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December staat opnieuw voor
de deur. Met haar reeks gelegenheden om feestelijke en gezellige
momenten door te brengen, dit
vaak met een goede maaltijd, is
deze laatste maand van het jaar
meestal aangenaam. Laat de goede
stemming en de sfeer van onbezorgdheid de goede voornemens
niet vervagen die de meeste onder
ons begin januari namen: aan sport
doen, wat op de voeding letten en
eraan denken een beetje aan anderen te geven, wanneer de middelen
het toelaten.
Deze maand biedt de gemeente
Jette u de gelegenheid om deze
drie voornemens waar te maken.
Solidair zijn door deel te nemen
aan de inzameling voor het Centre
d’Entraide van Jette.
Gezond eten door de tips van de
Cel Duurzame ontwikkeling op te
volgen. En wat sporten betreft...
afspraak van 4 tot 20 december op
het ijs van de schaatsbaan, op het
Koningin Astridplein!

Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 00
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
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Van op de banken van de gemeenteraad...
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de gemeentegebouwen of over de aanstelling van een leerkracht in de gemeenteschool,... Dit zijn
maar enkele voorbeelden van de bevoegdheden van de gemeenteraad. Hieronder
vindt u de belangrijkste punten van de gemeenteraad van 28 oktober 2009.

VRAGEN

OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

Duurzame ontwikkeling – Premies voor regenwaterputten en dakisolatie
De gemeente Jette zet zich in voor het milieu. Concreet vertaalt dit zich in verscheidene acties (het verlagen van de
temperatuur in de gemeentelijke gebouwen in geval van vervuilinsgpieken, de beslissing van een vorige gemeenteraad om
zonnepanelen op het dak van het Gemeentehuis te plaatsen,...). Door deze initiatieven wil het gemeentebestuur haar ecologische voetafdruk verlagen (impact van de menselijke activiteiten op de ecosystemen en de planeet)... maar ook die van
haar inwoners. Daarom keurden de raadsleden de toekenning goed van premies voor de Jettenaren die dakisolatiewerken uitvoeren of overgaan tot de installatie, reparatie of vervanging van een systeem voor hergebruik van regenwater
(waterput). Binnen de grenzen van de beschikbare budgetten, zal een premie toegekend worden van 10 EUR/m2 (met
een maximum van 500 EUR per woning) voor de isolatie van de daken. Voor de plaatsing, reparatie of vervanging van
een systeem voor hergebruik van het regenwater, zal de premie 250 EUR per individuele installatie bedragen.
De gemeente Jette moet nu eerst wachten op de goedkeuring van de toezichthoudende overheid alvorens deze premies te kunnen uitreiken. De beslissing van het Gewest wordt tegen het eind van het jaar verwacht.

Digitale kloof – Oprichting van een informatica vormingscentrum
Ten opzichte van de nieuwe technologieën zijn nog vele mensen achtergesteld. Dankzij een samenwerking tussen het
Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest en de gemeente Jette zal, in januari 2010, een numerieke openbare
ruimte (NOR) worden opgericht. Voor meer details, lees op pagina 5.

Mobiliteit – Aangepaste verkeers- en parkeermaatregelen
De verkeersregels in de Rivierendreef worden gewijzigd. Het verkeer zal verboden worden tussen de Eugène
Toussaintstraat en n°330 van de dreef. Anderzijds zal, ten einde het verkeer in de Eugène Toussaintstraat vlot te laten verlopen, het parkeren toegestaan zijn onder de brug aan de pare kant tussen de Antoine Baeckstraat en de De Rivierendreef,
maar verboden worden aan de onpare kant tussen de Antoine Baeckstraat en de Gaston Biernauxstraat. Deze maatregelen
zullen door verkeersborden aangeduid worden en zullen van toepassing zijn zodra de gemeente Jette een gunstig advies
krijgt van de toezichthoudende overheid.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 23 december om 20u
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.

van de BGM

Jean-Louis Thys, al 10 jaren geleden...

Op 18 november is het tien jaar geleden dat Jean-Louis Thys, minister en burgemeester van Jette, ons verlaten heeft. Als er één man is die onze gemeente heeft
gekentekend is hij het. Als Burgmeester van Jette van 1977 tot 1999, was hij ook
volksvertegenwoordiger, Staatssecretaris van het Brussels gewest en minister van
Openbare werken en Transport binnen de eerste regering van het nieuwe Brussels
Hoofdstedelijk Gewest opgericht in 1989.
Ik wens samen met u, naast de functies die hij op zich heeft genomen, vooral in
herinnering te brengen welke gepassioneerde man hij voor zijn gewest was en in
het bijzonder voor zijn gemeente.

Woord

De gemeente Jette was zijn leefwereld, zijn kracht, zijn politieke strijd maar
tevens de bron van zijn buitengewone visie van de stad. Alle medewerkers van
Jean-Louis, zijn collega’s schepenen en ministers en zijn politieke tegenstanders
erkennen vandaag nog dat hij stond voor de visionaire ontwikkeling van ons Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. We herinneren ons dat hij aan de basis lag van de renovatie van de Leopold II-laan die leidde tot
het verdwijnen van de vreselijke viaduct die de basiliek met het Yserplein verbond. Hij was zeker een baanbreker wat de ontwikkeling van het volledige netwerk van openbaar vervoer in Brussel betreft en heeft de
tram in ere hersteld. De vele voorbeelden van buitenlandse steden die de tram opnieuw rehabiliteerden,
hebben hem gelijk gegeven.

Tot zijn overlijden echter bleef hij in de allereerste plaats verbonden aan zijn gemeente. Van een « kleine » dorpse gemeente in het uiterst Noorden van het Gewest, is hij erin geslaagd Jette in de moderniteit te
passen. Hij was voor mij, voor ons, de stichter van onze acties aan zijn zijde en blijft nog steeds een inspiratiebron van de idealen voor ons werk.

Ik herinner me een man die erg veeleisende was voor zijn medewerkers, met een sterke persoonlijkheid,
en met een ontegensprekelijke rijkdom en durf. Laten we onthouden dat hij altijd de zondagsmarkt van
Jette verkoos boven de sjieke diners van het Parlement, eerder voor het contact met de Jetse burgers dan
het protocol. Want, tot zijn overlijden, is het vooral bij zijn naasten in de gemeente dat hij rust en vrede
vond. Hij legde daar graag de nadruk op.
Uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester, Hervé Doyen

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

Uurrooster
gemeentediensten
Dienst Bevolking,
Burgerlijke Stand en
FIBEBO (financiële dienst):
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 19u
Andere diensten: ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u, don van 13u tot
16u
Opgelet! Op donderdag 24 en 31
december zal het gemeentebestuur uitzonderlijk open zijn van
13u tot 15h in plaats van 13u tot
19u zoals het gebruikelijk is.

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
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02.422.46.11
• Sociale dienst: 02.422.46.75

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90
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Een permanent
informaticavormingscentrum in Jette
In de loop van de maand januari 2010 opent een
informatica vormingscentrum haar deuren in het bijgebouw van het Gemeentehuis.
Dankzij de samenwerking tussen
Jette en het Centrum voor Informatica
voor het Brusselse Gewest (CIBG)
wordt een lokaal uitgerust met een tiental computers, die ter beschikking
gesteld worden van een vzw die actief is
in de vorming van het grote publiek tot
nieuwe technologieën. Op deze manier
wensen de gemeente Jette en het CIBG
hun rol te spelen in het terugschroeven
van de digitale kloof.

van de NOR in het Gemeentehuis
mogelijk maken: het CIBG levert het
informaticamateriaal (PC, schermen,
printer, projector, software, ...) en
neemt het onderhoud, de reparaties en
de verzekering van dit materiaal gedurende 4 jaar voor haar rekening. In ruil
hiervoor engageert de gemeente Jette
zich om een geschikte ruimte te vinden
en te zorgen voor de organisatie van de
vormingen van de burgers.

Senioren, mensen die op maatschapelijk vlak op de rand staan, werkzoekenden of mensen met lage inkomens... zoveel categorieën burgers die
niet noodzakelijkerwijs een internetaansluiting hebben of over voldoende
kennis beschikken om de nieuwe
informatietechnologieën te gebruiken.
Nochtans zijn internet en het beheersen van informaticatools bijna onontbeerlijk in onze westerse maatschappij. Dankzij de digitale openbare
ruimte (DOR) die de gemeente Jette
in het Gemeentehuis zal openen, zullen de leemtes van sommigen worden
opgevuld, evenals deels de digitale
kloof in Brussel.

Concreet zal een vormingsinstelling
voor informatica, erkend door ACTIRIS en Bruxelles-Formation, instaan
voor het geven van lessen aan lage
prijzen aan al wie zijn kennis
(opnieuw) wil opschroeven. Er werden echter doelgroepen bepaald die
als eerste aan de beurt komen: werkzoekenden, begunstigden van dienstenchèques en PWA-dienstverstrekkers, mensen met een project voor
socio-professionele
inschakeling
(OCMW), winkeliers en senioren.

Vormingen voor iedereen
Het luik “vorming van het grote
publiek” is de voornaamste dimensie
van dit project, een voorwaarde van
het partnerschap tussen Jette en het
CIBG. Het zijn immers gewestelijke
subsidies die de materiële realisatie

Ook vormingen voor de Jetse
functionarissen
De gemeente Jette besteedt veel
belang aan haar opdracht van openbare dienstverlening. De oprichting van
de digitale openbare ruimte kadert in
deze opdracht. Naast het feit dat de
Jettenaren de mogelijkheid krijgen
om zich te vormen tot het gebruik de
nieuwe informaticatools (bijvoorbeeld
om zich meer concurrentieel op te

stellenop de arbeidsmarkt), zal deze
ruimte ook dienen voor het verbeteren van de deskundigheid van de functionarissen die eveneens de mogelijkheid krijgen om hun kennis op te
schroeven of om nieuwe software te
leren beheersen.

In de volgende Jette Info
ontdekt u
de praktische modaliteiten van
deze informaticavormingen
(prijs en uurroosters).

Jette stelt vragen over haar diversiteit
Gezien de bevolking in België verscheiden en gevarieerd is, spreekt het
voor zich dat de openbare diensten dat ook zijn. Op initiatief van de
schepen voor Gelijkheid van kansen Claire Vandevivere, voert de gemeente Jette een diagnose om zich, tenslotte, tot meer verscheiden profielen
open te stellen.
Diversiteit, gelijkheid van kansen... deze woorden vindt men vandaag overal terug, om verschillende redenen. Hoewel ze soms overdadig gebruikt
worden, zijn deze concepten noch onbeduidend
noch zinloos; ze weerspiegelen de realiteit van een
veranderende maatschappij weer die zichzelf vragen durft te stellen over haar eigen werking. Hoe
kan men vandaag, met onze kennis, verantwoorden
dat hele categorieën van de bevolking zoveel moeite ervaren zich ter volle te ontwikkelen en dit
omwille van hun geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap?

De openbare diensten stellen zich ook dezelfde
vragen. Met het oog op een bevolking die verrijkt
wordt door gemenigheid en met veranderende mentaliteiten, kiezen de openbare besturen open te staan
voor de diversiteit. Op 4 september 2008 kwam een
ordonnantie tot stand betreffende de strijd tegen discriminatie in de openbare functie in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Deze tekst nodigt de
Brusselse instellingen uit tot het uitwerken van een
actieplan voor diversiteit. De uitvoeringsbesluiten
zijn nog niet gepubliceerd maar de gemeente Jette
wenst alvast het voortouw te nemen in het Brussels
gewest. In dat kader heeft de gemeente Jette onlangs
een diagnose bevolen rond diversiteit binnen het
personeel. Op basis van deze stand van zaken en de
aanbevelingen die eruit zullen voortvloeien, is de
gemeentelijke overheid bereid om initiatieven te
nemen teneinde een weergave te zijn... van een verscheiden bevolking en van de gelijkheid van kansen
voor iedereen te waarborgen.
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De zonnebloem en de boom
Het Jetse gemeentebestuur nam enkele jaren geleden haar intrek in het prachtig gerenoveerde
gebouw dat voorheen de Don Bosco-school huisvestte. Ook de tuin werd onder handen genomen en werd heraangelegd. Enkel de grote lindeboom in de tuin werd bewaard. Begin november bood deze boom een surrealistisch beeld: een zonnebloem groeide hoog in de boom. Niet
alleen op een ongewone plaats, maar bovendien ook op een ongewoon moment, lang nadat de
laatste zomerzon verdwenen was.

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 30 €,
een steuntje in de rug om uw favoriete sport te beoefenen.

D

e 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 30 € en richt zich naar 3 categorieën van Jettenaren:
de gepensioneerden, de jongeren tussen 3 en 18 jaar oud en de studenten tussen
de 18 en 25 jaar oud. Men hoeft enkel inwoner te zijn van Jette en voor 1 jaar
lid te worden van een sportclub naar keuze of een vereniging die buitenschoolse sportactiviteiten organiseert (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 20.000 €.

Nieuwigheden
De regels rond de sportcheques zijn uitgebreid. Zo kunnen vanaf dit jaar kinderen reeds vanaf 3 jaar genieten van de sportcheques, tegenover de leeftijd van
6 jaar vorig jaar. Daarnaast is de sportcheque niet alleen bestemd voor leden van
sportclubs maar ook voor deelnemers aan buitenschoolse sportactiviteiten.
Bovendien krijgen de sportclubs en -verenigingen met zetel in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en aangesloten bij Sodexo, eveneens een sportcheque
ter waarde van 30 € per 5 cheques die door de gemeente van Jette toegekend
werden aan de leden van hun vereniging.
Indien u een gemeentelijke sportcheque van 30 € wenst te bekomen, vul dan
het aanvraagformulier in dat u vindt ofwel op de gemeentelijke website
www.jette.be, 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.

Gezondheid
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Van 30 november tot 4 december 2009

Aidsexpo
Wist je dat?
70% van de adolescenten
die niet of weinig bewegen,
doet dit ook niet als ze
volwassen zijn.

Wereldwijd richt aids een ware ravage aan. Deze
seksueel overdraagbare aandoening Blijft uitbreiden. Jaarlijks raken in ons land vele mensen besmet
met het HIV-virus. Vorig jaar kwamen er nog meer
dan 1.000 nieuwe HIV-besmettingen bij of bijna 3
nieuwe besmettingen per dag. Sensibilisering speelt
een belangrijke rol in de strijd tegen HIV.
Daarom organiseert het Jetse gemeentebestuur
een tentoonstelling over aids, op initiatief van
Schepen van Gezondheid Paul Leroy en in samenwerking met Sensoa en la PlateForme Prévention
Sida. Deze expo, met foto’s getuigenissen en informatie, loopt van 30 november tot 4 december in het
Gemeentehuis.

Sensoa
Duquesnoystraat 45 - 1000 Brussel
Tel: 02.219.33.51
Mail: info@sensoa.be
Website: www.sensoa.be

Aidsreferentiecentrum UZ Brussel
Laarbeeklaan 101 - 1090 Jette
Tel: 02.477.60.01

Wist je dat...
• je met jouw vragen terecht kan bij de Veilig
Vrijenlijn - 078.15.15.15, bij je huisarts of op
www.sensoa.be

Tijdens de expo, zal er een dokter gratis ter
beschikking staan voor inlichtingen rond HIV en
aids. U kan bij deze dokter terecht op donderdag 3
december van 14u tot 17u in Het Gemeentehuis.

Jette, een gezonde
gemeente

Goede informatie is de eerste stap naar aidspreventie. Jong en oud kan hiervoor terecht bij gespecialiseerde centra, zoals sensoa of het aidsreferentiecentrum van UZ Brussel.

Sport? Help je kind
bij zijn keuze
Voortaan zal u in Jette Info de gezondheidsthema's en -tips van Viasano en het gemeentebestuur
ontdekken in de nieuwe maandelijkse gezondheidsrubriek. Deze maand, de derde reeks tips
rond "Minder voor het scherm, meer bewegen!".
Voetbal, rugby, tennis, hockey, atletiek, dans,
turnen,... Een sport beoefenen is gezond voor je
kind. Sporten is niet alleen goed voor zijn of haar
lichaam, het is ook bevordelijk voor het sociaal
contact met andere kinderen. Woensdagen en
zaterdagen zijn ideaal voor het ontdekken van
verschillende sporten. De meeste clubs bieden
gratis initiatielessen aan, zodat je kind op basis van
de praktijk kan kiezen wat hij of zij het liefst doet.
En gun je kind de vrije keuze: ook een jongen kan
van dansen houden, net zoals er meisjes zijn met
voetbalbenen. Is je kind besluiteloos? Een multisport stage kan soms een oplossing bieden. Het
belangrijkste is deelnemen!

Jeugdbeweging
In de jeugdbeweging maakt men niet alleen
nieuwe vrienden, maar beleeft men ook allerlei
avonturen, maakt men leuke boswandelingen,
leert men zelfstandig en verantwoordelijk te worden. Een leerschool voor het leven die bovendien
nog gezond is ook, aangezien de kinderen vaak in
de buitenlucht spelen.

Bewegen met het gezin
Maak gebruik van de mogelijkheden in onze
gemeente. Jette is rijk aan groene ruimtes. Trek er
tijdens de weekends eens op uit met het hele
gezin. Hou ook de agenda in het oog, noteer de
autoloze zondagen en de wandelingen die geoganiseerd worden. De ideale gelegenheid voor wat

Sensibilisering rond diabetes
Een druppel bloed om te weten
Diabetes is een aandoening gekenmerkt door een te hoog suikergehalte, glucose, in het bloed en de urine. Er bestaan 2 varianten: diabetes van het “type 1” en van het “type 2”. Diabetes van het “type 1” komt
op jongere leeftijd voor (voor 40 jaar); “insuline-afhankelijk” genaamd en vereist het een dagelijkse
inspuiting van insuline. Diabetes van het “type 2” komt meestal later voor, waardoor het trouwens maturiteitsdiabetes genoemd wordt. De laatste jaren treft het echter meer en meer kinderen en pubers. Vet- en
suikerrijke voeding evenals onvoldoende lichaamsbeweging zijn de factoren die er in hoofdzaak toe bijdragen, gezien het tot overgewicht leidt. Mettertijd, veroorzaakt de vetophoping in het lichaam een weerstand tegen insuline, de eerste stap naar diabetes van het “type 2”. De behandeling bestaat erin vooreerst
een calorie-arm dieet te volgen, met weinig zoetigheden, en eventueel
medicatie te nemen in tabletvorm.
Welk type van diabetes, het ook betreft, de opsporing en behandeling ervan blijven van het grootste belang. Verwikkelingen verbonden
aan een langdurig hoge bloedsuikerspiegel kunnen immers bijna alle
lichaamsdelen aantasten: het hart, de bloedvaten, de nieren, het
zenuwstelsel, de ogen,... Zo waren vrijwilligers van de Vlaamse
Diabetes Vereniging en de « Maisons des diabétiques” op het
Gemeentehuis aanwezig, bijgestaan door een verpleegster, om de
Jettenaren te sensibiliseren voor deze ziekte die een aandoening is die
meer en meer als een waar volksgezondheidsprobleem wordt
beschouwd. Daarnaast werd een voedingspyramide getoond om eraan
te herinneren dat de preventie van diabetes van het type 2 gebeurt
door een evenwichtige voeding en voldoende lichaamsbeweging.
Een honderdtal bezoekers deden de test en moesten niet langer
dan twee minuten wachten op de uitslag van glycemielezer. Er werd
niets zorgwekkend opgespoord.
Voor meer inlichtingen over diabetes: Vlaamse Diabetes
Vereniging vzw - Ottergemsesteenweg 456 te 9000 Gent 09.220.05.20 - vdv@diabetes-vdv.be - diabetes-vdv.be.
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Openbare ruimte

De Groene Wandeling
komt ook langs Jette
Brussel-Leefmilieu-BIM bewijzigert momenteel een
traject voor wandelaars en fietsers evenals de Groene
Wandeling in het Jeugdpark.

D

e Groene Wandeling is een prachtig wandeltraject van meer dan 60 km
waarlangs voetgangers en fietsers het Gewest kunnen ontdekken en
kunnen kennismaken met tal van parken en beschermde natuurzones.
De rijkdom van de Groene Wandeling schuilt grotendeels in zijn verbazingwekkende diversiteit. Op sommige plaatsen komt de wandelaar plots oog in oog te
staan met het platteland. Op andere plaatsen duiken dan weer aangelegde parken, bosjes, moerassen op. Deze wandeling loopt al langs Jette, een bewegwijzering kronkelt in het Koning Boudewijnpark. Het gedeelte dat op dit ogenblik
ingericht wordt zal de verbinding doorheen het Jeugdpark met het
Heizelplateau en de Koninklijke parken mogelijk maken.

De Groene Wandeling is opgedeeld in zeven delen (het Zoniënwoud en het
zuiden van Ukkel, de Woluwevallei, tussen Zenne en Woluwe, het
Heizelplateau en de Koninklijke parken, het Pajottenland, de landschappen tussen Vogelzangbeek en Geleytsbeek) en is toegankelijk voor wandelaars, fietsers
en op sommige plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit. Sommige
paden zijn verboden voor fietsers, die er dan wandelen en hun fiets aan de hand
houden. Paaltjes zorgen voor de bewegwijzering langs het traject dat in beide
richtingen toegankelijk is. Daarnaast geven panelen informatie over fauna, flora
en het belang of de geschiedenis van specifieke gedeelten.

Dit gewestelijke initiatief heeft als hoofddoel het publiek te laten kennismaken met de natuur in de stad, via de groene wandelroutes die de diverse groene
ruimten met elkaar verbinden. De Groene wandeling draagt ook bij tot de landschappelijke kwaliteiten van de stad door de natuurlijke rijkdommen in stand te
houden en meer in het bijzonder door de diversiteit van fauna en flora te bevorderen.

Voor meer informatie over de Groene
wandeling, surf naar de website
www.leefmilieubrussel.be of contacteer
Leefmilieu Brussel - BIM op 02.775.75.75
om de gedetailleerde kaarten en trajecten
van de 7 delen van de Groene wandeling
te verkrijgen.

Werken in de gemeente
Proactieve politiek
openbare werken
De straten en voetpaden
maken een belangrijk deel uit van
uw leefomgeving. Buiten de
gewestwegen vallen deze onder
de verantwoordelijkheid van het
gemeentebestuur.
Op initiatief van Schepen van
Openbare Ruimte Jean-Louis
Pirottin voert de gemeente voor
de openbare werken een proactieve politiek. Dit betekent enerzijds dat de straten een mooie
asfaltlaag krijgen aangemeten en
de voetpaden waar nodig vernieuwd worden.
Met de nutsmaatschappijen
wordt de vernieuwing van de
ondergrondse leidingen gecoördineerd. Anderzijds worden er
werken uitgevoerd met het oog
op een betere mobiliteit, zoals de
aanleg van rotondes, de uitbreiding van voetpaden of snelheidsremmers.

Jules Lahayestraat
Sibelga gaat over tot de vervanging van elektrische kabels in de Jules Lahayestraat, tussen de de Smet de
Naeyerlaan en de Dapperheidstraat. Tot het einde van de werken, voorzien op 15 december 2009, zal het verkeer verboden zijn op de werfstrook. Er worden omleidingen voorzien.

Odon Warland- en Charles Woestelaan
Renovatie van het riolennetwerk
Ten gevolge van problemen van overstroming van riolen in de wijk Procureur / Uyttenhove / Warland, deed
de gemeente Jette een beroep op de Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie (BIWD), belast met het
beheer van het riolennetwerk. Midden november begon de BIWD met aanpassingswerken van het riolennetwerk in de Odon Warlandlaan, tussen het kruispunt met de Spruytlaan en dat met de Charles Woestelaan. Een
deel van de werkzaamheden zal ondergronds uitgevoerd worden, met plaatselijke openingen, om de gevolgen
voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. De werken zullen echter toegangsbeperkingen en parkeerbeperkingen met zich meebrengen binnen de zones van de werf. Een aangepaste signalisatie zal door de ondernemer geplaatst worden, die tevens zal zorgen voor de informatie van de buurtbewoners betreffende de vooruitgang van de werken. De BIWD acht dat de duurtijd van deze aanpassingswerken van het riolennetwerk
van de Odon Warlandlaan tot 70 werkdagen zal bedragen.

Dupréstraat
Renovatie voetpaden
Midden oktober gingen er renovatiewerken van start in de Dupréstraat. De voetpaden worden vernieuwd,
er worden verkeersremmers aangelegd en de hoeken van de voetpaden worden uitgebreid. De werken startten ter hoogte van het nr 1 en worden vervolgens per strook van 100 meter verdergezet. Vervolgens zullen er
definitieve verkeersremmers aangelegd worden met voorlopige uitbreidingen op de hoek van de voetpaden.
Er zullen beplantingen aangelegd worden in overleg met de bewoners.
De duur van de werken wordt geschat op 3 maanden. Als het weer geen roet in het eten komt gooien. Het
parkeren en het verkeer zal aangepast worden volgens het verloop van de werken, per strook van zowat 100
meter.

Kardinaal Mercierplein
Vernieuwing hoofdleiding en aanleg stormbekken
Midden oktober ging de BIWD van start met renovatiewerken op het Kardinaal Mercierplein. Deze werken, waarvan de duur wordt geschat op 180 werkdagen, houden de vernieuwing van de hoofdleiding in, net
als de aanleg van een klein stormbekken, om het risico op overstromingen in de wijk te beperken. De werken
zullen stilgelegd worden voor Kerstmis en worden hervat begin januari, na het bouwverlof. De wegomlegging
wordt geregeld door een aangepaste verkeerssignalisatie.

Samenleving
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Op beeldenjacht

Fotowedstrijd levert 69 winnaars op
In het oktober publiceerde Jette Info de fotowedstrijd 'Op beeldenjacht'. Dit
initiatief van de Jettenaren Ivan Lussot en fotograaf Luc Vanderkerken nodigde
de Jettenaren uit om 18 foto's uit Jette te herkennen. De deelnemers maakten
kans op één van de vele prijzen die verzameld werden dankzij de medewerking
van de Jetse handelszaken. Intussen zijn de winnaars bekend. De fotowedstrijd
'Op beeldenjacht' leverde 69 winnaars op. Deze mogen binnenkort hun prijs in
hun bus verwachten. De eerste prijs levert maar liefst 250 € op.
Op 14 januari 2010 organiseert het gemeentebestuur, op initiatief van
Schepen van Economisch Leven en Animatie Bernard Lacroix bovendien een
receptie voor deze winnaars.

Nieuwe campagne tegen rijden onder invloed

Hoe bedank jij je BOB?
Rijden onder invloed van alcohol staat nog altijd
in de top 3 van de meest voorkomende ongevalsoorzaken. 1 op 4 zware ongevallen had vermeden kunnen worden als alle bestuurders het zouden opbrengen om niet te drinken vóór ze achter het stuur
plaatsnemen. Bob is al jaren het boegbeeld van de
strijd tegen het rijden onder invloed van alcohol,
met als kernboodschap: je kan gerust plezier maken,
op voorwaarde dat de bestuurder die de anderen
naar huis brengt geen alcohol drinkt.
De eindejaarsperiode is het uitgelezen moment
voor deze campagne tegen rijden onder invloed. In
de komende weken zijn er immers talrijke aanleidingen om een glas te drinken en te feesten. Het komt
erop aan om daar op in te spelen en het feest in alle
veiligheid te laten verlopen.

De gevaren van rijden onder invloed
Het drinken van alcohol heeft een negatief effect
op het waarnemingsvermogen, verlengt de reactietijd en beïnvloedt het gedrag, en bijgevolg de rijvaardigheid. Daardoor vergroot het risico op ongevallen. De negatieve invloed van alcohol is al te merken vanaf relatief lage concentraties. Zo loopt
iemand met een alcoholpromillage van 0,5 ‰ (de
huidige wettelijke limiet) ongeveer 1,4 keer meer
risico op een ongeval als een nuchtere bestuurder.
Bij grotere hoeveelheden alcohol neemt het ongevalsrisico exponentieel toe: bij 0,8 ‰ is het 2,7 maal
zo groot, bij 1,5 ‰ meer dan 22 maal. Bovendien
wijzen diverse studies uit dat lage alcoholconcentraties (minder dan 0,5 ‰) een veel groter risico
teweegbrengen bij jonge bestuurders dan bij andere
leeftijdsgroepen. Ook de ernst van de ongevallen
neemt toe naarmate men meer gedronken heeft.
Bestuurders met meer dan 1,5 ‰ alcohol in hun
bloed lopen ongeveer 200 keer zoveel risico om bij
een verkeersongeval om het leven te komen als
nuchtere bestuurders.

Opvallend is dat voornamelijk mannen dronken
rijden, waarbij de bestuurders van 40 tot 54 jaar de
grootste groep vormen. Verder wordt er ’s nachts
vaker onder invloed gereden dan overdag, en vaker
in het weekend dan tijdens de week. Het percentage
positieve bestuurders tijdens weekendnachten gaat
bovendien in stijgende lijn, in vergelijking met vorige metingen.
Nochtans voerde de politie bij de vorige bobcampagne meer dan 173.000 alcoholcontroles uit.
Daarbij bleken 8.300 bestuurders (4,8 %) positief te
zijn. Afhankelijk van de ernst van de inbreuk kregen
de overtreders een onmiddellijke inning of minnelijke schikking, of werden ze naar de rechtbank
doorverwezen. 2.600 bestuurders zagen hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

Zware sancties
De sancties voor rijden onder invloed zijn bijzonder
streng en wegen nog zwaarder door in geval van herhaling. Voor beginnende bestuurders gelden bovendien strengere straffen. Wie minder dan twee jaar houder is van een rijbewijs B en wordt betrapt op rijden
onder invloed, krijgt altijd een verval van het recht tot
sturen opgelegd. De bestuurder moet in dat geval minstens opnieuw het theorie- of praktijkexamen afleggen
alvorens hij weer mag rijden. Deze maatregel geldt al
vanaf 0,5 promille. Betrapt worden op rijden onder
invloed kan heel veel kosten.
De boodschap is dus eenvoudig: laat je eindejaarsfeesten niet vergallen en kies voor een bob.
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Solidariteit

Eerlijke handel
Meer dan 500 ontbijten met Zuiderse smaken
De traditiegetrouwe ontbijten van OXFAM vonden doorheen het ganse land plaats
tijdens het weekend van 21 en 22 november. Dit jaar opnieuw werd de Jettenaar
niet vergeten. Op initiatief van de OXFAM-Wereldwinkel van Jette, kwamen 480
genodigden en een vijftigtal vrijwilligers samen rond een rijkelijk buffet met
producten uit de eerlijke handel. Een succesvol jaar dus, volgens de organisatoren.
Men moest niet vroeg uit de veren
om aan het ‘Made in Dignity’ ontbijt
deel te nemen. Op zondag 22 november openden de Poelbosch paviljoenen hun deuren immers tot ’s middags
om de deelnemers te onthalen, waaronder vele habitués.
Op het menu stonden alle ingrediënten voor een heerlijk ontbijt: vruchtensap, bananen, brood, choco, jam,
koffie, cacao, suiker, chocolade. In
tegenstelling tot de voedingswaren uit

de grote distributie, geven producten
uit de eerlijke handel aan kleine producenten uit het Zuiden de kans voor een
eerlijke vergoeding voor hun werk.
Bovendien toonden de OXFAM
ontbijten van Jette de mogelijke synergieën aan tussen onze lokale economie
en de producenten uit het Zuiden. Zo
bestond het brood, bij een Jetse bakker besteld, uit eerlijke bloem.
De genodigden konden tevens de

andere producten uit het ‘Made in
Dignity’ gamma ontdekken: artisanale
voorwerpen, speelgoed, kledij, cosmetica,... De stands van het CNCD11.11.11, Plan België en Amnesty
International brachten een aanvullende toelichting op de armoede in het
Zuiden en de inbreuken op de mensenrechten in de wereld.
Ondertussen maakt OXFAM reclame voor haar Jetse winkel; de ontbijten hebben immers als doel, naast een

Partnership Jette / Sidi Bibi
In het kader van het internationaal gemeentelijke
samenwerkingsprogramma, gesubsidieerd door de
Algemene Directie voor Ontwikkelingssamenwerking
(DGOS), hebben de burgemeester Hervé Doyen en
zijn kabinetschef André Vanderstraeten een bezoek
gebracht aan Sidi Bibi van 15 tot 20 oktober om het
nieuwe College te bezoeken dat het resultaat was van
de laatste lokale Marokkaanse verkiezingen die plaatsvonden in juni 2009.
Deze ontmoeting had als doel om de nieuw verkozenen de overeenkomst voor te leggen die de twee
gemeenten tot en met 2012 met elkaar zal verbinden.
Het doel van deze samenwerking is om de competenties van de gemeentelijke administraties te verhogen
en om hen te steunen in het definiëren en opstarten
van een menselijk ontwikkelingsplan.
De burgemeester heeft tijdens zijn bezoek het
grootste deel van de mandatarissen van Sidi Bibi kunnen ontmoeten. Ze hebben allen hun overtuiging voor
deze samenwerking kunnen uitdrukken. De voortzetting van deze samenwerking is dus verzekerd. De
grootste werklijnen werden bekrachtigd, wat het voortzetten van de reeds gestarte acties verzekerd. De
betrokken ambtenaren werden in hun functie gesterkt
door de president van Sidi Bibi. Ook dit zal bijdragen
tot een coherentie in het reeds opgestarte werk.
Het was een zeer hartelijk bezoek. De ontvangst van
de inwoners van Sidi Bibi was buitengewoon. Aangezien
het om het eerste bezoek van de burgemeester van Jette
aan hun gemeente ging, sinds de start van de samenwerking, hebben ze van de gelegenheid gebruik gemaakt er
een zeer uitgebreid bezoek van te maken. Dit maakte het
voor onze burgemeester ook mogelijk het belang van de
voortzetting van deze samenwerking met Marokkaanse
gemeenten in te zien. Eigenlijk wordt, afgezien van de
toeristische steden en de economisch sterk geziene
gebieden, Marokko sterk geconfronteerd met problemen op vlak van scholarisatie, gezondheid, droogt,...
Zowel de nationale als lokale autoriteiten zijn in
staat deze uitdaging aan te gaan. De wil is er, de solidariteit ook. Maar de competenties ontbreken soms.
Vandaar de samenwerking tussen de gemeentelijke
ambtenaren van Sidi Bibi en Jette.

De eerste werklijn van het menselijk ontwikkelingsplan werd uitgewerkt in Jette tijdens de maand maart tijdens een bezoek van een delegatie van Sidi Bibi aan onze
gemeente. Er werd een actieplan op poten gezet om het
schoolverzuim tegen te gaan en het percentage van
schoolgangers tegen 2020 te verhogen met 10% in het
eerste en 20 in het tweede jaar van de middelbare school.
De uitwerking van dit actieplan heeft ons toegestaan een bijkomende subsidie te verkrijgen bij de
DGOS, voor een bedrag van 27.300€ waarmee een
schoolbus kon worden gekocht en documentatiecentrum kon worden opgericht.
Een andere Jeste delegatie die bestond uit 3 ambtenaren heeft een bezoek gebracht aan Sidi Bibi van 11
tot18 november 2009 om de uitwerking van het menselijk ontwikkelingsplan op te volgen en dit in samenwerking met de leden van het sociaal overleg dat recent in
Sidi Bibi werd opgericht. Hun rol zal er ook uit bestaan
te waken over een goede uitwerking van acties die
gesubsidieerd worden door de DGOS.
De burgerparticipatie is altijd de leidraad geweest
voor de samenwerking en de verkiezing van twee vrouwen in de gemeenteraad heeft het opstarten van een
vrouwenraad sterk vergemakkelijkt. Deze vrouwen zullen verschillende projecten op poten proberen te zetten
die vrouwen uit landelijke dorpen een belangrijkere rol
zullen toekennen in de ontwikkeling van de gemeente.
Hiermee komen ze ook tegemoet aan de vraag van de
vrouwen voor een opleiding rond gezondheid en hygiëne tijdens de bevalling en voor het kleine kind. Deze zal
georganiseerd worden door twee Jetse ambtenaren
(Najia Belfaquih en Myriam Meyts) in samenwerking
met het gezondheidscentrum van Sidi Bibi.
Het luik rond de versterking van de administratieve
competenties zal ook niet vergeten worden. Een opleiding over het leiden van een vergadering zal gegeven
worden door een andere Jetse ambtenaar (AnneFrançoise Nicolay). Zij zal ook deelnemen aan de evaluatie van de acties die werden ondernomen in 2009 en
de animatie voor een atelier om het actieplan van 2010
te definiëren.
Een informatie-avond over de evolutie van deze
samenwerking is gepland voor de maand januari.

gezellig moment, de burger ertoe te
overhalen dagelijks eerlijke producten
op tafel te zetten.
Klaar om u te laten overtuigen?
Een adres in Jette: OxfamWereldwinkel - Leopold I-straat
527 - tel.: 02.420.74.71 – open van
dinsdag tot zaterdag van10u tot18u
en op zondag van 10u tot 13u.

Strijd tegen de honger
dichtbij ons
Wereldwijd lijden
bijna één miljard
mensen aan ondervoeding. Bovendien
moeten we niet erg
ver gaan om achtergestelde mensen te
vinden die dagelijks
onvoldoende eten
hebben om hun honger te stillen. Zo telt
onze gemeente meer dan 350 bewoners die
een beroep doen op de dienst voedselhulp
van het Centre d’Entraide. Deze vrouwen
en mannen kennen verschillende situaties
(een specifieke nood aan voedselhulp ten
gevolge van tijdelijke moeilijkheden, langdurige werkloosheid, onzeker beroepsituatie,...). Allen hebben ze echter een gemeenschappelijk kenmerk: ze verschillen vaak
niet van u en mij. Indien er nog een bijkomende reden nodig is om solidair te zijn, is
het deze wel!
Gedurende de maand december organiseert de gemeente Jette een grote inzameling van thee, koffie en olie, ten gunste van
de voedseldienst van het Centre d’Entraide
van Jette die steeds meer moeite ervaart
om aan de stijgende vraag naar voedsel
tegemoet te komen. U kunt de voedingsmiddelen binnen brengen:
- aan het onthaal van het Gemeentehuis
(tijdens de gewone openingsuren)
- in het Centre d’Entraide van Jette (Henri
Werriestraat 11), van maandag tot vrijdag
van 10u tot 12u en van 14u tot 16u, ’s
woensdags tot 18u.
EEN

INITIATIEF VAN HET COLLEGE VAN

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE
GEMEENTE JETTE

Duurzame ontwikkeling
Résultats

p
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Mijn frigo is cool!
Vorige maand hebben we u enkele tips gegeven over het onderhoud van de koelkast en zijn beste plaats in huis, en over hoe de voedingsmiddelen moeten opgeborgen worden. Deze maand geven we u meer informatie over de juiste temperatuur en
geven we tevens uitleg over het diepvriesvak.
De juiste temperatuur

gedurende 1 tot 2 weken.

In een klassieke koelkast kan de temperatuur van 0°C
tot 10°C variëren naargelang de niveaus. Om de voedingswaren correct op te bergen, dient u de temperatuur
van ieder compartiment te kennen et de thermostaat in
functie van de koudste zone te regelen (tussen 0°C et
4°C). Als u de gebruiksnotitie niet meer vindt, plaats een
thermometer in een glas water en vergelijk vervolgens de
temperatuur op de verschillende niveaus.

Twee sterren** (tot -12°C) : bewaring van vriesproducten gedurende 2 maanden.

De temperaturen zijn meer homogeen in toestellen
met koude luchtventilatie.

Elk product heeft zijn eigen plaats
Elke voedingsmiddel heeft een specifieke levensduur
dat varieert naargelang de temperatuur en de vochtigheid. Daarom moet het op een specifieke plaats in de
koelkast gezet worden. Maar waar?
Koudste zone (< 4°C) : rauw vlees (2-3 dagen), gehakt
(24 uur maximum!), vleeswaren (3-6 dagen), schaaldieren, gevogelte, wild, rauwe vis (1- 2 dagen), geopende
melkproducten, verse kazen en met rauwe melk, verse
vruchtensappen, bereide schotels, gebakjes, producten in
ontdooiing, enz.
Koele zone (van 4°C tot 6°C) : vlees, gekookte vis en
groenten (2-4 dagen), huisbereide soep (2-3 dagen), rode
vruchten, ongeopende melkproducten, gerijpte kazen
waarvan we de rijping willen vertragen, enz.
Groentenvak (+6°C) : verse groenten en fruit (3-6
dagen), kazen in rijping, enz. Frigodeur, gematigde zone
(van 6°C tot 10°C) : melk, boter, eieren (6-20 dagen), geopende sauzen (in pot of tube), geopende augurken- en
ajuinenpotten, geopende jam, drank, enz.
Vergeet nooit de vervaldatum na te kijken !

Drie sterren*** (tot -18°C) : bewaring van vriesproducten gedurende 2 tot 12 maanden.
Vier sterren**** (tot -24°C) : echte diepvriezer die het
invriezen van verse producten toelaat

TIPS EN REMINDERS
• Om het elektriciteitsverbruik van uw toestel te verlagen, moet u de etenswaren ontdooien in uw frigo (en
vooral niet in open lucht!) die deze koudetoevoer zal
benutten. Laat in de winter flessen water buiten invriezen
en plaats ze daarna in de koelkast.
• Een bevroren voedingsmiddel moet snel gegeten
worden en mag nooit opnieuw ingevroren worden.
• Plaats een schoteltje natriumbicarbonaat om geuren
in de frigo te vermijden.
• Zolang de verpakking gesloten is, is de vervaldatum
van toepassing. Eens geopend wordt het voedingsmiddel
sneller slecht.
• Laat een bereide schotel altijd afkoelen alvorens
deze in de frigo te zetten (maximum 2 uur).
• Vergeet niet dat, in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, een energiepremie wordt toegekend bij de aankoop van een koelkast A++ (en gecombineerd) of een
diepvriezer A++. Deze bedraagt 25% van de aankoopprijs met een maximumbedrag van 150 EUR per toestel.
Inlichtingen op: http://www.leefmilieubrussel.be

De sterren geven het temperatuurvermogen aan van
het vriesvak; elke ster stemt overeen met -6°C.

• Doe de deur van de frigo enkel open indien nodig.
Voor iedere minuut opening heeft de frigo 3 minuten
nodig om terug af te koelen.

Zonder ster : frigo zonder vriesvak, onmogelijk om
ingevroren voedingswaren te bewaren.

• Ja hoor, het lampje in de frigo gaat uit wanneer de
deur terug gesloten is!

De sterren

Een ster* (tot -6°C) : bewaring van vriesproducten

Inlilichtingen op: http://www.leefmilieubrussel.be

In de Jette Info stellen we u elke maand
het seizoensfruit en de seizoensgroenten voor!
Tijdens de maand december:

en seizoensgroenten uit volle grond

Fruit: appel, peer

Leefmilieu Brussel -BIM- Brussels Instituut
voor Milieubeheer

Groenten: aardappelen, aardpeer, andijvie,
bewaarwortel, boerenkool, groen selder, knolselder,
koolraap, oesterzwam, paddestoel, pastinaak, pompoen, postelein, prei, raap, rammenas, rode biet,
rode kool, savooikool, schorseneren, sojascheuten,
spruiten, ui, veldsla, witloof, witte kool
Bron:
Kalender van plaatselijk geteeld seizoensfruit

TIP: om te vermijden dat aardappelen gaan kiemen, bewaar ze op een donkere en droge plek
samen met 2 gewone appels.
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Voor elk afval een eigen kleur

Verplicht sorteren vanaf 1 januari
Na het glas is het de beurt aan het huisvuil. Vanaf 1 januari 2010 zal het sorteren van huisvuil
verplicht zijn voor alle personen die in één van de 19 gemeenten van het Brussels gewest verblijven.
De gele, de blauwe en de witte zakken zullen dus in alle huishoudens van de hoofdstad hun plekje
vinden. Hier beginnen de regels van het goed sorteren.
Het sorteren van huisvuil heeft als
hoofddoel het leefmilieu te vrijwaren.
Afval dat in de juiste zak wordt gezet
is afval dat gerecycleerd wordt. Welk
afval voor welke kleur?

room) of cosmeticaspuitbussen (lak,
deo) in de blauwe zakken, terwijl u de
andere soorten spuitbussen naar het
containerpark of de Mobiele Groene
Plekjes brengt.

- De gele zak
of de goed gesnoerde zak

- De witte zak

Daarin zet u papier en karton zoals
tijdschriften, kranten, omslagen,
schriften, kartonnen verpakkingen,
papieren rollen, reclamefolders (die u
uit de plastic verpakking heeft
gehaald). Opgepast, het moet allemaal
proper en droog zijn. Geen sprake van
om er een met vet doordrenkt pizzakarton of een gebruikte zakdoek in te
leggen.

U legt er alles in wat noch in de
blauwe zakken noch in de gele zakken
of in de glasbollen thuishoort.

Daaronder hoort onder meer keukenafval, piepschuim, plastic zakken en
bekers, fruit- en groenteschotels, koekendozen,...
Glazen bekers, glas dat aan hoge
temperaturen weerstaat (schotels van
het pyrex type die in de oven gaan, vitrokeramische platen), porselein, keramiek, kristal, aardewerk, opaalglas en
gloeilampen moeten in de witte zak

- De blauwe zak
Daarin legt u droge en propere
PMD-verpakkingen, zoals flessen
water, fruitsap of melk, flacons voor
wasproducten, drankblikjes, conservenblikken,... Let wel dat de aluminiumbakjes in de blauwe zak gaan terwijl het aluminiumpapier in de witte
zak gaat. Zo gooit u ook de spuitbussen die voedingswaren bevatten (slag-

gelegd worden nadat ze zorgvuldig
verpakt werden om te vermijden dat
de scherpe stukken de zak scheuren
en het personeel van de ophaaldiensten kunnen kwetsen.

Indien u nog twijfels heeft over het
sorteren van huisvuil of indien u
wenst te weten wanneer de ophaaldiensten bij u langskomen, neem
dan contact op met Net Brussel op
het gratis nummer 0800.981.81 of
surf naar www.netbrussel.be.

De MIVB exposeert haar diversiteit
Met haar 6.500 medewerkers, is de De Maatschappij voor
het Intercommunaal Vervoer te Brussel de grootste werkgever
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mannen en vrouwen
van alle leeftijden en vershillende herkomst voeren zowat 270
functies uit in dienst van de mobiliteit. De MIVB plaatst haar
werknemers nu in de schijnwerpers met de tentoonstelling
"We are the MIVB".
In 2008 vervoerde de MIVB meer dan 286 miljoen reizigers. Deze openbare onderneming is echter meer dan een transportinfrastructuur en een massa voertuigen. Het is
vooral een verzameling van vrouwen en mannen met verschillende herkomst en verschillende verhalen. Dit menselijk kapitaal wordt nu belicht tijdens een grote tentoonstelling. 40 medewerkers, die de diversiteit van de onderneming benadrukken, werden
geselecteerd tijdens een casting. De Brusselse fotograaf Jo Voets, gespecialiseerd in
portretten, legde hen vast op de gevoelige plaat. Het resultaat is een tentoonstelling
met 40 gezichten en 40 ontmoetingen, die het menselijke facet van de MIVB toont.
Jo Voets stelde zijn talent reeds tentoon op verschillende plaatsen: Zuid-Afrika,
Argentinië, New York, Roemenië, Marokko. Als Brusselaar maakte hij ook de ontroerende reportage “Bruxelles, ma belle” over de bewoners van onze hoofdstad.

Tentoonstelling "We are the MIVB", 40 portretten,
40 ontmoetingen. Nog tot 4 januari 2010
in het Muntcentrum (op de hoek van de Wolvengrachtstraat en de Anspachlaan
in 1000 Brussel
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De duiven niet voederen a.u.b.
De duiven vormen in de stad een delicaat probleem voor de openbare hygiëne.
Denk bijvoorbeeld aan de vuiligheid en de vernieling van gebouwen door hun
aanwezigheid evenals aan de gezondheidsrisico’s die er uit voortvloeien.

Afval

D

e gemeente en het
gewest slaan de
handen in mekaar
om het afval
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.

Het beheeren van de duivenproblematiek in
Jette, dat zich onder meer vertaalt door vangcampagnes, kost bijna 9000 EUR per jaar. Niettemin
blijft het resultaat soms weinig overtuigend: de weggenomen duiven worden even vlug door andere
vogels vervangen. Dit beheer gebeurt tevens door
euthanasie, omdat het ergens anders bevrijden van
deze reizigers, zelfs ver, zou uitmonden in een terugkomst binnen het uur.

Het stoppen met voederen van duiven houdt niet
in dat de duiven van honger zullen sterven, het zal
enkel een geleidelijke aanpassing van de populatie
met zich meebrengen, door een vermindering van
de geboorten of door migraties.

Maar wat dan gedaan? De oplossing is simpel, we
moeten niets doen. We moeten ons boven alles
beletten om duiven te voederen, op de openbare
weg (verboden door het algemene politiereglement), in onze tuin of op ons balkon. De duivenpopulatie wordt gereguleerd door de natuur en het
aantal voeding dat op natuurlijke wijze aanwezig is.

Onder de inwoners van Jette kanten twee kampen zich tegen elkaar: de dierenvrienden, en de
mensen die lijden onder de overlast. We trachten ze
beiden op elkaar af te stemmen: laten we de duiven
niet meer voederen, noch op de openbare weg, noch
thuis.

Daarentegen leidt het geven van voedsel aan duiven tot een ernstige ontregeling van het natuurlijke
evenwicht, met schadelijke gevolgen voor de stad,
maar tevens en vooral voor de dieren zelf.

Inlichtingen: 02.423.13.85

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST. De ophaling van groenafval op zonderdag
door het Gewest word hervat in de
lente. Intussen hebt u de mogelijkheid
om op zondag een afspraak maken
met Net Brussel om uw hinderlijke
voorwerpen aan huis te laten ophalen
(zie hiernaast).

GEWESTELIJKE CONTAINERPARKEN. U kan met uw grofvuil
(elektrische huishoudtoestellen, meubelen,...) terecht in twee gewestelijke
containerparken. Het Containerpark
Noord bevindt zich in de Rupelstraat
in Brussel. Het Containerpark Zuid
vindt u in de Brits Tweede Legerlaan
(vlakbij Humaniteitslaan) in Vorst.
Open van dinsdag tot zaterdag van 9u
tot 16u (toegang tot 15.45u). Voor de
huishoudens is dit gedeeltelijk gratis.
Particulieren, handelaars, ambachtslui
en kleine ondernemingen kunnen,
tegen betaling, eveneens met hun
bouw- of afbraakafval (chassis, gootstenen, rolluiken, marmer, balken,...)
terecht in de containerparken van het
Gewest.

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.

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.

De kalender van de mobiele Groene Plekjes in Jette
voor december 2009:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de maand) op 14 december
van 17.15u tot 18.15u.
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de maand) op 28 december
van 18.30u tot 19.30u.

OPHALING
DOOR
NET
BRUSSEL. Net Brussel komt op
afspraak uw grofvuil aan huis ophalen.
Het volstaat om te bellen naar het gratis
nummer 0800/981.81. U maakt een
afspraak en zorgt ervoor dat er iemand
thuis is op de vastgestelde datum en het
overeengekomen uur. Elke 6 maanden
heeft u recht op de gratis ophaling van
2m3 grofvuil. Voor elke bijkomende m3
betaalt u vervolgens 19 €. Vanaf 13
december, kan u opnieuw ook op zondag een afspraak maken met Net
Brussel.

Eco-ambassadeurs
U wenst eco-ambassadeur te worden
en zo bij te dragen tot de reinheid
en de bescherming van het leefmilieu
in uw wijk? Neem dan contact op
met Ilse Desmet - 02.423.13.62 of
idesmet@jette.irisnet.be

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.
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Leefomgeving

Winnaars wedstrijd Jette in de
bloemetjes feestelijk gehuldigd
Jette nog mooier maken, door onze gemeente kleurrijke en
fleurige tinten mee te geven. Dat was het doel van de wedstrijd
“Jette in de bloemetjes” waarbij de Jettenaren hun gevel met
prachtige bloemen versieren.

De wedstrijd kon opnieuw op heel wat enthousiasme rekenen. De winnaars werden begin november op hun beurt in de bloemetjes gezet en ontvingen een aankoopbon van 100 € voor het tuincentrum van de beschutte werkplaats Nos Pilifs.
Deze organisatie van de adviesraad voor leefmilieu, voorgezeten door Christian Materne, in samenwerking met Schepen van leefmilieu Claire
Vandevivere, telde ook dit jaar weer heel wat deelnemers. Huurder of eigenaar, particulier of handelaar, elke Jettenaar kon deelnemen aan de wedstrijd
en op deze manier onze leefomgeving kleurrijk in de
bloemetjes zetten. Of men nu op het gelijkvloers
woont of op een verdieping, bloemen in de terrasbakken of aan het balkon zorgen telkens voor kleur
in de straat. De foto's tonen het balkon, het voortuintje of de gevel van de 15 winnaars. Misschien
laten de kleurrijke resultaten u wel zin krijgen om
volgend jaar ook deel te nemen?
Om u te helpen bij het verfraaien van uw gevel en
balkon, heeft de gemeente trouwens de brochure
“Fleur jouw gevel op” ontworpen. U kan deze brochure gratis aanvragen bij de dienst Leefmilieu - Ilse
Desmet - 02.423.13.62 - idesmet@jette.irisnet.be.

Onderwijs & Samenleving
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Nieuw inschrijvingsbeleid
voor de Nederlandstalige scholen in Brussel!!
Voor het schooljaar 2010- 2011 werd het inschrijvingsbeleid
voor de Nederlandstalige basisscholen en het eerste jaar van
het secundair onderwijs in Brussel helemaal herbekeken. Er zal
1 aanmeldingsperiode en 1 inschrijvingsperiode voor iedereen
worden voorzien.
Met dit nieuwe beleid streeft men ernaar kampeertoestanden voor de scholen en dubbele inschrijvingen te vermijden. Daarnaast wordt een kader gecreëerd om alle kandidaat-leerlingen op basis van een aantal objectieve criteria te
ordenen.
Concreet zal elke geïnteresseerde ouder de kans krijgen zijn kind aan te melden via het internet op de website www.inschrijveninbrussel.be De aanmeldingsperiode start op 4 januari 2010 om 13u en wordt afgesloten op 31 januari om 24
uur. Ouders kunnen tijdens de aanmelding maximaal vijf keuzescholen opgeven.
In tegenstelling tot het basisonderwijs kan er voor het secundair onderwijs tijdens deze periode best snel aangemeld worden. Het tijdstip zal hier immers een rol
spelen bij het toewijzen van een plaats in een eerste jaar van een secundaire school.
Dankzij de aanmelding zal een softwaresysteem de aangemelde leerlingen
kunnen ordenen op basis van de criteria die ook de voorgaande schooljaren van
toepassing waren, met name eerst de broers en de zussen en vervolgens de voorrangsgroepen ( 45 % kinderen met het Nederlands als thuistaal en 30 procent
GOK-kinderen) Met het nieuwe inschrijvingsbeleid voor het schooljaar 20102011 worden hieraan nog twee criteria toegevoegd. Het betreft het aantal dagen
dat uw kind ingeschreven was in een erkende Nederlandstalige voorschoolse
opvang en de afstand tussen de school en de werkplek van de ouders of woonplaats van het kind. De scholen en schoolbesturen hebben de vrijheid te bepalen in welke volgorde deze twee criteria onderling zullen worden gehanteerd.
Na de aanmeldingsperiode krijgen ouders die zich hebben aangemeld een
brief met daarin een aantal richtlijnen en het adres van de school waar zij hun
kind effectief zullen kunnen inschrijven. Deze inschrijvingsperiode vangt aan op
1 februari en eindigt 26 februari 2010.

Ouders die hun kind niet hebben aangemeld, zullen tijdens de vrije inschrijvingsperiode vanaf april 2010 een nieuwe kans krijgen dit te doen in functie van
het aantal resterende plaatsen. Ook diegene die een brief ontvingen met de
boodschap dat geen enkele van de 5 keuzescholen voor hun kind werd geselecteerd, zullen zich pas vanaf april kunnen inschrijven.
Nog tijdens de maand december 2009 zal het Lokaal Overlegplatform
Brussel intensief campagne voeren om alle ouders zoveel mogelijk in te lichten
en voor te bereiden. Naast folders en affiches die in verschillende talen zullen
worden verspreid, wordt er ook gebruik gemaakt van een TV-spot op TV
Brussel en advertenties in kranten.
Voor wie graag nog meer informatie wil, organiseert de ouderkring van
school Poelbos samen met het gemeentebestuur van Jette in aanwezigheid van
een gastspreker en schepen B. De Pauw een informatiemoment op donderdag
10 december omstreeks 19 uur in het schoolgebouw gelegen aan de
Laarbeeklaan 110 te 1090 Jette. Iedereen is welkom. Vooraf inschrijven is niet
verplicht.

Tweehuizen.be helpt bij scheiding
Website geeft goede raad aan kinderen, jongeren en volwassenen
Per jaar worden 35.000 minderjarigen geconfronteerd met de wettelijke scheiding
van hun ouders. Dit is niet de zoveelste statistiek, maar wel een belangrijke
maatschappelijke problematiek. Een scheiding roept namelijk heel wat vragen op
bij de kinderen, maar ook bij de betrokken volwassenen. Deze personen kunnen ze
terecht op de website www.tweehuizen.be.
Als de ouders apart gaan wonen, dan verandert
het leven. Kinderen kunnen hier veel last van ondervinden. De ouders proberen hun kinderen doorheen
de overgang van één huis naar twee huizen te loodsen, maar moeten zelf ook hun scheiding verwerken.
Gewoon worden aan deze veranderingen vraagt tijd.
Op de website vertellen kinderen en jongeren wat ze
denken en voelen wanneer hun ouders uiteen gaan,
en wat ze dan kunnen doen. Ouders vinden inspiratie om hun kind te ondersteunen en om hun ouderschap goed te regelen. De site geeft ook informatie
over echtscheiding en bemiddeling.

Praat erover

out en tekst afgestemd op de leeftijdsgroep.
Dit alles in een gebruiksvriendelijke vorm en een
mooie vormgeving. De voornaamste boodschap op
de website is de bevestiging dat alles in het algemeen wel goed komt, maar dat men tijd nodig heeft
om aan de nieuwe situatie te wennen. De kinderen
en jongeren wordt aangeraden om vragen te stellen
en veel te praten over de scheiding van hun ouders.
Spreek over wat je bezig houdt. Je voelt je minder
alleen en je piekert minder. De meeste jongeren
willen vooral met hun ouders praten. Soms zijn
ouders echter zo overstuur dat ze niet kunnen
luisteren. Spreek dan met een vriend of vriendin,
die eventueel hetzelfde meemaakte.

De site wordt opgedeeld in de drie doelgroepen
(kinderen, jongeren, ouders) en is telkens qua lay-

Heb je niemand om erover te praten? Dan kan je
nog altijd terecht bij de kinder- en jongerentelefoon

102. Voor de volwassenen is de site opgedeeld in
3 onderdelen: hoe kan u jullie kind het best ondersteunen, hoe kan u uw ouderschap goed regelen en
info over het regelen van de familiezaken en een
echtscheiding. De centrale boodschap is dat
ex-partners wel bestaan, maar ex-ouders niet.
Ouder zijn is voor altijd.
Info: www.tweehuizen.be
- Kinder- en jongerentelefoon: 102
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Senioren

Computercursus voor senioren
Van 5 januari tot 1 juni
Wil je met een computer leren werken? Werk je er al mee maar voel je je toch niet zeker? Schrijf je dan snel in voor
de cursus Initiatie in de informatica voor senioren.
Je leert er aan een aangepast tempo alles wat je nodig hebt om met de computer aan de slag te gaan.
Onder begeleiding van een ervaren leerkracht leer je o.a. :
- werken met muis en toetsenbord
- programma's starten en gebruiken
- bestanden opslaan en openen
- mappen maken
- bestanden kopiëren en verplaatsen
- knippen, kopiëren en plakken
- je zet zelfs je eerste stappen op het Internet
Deze cursus kost 65 € en vindt plaats in de polyvalente zaal boven de bibliotheek.
Je kiest niet voor een snelcurus waarin je de trappers verliest, maar wel voor 18 praktische lessen tussen 5 januari en
1 juni (wekelijks op dinsdag van 9u tot 11.45u).
Afspraak: van 5 januari tot 1 juni, elke dinsdag van 9u tot 11.45u, in de polyzaal van de Nederlandstalige bib (Kardinaal
Mercierplein)
Prijs: 65 €
Info: 02.423.12.67 (vanaf 3 november)
Inschrijvingen: Laarbeeklaan 121
- elke werkdag behalve op vrijdag van 18 tot 20u.

Het 55+ Festival doet senioren dansen
Het 55+ Festival vond plaats op 19 november jongstleden in de Omnisportzaal van
Jette. Dit feest, dat zowel Nederlandstalige als Franstalige Jetse senioren samenbracht,
kan het best samengevat worden onder de noemers « goede sfeer en stemming ».
Meer dan 350 personen verplaatsten zich die
donderdagnamiddag om het 55+ Festival bij te
wonen, dat door het gemeentebestuur van Jette
werd georganiseerd op initiatief van de schepenen
Brigitte De Pauw en Paul Leroy. En we kunnen zonder twijfel zeggen dat de uitgenodigde artiesten aan
de verwachtingen voldeden.

De Franse zanger Marcel Amont heeft het startschot gegeven op het feest. Deze zanger, nu tachtig
jaar, heeft een ware ravage veroorzaakt onder het
publiek: velen onder hen zongen, neurieden en floten samen met hem de melodieën die in de jaren ’60
en ’70 zijn succes maakten (en hun jeugd wiegden).
De onvergetelijke zanger van “Un Mexicain”, “Bleu
blanc, blond” en van “Chapeau de Mireille”, die zijn
vriend Georges Brassens voor hem schreef, heeft
dus met het volste plezier de liedjes gezongen die
zijn publiek zo goed kent. En het minste wat er
gezegd kan worden is dat Marcel Amont zijn fans
heeft verwend: de onderonsjes waren talrijk, met
knipogen, vriendelijke woorden en amper verhulde
oproepen aan de dames in het publiek. Dit alles met
acrobatiek en sprongen in alle richtingen. Op 80 jaar
is Marcel Amont in volle vorm en aarzelt hij niet om
het te tonen. Wat een artiest!
Daarna was het de beurt aan zangeres Wendy
Van Wanten om op het podium te komen. Deze
artieste, voormalige TV-presentatrice op VTM. Het
entoesiasme is geen jota gedaald wanneer ze de
microfoon nam om, op haar beurt, voor een geboeid
publiek te verschijnen. De mooie dame zong de
bekendste liedjes van haar repertoire, zoals “Blijf
nog 1 nacht”, “Verborgen verdriet” of nog “Laat mij
maar dromen” en “Stralen uit de hemel”.
Tussen beide shows, liet een DJ de senioren op
hun lievelingsmelodieën dansen. Het 55+ Festival
eindigde in volle vreugde, met misschien een sprankeltje nostalgie door de liedjes die men vandaag

amper nog hoort. Blijven nog over de 78 toeren en
andere platen evenals de plezante initiatieven die
door de gemeentelijke dienst Senioren georganiseerd worden. Benieuwd naar volgend jaar!

Economisch Leven
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Plan wijst de weg naar de handelszaken in de Spiegelwijk

De ideale hulp voor uw eindejaarsaankopen en soldenjacht
Op initiatief van het gewestelijk handelsagentschap
Atrium, heeft het Jetse gemeentebestuur opnieuw een
plan ontworpen met alle handelszaken op en rond
het Koningin Astridplein.
De affiches krijgen een plaatsje op de publiciteitsborden boven de fietparkings ter hoogte van de Spiegel. De ideale hulp voor uw eindejaarsaankopen en voor uw soldenjacht.
Het handelsagentschap Atrium en haar twee medewerkers Yassin
Chourouhou en Angélique Scaillet zetten zich dagelijks in om het Jetse
handelsleven rond de Spiegel te promoten. Het doel is om de aantrekkingskracht van deze handelswijk te verhogen door de troeven uit te spelen en
verschillende projecten uit te werken.
Het nieuwe signalisatieplan herneemt alle handelszaken rond het
Astridplein. Deze zijn opgedeeld in 6 sectoren: voeding; hotels, cafés en
restaurants; kledij en accessoires; verzorging en gezondheid; huisraad- en
decoratie en tenslotte diensten, vrije tijd en diverse. In totaal goed voor
bijna 200 handelszaken op een boogscheut van elkaar.

Grote wedstrijd Shopping Jette

Winkel in Jette en win prachtige prijzen
Van 15.11 tot 15.01
De vereniging “Shopping Jette” waarbij 172 Jetse handelaars aangesloten zijn, organiseert ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten opnieuw een grote wedstrijd. Bij elke aankoop bij de deelnemende handelaars krijgt u een stempel. Als
u 10 stempels hebt, is uw kaart vol en kan u één van de vele mooie prijzen winnen. Dit jaar kunnen de winnaars rekenen op aankoopcheques, die ze bij de deelnemende Jetse handelaars kunnen inruilen tegen flatscreens, meubels, wijn,...
Om deel te nemen aan deze prachtige wedstrijd, moet men enkel een kaart vragen aan de deelnemende handelaars,
die te herkennen zijn aan de affiche die zal uithangen aan hun winkel. Elke kaart zal geldig gemaakt worden met een
stempel. Met tien stempels is de kaart vol. Vermeld uw gegevens en laat de kaart achter in de hiertoe voorziene urne.
Vanaf dan maakt u kans op één van de aankoopcheques voor één van de 172 deelnemende handelszaken van “Shopping
Jette”. U kan zoveel deelnemingskaarten indienen als u wenst; u verhoogt hiermee uw winstkansen.
Meer inlichtingen: André Electeur - Coördinator Handelsvereniging “Shopping Jette”
Leopold I-straat 483 in 1090 Jette -Tel: 0478.701.641.

EEN ORGANISATIE VAN
DE HANDELAARSVERENIGING

SHOPPING JETTE, MET MEDEWERKING
VAN SCHEPEN VAN ECONOMISCH
LEVEN EN ANIMATIES
BERNARD LACROIX.

Nieuwe handelszaken in Jette
Nieuw in Jette sinds oktober 2009

Maandelijks stellen we in Jette Info de nieuwe handelszaken voor die
in Jette de deuren openden.
Nieuwe uitbating maar zelfde diensten. Het kapsalon “Claude” werd
overgenomen door zijn dochter Veronique. “Coiffeur Claude” wordt
“Hair Code Coiffure” in de Mercure galerij.
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

Hair Code Coiffure
Kapsalon voor dames en heren
Liebrechtlaan 76 (galerij Mercure)
Openingsuren: van dinsdag tot donderdag van 9.30u tot 16u, vrijdag van 9.30u
tot 17u en zaterdag van 9.30u tot 14u.
Tel.: 02.479.81.75
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Jette, een bruisende gemeente
Operettekunst

Kerstsfeer voor de feesten
Twee weken voor Kerstmis, brengt Cavatina de mooiste kerstgezangen, die ons onderdompelen in de
sfeer van de eindejaarsfeesten. De sopranen Rachel Van Landschoot, Aurore Rinchon, Pauline
Delmotte en Cécile Bolle, bijgestaan door de bariton Luc Marneffe, van het ensemble Alte Soba onder
de begeleiding van Michel Paunet en het koor Odyssée zullen samen bekende nummers brengen als
"Ave Maria", gecombineerd met populaire kerstliederen, melodieën van Mozart, Mendelssohn,...
Ekaterina Petrova en André Roé nemen plaats achter de piano.

De mooiste kerstliederen
door Cavatina
op 13 december om 17u
in de gemeentelijke feestzaal - Kardinaal Mercierplein 10
Toegang: 10 € / 8 € voor de senioren
Info en reservaties: 0496.17.01.46 - lyrique8@hotmail.com

Komisch jaaroverzicht met
Karel Declercq

12 december 2009

Kerstconcert
Barbara Dex

België in z'n Blootje

Op zaterdag 12 december 2009 kan u in het prachtige kader van de Sint-

Elio Di Rupo, Yves Leterme, Wilfried Martens en Miet Desmet, Tom
Boonen, Kim Clijsters,... Allen komen ze aan bod in het humoristisch jaaroverzicht van Karel Declercq. Op vrijdagavond 04 december kan u genieten van zijn
gevatte humor tijdens zijn voorstelling in Jette, die georganiseerd wordt op initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw.
Cabaretier Karel Declercq legt met zijn voorstelling de ziel van dit land
bloot. Hij houdt van dit land en z'n leiders, maar houdt het ook een spiegel
voor. Het optreden is opgevat als een komisch jaaroverzicht met ons land, z'n
surrealistische gebeurtenissen en inspirerende leiders als leidraad.
Al lachend de waarheid zeggen zonder te kwetsen, is de kracht van Karel
Declercq, die als geen ander met zijn liedjes en sketches de zaal naar zijn hand
weet te zetten. Bovendien past hij zijn programma continu aan om maximaal te
kunnen inspelen op de actualiteit en op plaatselijke toestanden. Er zullen dus
ook enkele Jetse gebeurtenissen en bijzonderheden aan bod komen.
Spitsvondige comedy over de actualiteit van een komiek die een tijdje terug
z'n 2000ste optreden vierde. Hierbij combineert hij de directheid van de standup comedy met de veelzijdigheid van het cabaret. Karel Declercq staat voor
sterke grappen, treffende imitaties en prachtige muzikale persiflages die uw
lachspieren op de proef zullen stellen. Kortom, een aanstekelijk lachspektakel
dat u niet mag missen.

Pieterskerk genieten van een uniek kerstconcert met Barbara Dex. Met haar
prachtige stem behoort ze tot de top van de Vlaamse muziekwereld.
Dit kerstconcert, een initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap
Brigitte De Pauw, biedt u de kans om deze artieste op een ingetogen manier en
in een prachtige omgeving aan het werk te zien. Barbara Dex zal samen met het
kopenensemble Quatre Musicale haar mooiste nummers brengen, gecombineerd met warme gospelsongs en fijne kerstnummers.
De opbrengst van deze derde editie van het kerstconcert gaat opnieuw naar
een goed doel uit Jette. De voorbije twee jaar ging de opbrengst naar "De
Puzzel", een project rond naschoolse opvang, en naar "Kadans", het Jets zorgcentrum voor volwassenen met een niet-aangeboren handicap.

Kerstconcert Barbara Dex
Zaterdag 12 december 2009 vanaf 19.30u
Sint-Pieterskerk

Info en reservatie:
Dienst Vlaamse Gemeenschap - cultuur@jette.irisnet.be - 02.423.13.73

Kardinaal Mercierplein - Jette

België in z'n Blootje

Voorverkoop:
www.ticketnet.be of
Dienst Vlaamse Gemeenschap - Wemmelsesteenweg 100
(van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 14u)
cultuur@jette.irisnet.be - 02.423.13.73

Komisch jaaroverzicht met Karel Declercq
04 december 2009 om 19.30u
In de polyvalente zaal van de Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6 - Jette

Tickets: 10 €

Jette, een bruisende gemeente
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Jette on Ice II
Schaatsplezier op de echte ijspiste op het Spiegelplein

JETTE
ON ICE II
GROTE IJSPISTE OP HET
KONINGIN ASTRIDPLEIN

VAN 4.12 TOT 20.12

Van 4 tot 20 december 2009 kan u op het Koningin
Astridplein met het hele gezin terecht voor schaatsplezier op de grote ijspiste. Dit jaar wordt er een piste
aangelegd met echt ijs, hetgeen het schaatsplezier nog
groter zal maken.
Op de grote ijspiste zal jong en oud zijn schaatstalent kunnen tonen. De piste
is 300 m2 groot en kan zowat 65 schaatsers tegelijkertijd ontvangen. De stands
rond de ijspiste zullen de sfeer nog gezelliger maken.
U kan ter plaatse schaatsen huren, ook voor de kinderen. Voor de kleintjes
zullen er trouwens speciale tijdstippen gereserveerd worden, zodat ze voluit plezier kunnen maken op de ijspiste.
DEZE IJSPISTE IS EEN ORGANISATIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN, OP INIATIEF VAN SCHEPEN VAN ECONOMISCH LEVEN EN ANIMATIES
BERNARD LACROIX EN DE VZW HANDEL EN JAARLIJKSE JETSE MARKT, VOORGEZETEN DOOR YVES PUTZEYS, IN SAMENWERKING VAN DE HANDELSVERENIGING
SHOPPING JETTE.

VAN MAANDAG
TOT DONDERDAG
VAN 13u30 TOT 21u30
OP VRIJDAG EN ZATERDAG
VAN 13u30 TOT 22u
ZONDAG
VAN 10u TOT 21u
3 € per half uur,
schaatsen inbegrepen

JETTE ON ICE II
De sint, de kerstman en kerstvrouwen
Op 4 december om 18.30u wordt de ijspiste feestelijk geopend. De sint zal aanwezig zijn
met zijn zwarte pieten. Ze brengen een kanon mee dat 200 pluchen knuffelbeesten zal afschieten
voor de aanwezige kinderen.
Op 18 december om 15u komt de kerstman langs op het Koningin Astridplein. De kinderen kunnen
op de foto met de kerstman in de coca-colavrachtwagen. Het geheel zal opgeluisterd worden
met muzikale animatie.
Op 12 en 19 december van 15u tot 18u zullen kerstvrouwen kerstballen en kerstmutsen uitdelen
onder de aanwezigen.
U merkt het, redenen genoeg om eens langs te komen met het hele gezin.

DUURZAME FEESTVERLICHTING
Zoals ieder jaar doet onze gemeente een bijzondere inspanning om de winkelwijken ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten te verlichten.
Vanaf eind november zullen duizenden lampen schitteren in de straten van Jette. Dankzij dit initiatief van de schepen van Economisch leven en Animatie
Bernard Lacroix, kunnen de klanten van de Jetse winkels opnieuw hun eindejaarsinkopen doen in een hartelijke sfeer.
De euforie van deze periode van het jaar zal de goede voornemens van de gemeente Jette op het gebied van milieubescherming en energiebesparing geenszins hinderen. Zo zijn de nieuwe motieven, die het gemeentebestuur kocht, uitgerust met LED-lampen met een werkingsduur van 50.000 uren. Ze zullen de
Leopold I-, Timmermans-, Werrie- en Lenoirstraat versieren evenals het voorplein van de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk . Bovendien zullen verlichte arcades de stoepen van het Koningin Astridplein, van de Lakense laan en een gedeeltje van de Jetse laan overwelven. Het Kardinaal Mercierplein en het Werrieplein
worden zeker niet vergeten. Leve de feesten!

18

Jette Info nr 170 ■ december 2009 ■

Cultuur

PLOEF!

12 december 2009

Nieuwe culturele ontmoetingsplaats
in de Bonaventurestraat

Eindejaarsuitlening
in de bib van Jette

Op 31 oktober opende de culturele ontmoetingsplaats 'PLOEF! Plus On Est de Fous' haar deuren in de
Bonaventurestraat 100. De komende maanden staan er uiteenlopende activiteiten op het programma, van
kookateliers tot een concert Indische muziek. Het uitgangspunt is om mensen bij elkaar te brengen, onverwachte ontmoetingen te veroorzaken en om mensen te stimuleren in hun ontwikkeling.
PLOEF! richt zich tot een brede waaier van mensen. Iedereen zal ongetwijfeld zijn of haar gading kunnen vinden in het uiteenlopende programma, met concerten, tentoonstellingen, etentjes, performances,
kookateliers, zangateliers, filmvertoningen, documentaires, debatten,... Spring gerust eens binnen.
De opening was alvast een succes, met ondermeer een optreden van de bekende jazzsaxofonist Ben
Sluys.

10 dec 2009 om 20u:

Programma
december
en januari

Concert
- Indische muziek met A. Qizilbash (sarod)

17 jan 2009 om 14u30:
Zang
- Wereldgezangen
Aangevuld met kookateliers, fotoateliers, debatten,... waarvoor
de precieze data nog moeten bepaald worden.

PLOEF! Plus on est de fous
Bonaventurestraat 100
Info: 02.476.98.07 - ploefplus@gmail.com - www.ploef.eu

Zaterdagnamiddag 12 december vindt in de
Nederlandstalige bibliotheek opnieuw de traditionele eindejaarsuitlening plaats. Met deze feestelijke uitleennamiddag wil de bib haar leners
bedanken voor het vertrouwen en hen een voorspoedig nieuwjaar toewensen.
Tijdens de eindejaarsuitlening is er niet alleen
een drankje met hapjes voor elke bezoeker, maar
kunnen deze ook genieten van een prachtig verhaal. Professionele verteller Joe Baele brengt een
verhaal over een onwaarschijnlijke gebeurtenis
waarbij den Duvel een hautaine hereboer een les
in bescheidenheid leert! Een oude legende uit
West-Vlaanderen-Leffinghe.
Voor de eindejaarsuitlening van de bibliotheek
kan u op zaterdag 12 december van 14 tot 16 uur
terecht in de volwassenenafdeling van de bib,
Kardinaal Mercierplein 6 in Jette. Het verhaal van
Joe Baele start om 15u in de volwassenenafdeling.
Iedereen welkom - gratis toegang.
Meer info: 02.427.76.07 of
www.jette.bibliotheek.be.

Oproep kunstenaars voor Artiestenparcours d’Artistes

Nu inschrijven voor editie 2010
Op 24 en 25 april 2010 organiseren Schepenen Brigitte De Pauw en Paul Leroy,
het gemeentebestuur van Jette, het gemeenschapscentrum Essegem en Le Centre
culturel de Jette, met steun van het College van
Burgemeester en Schepenen, de vijfde edtitie van het
Jetse Artiestenparcours d’Artistes.
De voorbije edities waren telkens een groot succes, met vorig jaar meer dan
200 deelnemende kunstenaars. Als u wil deelnemen aan de editie 2010, moet u
zich inschrijven vóór 31 december 2009.
U kan zich inschrijven via het inschrijvingsformulier dat u op de website
www.artiestenparcoursdartistes.be vindt. De personen die geen internettoegang
hebben, kunnen zich inschrijven bij de dienst Vlaamse Gemeenschap van de
gemeente Jette, Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - 02.423.13.73.
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.
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Jecta stelt tentoon
Beste werken van leden
van de kunstkring
en gastkunstenaars

Expo Essegem
27 november
tot 18 december

Juliette De Ganck
Juliette De Ganck houdt van afwisseling maar
liefst van al werkt ze met olie. Hiermee schildert
ze haar geliefkoosde onderwerpen, gaande van
boeiende stillevens tot dieren of uitnodigende
huisjes. Alledaagse onderwerpen die ze dankzij
haar groeiend talent prachtig en sfeervol weergeeft.

Nieuwjaarsfeest 2010
Zondag 31 januari
Het personeel en de vrijwilligers van GC
Essegem nodigen hun publiek en alle Jettenaren
uit op vanaf 11.30u een gezellige nieuwjaarsdrink
met heerlijke hapjes! Voorzitter Herman Van den
Nest en Vlaamse Schepen Brigitte De Pauw heffen samen met jullie het glas op een voorspoedig
2010.
Tijdens de receptie kunnen kinderen hun
gezicht vermommen dankzij een grimeerstudio.

Reeds meer dan 60 jaar geleden werd in Jette de kunstkring Jecta opgericht. Sindsdien organiseert Jecta regelmatig tentoonstellingen in Jette. Van 19 tot 31 december kan
u in de abdij van Dielegemt voor hun 64ste tentoonstelling.
Op deze expo kan u verschillende kunstvormen ontdekken zoals tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken. Het werk van de leden Louis Collet, Elsa Jacquy,
Georges Pétré, Godelieve Simons, Robert Thisens en
Marcel Verhostadt wordt gecombineerd met deze van
Jean Goor, Georges Seconde en Marie-France Bruckman
die als uitgenodigde kunstenaars hun werk voorstellen.

Om 1030u kan je met het ganse gezin komen
genieten van ‘Kleine Arthur’ door Theater Top.
Naar maandelijkse gewoonte wordt deze voorstelling voorafgegaan door een lekker ontbijt
vanaf 8.30u. Enkel op reservatie !

Op de Jectatentoonstelling kan u echter evenzeer
geraakt worden door het werk van een nobele onbekende. Kunst draait tenslotte om emotie, meer dan om
naamsbekendheid.

Meer info: Gemeenschapscentrum Essegem Leopold I-straat 329 - 02.427.80.39 essegem@vgc.be - www.essegem.be

In de Abdij van Dieleghem (Tiebackxstraat 14)
Van 19 tot 31 december 2009

64ste tentoonstelling
van de Kunstkring Jecta

Van dinsdag tot zaterdag van 14u tot 18u.
Zondag van 10u tot 13u en van 14u tot 18u.
Vernissage op 18 december van 19u tot 21u
Info: Georges Pétré - tel: 02.427.73.07

Duurzame en eerlijke feesten
Denk bij het opstellen van uw feestmenu er ook aan om ingrediënten uit de eerlijke
handel en de biologische landbouw te gebruiken. Chips, honing, noten, kruiden, ananas,
rijst, vis, vlees... De keuze is groot! Het geheel vergezeld van een witte biologische
Sauvignon van de Oxfam-Wereldwinkels. Of gaat de voorkeur naar rode?
En laten we voor de Bob van de avond ook het fruitsap of de kruik kraantjeswater niet vergeten! En bij het dessert, een lekkere bio arabica, bovendien
met een Max Havelaar label.
Dit zijn enkele ideeën voor een aangename maaltijd, die een bord zonder
pesticiden verzekeren, een eerlijke vergoeding voor de producenten en een
lichtere vuilniszak!
Geef wat de geschenken voor de kinderen betreft de voorkeur aan educatieve
spelen, buitenspelen of in hout. Vermijd speelgoed dat op batterijen werkt of gadgets die ze snel moe zijn. Als het niet anders kan, verkies dan oplaadbare batterijen, die milieuvriendelijker en veel goedkoper zijn in gebruik. Denk ook aan spelen
die tot de verbeelding werken, ze zijn vaak deze wwar we het meeste plezier aan
beleven.

Voor de volwassenen is de keuze moeilijker. Om deze moeilijkheid te omzeilen, denk aan “dematerialisering”: een toneelabonnement, een concertticket,
een Thaise keukenstage, een bon voor een ontspanningsweekend aan zee
(treinreis inbegrepen!)...
Vermijd anderzijds de geschenken te veel te verpakken. Denk aan de massa
afval die we in de vuilbak zullen moeten gooien. Een mooie zak met een fraai
lint vormt een modieuze en herbruikbare verpakking.
En vergeet per slot van rekening niet dat de mooiste geschenken, gegeven
of gekregen, de liefdevolle momenten zijn die we met onze naasten delen! En
ze kosten niets! Zouden we niet eens de tijd nemen om, in plaats van de winkels af te schuimen, een wandeling met het gezin maken?
Bron : Ecoconso http://www.ecoconso.be
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