, de sociale begeleiding, de parkwachters...
Om het debat te voeden legeden wij de deelnemers aan het
gesprek een vaststelling voor:
‘Onze maatschappij evolueert naar
een groter individualisme en meer
multiculturaliteit. Een harmonieuze
samenleving belangt iedereen aan.
Hoe kunnen we de inwoners van
meet af aan betrekken bij het

gemeenschapsleven? Hoe kunnen
we mensen die verschillende
(leef)gewoontes hebben ertoe aanzetten om harmonieus samen te
leven?’
Hervé Doyen: Ik denk niet dat
individualisme de mensen ertoe
aanzet om de regels niet na te
leven. Neem nu de Verenigde Staten: dat is een zeer individualistische samenleving, maar de Amerikanen hebben een ruim ontwikkelde burgerzin. Zij weten dat
sommige zaken gewoonweg niet
kunnen in een samenleving. Naar
mijn mening is het individualisme
niet de oorzaak van het feit dat
onze samenleving afstandelijk
wordt. Dat zou te gemakkelijk zijn.
Daarentegen is het waar dat de
mensen steeds vaker de neiging
hebben om de openbare macht in
te roepen om problemen op te lossen. Zelfs wanneer het om problemen tussen buren gaat.
Christine Gallez: Een op straat
achtergelaten drankblikje is in de
ogen van sommigen al snel de fout
van de gemeente: ‘de straatvegers
doen hun werk niet en zij worden
nochtans betaald met het belastingsgeld van de inwoners...’ Wij
vergeten te snel dat dat blikje er
wel degelijk door iemand werd
achtergelaten.

Hervé Doyen: Ik geef een ander
voorbeeld. Ouders verwachten van
de school steeds vaker dat deze
hun kinderen opvangt. Maar tegelijkertijd wordt de autoriteit van de
leerkrachten in vraag gesteld. Hetzelfde met de politie. De burger is
te vaak van mening dat deze niet
optreedt zoals het zou moeten.
Vivien Grimau: De meeste mensen denken dat de politie haar
taak niet doet, maar denken tevens
“ik, ik mag doen wat ik wil”.
Hervé Doyen: Ik wil er toch aan
herinneren dat de inbraken in
wagens dalen, terwijl daden van
weerspannigheid dan weer in stijgende lijn zijn.
Paul-Marie Empain: Er is een
zekere terughoudendheid ten
opzichte van de openbare macht,
de Staat. Nochtans hebben we
deze laatste nodig.
Hervé Doyen: Ik heb mijn twijfels bij het feit dat een gedeelte van
de bevolking het niet kan klaarspelen om mee te draaien. Het is volgens mij een reactie op het feit dat
de overheid niet aan iedereen kan
geven wat hij of zij verwacht.
Werk, bijvoorbeeld.
Vivien Grimeau: Ik denk inderdaad dat sommige personen andere rolmodellen voor ogen hebben.
We moeten de openbare ruimte

respecteren alsof we dat met de
moedermelk ingelepeld kregen.
Paul-Marie Empain: Dat is niet
eigen aan personen van vreemde
origine. De economische en sociale
aspecten zijn determinerend in het
gedrag van mensen.
Sylvie Vande zande: Twintig
jaar geleden was men zich meer
bewust van wat kan of niet kon.
Vanddag de dag zijn veel mensen
zich daar niet van bewust. Deze
banalisering is het gevolg van de
vermindering van de sociale druk.
Ik denk dat individuen daar wel
degelijk hun rol kunnen in spelen.
Paul-Marie Empain: Niet tussenbeide komen bij het aanschouwen van ongeoorloofd gedrag, is
dat gedrag goedkeuren. Men moet
er op het minst een opmerking over
maken.
Yves Van Parys: Men is niet
meer bang voor de gendarme, wat
de belangrijkheid van de sociale
druk nog groter maakt.
Stéphanie Hugo: De sociale
druk heeft z’n grenzen. Sommige
mensen durven niet tussenbeide
komen uit angst voor agressieve
reacties.
Yves Van Parys: Omdat te weinig mensen dit doen. De grootste
vijand van burgerzin is ontmoediging.
Hervé Doyen: Men is er zich
momenteel wel van bewust dat
repressie nodig is. De meeste burgers vinden dat het moet veranderen. Repressie legt de normen op.
We moeten ons de middelen geven
om onaangepast gedrag niet algemeen aanvaardbaar te maken.
Christine Gallez: Repressie
moet samengaan met preventieve
acties.
Marc Janssens: De maatschappij is individueel en egoïstisch.
Men zou via de scholen moeten
werken rond het thema ‘Mijn vrijheid eindigt daar waar deze van
anderen begint’.
Stéphanie Hugo: Op het niveau
van de Preventieploeg ondernemen
wij acties op het terrein. Een van
de vele voorbeelden: de bewoners
van enkele wijken werden verwittigd over het feit dat wij de strijd
aanbinden met hondenpoep.
Sylvie Vande Zande: Er staat ook
een netheidsactie op til in de parken.
Het is de bedoeling om jongeren
van Jetse scholen, die ‘s middags in
het park eten, duidelijk te maken dat
zij er hun vuilnis niet mogen
achterlaten onder de banken.
Paul-Marie Empain: Onze
gemeente beschikt over meerdere

Niet tussenbeide
komen bij
het aanschouwen
van ongeoorloofd
gedrag, is dat gedrag
goedkeuren.
middelen om op te treden tegen
onaangepast gedrag. Ik denk aan
sommige belastingen inzake
netheid en administratieve boetes
die inbreuken tegen het algemeen
politieregelement bestraffen. Deze
zijn onder andere van toepassing
op niet-reglementaire parabolische
antennes.
Hervé Doyen: Sommige daden
van onaangepast gedrag gebeuren
op grote schaal. Sommige mensen
die een boete of belasting moeten
betalen voelen zich dan ook geviseerd terwijl anderen buiten schot
blijven. We moeten deze vorm van
loterij vermijden en de controles
systematiseren.
Vivien Grimeau: Dergelijke
controleacties vormen een kost die
door de samenleving moet worden
gedragen. De vraag is of men wilt
dat dergelijke acties constant worden uitgevoerd. Dit gezegd zijnde
is het algemeen politiereglement
een goed werkmiddel, maar het
omvat 127 schikkingen. Daar
komen nog het strafwetboek en
speciale wetten bovenop. We moeten daarom willens nillens onze
prioriteiten stellen in deze massa te
respecteren regels. Wanneer iedereen zich verantwoord zou gedragen, zou men geen 127 schikkingen in het algemeen politieregelement nodig hebben.

De grootste vijand
van burgerzin is
ontmoediging.
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Animators(trices)
gezocht voor Kids’
Holidays Jette!
In het kader van de activiteiten voor
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar op de
vakantiespeelpleinen in het Poelbosdomein, is de gemeente op zoek naar animators(trices) om de kinderen op te
vangen gedurende de Paasvakantie en
de zomervakantie. De gemeente biedt
een interessante vergoeding en een
dagelijkse warme maaltijd. De animators(trices) kunnen terecht in een prachtig groen kader, op twee stappen van
het Koning Boudewijnpark.
Als je ouder bent dan 17 jaar, ervaring hebt als of een brevet van monitor,
aarzel dan niet om je kandidatuur te
stellen. De ideale gelegenheid voor een
interessante vakantiejob met een goede
verdienste. Als niet-gebrevetteerd animator verdien je tussen 45,99 en 53,64
euro per dag, als gebrevetteerd animator tussen 68,85 en 76,50 euro, als
leerkracht/animator tussen 82,62 en
90,27 euro.
Als je geïnteresseerd bent of voor
bijkomende inlichtingen, kan je contact
opnemen met de gemeentelijke dienst
Sociale Zaken (tel: 02.421.42.02).

JETTE

,

Scouts dragen solidariteit hoog in het
vaandel. Dit geldt zeker voor de Jetse
scouts. De Jetse scoutsgroep De Klauwaert
richtte onlangs een nieuwe afdeling op, de
AKABE-afdeling. Deze afdeling, waarbij
de afkorting staat voor “anders kan best”,
richt zich op kinderen met een handicap.
De Klauwaert trok vijf gemotiveerde
scoutsleiders en -leidsters aan uit het Brusselse om activiteiten te organiseren voor

GEMEENTE

jongeren met een lichte tot matige mentale
handicap. De gemotiveerde leiders met
een rijke scoutservaring bieden een op
maat gemaakt programma voor de 6- tot
14-jarigen met een handicap. Avontuurlijke activiteiten, samen spelen, knutselen,...
Elke tweede en vierde zaterdag van de
maand zijn er activiteiten voorzien in een
prachtige omgeving, naast het park van
Jette. De jongeren met een mentale handi-

cap zullen ook op zomerkamp kunnen,
zoals het de echte scouts betaamt.
Voor meer info, kan u terecht bij
de Scoutsgroep De Klauwaert, Wemmelsesteenweg 310 in Jette. Boud
Verbeiren - AKABE-leider, GSM:
0486.78.75.20 of Vincent Gladine groepsleider Scouts Jette, GSM:
0474.69.87.35.

Kunstbende zoekt talent
Ben je tussen 13 en 19 en geloof je in
je artistieke talenten? Schrijf je dan in voor
de kunstbende. Er is altijd een voorronde
in de buurt, waaronder een in Brussel op
20 maart. Geloof in jezelf (als jij het niet
doet – wie dan wel?). Misschien is Kunstbende de prikkel om ermee naar buiten te
komen. Zoveel win je al bij de inschrijving: de spanning om iets van jezelf te
maken. En daarna: het plezier om dat te

Als u voor uw kinderen tussen 4 en 7 jaar op zoek bent naar een bijzondere
vakantiestage of woensdagnamiddagactiviteit in tweetalige groepjes, bent u bij de
Ateliers van Caroline aan het juiste adres. De kinderen worden er geanimeerd met
gevarieerde activiteiten rond een vastgelegd thema. Zo zullen de kinderen tijdens de
krokusvakantie knutselen, poppenkast of theater spelen,... rond het thema Chinees
Carnaval. Daarnaast is er ook nog een circusinitiatie, wordt er veel gespeeld, is er een
springkasteel en een zandbak, dit alles in een groen kader en onder ervaren begeleiding.
De krokusstage loopt van 23 februari tot 27 februari,
onder het thema Chinees Carnaval
Van 9u tot 16.30u
Op 27/02 is er een voorstelling om 16u
Prijs: 75 euro per week
70 euro vanaf het tweede kind van het gezin
+ 10 euro per week per kind voor de opvang van 7.30u tot 9u en/of van 16.30u tot
18.25u (facultatief)
Info en inschrijvingen:
Ateliers van Caroline
Léon Theodorstraat 151, 1090 Jette
Tel: 02.461.36.90 - GSM: 0476.73.64.83 - Fax: 02.461.36.91.
E-mail: caroline@idshows.com
www.ateliersde-vancaroline.be.tf
Op woensdagnamiddag: kinderopvang vanaf 12u tot 18.30u, per 2 uur (4 euro / 2u)
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Ook gehandicapte kinderen kunnen
bij de Jetse scouts terecht

Ateliers van Caroline
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delen met een publiek van jouw leeftijd.
Op 4 jaar tijd hebben meer dan 7000
jongeren zoals jij meegedaan aan Kunstbende, de wedstrijd in kunst. Ze vonden
de weg naar het podium met muziek, teksten, dans of performances. Of ze stuurden
ontwerpen, foto’s of video’s in. Elke voorronde werd een vurige happening: jongeren smeerden zichzelf breed uit voor een
enthousiast publiek.
Waar is het Kunstbende om te doen?
Jou je talent laten gooien, no more no
less. Je krijgt dus zeker een stevig podium
voor je ideeën, omdat Kunstbende jouw
geluid belangrijk vindt.
Iedereen krijgt dezelfde wapens: een
leeg podium of een lege muur. Winnaars
van de voorrondes trekken naar de finale
in CC Hasselt/De Doos. Kunstbende zorgt
voor pakkende vibes en de juiste sfeer.
Een professionele jury kiest en geeft feedback. “Deelnemen aan kunstbende staat
mooi op je cv”, meldde een van de deelnemers. Dat niet alleen: je maakt kans op
boekenbons, tickets, gratis workshops,
atletische ateliers in Vlaanderen of een
weekje buitenlandse kunstervaring.
Kunstbende krijgt de onvermoeibare
steun van een honderdtal jonge ambassadeurs. Zij zijn mee de gangmakers van de
wedstrijd. Deze “amba’s” breken deuren
open voor kunstbendereclame op je
school of lokaal radiostation, masseren
backstage je zenuwen weg, gaan puinho-

pen te lijf enzovoort. Kunstbende ligt aan
hun voeten en voorziet hen van een V.I.P.behandeling. Elke jongere met enthousiasme in zijn/haar vezels kan Kunstbendeambassadeur worden. Mjam!
Voor info en inschrijvingen:
www.kunstbende.be of
070.22.22.72.

Vier je verjaardag
op de
Kinderboerderij!
Een nieuwe, originele activiteit! Je
ouders kunnen vanaf nu een verjaardagsfeest organiseren op de Kinderboerderij van Jette.
Op het programma: bezoek aan de
boederij, wandelingen op de rug van
de ezel en natuurlijk een spetterend verjaardagsfeest
Wanneer? Op woensdag tussen 13
en 16u
Prijs: 115 euro voor 8 kinderen
Voor meer informatie:
Kinderboerderij
Kleine Sint-Annastraat 172
Tel/fax: 02.479.80.53.

JETTE,

24 uur scalextric

EEN

BRUISENDE

GEMEENTE

De vzw Sport te Jette en Schepen van Sport Benoît Gosselin

Rijden maar...!

nodigen u uit op de

26ste Nacht
van de Jetse Sporters
Op vrijdag 27 en zaterdag 28
februari van 17u tot 17u vindt de 23ste
editie plaats van de 24 uren van Picorchamps in het Sint-Pieterscollege. Een
hondertal piloten en mecaniciens, opgedeeld in acht ploegen, bekampt er elkaar
op een circuit van 50 meter, behendig
hun miniatuurwagentjes besturend. De
piloten zullen niet enkel trachten de wedstrijd te winnen, maar ook om het record
te breken van de grootste afstand afgelegd in 24 uur.
Voor de editie 2004, heeft de Pionierpost van de 26ste FSC-Eenheid van Jette
alles voorzien om op een vlotte manier
de 1.500 verwachte bezoekers op te
vangen langsheen het circuit. Gedurende
de 24 uur is er een klassering per computer en constante affichering van de
resultaten, wedstrijdjes en spelletjes, buffet, bar en een geluidsinstallatie. Er staat
opnieuw heel wat animatie geprogrammeerd, waaronder een optreden. We
herhalen nog even dat de organisatoren
de vzw Timber steunen, net als Artsen
Zonder Grenzen.
24 uren scalextric van Picorchamps
Van 27 februari om 17u tot 28 februari
17u
In het Sint-Pieterscollege (de Smet de
Naeyerlaan 229)
Toegang: 3 euro (geeft 24 uur recht op toegang) - gratis voor -8-jarigen

Open wedstrijd op 25
februari 2004

op zaterdag 20 maart 2004 vanaf 20.30u

Op het circuit van 24u vindt op
woensdag 25 februari vanaf 15u een
open wedstrijd plaats. Deze proef is toegankelijk voor alle amateurpiloten. Om
deel te nemen, volstaat het om u telefonisch in te schrijven.
Er zijn drie categorieën: tot 12 jaar
(categorie A), van 13 tot 17 jaar (categorie B) en +18 (categorie C). Acht ploegen van maximum 16 piloten zullen door
lottrekking worden samengesteld.

EEN

ORGANISATIE VAN DE VZW

Herbeleef de jaren ‘60-’80
met Jeane Manson

Programma van de open
wedstrijd
Van 15u tot 17.30u: trainingen
Om 17.30u: samenstelling ploegen
door lottrekking
Van 19u tot 23u: wedstrijd
Om deel te nemen aan de open
wedstrijd, kan u Philippe Libert contacteren op 02.420.76.07 tot dinsdag 24
februari 2004. U kan zich eveneens
inschrijven op de dag van de wedstrijd
tot 17u. Inschrijving is verplicht.
Inschrijving: 2 euro (categorie A) - 3
euro (categorie B en C)
Gratis toegang voor de toeschouwers
Prijsuitreiking: zaterdag 28 februari
2004 om 15u

Voor
verdere
inlichtingen:
02/420.76.07 (Philippe Libert)
VAN JETTE, IN SAMENWERKING MET

in de Omnisportzaal in Jette (Graafschap Jettelaan)

PICORCHAMPS EN DE PIONIERPOST VAN DE 26STE FSC-EENHEID
SCHEPEN VAN FRANSTALIGE JEUGD GOSSELIN, SCHEPEN VAN ANI-

MATIES BERNARD LACROIX.

The Fundamentals laten
Jette swingen
Een afgeladen volle feestzaal genoot op vrijdag 16 januari met volle teugen
van de wervelende show van Miss Rory, R. Lee, Rudi James en Tom Jack, beter
gekend als The Fundamentals.
Alle vier kampen ze met een
verstandelijke handicap, maar
deze heeft geen enkele invloed
op hun zangprestaties en hun
intense beleving. Vol enthousiasme zetten ze de zaal in geen tijd
in vuur en vlam waarbij de vele
fuifnummers elkaar aan snel
tempo opvolgden. Het talrijk
opgekomen publiek genoot van
de jaren ‘80-nummers en zagen
The Fundamentals hun verstandelijke handicap met klasse
overstijgen. Muziek brengt mensen dicht bij elkaar, wat op deze
prachtige avond nog maar eens
werd bewezen.

REUZETOMBOLA - 1ste prijs: een 8-daagse cruise voor 2 personen
naar de Caraïben (vlucht inbegrepen)
TOEGANGSPRIJS: 12 euro - kinderen jonger dan 10 jaar: 5 euro
(geen volwassenenkaarten te koop de avond zelf)
Toegangskaart en tombolatickets te koop bij de Jetse sportclubs en bij
de gemeentelijke Sportdienst (Tel: 02.423.12.97)
De winst van deze avond wordt verdeeld onder de sportclubs.

Welke uitdagingen voor 2004?
Op 10 januari vond de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats die door de gemeente wordt
aangeboden aan haar bewoners. In een hartelijke sfeer, konden de Jettenaren zich richten tot
de gemeentelijke mandatarissen en de vertegenwoordigers van de verschillende diensten. Daarnaast lag er heel wat documentatie op hen te wachten. Als u er niet bij was, geven we de
hoofdpunten mee die aan bod kwamen in de redevoering van Burgemeester Hervé Doyen.
“Bij het begin van dit nieuwe jaar, heb ik het voorrecht om de gemeentelijke uitdagingen en
vooruitzichten voor 2004 uit de doeken te doen. (...)
Tewerkstelling en huisvesting blijven de belangrijkste bekommernissen van de burgers. Voor
sommigen vormt dit zelfs een drama. Maar als plaatselijke mandataris moeten we bescheiden
blijven: we kunnen weliswaar enkele initiatieven uitwerken, maar we hebben noch de middelen
noch de macht om de basis van deze problemen aan te pakken. Deze problemen zijn voornamelijk in handen van het Gewest en de Federale Staat. Natuurlijk zijn er dossiers waarbij de rol
van de gemeente onduidelijk is. Mobiliteit en stadsvervoer, bijvoorbeeld, vormen duidelijk een
gewestelijke bevoegdheid. Maar als het Gewest beslist om een nieuwe tramlijn te vormen tussen
het metrostation Simonis en noorden van Jette, dan zijn we natuurlijk betrokken. Betrokken partij maar niet beslissende partij. Een andere onduidelijkheid betreft de veiligheid. De wet zegt dat
ik - persoonlijk, alstublieft - verantwoordelijk ben voor de veiligheid op het gemeentelijk grondgebied. Goed, maar ik heb geen politie meer! (...)
Om de uitdagingen in 2004 te verwezenlijken, hoop ik dat we ons kunnen inzetten om via
collectieve en democratische procedures onze problemen concreet op te lossen. Dit is een partnerschap tussen het bestuur en de burgers dat we moeten herontdekken. Door dialoog zullen we
er geraken.”
Jette info nr. 106 - februari 2004
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Zeevaart
en stripverhalen

Tot 15 februari 2004, kan u in Jette traditioneel alles leren over de geschiedenis van de zeevaart.
Sinds meer dan 22 jaar, kunnen de liefhebbers van de scheepvaart terecht in de zalen van de Oude
Abtswoning van Dieleghem voor de jaarlijkse tentoonstelling Navexpo, die er door het Centre culturel de Jette wordt georganiseerd.
Dit jaar, richt de tentoonstelling zich op de scheepvaart in de stripverhalen. Een groot onderdeel is
gewijd aan het werk van Jacques Martin. De striptekenaars tonen met heel veel precisie de geschiedenis van de scheepvaart, op basis van diepgaand onderzoek. Hierdoor krijgt de lezer een goed
beeld van het leven aan boord.
In de strips van Jacques Martin, spelen de avonturen
van de held Alex zich af in de Oudheid, waardoor we
ons een idee kunnen vormen van de oude scheepvaart.
Ook andere grote “Brusselse” namen (Hergé, Jijé, de
Zeevaart en stripverhalen”
Moor) illustreren rijkelijk de Middeleeuwse of oude zeeIn de Oude Abtswoning van Dieleghem
vaart, net als vele andere tekenaars (Bourgeon, Joubert, Pellerin,...).
(Tiebackxstraat 14)
“Zeevaart en stripverhalen” vormt een culturele en
pedagogische schat voor de bezoekers van 7 tot 77,
via schitterende schaalmodellen, scheepvaartobjecten,
documenten, schilderijen,... die steeds verband houden
met de stripwereld. Dit jaar, kan de organisatie rekenen
Nog tot 15 februari 2004
op de belangrijke samenwerking met van de uitgeverij
Casterman, net als op de steun van de Haven van BrusOpen van dinsdag tot vrijdag tussen
sel en van Dexia. Musea, uitgevers, professionele vere10u en 12u en van 14u tot 17u, tijdens
nigingen, schilders en jeugdbewegingen dragen evehet weekend tussen 10u en 18u - GesloCopyright - Casterman - “Les voyages d’Alix” de Marc Henniquiau et neens bij tot een succesvolle Navexpo 2004.
ten op maandag
Jacques Martin
Een goed bezoek en een behouden vaart gewenst!
Toegang: 3 euro - 6 tot 17 jaar, studenten, senioren: 2 euro - gezinsticket:
5 euro
EBRUARI
Mogelijkheid tot geleid bezoek (enkel
op reservatie - 25 euro)
Inlichtingen en inschrijvingen:
Guy Paulus - 02.479.00.52 - fax:
Nog tot 15.02: Navexpo tig historisch verleden. Rijsel Luytgaerens op vrijdag 13 17 uur keert de dansende
02.478.28.94
2004 “Zeevaart en stripve- is bovendien de culturele februari 2004 in de Gemeen- derde leeftijd terug naar Jette.
rhalen”. In de Oude Abtswo- hoofdstad van Europa in telijke Feestzaal (Kardinaal Prijs: 2,5 euro toegang (busEEN ORGANISATIE VAN HET CENTRE CULTUning van Dieleghem (Tie- 2004. Info en inschrijvingen: Mercierplein 10 - 1090 Jette). dienst is gratis) - Inschrijven
REL DE JETTE
backxstraat 14). Open van dienst 3de leeftijd van Aanvang: 19u - Toegang gra- kan tot 11 februari bij de
Jette: tis.
dinsdag tot vrijdag van 10u gemeente
gemeentelijke dienst derde
tot 12u en van 14u tot 17u, 02.423.13.69.
17.02: Infoavond Kiezen leeftijd - Henri Werriestraat
tijdens het weekend van 10u
11.02: Liefde en Lust. voor kinderen. Kiezen Voor
tot 18u - gesloten op maan- “Liefde en Lust” is de eerste Kinderen is een pleeggezin- 18-20 - bureau 232.
27-28.02: 24 uren scalexdag. Info en inschrijvingen: productie van vzw Absurd nendienst. Via pleegzorg
tric
- Picorchamps. Op vrij02.479.00.52 (Guy Paulus).
Vlaanderen in het genre van biedt men de kinderen met
8.02: Violoncello 2004 in comedy-theater. De voorstel- problemen tijdelijk een thuis, dag 27 en zaterdag 28
U heeft de magische leeftijd van 100
GC Essegem. Op zondag 8 ling is voornamelijk opge- totdat de situatie thuis verbe- februari van 17u tot 17u vindt
jaar bereikt? U viert binnenkort uw 50,
bouwd
rond
muziektheater,
terd is en zij terug naar hun de 23ste editie plaats van de
februari vindt Violoncello
60, 65, 70 jaar (of meer) huwelijk?
2004 plaats, de eerste ont- fragmentarisch maar met een eigen ouders kunnen. Dit 24 uren van Picorchamps in
Indien u dit wenst, kan het gemeentemoetingsdag voor cellisten in aantal kapstokken en een gebeurt bijvoorbeeld bij ziek- het Sint-Pieterscollege. Een
bestuur u helpen om van dit feest iets
rode
draad.
Hoofdthema
is
te van de ouders, echtschei- hondertal piloten en mecaniGemeenschapscentrum Essebijzonders te maken, door u tijdens een
gem. Violoncello is een nieuw uiteraard de liefde en hoe ding of andere moeilijkheden. ciens, opgedeeld in acht ploeviering in de bloemetjes te zetten. Het
en origineel initiatief waar belangrijk het is om die van Voortdurend werft en selec- gen, bekampt er elkaar op
volstaat om uw aanvraag zes weken
celloliefhebbers (professionele lust te scheiden. Een sprookje- teert Kiezen Voor Kinderen
voor de datum van uw verjaardag of
een
circuit
van
50
meter,
muzikanten, conservatorium- sachtige cabaretshow met kandidaat-pleeggezinnen,
huwelijksverjaardag in te dienen bij
behendig
hun
miniatuurwastudenten, amateurs én hilarische maar ook intieme waarvan ze een bestand aanLucien Vermeiren, Ambtenaar van de
publiek) samen komen in een momenten. De onderlinge leggen. Kiezen Voor Kinderen gentjes besturend. In het Sintburgerlijke stand (02/423.12.16) of bij
Pieterscollege
(de
Smet
de
ode aan het instrument. Een relaties tussen muzikanten en - 02.426.10.55 - e-mail: kiede gemeentedienst burgerlijke stand
Naeyerlaan
229).
Voor
veracteurs
zorgen
voor
heel
wat
zenvoorkinderen@skynet.be.
gedetailleerd overzicht van
(Henri Werriestraat 18-20 in Jette - tel:
inlichtingen:
het programma en de namid- intriges en misverstanden. Kiezen voor Kinderen houdt dere
02/423.12.70).
(Philippe
dagconcerten vindt u terug op Toegang: 6 euro of een vgc- een infoavond op dinsdag 17 02/420.76.07
cultuurwaardebon.
Woensfebruari om 20u - Firmin Libert).
www.violoncello.be. Info: GC
Gefeliciteerd...
Essegem, organisator, Leo- dag 11 februari om 20 uur in Lecharlierlaan 147 - 1090
29.02:
Ontbijt-familie... aan mevrouw Jeanne De
pold I-straat nr. 329, tel: de polyzaal van de bib, Kar- Jette.
Swart. Zij vierde haar 101ste vervoorstellingen Knor - Theater
dinaal
Mercierplein
6.
02.427.80.39.
17.02: Sint-Valentijn Der- Framboos. Op zondag 29
jaardag op 20 januari 2004.
Info: 02.423.13.73.
de Leeftijd. Op 17 februari februari kan u in het
10.02: Uitstap Derde leef... aan het koppel Delbauve tijd. Op dinsdag 10 februari
13.02: Openingsconcert viert de Jetse derde leeftijd Gemeenschapscentrum EsseCrikelaire. Zij vierden hun diamangaat de Jetse derde leeftijd op Filharmonie. De Koninklijke Sint-Valentijn! Vertrek op het
gem (Leopold I-straat 329)
ten huwelijk op 24 januari 2004.
uitstap naar Wervik en Rijsel. Filharmonie Jette nodigt u uit Kardinaal Mercierplein om
genieten
van
de
ontbijt-fami... aan het koppel Butsraen In Wervik leert men alle facet- op het openingsconcert 171 12.45u richting de gemeenteRoelandts. Zij vierden hun gouden
ten van de rijke tabakscultuur jaar filharmonie in samen- lijke feestzaal in Sint-Jans- lievoorstelling Knor door
huwelijk op 24 januari 2004
kennen. Als hoofdstad van de werking met de gemeentelijke Molenbeek waar een gezelli- Theater Framboos. Gezond
regio Nord Pas-de-Calais is muziekacademie M. Van de ge dansnamiddag op het pro- en lekker ontbijten vanaf 8.30
.... aan het koppel Satory Rijsel dan weer een belangrij- Moortel en l’academie com- gramma staat. Iedereen is uur. Voorstelling om 10.30
Thielens. Zij vierden hun gouden
ke Franse stad met een prach- munale de musique G.H. van harte uitgenodigd. Rond uur. Info: tel: 02.427.80.39.
huwelijk op 31 januari 2004.

“Navexpo 2004:

AGENDA

F

DAT WORDT
GEVIERD!
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Jeugd komt “horen en zien”
in de Jetse bib
Tijdens de maanden februari en
maart biedt de Jetse bib in het kader
van de jeugdboekenweek een brede
waaier aan activiteiten aan de scholen. Dit jaar vormt “Horen & zien” het
thema van de jeugdboekenweek. In
Jette kunnen de leerlingen genieten
van uiteenlopende workshops die
werken rond het centrale thema, want
wie leest duikt een wereld in, ziet en
hoort wat er gebeurt, hoort de stemmen van de personages, kijkt naar de
prenten en luistert naar de verteller.
De meer dan 1.500 leerlingen die
ontvangen worden in het kader van
de jeugdboekenweek, worden opgedeeld in verschillende groepen waarvoor telkens specifieke animatie werd
geboekt.
Voor de kleuters is er een vertelen knutselstage gepland. De kinderen
van de eerste graad nemen deel aan
de workshop van de verbeelding,
waarbij ze stukken verhalen omzetten
in geluiden. De theatergroep “De Verbeelding” staat in voor deze activiteit.
Voor de leerlingen van het derde jaar
lager onderwijs leest de bekroonde
jeugdauteur Wally de Doncker voor
uit eigen werk, terwijl de vierdejaars

ora, wordt een beroep gedaan op
drie jeugdauteurs. De eerstejaars zullen met Leen Vanden Berg werken
rond een schrijfopdracht. Voor het
tweede jaar komt de non-conformistische schrijver Ludo Enckels langs in de
bib. Gerda Van Erkel neemt de derdejaars voor haar rekening, waarbij ze
voorleest uit eigen werk en een schrijfopdracht uitwerkt.
De activiteiten in het kader van de
jeugdboekenweek weekt steeds heel
wat enthousiasme los bij de leerlingen. Ook dit jaar zal de Jetse bib
haar jeugdige leners ongetwijfeld verwennen. Voor meer info, kan u terecht
bij de Nederlandstalige Openbare
Bibliotheek van Jette - Kardinaal Mercierplein 10 - 02.427.76.07.
onder de noemer Artforum aan de
slag gaan met het thema Zien &
Oren. Er wordt een verhaal verteld
waarbij de kinderen een bijbehorende soundtrack moeten verzinnen. Het
klankverhaal wordt vervolgens opgenomen en beluisterd. De derde graad
krijgt de luisterleesbus op bezoek,
goed voor een mix van lees-, luisteren speelplezier.
Voor de drie eerste jaren humani-

De nieuwe
Jota-brochure is er
De nieuwe Jota-brochure ligt klaar bij het Gemeenschapscentrum Essegem.
Deze brochure bevat alle cursussen voor het voorjaar 2004 in de vijf gemeenschapscentra Essegem (Jette), De Kroon (Sint-Agatha-Berchem), Nekkersdal
(Laken), De Platoo (Koekelberg) en De Zeyp (Ganshoren). Het GC Essegem
richt zich met z’n cursussen op alle leeftijden. In de vele cursussen, die gaan
van “creatief” via “de innerlijke mens” naar “sportief”, vindt iedereen wel z’n
gading.
Een overzicht van wat men dit voorjaar zoal aanbiedt in het GC Essegem:
bloemenatelier, kantklossen, de kruidige siertuin, ateliers Frans en Nederlands
voor kinderen, Pop Art, Funky Jazzy Dance, kinder- en kleuteratelier, knuffelturnen, yoga, body shape, step&tone, Nederlands leren,...
De kruidige siertuin. De stadstuin leent zich perfect voor de aanleg van een
kruidige siertuin: gemakkelijk in onderhoud, kleurig en bruikbaar voor de keuken. Tijdens drie avonden krijg je een inleiding op het hoe en het waarom van
de kruidenteelt in je tuin. Op 3, 10 en 17 maart.
Pop Art. Dit atelier is er voor het jeugdig geweld dat wil experimenteren
met materialen, kleuren en vormen. Iedere avond krijg je een introductie in een
bepaalde techniek van de Pop Art, een tak van de moderne kunst waarin kunstenaars gebruik maken van populaire beelden en symbolen (van Madonna tot
Star Wars), van niet voor de hand liggend materiaal en van een stevig kleurenpalet. Collages, afvalmateriaal, graffiti, afficheontwerp,... Voor jongeren tussen
12 en 18. Dertien vrijdagen tussen 13 februari en 28 mei.
Body Shape. Geen luie spieren tijdens deze lessenreeks. Body Shape of
figuurtraining is de uitgelezen cursus om je hele lichaam in vorm te houden. Je
werkt aan een globale spierversteviging (billen, buik, benen, taille, armen,...)
met als resultaat een verbetering van je figuur. Voor jongeren en volwassenen.
Zeventien donderdagen tussen 5 februari en 24 juni.
Voor info en inschrijvingen kan je terecht in
Gemeenschapscentrum Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette.
Tel: 02.427.80.39
Fax: 02.426.28.76
e-mail : essegem@vgc.be

GC Essegem stelt voor:
Zondag 29 februari
Uit de veren 2004
ONTBIJT-FAMILIEVOORSTELLINGEN
IN GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM

Knor - Theater Framboos
Gezond en lekker ontbijten vanaf 8.30 uur. Voorstelling om 10.30 uur.
Voorstelling: -12: 3.50 euro; +12: 5 euro
Ontbijt: -12: 2 euro; +12: 3.50 euro
Ontbijt + voorstelling: -12: 5 euro; +12: 7.50 euro
Cultuurwaardebons welkom

Zondag 8 februari
Violoncello 2004 in GC Essegem
Op zondag 8 februari vindt Violoncello 2004 plaats, de eerste ontmoetingsdag
voor cellisten in Gemeenschapscentrum Essegem. Violoncello is een nieuw en origineel
initiatief waar celloliefhebbers (professionele muzikanten, conservatoriumstudenten,
amateurs én publiek) samen komen in een ode aan het instrument. Van ’s morgens tot
’s avonds nemen cellisten deel aan ensemble- en improvisatieworkshops, barokateliers,
concerten. Ze krijgen introducties in yoga, eutonie en de F. M. Alexandertechniek, alledrie in verband gebracht met de cello.
Er is ook een open vioolbouwatelier, een expo rond de cello en cellisten kunnen de
elektrische cello komen uitproberen…. In de namiddag zijn er concerten voor het grote
publiek in de naburige O-L-V van Lourdeskapel met muziek van Bach, Paganini,
Kodaly, Dutilleux, Sculthorpe, De Vis, Dun, Cassado, Beccera Schmidt … gebracht
door Anne Debaisieux, Jeanne Maisonhaute, Andrew Hill, Kirsten Andersen, Hélène
Viratelle, Virginie Kerkhofs, Didier Poskin, Luc Tooten, Olsi Leka, Benjamin Glorieux,
Guillermo Cervino Wood, Gabriella Strümpel, Thomas Kanter, Vivian Spanoghe,
Alexandre Beauvoir, Stijn Kuppens, Corentin Dellicour en Matthieu Widart.
Spelplezier, nieuwe ervaringen en confrontaties met de verschillende mogelijkheden
van het instrument staan voorop. Het enthousiasme van zowel professionele muzikanten en amateurspelers is groot. Dit enthousiasme zal ongetwijfeld ook overslaan op het
publiek dat vanaf de namiddag uitgenodigd wordt op de open ateliers en concerten.
Voor 3 euro kan iedereen ongelimiteerd komen genieten van de muziek tussen 14u en
20u in de naburige kapel.
Een gedetailleerd overzicht van het programma en de namiddagconcerten vindt u
terug op www.violoncello.be.
Voor meer informatie: Stijn Kuppens, initiatiefnemer en organisator, tel:
0472.98.36.42 of GC Essegem, organisator, Leopold I-straat nr. 329, tel:
02.427.80.39.
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ERDE LEEFTIJD

Uitstap Wervik - Rijsel
Dinsdag 10 februari
De streek rond Wervik associeert zich
bijna vanzelfsprekend met het roken van
de vermaarde “Wervikschen tabak”. Je
kan er alle facetten van de rijke tabakscultuur leren kennen.
Als hoofdstad van de regio Nord Pasde-Calais is Rijsel een belangrijke Franse
stad met een prachtig historisch verleden. Rijsel, culturele hoofdstad van Europa in 2004, is een gastvrije, aangename en
levendige stad waar men heerlijk kan rondslenteren, zowel in het geanimeerde centrum, als in de straten van de oude binnenstad (Vieux-Lille).
Rijsel is bovendien een geklasseerde monumentenstad en bezit heel wat merkwaardige gebouwen. Kortom... een stad die men moet gezien hebben.

Z

Sint-Valentijn
Dinsdag 17 februari

zondermeer
zenzazioneel

Op zaterdag 24 januari stond Z op het podium in het Gemeenschapscentrum Essegem. De nieuwe groep rond frontman Marcel Vanthilt loste de verwachtingen volledig
in. Stevige muziek, Nederlandstalige songs, bizarre bindteksten en een hyperkinetische
zanger,... Dat waren de ingrediënten van het bijzonder gesmaakte optreden.

Liefde en Lust
“Liefde en Lust” is de eerste productie van
vzw Absurd Vlaanderen in het genre van
comedy-theater. De voorstelling is voornamelijk opgebouwd rond muziektheater, fragmentarisch maar met een aantal kapstokken
en een rode draad. Hoofdthema is uiteraard
de liefde en hoe belangrijk het is om die van
lust te scheiden. Een sprookjesachtige cabaretshow met hilarische maar ook intieme
momenten. De onderlinge relaties tussen
muzikanten en acteurs zorgen voor heel wat
intriges en misverstanden. Toegang: 6 euro
of een vgc-cultuurwaardebon.
Woensdag 11 februari om 20 uur in
de polyzaal van de bib, Kardinaal Mercierplein 6.

DE KONINKLIJKE FILHARMONIE JETTE
nodigt u uit op het

OPENINGSCONCERT

171 jaar filharmonie
IN SAMENWERKING MET

M. VAN DE MOORTEL
G.H. LUYTGAERENS

EN L’ACADEMIE COMMUNALE DE MUSIQUE

Vrijdag 13 februari 2004
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10 - 1090 Jette
Aanvang: 19u - Toegang gratis
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Geraardsbergen
Dinsdag 16 maart
Geraardsbergen, de kleine stad in
Oost-Vlaanderen waar de Dender doorloopt, ligt op de grens van Brabant en
Henegouwen. Op dinsdag 16 maart
brengt de Jetse derde leeftijd een
bezoekje aan deze aantrekkelijke stad.
Vertrek om 8u op het Mercierplein
richting Geraardsbergen, waar we worden ontvangen met een lekker kopje koffie en mattetaart, de plaatselijke specialiteit. Rond 10u brengt de gids ons naar
het marktplein en bezoeken we het stadhuis, marbol (lokale naam voor marktbron), de kerk en manneke pis. Na deze
rondleiding maken we een panoramische rondrit en verkennen we de muur,
de Oudenberg en de kapel. ‘s Middags staat er een heerlijke maaltijd op het menu.
Na het middagmaal rijden we door naar Bever waar we een bezoekje brengen aan
de Kaashoeve.
Prijs: 35 euro (bus, koffie, bezoeken, rondrit en middagmaal inbegrepen).
Inschrijvingen bij de gemeentelijke dienst derde leeftijd - Henri Werriestraat 18-20 bureau 232.

Bowling

Info: 02.423.13.73.

DE GEMEENTELIJKE MUZIEKACADEMIE

Op 17 februari viert de Jetse derde leeftijd Sint-Valentijn! Vertrek op het Kardinaal Mercierplein om 12.45u richting de gemeentelijke feestzaal in Sint-Jans-Molenbeek waar een gezellige dansnamiddag op het programma staat. Iedereen is van
harte uitgenodigd. Rond 17 uur keert de dansende derde leeftijd terug naar Jette.
Prijs: 2,5 euro toegang (busdienst is gratis) - Inschrijven kan tot 11 februari bij
de gemeentelijke dienst derde leeftijd - Henri Werriestraat 18-20 - bureau 232.

De dienst 3de leeftijd is opnieuw gestart met zijn wekelijkse gezellige bowlingnamiddag voor senioren in de Sportopolis (Laarbeeklaan 125). Er zijn twee formules:
1) 6,25 euro voor 1 spel bowling (incl. schoenen) gevolgd door een pannenkoek of
een cake + 2 koffies of 1 abdijbier; 2) 7 euro voor 1 spel bowling (incl. schoenen),
gevolgd door taart + 2 koffies of 1 abdijbier.
Vanaf april wordt de bowlingnamiddag vervangen door petanque in openlucht.

Stoelaërobic
Beweging is ene belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Sport en
lichaamsbeweging zijn niet gebonden aan een bepaalde leeftijd. Ook ouderen kunnen via aangepaste lichaamsoefeningen een betere conditie opbouwen. Bij stoelaërobics worden de werking van hart en longen verbeterd, de spierkracht en soepelheid getraind terwijl men op een stoel zit. Deze uitgangspositie verhoogt de veiligheid en maakt het mogelijk om ook op vrij hoge leeftijd extra lichaamsbeweging
en dus gezondheidswinst te krijgen. De lessen zijn gratis en starten op 21 januari
2004 (wekelijks 1 uur les) in het dienstencentrum Parkresidentie (hoek Theodorstraat
- Sint-Vincentius a Paulostraat).
Voor meer info, bel naar de dienst 3de leeftijd van de gemeente Jette
op 02.423.13.69.

