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Is het mogelijk om als burger
deel te nemen aan het beleid zonder open te staan voor de bestaande beslissingsorganen? En is er een
beleid dicht bij de burgers mogelijk
zonder dat de bewoners bij de
beslissingen betrokken worden?
De deelname van de burgers aan
het beleid is essentieel voor een
dynamische lokale democratie. Een
efficiënte interactie veronderstelt
echter voldoende kennis van de
gemeentelijke instanties. Wat doet
de gemeenteraad, wat zijn de
bevoegdheden van het college van
burgemeester en schepenen, wat is
het nut van een adviesraad,...?
Naar aanleiding van de
Europese Week van de Lokale
Democratie, die plaatsvindt van 6
tot 13 oktober 2008, stellen we u de
werking voor van deze lokale
democratie met haar verschillende
instanties.

Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 00
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL 9
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Echo van de administratie

Van op de banken van de gemeenteraad...
VRAGEN

De gemeenteraadsleden kwamen op 24 september samen om beslissingen te
nemen rond verschillende aspecten van het gemeenteleven. Een overzicht van de
belangrijkste punten van de gemeenteraad van september.

Nieuw gemeenteraadslid
Marina Dekeyser van de PS neemt voortaan de plaats in
van Werner Daem, uit dezelfde partij, die zijn ontslag nam
als gemeenteraadslid.

OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

Nieuwe woningen in de SintPieterskerkstraat 87-89 en
Wemmelsesteenweg 257 Huurvoorwaarden
De gemeente Jette maakt er een prioriteit van om
zoveel mogelijk degelijke huisvesting te creëren voor haar
bewoners met een matig of laag inkomen. De gemeenteraad keurde de toekenningsvoorwaarden goed voor deze
nieuwe woningen van het sociale type, die ingericht werden
op de site van het voormalige bedrijf Publivenor.

Heymboslaan Verkeersmaatregelen
Om de goede staat van de inrichting te bewaren en met
het oog op de veiligheid en een vlotte verkeersstroom in de
Heymboslaan, werd er beslist om het gebruik van de rotonde Bollie en Billie te verbieden voor voertuigen waarvan
de lengte 9 meter overschrijdt.

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Uurrooster gemeentediensten

De bewoners betrekken bij de democratie

van de BGM

Dienst Bevolking, Burgerlijke Stand
en FIBEBO (financiële dienst):
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u, donderdag
van 13u tot 19u

De volgende gemeenteraad vindt plaats
op 22 oktober om 20u in het Raadhuis.

Tijdens de week van 15 oktober 2008 vindt de “Europese week van de
Lokale Democratie” plaats. Het betreft een jaarlijks Europees initiatief
met als doel de kennis van de bewoners over hun gemeente te vergroten
en om hun democratische betrokkenheid op lokaal niveau te verhogen.
Eerst en vooral moeten de Europese bewoners een zicht krijgen op de
werking van hun lokale instellingen, moeten ze geïnformeerd worden over
de deelnamemogelijkheden aan de lokale zaken en hierbij moet hun aandacht gevestigd worden op het feit dat hun deelname essentieel is voor een
dynamische lokale democratie.

Het gemeentebestuur van Jette gebruikt deze informatiekrant om de
bewoners te sensibiliseren over deze dimensie van ons collectief leven.
Natuurlijk is er voor een democratische deelname een interesse nodig voor de politiek, in de breedste zin van het woord. En deze deelname aan de lokale democratie beperkt zich niet tot zware of
gereglementeerde instellingen. Men moet aandacht hebben voor initiatieven zoals het platform
“Ca passe par ma commune” dat op 13 september nog een bewonersontmoeting organiseerde rond
de ontwikkeling van de gemeente, met duurzaamheid als voornaamste thema. Ik ben ervan overtuigd dat de deelname en betrokkenheid van de bewoners aan de gestructureerde debatten van de
verenigingswereld de motor vormen van de democratie.

Woord

HET GEMEENTEHUIS

Andere diensten:
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u, donderdag
van 13u tot 16u

Raadshuis

Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02.412.68.06

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Léon Theodorstraat 204
1090 Jette
Tel. 02.421.65.00

OCMW

Natuurlijk moeten de bewoners niet beslissen in de plaats van de personen die verkozen werden
tijdens de verkiezingen. Wel moeten we in het beslissingsproces het belang van het debat en van
het samenleven voor ogen houden, aangezien deze de consistentie bepalen van de uiteindelijke
beslissing.

Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02.422.46.11
• Sociale dienst: 02.422.46.40

Dit vraagt echter heel wat inspanningen, aangezien men er tijd moet in investeren en men naar
de andere moet luisteren, ongeacht zijn overtuiging of de risico’s. Maar democratie verslijt enkel
als men ze niet gebruikt, klinkt het gezegde.

Sociaal woningbureau Jette

Hervé Doyen, uw volksvertegenwoordiger-burgemeester

Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90

Echo van de administratie



oktober 2008  Jette Info nr 157

3

Gemeentecheques om sportbeoefening
te stimuleren te Jette
U bent sportief, een inwoner van
Jette, senior of jonger dan 25 jaar?
Dan geeft de gemeente Jette u,
via sportcheques ter waarde van
20 €, een steuntje in de rug om uw
favoriete sport te beoefenen.
De heilzame werking van sport hoeft niet meer
worden aangetoond. Onze gemeente is hiervan
bewust en investeert al jarenlang in de verbetering
van haar sportinfrastructuren (denk ondermeer aan
de renovatie van de Omnisportzaal), in de bevordering van de sport bij jongeren, in de aanmoediging
van de senioren om meer aan sport te doen en in de
steun aan de sportclubs onder de vorm van het bal
“Nacht van de Jetse sporters” waarvan de opbrengst
naar de Jetse clubs gaat.

De gemeentelijke sportcheque, gelanceerd op
initiatief van de Schepen van Sport Benoît Gosselin,
staat helemaal in het teken van deze totaalvisie. De
cheque heeft een waarde van 20 € en richt zich naar
3 categorieën van Jettenaren: de gepensioneerden,
de jongeren tussen 6 en 18 jaar oud en de studenten
tussen de 18 en 25 jaar oud. Dit initiatief is een primeur want in tegenstelling tot de sportcheques, die
toegekend worden door de Franse Gemeenschap of
via de gemeenten en de OCMW’s, hoeft men enkel
inwoner te zijn van Jette en voor
1 jaar lid te worden van een sportclub naar keuze
(1 cheque per persoon per jaar) om de Jetse sportcheque te bekomen. Het inkomen van de rechthebbende speelt dus geen rol. Het gaat dus wel degelijk
om een sportcheque voor iedereen. Deze actie,
waarbij iedereen aangemoedigd wordt om aan sport
te doen, wordt niet gesponsord en is bijgevolg volledig ten laste van de gemeentebegroting voor een
jaarlijks bedrag van 15.000 €.

Indien u een gemeentelijke sportcheque wenst te
bekomen, vul dan het aanvraagformulier in dat u
vindt ofwel bij het onthaal van het Gemeentehuis
ofwel in de Sportdienst tijdens de normale openingsuren van het administratief centrum. U kan deze
sportcheque eveneens verkrijgen bij uw Jetse sportclub of in een Jetse sportinfrastructuur (de
Omnisportzaal, het sportcentrum Heymbosch, het
Koninklijk Atheneum van Jette). Overhandig dit
formulier nadien op het volgende adres:
Gemeentebestuur van Jette - Sportdienst Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette.

Leven te Jette 2008
Jette, een kweekvijver
voor kunstenaars
De leerlingen van het Koninklijk Technisch Atheneum (KTA) stonden
op 5 september in de spots, tijdens de uitreiking van de tentoonstellingswedstrijd “Leven te Jette 2008”.

Zin om een goede
daad te doen?
Eet chocolade!
De Belgische Multiple Sclerose
Liga organiseert elk jaar een verkoop van chocolade. De opbrengst
van deze actie dekt de helft van de
kosten van de Liga, vandaar het
belang van deze actie.
Zakjes van 4 repen artisanale
chocolade van Belgische makelij
worden te koop aangeboden bij het
onthaal van het Gemeentehuis van
Jette (Wemmelsesteenweg 100)
voor de prijs van 5 €.
Info:
Belgische Multiple Sclerose Liga 02.740.02.97 - www.ms-sep.be

Nadat de organisatie 6 jaar lang voor iedereen opengesteld werd, besloot het College van
Burgemeester en Schepenen dit jaar om de
leerlingen van de kunstrichting van het KTA
de kans te geven om met hun kunstwerk de
omslag van de jaarlijkse handelsgids te sieren,
net als de affiche van de Jetse jaarmarkt. De
binnengeleverde werken toonden een grote
maturiteit, ondanks de jonge leeftijd van hun
makers. Schepen van het Economisch Leven
Bernard Lacroix overhandigde de 1ste prijs
aan Mathias Huysmans, die laureaat werd van
de 7de editie van de wedstrijd “Leven te
Jette”, waarbij ook de andere jonge deelnemers en hun leerkrachten welgemeende felicitaties mochten ontvangen. Het
KTA kreeg ook een prijs voor de deelname van het lerarenkorps
aan deze wedstrijd, die georganiseerd werd in samenwerking
met de vzw Handel en Jaarlijkse Jetse Markt, voorgezeten door
Yves Putzeys. Er wordt heel wat aandacht besteed aan de promotie van het culturele en artistieke leven in onze gemeente. Zo
kan het kunstinitiatief Artiestenparcours jaarlijks om een groeiend aantal kwalitatieve en originele deelnemers rekenen. De
deelname van de kunstleerlingen aan deze wedstrijd “Leven te
Jette” bleek in elk geval een groot succes. Ook hier geldt “Jong
geleerd is oud gedaan”.
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Dossier: Week van de Lokale Democratie

Een stem voor de burger
Door haar deelname aan de “Europese week van de Lokale democratie” wil de gemeente Jette de burger centraal plaatsen in het
gemeentelijk debat. De Jettenaren worden er aan herinnerd dat er
verschillende manieren zijn om hun stem te laten horen bij de
gemeentelijke overheid.

D

e “Week van de lokale democratie” is een
Europees evenement dat jaarlijks gelijktijdig wordt georganiseerd door de plaatselijke overheden van de 47 lidstaten van de Europese
Raad. Dit initiatief steunt op drie doelstellingen: de
aanmoediging van de burger tot deelname aan het
plaatselijk beleid, de sensibilisering van de gemeenten en het versterken van de Europese gedachte in
de collectieve geest van de mensen.
De deelname van de burger is essentieel voor een
dynamische lokale democratie. Om echter op een
doeltreffende en verantwoorde manier deel te nemen
is er een zekere kennis nodig van de werking van de

gemeentelijke instanties. Wat is de rol van de
gemeenteraad? Wie stelt het College van
Burgemeester en Schepenen samen en welke zijn
haar bevoegdheden? Waartoe dienen de
Adviesraden, de gemengde organen waarin burgers
en politici elkaar ontmoeten en werken aan welbepaalde thema’s? En wat is de rol van het gemeentebestuur in dit alles?
Omdat burgerzin begint met een duidelijke kijk
op de werking van de overheden, stellen wij u deze
maand in de Jette Info de belangrijkste instanties
voor waarin de mandatarissen uw stem kunnen vertegenwoordigen.

De gemeenteraad
De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van onze
gemeente. Deze raad is op lokaal niveau te vergelijken met het
parlement op regionaal of federaal niveau. De gemeenteraad
regelt alles wat van gemeentelijk belang is.

Hoe kan u zich laten horen
binnen de gemeenteraad?
Er zijn verschillende mogelijkheden:
- U kan voor de directe methode kiezen en u
richten tot een gemeenteraadslid in uw buurt, tot
een schepen of zelfs rechtstreeks tot de burgemeester. De lokale verkozenen moeten de
bezorgdheden van de bewoners overbrengen tot
het college van burgemeester en schepenen. Een
kleine brief gericht aan een lid van de gemeenteraad vormt een goede oplossing. U vindt de
coördinaten van de gemeenteraadsleden op de
gemeentelijke website en in de brochure Leven
te Jette.

De bevoegdheden van de gemeenteraad kunnen opgedeeld worden in vier
grote luiken. Deze zitting beslist over reglementen en voorschriften (waaronder
de administratieve sancties), bepaalt de begroting en de rekeningen, legt de taksen en de heffingen vast en ontslaat of werft het gemeentepersoneel aan.
De werkingsmodaliteiten van de Jetse gemeenteraad zijn bepaald in de
Nieuwe Gemeentewet (die geldt voor alle 19 Brusselse gemeenten). In overeenkomst met de wet, bestaat onze gemeenteraad uit 35 vertegenwoordigers (verplicht gedomicilieerd in Jette), rechtstreeks verkozen voor een duur van 6 jaar.
De pariteit man-vrouw is niet verplicht zoals op de politieke lijsten die de partijen voorstellen aan de kiezers.

– 20 personen, die in de gemeente gedomicilieerd zijn, van 16 jaar of ouder, kunnen bij de
gemeenteraad een interpellatievraag voor het
college indienen. Deze interpellatie moet
betrekking hebben op een onderwerp van
gemeentelijk belang, mag niet enkel een exclusief belang hebben voor de betrokkenen en moet
in het Nederlands of in het Frans opgesteld worden. De interpellatie moet afgeleverd worden
aan de burgemeester of zijn vervanger –
Gemeentehuis – Wemmelsesteenweg 100 – 1090
Jette – minstens vijf dagen voordat de gemeenteraad plaatsvindt.

Wat is het gemeentelijk belang?
De gemeenteraad behandelt heel wat thema's. Zo is de raad verantwoordelijk voor het goede beheer van de lokale entiteit, net als voor de de rust van de
bewoners. Daarnaast is de gemeenteraad bevoegd voor de aanleg van wegen,
het onderhoud van de openbare ruimte, het bedrag van de boete voor sluikstorten, de organisatie van opvangstructuur voor het jonge kind of de benoeming
van het onderwijzend personeel. Deze vergadering moet ook de reinheid en de
veiligheid in de gemeente verzekeren, door reglementen goed te keuren en via
het Politiereglement.
Alles wat het leven binnen de gemeente betreft (van de zones 30 tot het
Artiestenparcours) resulteert in genomen beslissingen, op basis van voorstellen
van het College van Burgemeester. De gemeenteraad, bestaande uit de verkozen mannen en vrouwen, komt 1 woensdag per jaar samen om zich te buigen
over de thema's gelinkt aan het gemeenteleven.

Hoe kan u zich laten horen binnen het
gemeentebestuur?
U kan zich natuurlijk ook rechtstreeks tot het
gemeentebestuur richten. De verschillende diensten staan klaar om op uw vragen te antwoorden
of om u bij te staan. U kan het gemeentebestuur
contacteren op 02.423.12.11 of via mail op infojette@jette.irisnet.be

Dossier: Week van de Lokale Democratie
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Het college
Het college van burgemeester en schepenen vormt eigenlijk
de regering van de gemeente. De schepenen zijn eerst en
vooral gemeenteraadsleden. Ze worden verkozen door een
meerderheid binnen de gemeenteraad. Hun mandaat loopt
6 jaar. Het aantal schepenen varieert in functie van het aantal
inwoners van de gemeente. Jette telt er 8.
De bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen worden
wettelijk toegewezen. Hieronder vinden we ondermeer:
– de publicatie en de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad;
– het bestuur van de gemeentelijke instellingen;
– het beheer van de inkomsten, het bepalen van de uitgaven van de gemeente
en het toezicht op de boekhouding;
– de leiding over de gemeentewerken;
– het toekennen van bouw- en verkavelingsvergunningen;
– de juridische acties van de gemeente;
– het bestuur van de gemeente-eigendommen, net als het behoud van haar rechten;
– het onderhoud van de buurt- en waterwegen;
– het bijhouden van de registers van Burgerlijke Stand.
De burgemeester bekleedt een bijzondere plaats binnen het college. Hij
wordt niet verkozen door de gemeenteraad maar benoemd door de regering van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op voordracht van de gemeenteraad. De
burgemeester kan echter ook buiten de gemeenteraad worden aangewezen,
onder de kiezers van de gemeente van minstens 25 jaar oud. De burgemeester
beschikt over een bijzonder, dubbel statuut. Enerzijds is hij vertegenwoordiger
van de gemeente naar buiten toe en anderzijds vertegenwoordiger van de Staat
binnen de gemeente.
De burgemeester leidt de gemeenteraad en is de voorzitter van het college
van burgemeester en schepenen. Hij past de reglementen en voorschriften van
de gemeenteraad en van de college toe. De publicaties, aktes en briefwisseling
van de gemeente worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de gemeentesecretaris.
In de uitoefening van de taken van de administratieve politie, is de burgemeester ondermeer bijzonder bevoegd voor de openbare orde. Hiervoor is hij
lid van het politiecollege van de politiezone waarvan de gemeente deel uitmaakt.

De Adviesraden
De betrokkenen op het terrein en de verenigingswereld bij elkaar brengen rond verschillende thema’s en
complexe beslissingen. Dat is de bestaansreden van de
adviesraden.
De adviesraden worden opgericht door de gemeenteraad die de samenstelling en taken vastlegt. Het doel is dat ze adviezen geven, maatregelen voorstellen en de informatie verbeteren, telkens over de problemen of het thema waarvoor ze werden opgericht. Ze kunnen voorstellen opstellen waarover de
gemeenteraad zich moet uitspreken.
Deze adviesraden bestaan telkens uit 10 leden, aangevuld met de burgemeester, de bevoegde schepen en een verantwoordelijke ambtenaar. De leden
zijn personen die betrokken zijn bij de problematiek waarvoor de raad werd
opgericht. Zo is de Adviesraad voor Personen met een Handicap voornamelijk
samengesteld uit personen met een fysieke, zintuiglijk of mentale handicap, hun
wettelijke vertegenwoordigers, ouders van kinderen met een handicap en vertegenwoordigers van verenigingen op het terrein. Deze adviesraad moet de
Jettenaren die met een handicap kampen betrekken bij de aanpak van de problemen waarmee ze geconfronteerd worden, hun integratie binnen de bestaande acties bevorderen en sensibiliseringscampagnes voeren onder de bewoners,
studenten, handelaars,...
Momenteel telt de gemeente Jette 7 adviesraden: “Leefmilieu”, “Integratie
en Gelijke Kansen”, “Franstalige Jeugd”, “Mobiliteit”, “Personen met een
Handicap”, “Het Gezin en het Jonge Kind” en “Nederlandstalige Jeugd”.

Hoe zich laten horen binnen het college?
In tegenstelling tot de
gemeenteraad, zijn de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen niet openbaar. Enkel de beslissingen worden genoteerd in een pv. Dit
weerhoudt de leden van het college van burgemeester en schepenen er echter niet van om in
contact te treden met de
Jettenaren, ondermeer tijdens
hun permanenties.
Hervé Doyen
Burgemeester
Wettelijke bevoegdheden, Coördinatie
en algemene zaken, CPAS-toezicht,
Communicatie en Nieuwe technologieën,
Wijkcontracten, Veiligheid, Relaties met
het gewest en andere autoriteiten
Zitdag: elke maandag van 11u tot
12.30u, buiten de schoolvakantie, in zijn
kabinet (Wemmelsesteenweg 100 gelijkvloers) en na afspraak - tel.
02.423.12.19

Merry Hermanus
Schepen van Franstalig onderwijs,
Sociale zaken en Tewerkstelling
Permanentie: elke donderdag vanaf
17u in zijn kabinet (Wemmelsesteenweg
100- 1ste verdieping) en op afspraak - tel:
02.423.12.32

Christine Gallez
Schepen van Huisvesting, Mobiliteit,
Noord-zuidrelaties, Bescherming patrimonium, Energiebeheer en Duurzame
ontwikkeling
Zitdag: na afspraak in haar kabinet
(Wemmelsesteenweg 100 - 2de verdieping) - tel. 02.423.12.09

Benoît Gosselin
Schepen van Sport, Franstalige Jeugd
en Preventie
Zitdag: elke vrijdag van 18u tot 19u in

de
Omnisportzaal
(Graafschap
Jettelaan) en, buiten de schoolvakanties,
na
afspraak
in
zijn
kabinet
(Wemmelsesteenweg 100 - 1ste verdieping), elke 2de en 4de woensdag van de
maand, buiten de schoolvakanties, in
Taverne “Mercure” (Liebrechtlaan 76) tel. 02.423.12.05

Bernard Lacroix
Schepen van het Economisch Leven
en Animaties
Zitdag: elke dinsdag van 16u tot 17u,
buiten de schoolvakanties, in zijn kabinet
(Wemmelsesteenweg 100 - 1ste verdieping) en op afspraak - tel. 02.423.12.08

Claire Vandevivere
Ambtenaar van Burgerlijke stand,
Schepen van Demografie, Leefmilieu en
reinheid, Het jonge kind en Gezinnen,
Gelijkheid der kansen en Integratie
Zitdag: op afspraak in haar kabinet
(Wemmelsesteenweg 100 - 2de verdieping) - tel. 02/423.12.05

Brigitte De Pauw
Schepen van Personeel, Vlaamse
Gemeenschap,
Nederlandstalig
Onderwijs en Erediensten
Zitdag: op afspraak in haar kabinet
(Wemmelsesteenweg 100 - 1ste verdieping) - tel. 02.423.12.08

Paul Leroy
Schepen van Stedenbouw, Franse
gemeenschap, Beheer biculturele infrastructuur en Gezondheid
Zitdag: op afspraak in zijn kabinet
(Wemmelsesteenweg 100 - 2de verdieping) - tel. 02.423.12.03

Jean-Louis Pirottin
Schepen van Financiën, Openbare
Ruimte en Kwaliteit
Zitdag: elke donderdag van 18u tot
19u, buiten de schoolvakanties, of na
afspraak
in
zijn
kabinet
(Wemmelsesteenweg - 2de verdieping) tel. 02.423.12.03

Hoe zich laten horen binnen de adviesraden?
Adviesraad “Leefmilieu” - 02.423.13.60 - (Ilse Desmet)
Adviesraad “Integratie en Gelijke Kansen” - 02.423.13.83 (Nils Lambremont)
Adviesraad “Franstalige Jeugd” - 02.423.12.46 - (Bruno Van Schoorisse)
Adviesraad “Mobiliteit” - 02.422.31.08 (Philippe Caudron)
Adviesraad “Personen met een Handicap” - 02.422.31.80 (Anne-Marie Geeurickx)
Adviesraad “Het Gezin en het Jonge Kind” - 02.422.31.35 (Anne Meert)
Adviesraad “Nederlandstalige Jeugd” - 02.423.13.70 (Sam Buysschaert)
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Mobiliteit & Verkeersveiligheid

Snelheid is moordend !
Van 1 tot 31 oktober organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een
informatie- en sensibiliseringscampagne gericht op overdreven of onaangepaste
snelheid in de stad. Met het thema “Snel rijden doodt” wil deze campagne de
aandacht vestigen op de soms dramatische gevolgen van het onverantwoord
gedrag van vele bestuurders.
Hoe sneller men rijdt, hoe groter de kans is op
een ongeval en hoe zwaarder de gevolgen. Het is
dan ook noodzakelijk om de snelheid aan te passen
aan de omstandigheden: de staat van de weg, de
weersomstandigheden, de lading van de auto, de
verkeersdrukte, de nabijheid van zwakke weggebruikers, enz. Een veilige snelheid is deze welke met
al die factoren rekening houdt. Ze kan dus lager zijn
dan de maximale toegelaten snelheid.

Ter herinnering:
de maximale snelheden in Brussel

30

• Algemene regel: 50km/u
• Zone 30: de gemeenten hebben de mogelijkheid om
zones te creëren waar de snelheid beperkt wordt tot
30km/u (omgeving van scholen, woonwijken,...) - de zone
30 wordt aangegeven door een specifieke signalisatie

• Uitzonderingen: bij weggedeelten waar een
lagere of hogere snelheid wordt opgelegd of toegelaten door wegmarkeringen, geldt de specifieke
snelheidsbeperking altijd tot aan het volgende kruispunt, tenzij dit anders wordt aangegeven.
In de agglomeratie kost een snelheidsovertreding
van 1 tot 10km /u 50 € en bij elke bijkomende km/u
komt er 10 € bovenop. De zes politiezones en het
Parket sluiten zich bij deze campagne aan. Er zullen
verscherpte politiecontroles plaatsvinden tijdens de
maand oktober en het Parket zal bijzondere aandacht
besteden aan de opvolging van deze dossiers.
Meer info over de gevaren van overdreven snelheid
en de strafmaatregelen, vindt u in de folder
«Te snel...te laat» van de BIVV op www.bivv.be.

Klik je vast, ook achterin
Het Belgisch instituut voor Verkeersveiligheid
(BIVV) lanceert tot eind oktober een nieuwe campagne op onze wegen. Het doel van deze campagne
is het dragen van de veiligheidsgordel achterin te stimuleren, zowel bij groot als bij klein. Het “vastklikken” moet een gewoonte worden voor ieder van
ons.

Alle info over de campagne
en het dragen van de veiligheidsgordel
vindt u op de site: www.klikvast.be

De campagne wil iedereen overtuigen dat de gordel
achterin even belangrijk is als voorin. Zo loopt een
passagier, die geen gordel draagt, bij een botsing 5
keer meer risico om te sterven, of hij nu voorin of
achteraan zit. Al bij een snelheid van... 20km per uur
kan een botsing de dood tot gevolg hebben!
Het enige verschil is dat passagiers die achterin hun
gordel niet dragen ook de personen voorin in gevaar
brengen. Uit een studie blijkt dat 80% van het aantal geregistreerde doden bij passagiers die voorin
zaten, had kunnen vermeden worden indien de passagiers achterin hun gordel hadden vastgeklikt.

Opgelet voor de tram
Elke dag opnieuw worden de trambestuurders geconfronteerd met de
onvoorzichtigheid van de voetgangers, fietsers en autobestuurders die, overtuigd van hun goed recht, hun de weg afsnijden. Het ongeluk in Jette eind
september, toont aan dat slechts weinig mensen weten dat de tram altijd
voorrang heeft, zelfs op voetgangers en zelfs als deze zich op een beveiligde
doorgang bevinden.
Om deze belangrijke, maar onvoldoende gekende regel te herhalen voor
het grote publiek, voert de MIVB een nieuwe sensibiliseringscampagne.
Deze campagne, die vanaf de maand september wordt gevoerd met de steun
van het Belgisch Instituut voor Veilig Wegverkeer (BIVV), voorziet affiches
op de flanken van MIVB-voertuigen en aan de haltes. Een folder die de
regel verduidelijkt werd verspreid over het hele net. De voorrang van de
trams op de andere weggebruikers komt er in aan bod maar ook de gedragsregels die moeten in acht genomen worden voor een betere verstandhouding in het openbaar vervoer.
Info: MIVB - 070.23.2000 - www.mivb.be

Sommige mensen denken bij een ongeval immers in
staat te zijn om zichzelf of een kind te beschermen
zonder de hulp van een gordel. Nochtans oefent een
botsing, zelfs bij een relatief lage snelheid, een enorme kracht uit op de inzittenden. Bij een snelheid van
50km per uur bijvoorbeeld, stemt de kracht van de
schok overeen met een impact van 35 maal het
gewicht van de persoon.
De campagne van de BIVV hoopt via affiches en
een tv spot het verantwoordelijkheidsbesef bij de
passagiers achterin te vergroten. Doelgerichte acties
zijn eveneens gepland in de scholen en de kinderdagverblijven en de bestuurders krijgen een sleutelhanger “De gordel, ‘t is zo gebeurd“, die samen met
een informatiefolder zal worden overhandigd.

Het aantal verkeersdoden
daalt
Uit de maandelijkse barometer van het
Observatorium voor Verkeersveiligheid blijkt dat er
sinds begin maart 2008 een forse daling genoteerd
werd van het aantal verkeersdoden. Deze daling
volgde op een maandenlange periode van stagnatie.
Op jaarbasis is het aantal doden in België teruggeschroefd met 6,7 %. Het aantal ter plaatse overleden
personen viel terug van 972 naar 907, wat het laagste cijfer is sinds de beginperiode van de barometer
voor Verkeersveiligheid in september 2004. Het
aantal ongevallen met lichamelijke schade daarentegen, blijft hangen rond de 50.000 per jaar.
Het is aangewezen om nu af te wachten of toekomstige barometers deze positieve tendens zullen
bevestigen. Een grotere bewustwording ingevolge
een grotere media-aandacht voor de verkeersproblematiek, verscherpte controles en een beperking
van de gemiddelde snelheid zijn wellicht allemaal
factoren die een invloed hebben op deze daling.

Mobiliteit & Verkeersveiligheid
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Zonder wagen,
maar niet zonder te bewegen
Op 21 september sloot het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest haar territorium, goed voor 161 km2, af voor alle
motorverkeer. De aanleiding was de 7de editie van de
autoloze zondag. Bij de lancering van deze actie in 2002,
was dit de meest ambitieuze “autoloze” actie die ooit georganiseerd was in het kader van de Europese week van de
mobiliteit. Sindsdien werd er een lange en indrukwekkende
weg afgelegd.

Omnibus 9
Als inleiding op de week van de
mobiliteit die plaatsvond van 16 tot
22 september, organiseerden de
Jetse fietsers van Vélofiets@jette de
actie “Omnibus 9”. Op dinsdagochtend 16 september, hielden de fietsers halt aan de woning van de leden
van het College van Burgemeester
en Schepenen en escorteerden ze in
alle veiligheid naar het Gemeentehuis waar de wekelijkse vergadering
van het College plaatsvond. Naar
aanleiding van dit initiatief werden
er negen fietserseisen overhandigd
aan de Jetse mandatarissen.

D

aar waar er in 2002 nog heel wat negatieve en verontwaardigde reacties volgden, vormt de autoloze
zondag tegenwoordig een groot feest in een
gemoedelijke sfeer. De verschillende bewonersprojecten
rond duurzame mobiliteit, de vele acties georganiseerd in
de 19 gemeenten, de mogelijkheid voor de bewoners om
de openbare ruimte in te nemen en het gratis MIVB-netwerk vormen de voornaamste ingrediënten van deze unieke cocktail. Het grote publiek blijkt deze mix erg te smaken want ook de editie 2008 bracht weer een enorme massa op de been. “Naast de verschillende activiteiten, blijft
het doel van deze dag om de mensen te laten nadenken
over hun vervoersmiddelen”, verduidelijkt Schepen van
Mobiliteit Christine Gallez.
Het autoverkeer was in alle 19 gemeenten verboden op 21
september. Enkel de hulpvoertuigen, taxi's en auto's met
een derogatie mochten de baan op, tegen een beperkte
snelheid. De gemeente Jette leverde 579 derogaties af, een

cijfer dat steeds daalt (in 2007 werd er een 700-tal afgeleverd en zowat 800 in 2006).
De voetgangers en fietsers genoten opnieuw zichtbaar van
de straten die bevrijd waren van het autoverkeer. In die
mate dat ze soms vergaten dat de wegcode nog steeds
bleef gelden. Ook nu weer merkten de politiediensten heel
wat gevaarlijk gedrag op, bij jong en oud. In Jette werden
de verkeerslichten gelukkig wel nog gerespecteerd, werd
er nog op het voetpad gewandeld of rechts gefietst.
Tijdens deze autoloze zondag, was het drummen op de
zondagsmarkt, het kloppend hart van het economisch
leven in Jette. De reacties van de marktkramers bleven
echter gemengd. “Veel nieuwsgierigen maar weinig mensen kopen”, betreuren ze. Voor het overige was er in elke
Jetse wijk wel iets te beleven. Een lekker etentje met de
buren, kinderspelen, een fietswandeling,... En dat alles
onder een stralende zon. Wat kan men nog meer vragen?

Eenvoud en plezier op het programma van Jette Dorp
Er hing een plattelandsfeer op de OLV van Lourdeslaan in de Berréstraat, naar aanleiding van de
autoloze zondag. Met de medewerking van de bewoners en de steun van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, organiseerde onze gemeente de actie Jette Dorp. Een ontspanningsruimte werd ingericht op het voorplein van de OLV van Lourdeskerk, bedekt met een grasperk en uitgerust met hangmatten. De Tai Chi-school gaf een demonstratie weg van hun discipline die draait
rond stressbeheersing en ontspanning in de actie.
Doorheen deze dag, viel er heel wat te beleven voor klein en groot. Straatanimatie, een folkbal
voor de kinderen, een sprookjesvertelster, een goochelaar,... De nadruk lag op de duurzame ontwikkeling via workshops die de biodiversiteit promootten, een bar met drank uit eerlijke handel,
kleine restauratie uit de wereldkeuken en een informatiestand over zachte mobiliteit. De seizoensgroenten kwamen ook aan bod in de moestuin van Jette Dorp. Aan het einde van deze dag, om
alle verspilling te vermijden, werden de groenten aan de voedselbank geschonken, terwijl het grasveld verplaatst werd naar de Serkeynstraat waar ze haar definitieve bestemming vond.

Winkelen per fiets, perfect!
Voor het vijfde opeenvolgende jaar organiseren de Fietserbond Brussel en GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens de actie
“Winkelen per fiets, perfect!” in een tiental Brusselse gemeenten, waaronder Jette, nog tot 17 oktober 2008. De ideale
gelegenheid om de fiets te (her)ontdekken als geschikt vervoersmiddel om z’n boodschappen te doen.
Het principe van de actie is eenvoudig: elke keer u met uw fiets een aankoop doet bij een deelnemende winkelier,
plaatst deze een stempel op uw deelnemingskaart. Eens deze volledig is, deponeert u uw kaart in de urne die u bij elke
deelnemende handelaar vindt. De winnaars worden uitgeloot en ontvangen een aankoopbon voor fietsmateriaal.
De deelnemende handelszaken herkent u aan de stickers op hun uitstalraam of aan het logo op de weg.
Meer info: www.gracq.org/winkelen
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Jeugd & Onderwijs

Intervalle Jette strijdt tegen het
vroegtijdig verlaten van de school
Een gepaste oplossing op maat vinden voor wie geconfronteerd wordt
met moeilijkheden die in verband staan met de schooltijd: dat is de
opdracht van Interval Jette, de nieuwe gemeentelijke cel tegen schoolverzuim die eind 2007 werd opgericht en deel uitmaakt van de dienst
Preventie. Een leerling met twijfels, met problemen thuis of een school die
haar studenten meer wil steunen: Interval staat iedereen bij met goede
raad en gerichte acties.
In 2007 beschikt bijna 41% van de werklozen in
België niet over een diploma hoger secundair
onderwijs. Volgens de cijfers van Eurostat ligt het
percentage van werkloze jongeren rond de 35%,
wat ruim hoger is dan het Belgische gemiddelde
(20,5%) en het Europese gemiddelde (17,2%).
Deze alarmerende cijfers worden vaak toegeschreven aan een lage scholing. Bijna 26% van de volwassenen tussen 20 en 24 jaar oud hebben het hoger
secundair onderwijs niet beëindigd.

Leerlingen, gezinnen en scholen
als doelgroep
Het opleidingsniveau is nauw verweven met de
arbeidsmogelijkheden. In onze huidige maatschappij vol onzekerheden en met een daling van de
koopkracht is er een ontegensprekelijke link tussen
enerzijds studies en job, en anderzijds tussen job,
salaris en redelijke levensomstandigheden. De jongeren verlaten echter de school vooraleer ze een
opleidingsniveau hebben bereikt die hen de mogelijkheid geeft om hun levensplannen waar te kunnen maken, welke die ook moge zijn.
Hoewel deze jongeren slechts een minderheid
uitmaken van alle schoolplichtige kinderen, wil het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze problematiek
toch adequaat aanpakken. De 19 Brusselse gemeenten kregen de mogelijkheid om een cel op te richten
tegen het vroegtijdig verlaten van de school of om
de bestaande voorzieningen te versterken.
Interval Jette stelt dan ook voor om op een globale manier de jongeren (en hun familie) uit
Nederlandstalige en Franstalige scholen bij te staan,
die vroegtijdig de school dreigen te verlaten zoals
na opzettelijk verzuim, het zakken voor een examen, gebrek aan interesse,... Hierbij zullen niet
alleen de problemen op school aandacht krijgen
maar ook de moeilijkheden op familiaal en sociaal
niveau die er aan de basis van liggen. Of het nu gaat
om het verlenen van steun bij het zoeken naar een
geschikte school, het bespreken van de mogelijke
beroepsprocedures, het verstrekken van informatie
of dienst doen als bemiddelaar, de ploeg van
Interval Jette zoekt voor iedere jongere een oplossing op maat. De persoonlijke opvolging gebeurt in
alle discretie en is kosteloos. Bovendien biedt de
dienst eveneens een bemiddeling aan in het geval
van communicatieproblemen tussen school en familie en zal Interval ook deelnemen aan of starten met
preventieplannen.
Deze ploeg werkt uiteraard in samenwerking
met andere instanties die zich eveneens met de
jeugd bezig houden: verenigingen, het lerarenkorps,
de PMS-centra en de verschillende diensten van de
gemeentelijke Preventieploeg, waaronder de
Jeugdactie/animatie.

Inlichtingen:
Interval Jette - de Smet de Naeyerlaan 196
Intervalle.jette@skynet.be
02.420.77.50
Permanentie: op woensdag en vrijdag van 15u tot 18u
Onderhoud na afspraak op telefoonnummer:
02.420.77.50, waar u wenst: op kantoor, thuis of in
een openbare omgeving.

Tewerkstelling



Het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap
van Jette (PWA)
Verschillende instellingen werken rond tewerkstelling. Een van hen is
het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap dat een vermeldenswaardig
werk verricht, dicht bij de bewoners.
Een lokale tewerkstellingspolitiek vormt reeds
lang een onderdeel van het antwoord op de tewerkstellingsproblemen van laaggeschoolden, het voornaamste doelpubliek van het PWA. De oprichting
van deze plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en van het systeem van de dienstencheques helpt
deze mensen bij hun socio-professionele integratie.

arbeidsmarkt te krijgen. Werkloosheid heeft niet
alleen financiële gevolgen, dit kan ook sociale uitsluiting, gebrek aan zelfrespect, een gevoel van nutteloosheid,... met zich meebrengen. Een werkloze
die zich via het PWA inzet verbetert niet alleen zijn
financiële situatie, maar ook zijn sociale contacten,
zijn eigenwaarde,...

Drie doelstellingen

Het derde doel tenslotte is de strijd tegen het
zwartwerk. Het PWA-werk verzekert dat de taken
aangegeven worden en neemt de plaats in van werk
uit het informele werkcircuit.

Het PWA biedt een antwoord op verschillende
behoeften waaraan de gewone arbeidsmarkt niet of
nauwelijks tegemoet komt. Enerzijds activiteiten
voor gezinnen zoals huishoudwerk, tuinieren,
koken. Anderzijds deze met een collectief karakter
zoals culturele, sociale- of onderwijsactiviteiten.
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U doet de was.
Wij doen de strijk.
U hebt het moeilijk om uw linnen naar onze
strijkwinkel te brengen?
Wij lossen dit op voor u!
Vanaf nu is het mogelijk om uw linnen thuis te
laten afhalen en terug te bezorgen.
Het volstaat om een afspraak te maken via het
P.W.A. van Jette op het volgende nummer:
02/421 65 00

Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap
van Jette
Leon Theodorstraat, 204
1090 Jette
Fax: 02/421 65 09
E-mail: info@werkwinkeljette.be
www.werkwinkeljette.be

Meer info:
PWA Jette - Léon Theodorstraat 204 Een tweede luik van de taken van het PWA is om tel: 02.421.65.06 - info@ale-pwa-jette.be

te trachten de langdurig werklozen opnieuw op de

Openingsuren: elke werkdag van 8.30u tot 17u

De tewerkstellingsadviseur is er voor u
U bent werkzoekende, student, werknemer,
werkgever, handelaar, zelfstandige?
U bent op zoek naar informatie over
tewerkstelling, vormingen, professionele
oriëntatie, tips voor sollicitatiegesprekken,
het opstarten van een eigen zaak?
Er bestaan reeds een hele reeks diensten,
maar u weet niet meteen waar zoeken. Om uw
weg te vinden binnen dit ruime aanbod, kan u
een beroep doen op de tewerkstellingsadviseur
die op al uw vragen een antwoord biedt.
Catherine Lepièce
workinjette@jette.irisnet.be - 02.422.31.13
Permanentie op woensdag
van 9u tot 12.30u
Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette
(Lokaal E.2.2, in het bijgebouw van het
Gemeentehuis)
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Leefmilieu

Waarheen met jouw hinderlijke voorwerpen?
Een nieuw salon, vernieuwingswerken in de woning, de lenteschoonmaak,... We worden regelmatig geconfronteerd met hinderlijke voorwerpen
die we kwijt willen. In overleg met het
gemeentebestuur en Schepen van
Reinheid Claire Vandevivere, stelt het
gewestelijk agentschap Net Brussel
twee oplossingen voor aan de
Jettenaren om hun zinloos geworden
objecten kwijt te geraken. U kan deze
voorwerpen zelf naar het gewestelijke
containerpark brengen of ze thuis
laten ophalen.
Twee gewestelijke containerparken
Het agentschap Net Brussel beheert
twee containerparken voor particulieren, handelaars, ambachtslui en kleine
ondernemingen. Het containerpark
Noord (Rupelstraat in 1000 Brussel,
vlakbij de Van Praetbrug, langs het
kanaal) ligt het dichtst in de buurt van
onze gemeente. Het containerpark

Afval

D

e gemeente en het
gewest slaan de
handen in mekaar
om het afval in het
Brusselse zoveel mogelijk
te beperken. Naast de traditionele ophaling van het
huisvuil, zijn er nog verschillende voorzieningen
om uw afval kwijt te geraken. Zowel voor het groenafval, voor klein chemisch
afval, voor hinderlijke
voorwerpen als voor lege
inktpatronen zijn er verschillende mogelijkheden
gecreëerd waar u met dit
afval terecht kan.
Indien iedereen zijn
steentje bijdraagt voor een
selectieve afvalophaling,
zijn we op weg naar een
gezond(er)
leefmilieu.

Zuid is gevestigd op de Brits Tweede
Legerlaan in 1190 Vorst. Deze
gewestelijke containerparken zijn toegankelijk van dinsdag tot zaterdag van
9u tot 16u (toegang tot 15.45u).
Particulieren kunnen gratis 2m3
grofvuil per dag afleveren (metaal,
karton, elektronische huishoudtoestellen, batterijen, verpakking, glas, meubels). Boven deze gratis 2m3 wordt er
een betaling van 100 € gevraagd.
Sommige materialen of objecten kunnen in gelimiteerde hoeveelheden gratis afgeleverd worden (houtsnippers,
verf, chemische producten, batterij,
neon, banden). Ook met bouw- en
afbraakafval (chassis, gootstenen, rolluiken, marmer, balken,...) kan u in het
containerpark terecht, weliswaar tegen
betaling. De hinderlijke voorwerpen
die u in het containerpark kwijt wil,
moeten gesorteerd zijn of kunnen
anders geweigerd worden.

En de ophaling aan huis?
Uw
hinderlijke
voorwerpen
kunnen aan huis opgehaald worden.
Hiervoor volstaat het om
een afspraak
te
maken
met Net

Brussel op het gratis
nummer 0800.987.81. De voorwerpen
moeten op het juiste moment op het
voetpad geplaatst worden en er moet
iemand aanwezig zijn op het moment
van de ophaling. De Brusselse gezinnen kunnen gratis 2m3 hinderlijke
voorwerpen laten ophalen per 6
maanden. Vervolgens is het tarief

vastgelegd op 19 € per bijkomende
m2. Tijdens de winter kan deze ophaling ook plaatsvinden op zondagnamiddag vanaf 14u, enkel na voorafgaande afspraak met Net Brussel. De
hervatting van deze ophaling op
zondag (in plaats van de ophaling van groenafval) is nog niet
bekend. Van zodra we hierover meer nieuws hebben
informeren we u hierover in
het volgend nummer van
Jette Info.
Tenslotte werd er dit jaar
door Net Brussel een grote ophalingscampagne van grofvuil georganiseerd.
Deze campagne kende heel wat succes
in Jette. Hopelijk wordt deze actie volgend jaar herhaald. Ook hierover kan
u op de hoogte blijven via Jette Info.
Verdere inlichtingen: Agentschap
Net Brussel - 0800.987.87 www.netbrussel.be

Groenafval

Grofvuil

Inktpatronen en gsm’s

OPHALING GEWEST.
Het
Gewest organiseert tijdens de zomermaanden op zondagnamiddag een
wekelijkse ophaling van groenafval.
Deze ophalingen vinden plaats vanaf
14u. U verzamelt uw tuinafval in de
groene zakken, takken worden in bundels naast de zakken geplaatst. Deze
ophaling van groenafval op zondagnamiddag door het gewest werd hervat in de lente 2008.

GEWESTELIJKE CONTAINERPARKEN.

U kan uw lege inktpatronen en
oude gsm’s deponeren in de kartonnen
ophaaldozen die u vindt in de gemeentelijke infrastructuur: het gemeentehuis, de Nederlandstalige en
Franstalige bibliotheek op het
Kardinaal Mercierplein, bibliotheek
de Naeyer, de dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120), de omnisportzaal
(Graafschap Jettelaan 1), de gemeentelijke kinderopvang (Lecharlierlaan
86). Deze inktpatronen en gsm’s worden gerecycleerd ten voordele van
Radio Bobo dat zieke kinderen
bezoekt in hospitalen, waaronder het
kinderhospitaal.

BEPLANTINGSDIENST.
Met
takken (met een maximumdiameter
van 7cm), ander groen afval en klein
chemisch afval kan u het hele jaar
terecht bij de dienst Beplantingen
(gemeentelijke serres - Laarbeeklaan
120) elke dinsdag en donderdag van 9
tot 12u en op zaterdag van 9 tot 14u.
Het groenafval wordt beheerd via een
kaartsysteem met barcode. Deze kaart
identificeert de gebruiker. Het volume
van het afval wordt bepaald door de
beambte en desgevallend wordt de
rekening opgestuurd naar de gebruiker. Tarief voor Jetse particulieren:
2 m3 gratis per jaar, 5 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief Jetse tuinondernemingen: 12,50 €/m3. Tarief niet-Jetse particulieren: 12,50 €/m3. Tarief nietJetse ondernemingen: 25 €/m3.

Zie hierboven.
OPHALING DOOR
NET BRUSSEL.
Zie hierboven.

Klein chemisch afval
MOBIELE GROENE PLEKJES.
Het chemisch afval bevat vaak stoffen
die het leefmilieu schade kunnen toebrengen en vraagt dus om een specifieke behandeling. Breng uw huishoudelijk chemisch afval naar de
gemeentelijke Groene Plekjes (Dienst
Beplantingen) of naar de mobiele
Groene Plekjes (voertuigen van Net
Brussel). Opgelet! De groene plekjes
aanvaarden geen medicatie. Hiermee
moet u bij uw apotheker terecht.

De kalender van de mobiele
Groene Plekjes in Jette voor de
maanden oktober en november
2008:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de
maand) op 13 oktober en 10
november van 17.15u tot 18.15u.
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de
maand) op 27 oktober en 24
november van 18.30u tot 19.30u.

Graffiti
De gemeentelijke graffiti-ploeg
komt op aanvraag gratis de graffiti
weghalen van uw woning, garagepoort
of muur. Deze ploeg beschikt over het
nodige materiaal om de graffiti op een
professionele manier weg te halen
zonder sporen na te laten. De graffiti
kan echter niet weggehaald worden
van op een geschilderde oppervlakte
of van op een ondergrond die geen reiniging onder hoge druk of met een bijtend middel verdraagt.
De eigenaars die een beroep willen
doen op de graffiti-ploeg sluiten een
akkoord met de gemeente. De eigenaars die géén beroep doen op deze
gratis dienst om hun graffiti weg te
laten halen riskeren dan weer een
gemeentetaks van 52 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck 02.478.09.62.

Handel & Woonomgeving
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Nieuwe terrassen voor de horeca
op het Spiegelplein
Om de Spiegelwijk te heropwaarderen, heeft de Jetse antenne Atrium met een
aanzienlijk aantal partners een handvest opgesteld waarbij de uitbaters van de cafés
en de restaurants op het Koningin Astridplein uitgenodigd worden om hun terrassen
op elkaar af te stemmen, via het terrasmeubilair. Zes uitbaters hebben dit handvest
ondertekend en willen zich hiermee inzetten om de toegankelijkheid tot hun terras
te verbeteren voor personen met een beperkte mobiliteit. Zoals het hoort, werd dit
project op 29 augustus 2008 ingehuldigd door Burgemeester Hervé Doyen en
Schepen van het Economisch leven Bernard Lacroix, in aanwezigheid van enkele
gemeenteraadsleden.

Het eindresultaat is een duurzaam project,
toegankelijk voor personen met een handicap
en aangenaam voor iedereen

Nieuwe handelszaken
in Jette
Maandelijks stellen we in Jette Info de nieuwe
handelszaken voor die in Jette de deuren openden
voor. In de Timmermansstraat kan u voortaan uw
honger stillen bij l’Ile du Soleil, modebewuste kledij kopen bij Cipria of op zoek gaan naar oude
postkaarten bij Grenier de Spirou. In de Tuinen
van Jette ging op het Jean-Louis Thysplein een
GB Express open en Calqu’, de winkel voor
teken- en schildergerief, verhuisde van de
Lakenselaan naar de Leopold I-straat.
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette en
u wil dit kenbaar maken via Jette Info? Laat het
ons weten via communicatie.1090@jette.irisnet.be.
Nieuw in Jette sinds september 2008
- Cipria
Kledij "Guess"
Timmermansstraat 17
open van dinsdag tot zondag van 10u tot 18u
tel: 0476.67.70.83
- Ile du Soleil
Salades / sandwiches, kleine warme of koude
restauratie om mee te nemen
Timmermansstraat 36
open van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u
en op zondag van 9u tot 15u. Gesloten op zaterdag
- Le grenier de Spirou
Postkaarten, gravures, oud huishoudlinnen en
tweedehandskledij
Timmermansstraat 42
open dinsdag en woensdag van 12u tot 18u en
op zondag van 10u tot 15u
- Calqu’
Teken-, schilder- en grafische kunstengerief
nieuw adres: Leopold I-straat 414
tel: 02.427.13.35
- GB Express
Minisupermarkt
Jean-Louis Thysplein 1-4
Open van 7u tot 20u, op zondag van 8u tot 18u
tel: 02.660.17.92

Het Koningin Astridplein is het kloppend hart
van het Jetse handelsleven in het centrum van Jette.
De vele winkels rond het plein en de toegankelijkheid ervan maken dat we mogen spreken van het
zenuwcentrum van de gemeente. Er is een rijk aanbod van winkels als van horecazaken.
Het project om de terrassen te valoriseren en te
harmoniseren, dat in het kader van het wijkcontract
door de antenne Atrium Jette gelanceerd werd in
november 2007, wil het centrum nog aantrekkelijker
te maken. Dit project geeft aan de handelszaken de
mogelijkheid om te genieten van een aanzienlijke
financiële steun (60% subsidies van het Gewest). De
overige kosten zijn ten laste van de uitbater. Het
gaat om de vervanging van het meubilair, de versiering van de terrassen, waarbij 5 hoofdlijnen worden
gevolgd: de stedenbouwkundige harmonisatie,
duurzame ontwikkeling, toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit, de reinheid en
de bezetting van de openbare ruimte.
Deze harmonisatie betekent evenwel niet dat de

6 handelszaken, die zich voor dat project met
Atrium hebben verenigd, voortaan allemaal
gelijkaardige terrassen en gevels zullen hebben. De
inspanningen van de Jetse antenne Atrium richten
zich namelijk op een harmonieus evenwicht tussen
cafés, restaurants en tavernes, zonder daarbij de
eigenheid op te geven. Niemand zou namelijk wensen dat de kleur van de zonneschermen, de stoelen,
de tafels,... identiek is op elk terras. Bovendien is na
rijp overleg met de Adviesraad voor Personen met
een Handicap de weg geëffend om het comfort te
verbeteren van de personen met een beperkte mobiliteit.
Het project is het resultaat van een nauwe en
geslaagde samenwerking tussen Atrium Jette, de
gemeente Jette, het Wijkcontract “Hart van JetteCarton de Wiart”, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, het Gewestelijk Secretariaat voor
Stedelijke Ontwikkeling (GSSO), de Adviesraad
voor Personen met een Handicap (APH), de vereniging van handelaars Shopping Jette en vooral de uitbaters van de betrokken handelszaken.

Duurzaam wonen in Brussel
Cyclus lezingen
In de loop van de maanden oktober en november 2008, organiseren de Stadswinkel en de vzw ABEA
een cyclus lezingen rond duurzaam wonen in Brussel. Deze gratis lezingen vinden plaats in de SintGorikshallen in centrum Brussel. Ze zullen ondermeer handelen over renovatie van de woning, energiebesparingen, onderhoud van het architecturale patrimonium en ecoconstructie.
Gratis toegang maar reserveren is wenselijk, gezien het aantal plaatsen beperkt is. Inschrijven kan per
mail info@curbain.be of per telefoon op 02.227.42.52. U kan de dag voor elke lezing de slides downloaden
op de internetsite van de Stadswinkel: www.curbain.be.
MET DE STEUN VAN HET LEEFMILIEU BRUSSEL-BIM EN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EN
IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTE JETTE.
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Ouderenmis(be)handeling
Zwijgen biedt geen uitkomst!
Wat is ouderenmis(be)handeling?

U heeft misschien al van
de problematiek gehoord.
Het is een gegeven waar
een deel van onze ouderen spijtig genoeg mee
geconfronteerd worden.
Een thuis zou een veilige
plaats moeten bieden
waar men geborgenheid
voelt. Dit is echter niet
altijd zo. Ouderen worden
soms onvoldoende respectvol en menswaardig
behandeld.

Onder mishandeling van een ouder
persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaat men al het handelen of nalaten
van handelen van al diegenen die in
een persoonlijke en/of professionele
relatie met de oudere staan, waardoor
de oudere persoon (herhaaldelijk)
lichamelijke en/of psychische en/of
materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de
kant van de oudere sprake is van een
vorm van gedeeltelijke of volledige
afhankelijkheid.
Zoals wordt aangegeven door de
definitie
kan
ouderenmis(be)handeling verschillende vormen
aannemen. Zo onderscheidt men:
- Fysieke mis(be)handeling (slaan,
vastbinden,…)
- Psychische mis(be)handeling (vernederen, intimideren,…)
- Verwaarlozing (geen aangepaste
voeding geven, te weinig medische
zorgen,…)
- Financiële uitbuiting (verplichten
tot het geven van volmachten, giften
eisen, misbruik maken van goedgelovigheid,…)
- Seksueel misbruik (aanranding,
exhibitionisme, zich onnodig vaak
moeten uitkleden,…)

Activiteitshonden:
een uniek contact
Marianne Van Ploeg is Jettenaar sinds meer dan 50 jaar. Elke maandagnamiddag neemt ze verlof om tijd te besteden aan de vzw Activ’Dog. Deze
vereniging organiseert activiteiten met honden voor een verschillende soorten
publiek: kinderen op school, adolescenten of volwassenen met problemen,
gehandicapten, senioren in het rusthuis,...
Activ’Dog vormt de honden en hun baasjes
om ze klaar te maken om vaak geïsoleerde mensen een warme aanwezigheid en een uniek contact te bieden. Marianne heeft zelf twee activiteitshonden: Sacha en Major. Met Sacha gaat ze
langs in een rusthuis in Anderlecht. “Mijn hond
zorgt voor vreugde bij de senioren”, vertelt ze.
“Iedereen in het rusthuis kent Sacha en is er gek
van. Het is een fantastische hond en de resultaten van z’n werk duidelijk voelbaar.”
In het kader van z’n activiteiten, is de vzw Activ’Dog op zoek naar materiaal:
- pluchen honden (in goede staat en proper)
- nylonkousen (ongeacht de staat maar proper)
- hondenfiguurtjes (in plastic of ander materiaal)
- stethoscopen
- kaarsresten (was)
- tunnels (speelgoed in nylon rond een metalen constructie, zowat 2m lang en
in goede staat)
Mocht u over een van deze objecten beschikken, kan u contact opnemen
met Activ’Dog op 0475.917.180 of via mail op info@activdog.be www.activdog.be.

- Schending van de rechten (post
lezen of achterhouden, het niet alleen
laten van de oudere met zijn
bezoek,…)
- Verzorging laat te wensen over (
de oudere krijgt verzorging maar die
laat te wensen over)
- Multiple problem-situaties (verschillende vormen van ouderenmis(be)handeling komen te samen
voor)

Waar kan je terecht met
ouderenmis(be)handeling?
Welke vorm het ook moge zijn,
opzettelijk of niet, als je zelf geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling, of je merkt dat dit
gebeurt bij ouderen uit je omgeving,
dan kan je terecht bij het Vlaams
Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.
Het Vlaams Meldpunt luistert naar
u, registreert uw melding anoniem en
naar aanleiding van uw specifieke
vraag wordt er geprobeerd de gewenste hulp op gang te brengen. Het
meldpunt geeft advies en zoekt samen
met u naar de meest aangewezen hulp.
Alles wat wordt verteld is onderworpen aan het beroepsgeheim.
Het helpt om erover te praten, ook
al is dit moeilijk. Het is vaak een eerste stap om iets te veranderen.
Zwijgen biedt geen uitkomst!
Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling
Grotenbergestraat 26 te 9620
Zottegem
Tel: 078.15.15.70
Fax: 09/361 06 57
E-mail: meldpuntomb@skynet.be
Website:
www.meldpuntouderenmishandeling.be

Tele-Onthaal zoekt
vrijwilligers
Tele-Onthaal Brussel is op zoek
naar vrijwilligers om de steeds groeiende stroom oproepen te beantwoorden, zowel via telefoon als via
internet. Deze vrijwilligers moeten
minstens 21 jaar zijn en zich minimaal een halve dag per week en één
nacht per maand kunnen vrijmaken.
De leeftijdsgrens van 21 jaar
werd ingevoerd omdat de medewerkers al wat levenservaring moeten
hebben. De meerderheid van de
vrijwilligers zijn trouwens vijftigers
en zestigers. Deze beschikken zowel
over meer levenservaring als over
meer vrije tijd dan jonge volwassenen.
Tele-Onthaal wil de mensen helpen met hun problemen en ze een
luisterend oor bieden. De jongeren
contacteren hen vooral via mail,
met vooral zelfdoding en de zin van
het leven als onderwerp. Oudere
mensen contacteren Tele-Onthaal
nog steeds vooral via telefoon. Zij
kampen vaak met eenzaamheid,
depressies of chronische geestelijke
problemen. Vaak zijn het mensen
die niet permanent opgenomen
worden, maar die toch contact willen hebben over hun problemen.
Voel jij je geroepen om de ploeg
van Tele-Onthaal te vervoegen?
Contacteer ze op 02.511.85.63 of
via brussel@tele-onthaal.be.

Wil je aansluiten
bij de vrijwilligersploeg
van Familiehulp?
Familiehulp is een dienst voor thuiszorg die ondersteuning biedt bij verzorgende en huishoudelijke taken. Naast de grote vraag naar de professionele inzet van verzorgenden en poetsvrouwen, merkt Familiehulp ook de nood
aan vrijwilligersoppas.
Familiehulp zoekt dan ook voor haar zorgregio Brussel-Halle-Vilvoorde
vrijwilligers die enkele uren in de maand willen instaan voor gezelschap, hulp
bieden bij een bezigheid (voorlezen, wandelen,...), hulp bij dringende kleine
boodschappen, hulp bij het eten en drinken,...
Familiehulp voorziet voor de vrijwilligers een onkosten vergoeding, een verzekering, professionele ondersteuning en vorming, een aangename werksfeer.
Heb je vragen of ben je geïnteresseerd in vrijwilligerswerk?
Neem zeker contact op met Rika Verschoore via 0479/50.15.12 of via
mail rika.verschoore@familiehulp.be.

Samenleving
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Lezing

Sport en natuur in het leven
van de personen met een handicap
In samenwerking met de Adviesraad voor Personen met een Handicap
organiseert de gemeente Jette op 29 november een conferentiedag met als
thema “Sportbeoefening en natuurbeleving als andersvalide”. Deskundigen
uit het sport- en verenigingsleven zullen het hebben over de vreugde,
maar ook over de moeilijkheden die deze mensen ervaren tijdens de sportbeleving of tijdens uitstapjes naar het platteland en de oplossingen die
voorhanden zijn. Tijdens dit veelbelovende debat, een initiatief van
Schepen van Sociale Zaken Merry Hermanus, zullen de deelnemers ook
aan het woord komen.
De gemeente Jette levert sinds een aantal jaren heel wat inspanningen wat betreft
de integratie van personen met een handicap. Aangepaste woningen voor andersvaliden, de toegankelijkheid tot openbare gebouwen, speciale aandacht voor de problematiek bij het uitvoeren van renovatiewerken van de openbare wegen, of tijdens
informatieavonden,... Slechts enkele voorbeelden van de initiatieven die werden
genomen om het leven van de personen met een handicap vergemakkelijken. De
conferentiedag van 29 november, waarover u hieronder meer uitleg vindt, staat ook
in het teken van een filosofie waarbij Jette probeert om een gemeente te zijn die
bekommerd is om andersvaliden en personen met een handicap.

Programma:
- 9.45u: Onthaal met een kopje koffie
en voorstelling van het programma
door de Heer Hermanus, Schepen van
Sociale Zaken.
- van 10u tot 12u: vijf sprekers krijgen
het woord en beantwoorden vragen
uit het publiek.
- Alain Campeert en Céline Boucher
van het Centre de Vie. Sinds 1984
vangt dit centrum overdag volwassen
geestelijk gehandicapte personen op
die het bijzonder onderwijs wel hebben beëindigd maar die niet kunnen
worden opgevangen in speciale instellingen noch terecht kunnen in een
beschutte werkplaats. In dit centrum,
dat gelegen is in een groene omgeving,
wordt de klemtoon gelegd op stimulering door hen te laten deelnemen aan
allerlei ateliers ( naaiwerk, schilderen,
knutselen,...) en door de beoefening
van verschillende aangepaste sporten
en andere buitenactiviteiten (tuinieren en composteren).

wegwijs te maken in de wereld van het
diepzeeduiken. Deze sport is inderdaad één van de weinige disciplines
waarbij een fysieke handicap geen
hinderpaal vormt en waarbij een
motorisch andersvalide persoon deze
zonder stoel kan beoefenen.

- 13u: fruitdegustatie

- Irène Delaby van Hart-SportGezondheid. Deze Jetse sportclub
biedt volleybaloefeningen en turnoefeningen aan in de infrastructuren van
het UZ Brussel voor mensen die te
kampen hebben met hart- en ademhalingsproblemen.
Sylvie
Petit
van
Essor
(Sportfederatie voor mindervaliden
en gehandicapten). Deze vereniging
houdt zich bezig met de ontwikkeling
van de vrijetijdssport voor personen
die zich om gezondheidsredenen niet
kunnen aansluiten bij een gewone
sportvereniging. Zij heeft als doel de
personen met uiteenlopende handicaps en uiteenlopende levenssituaties
de mogelijkheid te geven om, hun
potentieel in acht genomen, lichamelijke activiteiten uit te oefenen. Bij
Essor bestaan er op dit ogenblik een
dertigtal sportverenigingen die zich
richten tot andersvaliden.
- Etienne Pijck van Nemo’s Wet
Wheels. Deze Nederlandstalige vereniging heeft als doel de andersvaliden

touw nam. Hij schrijft en bezoekt zijn
vrienden-lotgenoten, geeft lessen van
“coaching motivation” voor de bedrijven, traint en doet aan revalidatie,... en
behaalde zo de trofee van Ironman van
Hawaii in de discipline handcycle in
2006! De presentatie van Marc
Herremans op 29 november eerstkomend zal menigeen zeker inspireren.
- 13.10u : presentatie van de vzw HandiRando en demonstratie van de rolstoel
met één wiel.
De vereniging Hando-Rando wil de
toegankelijkheid tot de natuur vergroten voor personen met een beperkte
mobiliteit, door gebruik te maken van
aangepast materiaal zoals de joëlette
(rolstoel met slechts één wiel) alsook de
specifieke cartografie voor zienden en
blinden.
- 13.30u: demonstratie van de cyclodans

- van 12u tot 13u : Marc Herremans presenteert zijn film “To walk again”
Deze sportman van hoog niveau is een
triatleet die zich onderscheiden heeft
tijdens de “Ironman” van Hawaï en tijdens de “Crocodile Trophy” in
Australië en heeft altijd al aan sport
gedaan. In het jaar 2002, kreeg hij als
29-jarige een ongeval tijdens de training
waarbij hij verlamd raakte aan de romp
en de benen. Zijn dromen leken in rook
te zijn opgegaan maar het heeft niet
lang geduurd eer hij opnieuw het voor-

Deze discipline bestaat er in dat er een
valide en een andersvalide persoon in
een rolstoel, samen dansen.
- rond 14u: lunch
Lezing “Sportbeoefening en natuurbeleving als andersvalide” op 29
november 2008 vanaf 9.45u in de
gemeentelijke feestzaal (Kardinaal
Mercierplein 10) Inlichtingen : dienst
Sociale
Zaken
van
het
Gemeentebestuur - 02.422.31.24

Praktisch
U wenst deel te nemen aan de conferentiedag “Sportbeoefening en natuurbeleving als andersvalide”? Vul dan deze antwoordstrook in en bezorg deze uiterlijk op
20 november aan de dienst Sociale Zaken van het gemeentebestuur - Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - fax: 02.423.31.25
Naam: ............................................................................................................................

Organisatie (facultatief): ..............................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefoon /GSM: .............................................................................................................

E-mailadres: ..............................................................................................................

Ik wens een gebarentolk JA-NEEN*
Ik wens een specifieke hulp of inrichting JA-NEEN*

Indien JA, preciseer: .....................................................................................................................................

Ik wens een parkeerplaats (uitsluitend voorbehouden aan personen die in het bezit zijn van een geldige kaart voor andersvaliden): JA - NEEN*
*schrappen wat niet past
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Werknemers = gereedschap ?
Conferentie en debat over waardig werk
De mondialisering heeft de arbeidsomstandigheden drastisch veranderd. Transnationale bedrijven
streven naar een steeds grotere competitiviteit in de
welke werknemers gereedschap worden om een
maximale winst op korte termijn te verzekeren.De
bedreiging van delokalisatie, de druk op de lonen en
de achteruitgang van de werkomstandigheden zijn
dagelijkse kost voor de meeste werknemers, zowel
in het Noorden als in het Zuiden.
Moeten mensen ten dienste staan van de economie? Kunnen werknemers – waarvan meer dan 40%
met minder dan 1 dollar per dag leeft – deze bittere
concurrentiestrijd overleven? Moet de winst van
bedrijven de portemonnee van de aandeelhouders
aanvullen of de lonen van de werknemers?

Deze vragen komen aan bod met :

Werknemers = gereedschap ?

John Van Daele - auteur/journalist MO Magazine

Conferentie-debat

Guy Rider - Algemeen Secretaris van de internationale
confederatie van vakbonden

Op 23 oktober 2008 vanaf 19u

Arnaud Zacharie - Algemeen Secretaris CNCD11.11.11 en voorzitter van de Belgische colatie voor
waardig werk.

Gemeentehuis Etterbeek - Raadzaal
(Oudergemlaan 113-115 te 1040 Etterbeek)

Moderator : Annick De Ruyver (internationale
dienst ACS-CSC)
De conferentie zal voorafgegaan worden door
een fragment uit de documentaire “Een geschiedenis van de toekomst” : “De strijd van vakbonden en
ngo’s tegen de neerwaartse spiraal en de harde realiteit voor Chinese handarbeiders” (2005 / België /
Dirk Barrez en Jessie Van Couwenberghe)

EEN

ORGANISATIE

VAN

DE

GEMEENTEN

ANDERLECHT, BRUSSEL-STAD, ETTERBEEK, EVERE,
VORST, ELSENE, JETTE EN MOLENBEEK, TER ONDERSTEUNING VAN DE

11.11.11 CAMPAGNE.

Spullenhulp neemt z’n intrek in Jette
Op 18 augustus opende de nieuwe winkel van
Spullenhulp haar deuren in Jette. Met een winkel
in het hart van de Jetse commerciële wijk versterkt deze bekende vzw haar verankering in het
noorden van onze hoofdstad en biedt ze aan onze
gemeente een bijzonder aantrekkelijk uitstalraam
van tweedehandsspullen.

De gemeente Jette kan enkel maar opgetogen zijn met de opening van de winkel van
Spullenhulp op nr 683 van de Jetsesteenweg.
Deze zeventigjarige vereniging staat voor
waarden die we alleen maar kunnen steunen:
opvang van en hulp aan kansarme mensen en
hulp voor socio-professionele integratie.
Naar het voorbeeld van de centrale winkel
van Spullenhulp in de Amerikaansestraat, is
ook de Jetse winkel gemengd. De bezoekers
ontdekken er een mix van kledij, boeken en
een kleine rommelmarkt. De kwaliteit is er en
dat weten ook de Jettenaren. Sinds de opening
een zestal weken geleden, ontvangt
Spullenhulp dagelijks een gemiddelde van 180
klanten. Thibaut Henry, commercieel verantwoordelijke, is bijzonder opgetogen met het
succes: “We kozen voor Jette omdat ik zelf
Jettenaar ben en de start van de winkel goed
kon opvolgen. Daarnaast hebben we gebruik
gemaakt van een erg mooie gelegenheid met
een grote ruimte die vrij kwam in het centrum
van de gemeente. We konden erg snel onze
intrek nemen en de winkel loopt meteen erg
goed. Buiten een winkel in tweedehandskledij
in Laken, beschikt Spullenhulp niet over winkels in het noorden van Brussel. Met deze shop
maken we dit goed.”

Een minder bekende sociale actie
De winst van de spullenhulpwinkels worden
gebruikt om de werkingskosten te dekken (in
Jette 1 voltijdse en een stage art. 60) en om de
sociale acties van Spullenhulp te ondersteunen.
“Het is ergens wel grappig”, vertelt Thibaut
Henry, “iedereen kent Spullenhulp maar
slechts weinigen kunnen exact zeggen wat onze
sociale acties inhouden.” Deze acties concentreren zich rond 4 pijlers: een opvanghuis voor
daklozen, een persoonlijke opvolging voor personen die uit opvanghuizen komen maar nog
kwetsbaar zijn, gezinshulp (schuldbemiddeling)
en socio-professionele integratie.
Goede zaken doen en het goede doel steunen, twee uitstekende redenen om eens een
kijkje te gaan nemen in de winkel van
Spullenhulp op de Jetsesteenweg.

Ontbijt “Made in Dignity”
Zoals ieder jaar organiseren de Oxfam-Wereldwinkels eind november hun traditioneel heerlijk en eerlijk ontbijt. Men verwacht ruim 40.000 mensen in meer
dan 120 plaatsen in Wallonië en Brussel. De ontmoetingen bij
Dit ontbijt worden intussen door iedereen gewaardeerd, zowel voor de ontmoetingen, voor de gezelligheid als voor de kwaliteit van de eerlijke handelsproducten.
Ontbijt Oxfam-Wereldwinkel - Leopold I-straat 527 - tel. 02.420.74.71

Meer info vindt u in de Info Jette van de maand november

Senioren
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Nordic Walking

Gastronomisch diner
Op het Kardinaal Mercierplein vertrekken we om 10u45
richting Alleur waar we samen van een lekker 6-gangen
wildmenu kunnen genieten.

15

Gouden bruiloft
of eeuweling?
Dat wordt gevierd!

Rond 18u30 keren we terug naar Jette.
Muziek en dansgelegenheid gedurende de ganse namiddag !! Ambiance verzekerd !!

Nordic walken ALFA 247 is ontstaan in Finland. Het is
een gezonde combinatie van kracht en stretching-oefeningen.
De lessen zelf worden aangepast aan de senioren zodanig dat iedereen er aan zijn trekken kan komen.
Door aangepaste stokken te gebruiken en onze houding
te verbeteren, kunnen we in zeven stappen heel de initiatie
onder de knie krijgen. Bij deze me-thode, wanneer men ze
goed uitvoert, kan men tot 90% van de totale spiermassa
aanspreken.
Het vermindert spanningen in nek en schouders alsook
de belasting van de gewrichten zoals knie, heup en rug. Het
vertraagt het verouderingsproces en geeft een verlaging
van het stresshormoon.
Dit is efficiënt voor de hartfunctie en versterkt het
immuunsysteem. Het is dus beslist de moeite waard om
deze initiatie te volgen.
Een lesgever zal zich dan ook tenvolle inzetten om dit
aan jullie bij te brengen.
Wanneer?
8 - 15 - 22 oktober 2008 van 10u tot 11.30u
Plaats : Jeugdpark
Afspraak : ingang omnisportzaal
Prijs : Gratis

18 NOVEMBER 2008

Witloofstreek
Kampenhout
Omstreeks 8.45 vertrekken we richting Kampenhout.
Bij aankomst zal een gids ons verwelkomen met een lekker
kopje koffie. Nadien brengen we een bezoek aan een traditioneel witloofbedrijf. Vervolgens rijden we met de autocar
langs de prachtige kastelen “Ten Opstal”, “Wilder” met
golfterrein en “Ter Balkt”.

U heeft de magische leeftijd van
100 jaar bereikt of u viert binnenkort uw 50, 60, 65, 70 jaar (of meer)
huwelijk? Indien u dit wenst, kan
het gemeentebestuur u helpen om
van dit feest iets bijzonders te
maken, door u tijdens een viering in
de bloemetjes te zetten. Het volstaat
om uw aanvraag zes weken voor de
datum van uw verjaardag of huwelijksverjaardag in te dienen bij
Claire Vandevivere, Ambtenaar van
de burgerlijke stand (02.423.12.05)
of bij de gemeentedienst burgerlijke
stand (Wemmelsesteenweg 100 in
1090 Jette - tel: 02/423.12.70).
Gefeliciteerd...
... aan het koppel Van den Borre
- Van den Eeckhoudt. Zij vierden hun gouden bruiloft op 23
augustus 2008.
... aan het koppel Bos - Vermeir.
Zij vierden hun gouden bruiloft
op 6 september 2008.

Na het middagmaal brengen we een bezoek aan de tuinbouwveiling Brava. Achteraf zal een tocht ons leiden doorheen de witloofstreek langs Berg, Melsbroek (Brucargo),
Diegem-Lo (Nationale Luchthaven), Diegem, Machelen
(kasteel Beaulieu), Peutie-Vilvoorde en Perk met het
kasteel de Ribaucourt.
Rond 18u keren we terug naar Jette

Gezocht :
senioren met pit
Ben je begaan met de Jetse senioren ? Wil je mee een seniorenwerking opstarten ?
Kan jij je 4 tot 5 maal per jaar vrijmaken ?
Dan kan jij mee een duwtje geven voor de oprichting van een seniorenraad in
Jette.

Wat doen we ?
- We bepleiten de noden van de senioren
- We denken mee over nieuwe uitdagingen
- We maken wilde plannen
Wil je leeftijdsgrenzen verleggen en zegt het je wat ?
Stuur dan je gemotiveerde kandidatuur naar het gemeentebestuur van Jette dienst Senioren - Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette vóór 1 november.
Voor meer info, contacteer Carmen Demeyer, dienst Senioren op
tel: 02.423.12.67 of e-mail : cademeyer@jette.irisnet.be.
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Jette, een bruisende gemeente

De 132ste Jetse Jaarmarkt
Veel volk, indrukwekkende dieren en sfeervolle muziek
De 132ste Jetse Jaarmarkt kon probleemloos wedijveren met de vorige edities. Naar jaarlijkse gewoonte lokte het omvangrijke en gevarieerde programma heel wat volk, hoewel de jaarmarkt samenviel met de terugkeer naar
school. Maandag vormt gewoontegetrouw de apotheose van het feestweekend,
maar het hele weekend lang vonden er vele activiteiten plaats.
De feestelijkheden begonnen op donderdag 28
augustus met het bloemenconcert van Musica
Cultura Jette en de Koninklijke Filharmonie van
Jette, binnen het kader van de Jetse Floralieën in de
Sint-Pieterskerk. Vanaf vrijdag konden de sportievelingen zich met elkaar meten tijdens de vele
sporttoernooien, terwijl de kinderen zich konden
uitleven op de kermis. Nieuw was het Spiegelbal,
dat net als het middeleeuws spektakel in het
Boudewijnpark heel wat volk lokte. Ook de senioren hadden hun eigen feestje en de stripliefhebbers
kwamen ruim aan hun trekken tijdens de expo «
Stam en Pilou, Brusselse ketjes », naar aanleiding
van de 10de verjaardag van Studio Max. Op zondag
31 augustus, op de vooravond van de jaarmarkt,
vond in het Jeugdpark opnieuw een prachtig vuurwerk plaats, dat heel wat kijklustigen
lokte.

De zon speelde verstoppertje achter de wolken
op maandag 1 september. De studenten waren op
weg naar school, maar toch vulden de Jetse straten
zich zoals in de grote dagen. De raadsleden, met
Burgemeester Hervé Doyen op kop, waren trouw
op post om de jaarmarkt te openen, onder het goedkeurend oog van Schepen van het Economisch
Leven Bernard Lacroix en de Voorzitter van de vzw
Handel en Jaarlijkse Jetse Markt Yves Putzeys.

De muziek was eveneens van de partij tijdens de 132ste jaarmarkt. Op het Koningin
Astridplein vond het Spiegelfestival plaats. In
het Garcetpark weerklonken traditioneel de
tonen van het Joêrmetfestival, waarbij het
publiek ondermeer kon genieten van de Franse
chansons van de Belg Freddy Birset.

Zowat 1.200 hoorndieren, schapen en geiten,
trek- en zadelpaarden, pony's en andere boederijdieren namen de Jetselaan en het Garcetpark
in. In dit park kon men ook genieten van de
bloemen- en plantenmarkt. De verschillende
jury's mochten een totaal bedrag
van 10.000 € verdelen onder de
kwekers. Er stonden ook nog
andere dieren in de schijnwerpers: de honden van de hondenbrigade van de politiezone
Brussel-West gaven een indrukwekkende demonstratie en op
het Koningin Astridplein nam
een vijftigtal honden deel aan de
hondenwedstrijd.

250 marktkramers, 500 brocanteurs
en 20 ambachtslui namen een groot deel van de
4.500 meter voetgangersruimte in. De liefhebbers
van goede zaken, bijzondere objecten en artisanale
producten genoten zichtbaar van het ruime aanbod.

Onderwijs & Cultuur
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Een kunstwerk in de school Jacques Brel
Kunst beperkt zich niet tot schilderkunst alleen
Op 9 september werd in de school Jacques Brel
een kunstwerk ingehuldigd. De gemeente bevestigt
op die manier dat twee van haar prioriteiten (onderwijs en cultuur) die uiteenlopend lijken toch kunnen
samengaan.
De inhuldiging van dit kunstwerk, een heel grote
foto, gebeurde in aanwezigheid van Schepen van de
Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw, Schepen
van de Franse Gemeenschap Paul Leroy, Schepen
van het Jonge Kind en het Gezin Claire Vandevivere
en de auteur van het kunstwerk Philippe Veirman.
Door dit hedendaagse kunstwerk in een schoolgebouw te plaatsen waarbij het bij iedereen in het oog
springt, zorgt Jette ervoor dat kunst toegankelijker
wordt. Het gaat om een vergroting waarbij diegene
die ernaar kijkt een zicht heeft op de manier waarop
Philippe Veirman de gloed en de textuur van de zee
ervaart. Hiermee zet de gemeente een tendens ver-

der die ze al jarenlang aanhoudt. In januari van dit
jaar werd een doek van een andere deelnemer aan
het Artiestenparcours ingehuldigd in het kinderopvangcentrum Koningin Fabiola. Sinds deze zomer
pronkt het monumentale beeldhouwwerk van de
Finse kunstenaar Jaakko Pernu aan de ingang van
het Gemeentehuis en de grappige stripfiguren van
Roba vrolijken de muren op van de peutertuinen
Bollie en Billie, Pouf et Caroline, La Ribambelle,...
Het plaatsen van een kunstwerk dat eigendom is
van de gemeente in een gedecentraliseerde infrastructuur zal geen alleenstaand geval blijven. De
leden van het College van Burgemeeester en
Schepenen hebben opnieuw hun wil bevestigd om
het Jetse kunstpatrimonium voor iedereen toegankelijk te maken. De gemeente is in het bezit van vele
werken, de tijd is dan ook aangebroken om deze te
valoriseren en tentoon te stellen.

Oproep kunstenaars voor
Artiestenparcours d’Artistes
Nu inschrijven voor editie 2009

O

p 25 en 26 april 2009 organiseren Schepenen Brigitte De Pauw en Paul
Leroy, het gemeentebestuur van Jette, het gemeenschapscentrum
Essegem en Le Centre culturel Armillaire, met steun van het College
van Burgemeester en Schepenen, het vierde Jetse Artiestenparcours d’Artistes.
De drie voorbije edities waren een groot succes, met vorig jaar meer dan 150
deelnemende kunstenaars. Als u wil deelnemen aan de editie 2009, moet u zich
inschrijven vóór 19 december 2008, bij de dienst Vlaamse Gemeenschap van de
gemeente Jette, Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Brussel. Ook kunstliefhebbers
die tijdens dit weekend in hun huis, atelier, garage... een kunstenaar willen laten
tentoonstellen zijn van harte welkom.
Meer info bij de gemeentelijke dienst Vlaamse Gemeenschap op tel.
02.423.13.73 of via info@apajette.be - www.artiestenparcoursdartistes.be.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
ARTIESTENPARCOURS JETTE 2009
Naam:
......................................................................................................................................
Artiestennaam:
......................................................................................................................................
Kunstvorm:
......................................................................................................................................
Geboortedatum:
......................................................................................................................................
Adres:
......................................................................................................................................
Telefoon/GSM:
......................................................................................................................................
E-mail:
......................................................................................................................................
Website:
......................................................................................................................................
Tentoonstellingsadres (indien reeds gekend):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Stuur een representatieve foto van uw werk
met drie lijnen tekst over uw werk
voor 19 december 2008
naar info@apajette.be.
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Bibliotheek heropent in stijl
Alhoewel haar deuren gesloten waren voor het grote publiek was het de
voorbije maand een drukte van jewelste in de Nederlandstalige bibliotheek van Jette: heen en weer gesleur met volgestouwde boekenrekken, de
oude vloer vervangen door een nieuwe, verse verf aan de muren en tot
slot een grondige kuis en herïnrichting. Op dinsdag 2 september was het
eindelijk zover. Dan opende de bibliotheek opnieuw haar deuren en verwelkomde ze iedere bezoeker in een vernieuwde omgeving.
Om dat te vieren,
was iedereen welkom
op de feestelijke heropening van zaterdag
13 september. De hele
dag door was er een
grote bibliotheekboekenverkoop in de
polyzaal en de ruim
400 bezoekers genoten van de Brusselse
liedjes
van
het
'Crejateef complot’.
Een drankje en een
hapje hoorden er uiteraard ook bij.
Met de door de leners fel gesmaakte vernieuwing
van de volwassenenafdeling en mediatheek is de laatste fase van een reeks vernieuwingswerken in de
bibliotheek gerealiseerd. Vorig jaar werden de jeugdafdeling en de polyzaal helemaal opgefrist en in 2006
werden alle werkruimten voor de medewerkers in het
nieuw gezet.
“Een bibliotheek moet uitnodigend zijn, een plaats
waar het gezellig is om een krant te lezen of opzoekwerk te verrichten”, zegt Schepen van Vlaamse

Gemeenschap Brigitte De Pauw. “Onze Jetse bibliotheek, een van de grootste in het Brussels Gewest, is
daar een prima voorbeeld van. Deze bib zit ook niet op
klanten te wachten. Heel het jaar door staan er talrijke
activiteiten voor jong en oud op het programma die
prikkelen om een goed boek te lezen.”
“Maar de Jetse bibliotheek is meer dan dat”, aldus
nog Brigitte De Pauw. “Het is een open huis waar
naast lezingen ook tentoonstellingen en concerten
georganiseerd worden. Daarnaast vergeet ze ook de

Bib sluit aan op BruNO
Op 7 oktober is de Nederlandstalige bibliotheek van Jette effectief aangesloten op het Brussels
Netwerk voor Openbare bibliotheken (BruNO). Elke lener ontvangt dan een BruNO-pas waarmee hij/zij
terecht kan in de overige BruNO-bibliotheken.
De aansluiting op BruNO heeft twee grote voordelen voor de bibliotheekgebruiker. Je kan met de
BruNO-pas probleemloos en zonder opnieuw inschrijvingsgeld te betalen materialen ontlenen in de andere BruNO-bibliotheken en de catalogus van de bibliotheek van Jette zal online te consulteren zijn. Dat
betekent dat je ook van thuis uit werken kan reserveren en verlengen.
De andere BruNO-bibliotheken op dit ogenblik zijn: de HOB, Anderlecht, Etterbeek, Evere,
Schaarbeek, Sint-Gillis en Sint-Pieters-Woluwe.
Omwille van technische voorbereidingen zal de Jetse bibliotheek op maandag 6 oktober uitzondelijk
gesloten zijn.

Spelen met Nederlands
voor kleuters

Uit vriendschap!?
Oproep tot verhalen
Om het mondeling erfgoed van Jette niet verloren te laten gaan,
willen het Gemeenschapscentrum Essegem en de Nederlandstalige
Bibliotheek op initiatief van schepen van de Vlaamse gemeenschap
Brigitte De Pauw een verhalenbank opstarten.
Het verzamelen van de verhalen zal gespreid gebeuren over verschillende jaren, telkens rond een ander thema. Dit jaar wordt er
gewerkt rond vriendschap, het thema van de Vlaamse Erfgoeddag in
2009.
Essegem en de bibliotheek zijn dan ook op zoek naar mensen uit
Jette, die iets bijzonders hebben meegemaakt, gedaan, bewerkstelligd... uit vriendschap voor elkaar. Jonge vrienden, oude vrienden,
mensen die je jaren niet gezien hebt maar waar je in Jette toch een
hechte band mee hebt opgebouwd... Vertel jullie verhaal!
De oogst en verwerking van de verhalen wordt getoond tijdens
het artiestenparcours van Jette op 25 en 26 april 2009.
Heeft u zo'n bijzondere vriendschap met iemand anders en wil u
dat verhaal kwijt, of kent u iemand die iets opmerkelijks heeft meegemaakt, gedaan... uit vriendschap, aarzel dan niet om contact met
ons op te nemen.
Gemeenschapscentrum Essegem
02/427.80.39 - essegem@vgc.be

-

Marc

multiculturele context, waarin ze werkt niet uit het
oog. Zo organiseert de bibliotheek - vaak in samenwerking met de Jetse Nederlandstalige scholen en het
Gemeenschapscentrum Essegem - activiteiten die
zich richten tot anderstalige kinderen om hen te
ondersteunen bij het aanleren van het Nederlands”.

Absolon

-

Nederlandstalige bibliotheek - Sabina Lauro - 02/427. 76.07 slauro@jette.irisnet.be

Jonge kinderen die thuis een vreemde taal spreken en naar
een Nederlandstalige school gaan, krijgen niet altijd de kans
om in hun vrije tijd de nieuwe taal te oefenen.
Vanaf dit schooljaar wordt in de Nederlandstalige bibliotheek elke zaterdagvoormiddag een taalatelier voor kleuters georganiseerd. Dit speelatelier biedt de kleine bengels
de kans om in een aangename en veilige omgeving te
ervaren dat Nederlands ook een leuke speeltaal is.
Er wordt gewerkt met boekjes en aansluitend wordt
er geknutseld, geschilderd, spelletjes gespeeld ...
Het nieuwe taalatelier is een initiatief van de Nederlandstalige
bibliotheek en Gemeenschapscentrum Essegem met de steun van de gemeente Jette op initiatief van Schepen van de Vlaamse Gemeenschap Brigitte De
Pauw.
Waar? Nederlandstalige Openbare bibliotheek (polyzaal, 2de verdieping) Kardinaal Mercierplein 6 in Jette.
Wanneer? Elke zaterdagvoormiddag om 10u15 tot 11u45 (behalve tijdens
de schoolvakanties). De data van de eerste 10 lessen zijn 4/10, 11/10, 18/10,
25/10, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 en 13/12.
Prijs : 20 € voor 10 ateliers.
Inschrijven via Gemeenschapscentrum Essegem : 02 427.80.39 of
essegem@vgc.be.

Cultuur
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Bibliotheekweek in Jette
Tijdens de maand oktober pakken heel wat bibliotheken in Vlaanderen
en Brussel weer uit met de bibliotheekweek.
Ook in de bibliotheek van Jette staat er weer heel wat op het programma.
Slogan van de bibweek is opnieuw : “De bib. Het leven van A tot Z”.
Tijdens de bibweek worden niet alleen de trouwe
leden verwend, maar gaat er ook extra aandacht uit
naar gezinnen met jonge kinderen en het tijdsgebrek
waar heel wat mensen mee kampen. Vanaf nu kan je
in de bibliotheek dan ook terecht voor een tijdchequeboekje met ludieke cheques maar ook echte
kortingsbonnen. Daarnaast zit er ook een bon in
voor een gratis exclusieve Bib-agenda, die je kan
verzilveren tijdens de verwendag.

Verwendag
Tijdens de verwendag op 11 oktober word je in de
bibliotheek van Jette niet alleen vergast op een
drankje, je kan je er ook echt laten verwennen. Zin
in een hoofdmassage, massage van hand en arm of
wil je eens je nagels laten lakken of je wenkbrauwen
laten epileren? De leerlingen van de afdeling ‘verzorging’ van het Koninklijk Technisch Atheneum
(KTA) van Jette staan er graag voor in tijdens de
openingsuren van de bib tussen 10 en 13 uur en tussen 14 en 16 uur.
Tijdens de verwendag worden er in de jeugdafdeling ook gratis ontbijten verloot voor de ontbijtvoorstelling die plaatsvindt op zondag 19 oktober.

’t Schoonste van al
Op vrijdag 17 oktober om 20 uur staan Ireen
Beke, Anneleen Van Nylen en Priscilla De Smet op
het podium. Deze drie enthousiaste collega’s uit de
kunstacademies van Geraardsbergen en Lede brengen een collage van tekst en muziek van ‘voor de
geboorte tot na de dood’ met hun programma ’t
schoonste van al. Ze brengen teksten van Arne
Sierens, Herman de Coninck, Leo Pleysier, Annie
M.G.Smidt, Eddy Van Vliet … en melodieën uit
musical, cabaret en folk.

Ontbijtvoorstelling
Op zondag 19 oktober kan je in de bibliotheek
terecht voor een lekker ontbijt met aansluitend verhalen voor kinderen. Vertelster Connie Tielemans
brengt Nopjes, een boek van Klaas Verplancke voor
kinderen van 3 tot 6 jaar en De gelukkige prins, een
sprookje van Oscar Wilde voor kinderen vanaf 7
jaar. De verhalen starten om 10.30 uur en zijn gratis
toegankelijk. Voor het ontbijt wordt een bijdrage
van 3 € gevraagd (voor 15 oktober reserveren op tel
: 02 427.76.07 of via Jette@bibliotheek.be ).

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk (behalve
het ontbijt) en vinden plaats in de bibliotheek
van Jette – Kardinaal Mercierplein 6. Meer info
op www.jette.bibliotheek.be of 02 427.76.07.

ORGANISATIE : COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN OP INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP BRIGITTE DE PAUW

Jam’in Jette indoor 2008
Op zaterdag 1 november staat in de Gemeentelijke
Feestzaal van Jette de tweede editie van ‘Jam’in Jette
indoor’ op het programma... De organiserende vzw Kwa!
zal er opnieuw een buitengewoon evenement van maken.
Op het programma staat immers niet meer of niet minder dan een kleurrijke en muzikale wereldreis:
- voor uw oortjes: Selah Sue (soul), Blaff (hip-hop),
Djalya (Guinea), Les analphabètes (chanson française),
Papy blues (country-blues), Selecta Supa (Dj reggae-dancehall);
- en voor uw oogjes: verschillende talentrijke kunstenaars stellen hun werk tentoon.
Bovendien kan u gebruik maken van een tussenstop in
Thailand om de honger te stillen en eentje in Haïti om de
niet te missen Ti-punch Marie te proberen.
FASTEN YOUR SEATBELTS!

Jam’in Jette indoor 2008
op 1 november 2008
vanaf 18 uur
In de Gemeentelijke Feestzaal
(Kardinaal Mercierplein 10)
Toegang: 6 € (gratis tot 10 jaar)
Meer info: 0474 /73.46.77 - jaminjette@gmail.com

Het René
Magritte
Museum is
op zoek naar
• vrijwilligers

Tentoonstellen op Jam’in Jette?

Oproep kunstenaars
Vzw Kwa! is nog op zoek naar kunstenaars
die tijdens ‘Jam’in Jette indoor’
hun werk willen tentoonstellen.
Inschrijven kan nog tot 10 oktober 2008
bij Olivier Vanhamme: 0474/73.46.77
- jaminjette@gmail.com.

IN SAMENWERKING MET HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JETTE,
HET CENTRE CULTUREL DE JETTE, BRASSERIE LE CENTRAL
EN DE GELE PORAA, MET DE STEUN VAN SCHEPEN VAN
VLAAMSE GEMEENSCHAP BRIGITTE DE PAUW EN SCHEPEN
VAN FRANSE GEMEENSCHAP PAUL LEROY.

om een handje te helpen 1 maal
per maand, op zaterdag of zondag
Activiteiten: onthaal en begeleiding van de bezoekers - korte uitleg
over het museum - toezicht - kleine
artshop.

• een klusjesman
(vrijwilliger)
om nu en dan kleine werkjes uit
te voeren in het museum
U hebt een voorliefde voor cultuur? U wil deel uitmaken van een
uniek project in Jette? U bent gepassioneerd door kunst? Dan is deze
oproep misschien wel iets voor u...
Meer info: René Magritte
Museum - Esseghemstraat 135 in
Jette - tel: 02.428.26.26 of
03.449.66.14
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Expo Clem Peltier
‘Mystiek en Anarchie’ mengt
bloed en vuur

Religieus geïnspireerd
anti-autoritair verzet
Didi de Paris (1957) is dichter, auteur, notoir podiumbeest. Hij publiceerde de romans Maladie d'amour
(1987) en Hors d'oeuvre (1989) en de verhalenbundel
Voyeur (1995). Kortverhalen, gedichten en diverse
soorten proza verschijnen aan de lopende band in de
meest uiteenlopende tijdschriften. Hij poogt altijd de
link te leggen tussen zijn letterkundig werk en de
sociale realiteit. Zijn blog vind je op
http://didideparis.wordpress.com/.
Naar aanleiding van de vernissage van ‘Mystiek en
Anarchie’ bracht hij in de Abdij van Dielegem een
lezing waarbij hij zich liet inspireren door ‘de beweging van de Ketterij van de Vrije Geest’.

Het verhaal van het gestolen Rijngoud. Richard Wagner’s Ring van de Niebelungen
met zijn goden, mythen, liefdes, libido, schuldgevoelens en uiteindelijk zelfvernietiging
(Godendeemstering). Het is het fatum, de noodwendigheid, het noodlot.
Kunstschilder Clem Peltier’s ideale maatschappij is een anarchie. Dit wil zeggen dat
de fysische en psychische levensdriften van elk individu bevredigd worden. De anarchistische boodschap is er een van vrijheid, medeleven en verdraagzaamheid.
Wat hebben Jacob van Maerlant (13de eeuw) en Pierre Joseph Proudhon (19de
eeuw) met elkaar gemeen? Een utopisch wereldbeeld: een wereld zonder agressiviteit,
altruïsme, vrij denken, een vrije maar harmonische orde. Individuele standpunten met
sociale denkpatronen. Het omgekeerde van chaos.
Clem Peltier’s plastisch werk gebeurt in ataraxia, zoals een anarchist denkt, vrij van
angst, in levitatie naar ‘ schone’. Zijn dromen en inspiratiebronnen zijn vectoren voor
zijn plastisch werk. Mystici en anarchistische teksten zijn in deze collectie het vertrekpunt, de motor. Het is een knipoogje naar de verhaaltrant van de Vlaamse meesters.
Zowel schilders - Jeroen Bosch, Pieter
Breughel, Adriaan Brouwer, als
Praktisch
schrijvers - Gerard Walschap, Felix
Vernissage
Timmermans, Albert Schrever en tenslotte de muziek van Richard Wagner.
Op donderdag 2 oktober 2008 om
Het geheel wordt plastisch uitgedrukt
20 uur in de Oude Abtswoning van
als een story-board, synthetische verde
Abdij
van
Dieleghem,
halen, intieme gevoelens.
Tiebackxstraat 14 in 1090 Jette.
Expo Clem Peltier
Van 3 tot 26 oktober 2008
maandag tot vrijdag 10u-12u en
14u-17u
zaterdag en zondag 10u-18u
Gratis toegang.
Meer info:
Clem Peltier 054/438401

De geschiedenis van het menselijk denken en voelen
begint met een mythologische stoutmoedige die het vuur
steelt van de goden. Godsdienst werd doorgaans gebruikt
om de massa's onder controle te houden. Anderen daarentegen wisten religie om te buigen tot een subversieve kracht
met een enorm revolutionair potentieel, een kracht die de
autoritaire structuren onderuit haalde. Niet zelden ging het
om een hemels bevlogen anarchisme. In Dante's Inferno
stoot men op Fra Dolcino Tornielli. Rond 1300 kwam de
brave man, en zijn volgelingen, in
onzachte aanraking met het gezag
omdat ze terugkeer predikten naar
oerchristendom en gemeenschap van
bezit. Umberto Eco's "De Naam van
de Roos" en Louis-Paul Boons
"Geuzenboek" staan bol van ketterse
prerevolutionaire
bewegingen.
Anabaptisten,
Mennonieten,
Hutterieten, Doukhobors... wie goed
kijkt ziet nog her en der de restanten
van
brandhaarden
smeulen.
Recentere, wereldwijd bekende voorbeelden van religieus geïnspireerde
burgerlijke ongehoorzaamheid zien
we belichaamd in figuren zoals
Ghandi en Martin Luther King. Het
loopt als een rode lijn door de geschiedenis. Men vindt het terug bij kunstenaars als William Blake, Arthur
Rimbaud en Patti Smith. Filosofen als
Leo Apostel hadden het over een religiositeitsbeleving voor atheïsten.
Speciaal voor deze lezing wil ik mij
laten inpsireren door de beweging van
de Ketterij van de Vrije Geest. Het gaat
om religieus geïnspireerde anti-autoritair verzet dat zich voorgedaan heeft
meer dan 8 eeuwen terug in onze contreien, in onze streek, in het hart van
het Oude Continent... Nu we in een
tijd aanbeland zijn die elke politieke,
culturele en spirituele integriteit verloren heeft is het antwoord voor mij duidelijk.

Info@clempeltier.info

EEN ORGANISATIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JETTE,
OP INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN VLAAMSE GEMEENSCHAP BRIGITTE DE PAUW.

Didi de Paris

Cultuur
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Cursussen en theater in GC Essegem
Introductie hedendaagse dans

Zilveren Juweel

Sjokomoes

Hanna Scholtyssek

Nico Delaide

Theater Framboos

We maken op een toegankelijke manier kennis
met de basistechnieken van de hedendaagse dans.
Dansen, bewegen, kijken, luisteren, ruimtelijk
bewustzijn en dansmeditatie vormen één geheel in
deze cursus.

De ambacht van het zilver gieten en de kunst van
het hedendaags juweeldesign hebben weinig geheimen voor juwelenontwerper Nico Delaide.

Door de gerichte opdrachten ontwikkel je snel
een sterk lichaamsbewustzijn dat je helpt om je
bewegingen beter de coördineren en voor te bereiden.
De aanstekelijke begeleiding van Hanna maakt
dat je, samen met de andere leerlingen, veel plezier
zult ervaren aan de danssessies. Naast de gevarieerde oefeningen gaan we ook aan de slag met een korte choreografie waarbij we de basistechnieken
omzetten in enkele vloeiende dansbewegingen.
De les wordt gegeven in het Engels, met hier en
daar een streepje Nederlands.
De cursus staat open voor iedereen die graag
danst, met of zonder ervaring.
Plaats: GC Essegem (Leopold I straat 329)
Data: maandag, 19.30 u. - 21 u.
13/10, 20/10, 3/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12,
5/1/09, 12/1/09
Prijs: 65 €

Naast zijn bezigheid als designer en zilversmid
geeft hij af en toe ook korte lessenreeksen waarin de
deelnemers een eigen juweel (ring, broche of hanger) ontwerpen in was.
Iedereen is vrij om zijn of haar eigen stijl en thema’s los te laten op de grondstof.
De wassen ontwerpen worden nadien in zilver
gegoten door Nico.
Zijn integere en professionele begeleiding resulteert telkens in een verzameling mooie, unieke
juwelen en tijdens het werken krijg je heel wat interessante achtergrondinformatie over de technieken
en stijlen van de hedendaagse zilversmeedkunst.
Plaats: GC Essegem (Leopold I straat 329)
Data: dinsdag, 19.30 u. - 21.30 u.
4/11, 11/11, 18/11, 25/11 en 2/12.
Prijs: 65 € (zilver- en gietkosten van +/- 50 €
rechtstreeks met begeleider af te rekenen)
Meer info:
GC Essegem - Leopold I-straat 329
02.427.80.39 - essegem@vgc.be

26 oktober - Familie-ontbijt-voorstelling "Uit de
Veren" - Première voor Vlaanderen
In een klein dorpje, ver van hier, houdt kok
Peperoni een klein restaurantje. Met de grootste
zorg tovert hij de lekkerste gerechten voor zijn
tevreden klanten. Zijn specialiteit is een overheerlijke chocolademousse. Maar de klanten raken
meestal niet tot aan het dessert. De muzikale katten,
die op de koer van het restaurant wonen, janken zo
hard dat iedereen wegloopt...
De grote droom van kok Peperoni is een 2
Gouden Lepels-restaurant worden. Daarom neemt
hij een enthousiaste ober in dienst. Als de Gouden
Lepel-inspecteur komt, moet alles perfect verlopen.
Maar de ober stuurt deze mooie plannen in de war...
Plaats: GC Essegem (Leopold I straat 329)
Datum: zondag 26/10 - 8.30 u. : ontbijt - 10.30 u. :
theater
Voorstelling: tot 12 jaar, 4 € - vanaf 12 jaar, 6 €

Hulde aan kunstschilder
Bernard Clouwaert
Op 14 september 2007 overleed
kunstenaar Bernard Clouwaert te
Brussel. Met de steun van Schepen
van Franse Gemeenschap Paul Leroy
en in associatie met de eenheid
Palliatieve en Continue Zorgen van
UVC Brugmann “Papyrus”, loopt in
de Jetse Abdij van Dielegem van 1
tot en met 10 november een retrospectieve tentoonstelling van deze
kunstschilder, tekenaar en leraar
plastische kunsten.
In heel zijn werk heeft Bernard
Clouwaert geprobeerd de schoonheid van het ogenblik op te vangen
en ervan te getuigen in de vibrerende
weergave van licht en beweging.
Zijn voornaamste inspiratiebron
vond deze uiterst gevoelige kunstenaar in de natuur, maar ook het portretteren
gaf hem de mogelijkheid om het model en de wereld beter te benaderen, en dit
via diverse technieken zoals olieverf, aquarel-en pasteltekeningen.

Hulde aan Bernard Clouwaert
Van zaterdag 1 november tot en met maandag 10 november 2008
In de Abdij van Dieleghem
Tiebackstraat 14 in Jette.
Van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 17u. Op zaterdag en
zondag van 10u tot 18u. Gesloten op maandag.
Info: 02.270.18.11

Ontbijt + voorstelling: tot 12 jaar, 6 € - vanaf 12
jaar, 8,50 €

Expo Essegem
24 oktober tot 21 november

Pierre Wynant
Pierre Wynant is sinds zijn jeugd gepassioneerd door het tekenen. Later
legde hij zich toe op het schilderen met olie en acryl en vooralop gouaches.
Deze laatste vorm geeft hem de meeste voldoening en past hij momenteel
het meeste toe. Hij schildert bij voorkeur zuiderse dorpshoekjes.
Expo-essegem
GC Essegem
Leopold I straat 329
1090 Jette
Openingstijden:
Maandag tot vrijdag van 11 tot 20 uur

Tentoonstellen in GC Essegem ?
Expo Essegem is het tentoonstellingsproject van GC Essegem. De
bezoekers krijgen maandelijks een kijk op het werk van een artiest. Zowel
professionelen als amateurs komen aan bod. Litho, fotografie, pentekeningen, olieverf, … Vanuit het hart, vanuit woede of innerlijke liefde, zwart,
wit, kleur,… Expo-essegem is kleinschalig en laat de artiest vrij in z’n/haar
meningsuiting om het publiek te beroeren. Wenst u tentoon te stellen, aarzel niet en contacteer GC Essegem. Tentoonstellingsruimte, verzekering en
ondersteuning worden u geboden. Info: 02.427.80.39 of essegem@vgc.be
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