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Op 6 februari 2010 organiseert
de gemeente Jette de tweede editie
van het feest van de duurzame ontwikkeling, met als slogan 'Kies
voor duurzaam'. Dit feest, voor
jong en oud, omvat een hele reeks
interactieve activiteiten om een
aangename en leerrijke namiddag
door te brengen, alleen of met het
gezin.
Het thema van het feest is duurzame consumptie. Verscheidene
Brusselse en Jetse verenigingen
organiseren een tiental aantrekkelijke en verrassende workshops en
ook voor de kinderen staan er leuke spelletjes op het programma.
Kom zeker eens langs.

MEER INFO OP PAGINA

13

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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Herschikking
bevoegdheden College

VRAGEN

OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

Zoals u ongetwijfeld al vernomen hebt via de media, heeft de gemeente Jette sinds 23
december 2009 een nieuwe meerderheid. Voortaan bestaat deze meerderheid uit de
Lijst van de Burgemeester (LBJ), Ecolo/Groen en MR/OpenVLD. De bevoegdheden van
de schepenen werden binnen het Jetse College ook enigszins herschikt, zoals u ook in
de gids Jette op zak kan ontdekken.
De aanpassingen: Schepen Christine
Gallez (Ecolo) heeft voortaan ook
Sociale Zaken onder haar bevoegdheid; Tewerkstelling ging naar Schepen
Bernard Lacroix (LBJ); de bevoegdheid Gehandicapten naar Schepen
Claire Vandevivere (LBJ); Vervoer of
Wagenpark naar Schepen Jean-Louis
Pirottin (LBJ), Franstalig Onderwijs
naar Paul Leroy (LBJ) en tenslotte
Avondonderwijs naar Benoît Gosselin
(LBJ).
Het doel is om met deze nieuwe
meerderheid een nieuwe impuls te
geven aan het bestuur van de gemeente. De gezamenlijke projecten zullen
ondermeer gericht zijn op het jonge
kind, de mobiliteit, huisvesting, de
openbare ruimte, de progressieve
daling van de belastingheffing en op
het burgerschap.

De volgende gemeenteraad behandelt de begroting en vindt plaats op
woensdag 24 februari om 20u in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.

van de BGM

Solidariteit

Woord

Op 12 januari vond in Haïti een verschrikkelijke humanitaire ramp plaats. Een
zware aardbeving richtte een zware ravage aan en eiste meer dan 150.000 dodelijke
slachtoffers. Maar ook de Haïtianen die de ramp overleefden zijn zwaar getroffen.
Sommigen zijn (zwaar) gewond, velen zijn dakloos en verloren vrienden of familie. We kunnen niet onbewogen blijven bij een dergelijke ramp. De beelden die
binnen sijpelen via de pers zorgen voor koude rillingen. Het zal heel wat inspanningen en investeringen vragen om het land er opnieuw bovenop te helpen, temeer
Haïti voor de ramp reeds tot de armste landen ter wereld behoorde. De gemeente
Jette trekt 15.000 € uit om de heropbouw van Haïti te steunen. Daarnaast ben ik
er trots op dat een medewerkster van het gemeentebestuur zich reeds jaren inzet
als vrijwilligster in een lokaal project in Haïti, via de Belgische vereniging "Haïti
Guatemala La Source". Met verschillende onderwijs- en opvangprojecten bieden
ze de Haïtiaanse kinderen een betere toekomst. Als u uw hart en uw portefeuille
wil laten spreken, kan u dit project steunen, waarvan u weet dat uw steun integraal voor de lokale bevolking aangewend zal worden. Op pagina 4 ontdekt u verdere details over deze organisatie.

Maar ook dichter bij huis is er nood aan solidariteit. 2010 staat in het teken van de strijd tegen armoede
en sociale uitsluiting. Onze gemeente kan gelukkig rekenen op een goed ontwikkeld netwerk van sociale
organisaties die ondersteuning of hulp bieden aan mensen in nood. Dit gaat van hulp bij psychische problemen tot opvang of socio-culturele projecten. U kan deze sociale organisaties en hun werking ontdekken in
deze Jette Info of in de handige gids Jette op zak die u deze maand bij uw gemeentelijke informatiekrant
vindt.

In deze editie kan u ook kennismaken met uw wijkinspecteur. De politiezone Brussel-West boekt goede resultaten, die gestaafd worden door de dalende criminaliteitscijfers. Onze gemeente is opgedeeld in vijf
sectoren, die telkens over verschillende wijkinspecteurs beschikken. Deze inspecteurs zijn vaak aanwezig
op het terrein en vormen het eerste contact tussen de bevolking en de politiezone. Via deze structuur worden de burgers en de wijkpolitie dichter bij elkaar gebracht en wordt bovendien de zichtbaarheid van de
politie op het terrein verhoogd. Met succes.
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

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

Echo van de administratie

■ februari 2010 ■ Jette Info nr 172

3

Diensten van het Gemeentebestuur

Tevreden bezoekers
bestuur, aangezien de administratie
toen het kwaliteitscertificaat ISO 9001
overhandigd kreeg. Procedures, de
tevredenheid van de klanten (in het
bijzonder via enquêtes), klachtenopvolging en externe audits vormen
slechts enkele aspecten die in aanmerking genomen werden voor de toekenning van het certificaat. Voor het vierde opeenvolgende jaar voerde de
gemeentelijke dienst Kwaliteit een
onderzoek om na te gaan of de
gemeentelijke diensten overeenstemmen met de verwachtingen van de
bezoekers.

Onthaalruimte
en beschikbaarheid
vallen in de smaak
In november 2009 konden de
bezoekers van het Gemeentehuis een
vragenlijst invullen over de kwaliteit
van de dienstverlening van het
gemeentebestuur. Uit de antwoorden
blijkt dat de meerderheid van de burgers tevreden is over hun lokaal
bestuur.
Enkele jaren geleden voerde de
gemeente Jette een evaluatieproces in
om haar diensten te verbeteren.
September 2006 vormde een belangrijke datum voor het gemeente-

In totaal namen 473 personen deel
aan het onderzoek. De grote meerderheid onder hen, 97,87%, had een positieve mening over de prestaties van
het gemeentebestuur, terwijl slechts
1,28% niet tevreden bleek. Het
Gemeentehuis kon opnieuw op heel
wat goedkeuring rekenen. Met
89,13% positieve antwoorden haalt de
kwaliteit van de onthaalruimte één
van de hoogste scores. De ondervraagden kwamen voornamelijk in
contact met de diensten Bevolking of
Burgerlijke Stand. Deze beide dien-

sten vormen belangrijke gesprekspartners voor de bevolking: huwelijken,
een identiteitskaart aanvragen, een
geboorteakte,... Andere departementen zoals Financieel Beheer en
Boekhouding, Stedenbouw, de dienst
Senioren en het Onthaal kregen evenzeer positieve reacties.
De beschikbaarheid en de kwaliteit
van de verschafte informatie, net als
het aangename onthaal en de redelijke wachttijden aan de loketten vormen ook belangrijke troeven van het
Jetse gemeentebestuur. Toch waren er
ook enkele negatieve opmerkingen.
Deze handelen vooral over de openingsuren van de gemeente, met 4,48% van
de ondervraagden die voorstander is
van een tweede avondopening tijdens
de week.
Deze positieve resultaten liggen in
de lijn van het voorbije jaar, hetgeen
aantoont dat het gemeentebestuur de
juiste koers vaart. Dit betekent echter
niet dat we op onze lauweren mogen
rusten. Het Jetse gemeentebestuur,
met de steun van Schepen van
Kwaliteit Jean-Louis Pirottin, zal haar
inspanningen op een efficiciënte en
gestructureerde manier verderzetten
om perfect in te spelen op de verwachtingen en behoeften van haar klanten,
de bewoners.

De Kids-ID voor verlof in het buitenland
Net zoals hun ouders krijgen ook
kinderen jonger dan 12 jaar een
elektronische identiteitskaart, de
Kids-ID. Dit identiteitsdocument is
verplicht als u met uw kind(eren) naar
het buitenland op verlof wil. Wees er
tijdig bij, want u moet op 3 weken
rekenen tussen het moment dat u deze
Kids-ID aanvraagt en het moment dat
de identiteitskaart afgeleverd wordt.
Sinds januari 2010 leveren alle
Belgische gemeenten elektronische
identiteitskaarten af voor de Belgische
kinderen jonger dan 12 jaar (de zogenaamde Kids-ID). Deze Kids-ID is
enkel verplicht als het kind naar het
buitenland reist, behalve als de huidige
reiskaart (rechthoekig in wit karton)
nog geldig is of indien het kind over
een reispas op z'n naam beschikt. De
Kids-ID vormt een officieel reisdocument dat geldig is in de meeste
Europese landen en in enkele nietEuropese landen indien het kind vergezeld is door een ouder in het bezit
van een geldige identiteitskaart.
Als u niet van plan bent om met uw

Een Kids-ID in 3 weken
of 3 dagen

kind naar het buitenland op verlof te
vertrekken, moet u zich dus geen zorgen maken. Dan kan uw kind gewoon
z'n huidige identiteitskaart (vierkantig
in wit karton) behouden. De Kids-ID
geldt voorlopig enkel voor de
Belgische kinderen. De kinderen van
niet-Belgische afkomst jonger dan 12
blijven hun huidig identiteitscertificaat (rechthoekig in wit karton)
gebruiken.

De aflevering van een elektronische identiteitskaart duurt ongeveer 3
weken. Er bestaat echter ook een snelle procedure, bijvoorbeeld voor dringende of uitzonderlijke gevallen
(sterftegeval in het buitenland, KidsID gestolen of verloren net voor het
vertrek,...). Deze spoedprocedure
neemt maar 2 tot 3 dagen in beslag
maar is veel duurder dan de normale
procedure. Om u deze kost te besparen, is het aangewezen om tijdig (minstens 3 weken voor vertrek) de KidsID aan te vragen indien u met uw kind
reisplannen hebt naar het buitenland.
Om een Kids-ID aan te vragen, gaat u
met de huidige papieren identiteitskaart van uw kind en een kleurenfoto
op een witte achtergrond naar het
gemeentebestuur. Uw kind moet aanwezig zijn en vergezeld door één van
beide ouders. De Kids ID kost 4,25 €
via de normale procedure.
Inlichtingen: Gemeentelijke dienst
bevolking - Wemmelsesteenweg 100
- 02.423.12.51.

Veel volk
op traditionele
nieuwjaarsreceptie

De Jettenaren kwamen op 16
februari 2010 massaal opdagen voor
de traditionele nieuwjaarsreceptie in
de Gemeentelijke Feestzaal. In zijn
speech verwees Burgemeester
Hervé Doyen naar de ramp in Haïti.
De mensen omschrijven dit als een
verschrikkelijke gebeurtenis.
Volledig terecht, aangezien deze
verwoestende aardbeving één van
de grootste humanitaire rampen is
in de geschiedenis. Maar als de mensen dan over het recente sneeuwweer praten in ons land, nemen ze
dezelfde woorden in de mond. Ook
deze tijdelijke, ongemakkelijke situatie wordt als "verschrikkelijk"
omschreven, terwijl enig perspectief
toch wel op z'n plaats zou zijn.
Blijkbaar zijn we met z'n allen
vergeten hoe we ons als kind urenlang amuseerden in de witte
sneeuwlandschappen. Bovendien
maken wintertemperaturen en
-omstandigheden deel uit van de
natuurlijke seizoenen. Hierover zeuren heeft dan ook weinig zin. We
moeten opletten dat we geen verzuurde samenleving worden en
bewust blijven van de rijkdom van
onze westerse samenleving.
Naar jaarlijkse gewoonte, vormde
deze receptie voor de Jettenaren
eveneens de mogelijkheid om de
mandatarissen te ontmoeten en om
informatie te krijgen bij verschillende gemeentelijke diensten en lokale
instellingen
(OCMW,
Jetse
Haard, Politiezone, Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap, Rode
Kruis,...).
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Binnenkort een permanent
informaticavormingscentrum
De Jettenaren moeten nog even geduld uitoefenen en dan kunnen ze terecht
in het informaticavormingscentrum, in het bijgebouw van het Gemeentehuis. De
gemeente Jette en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
(CIBG) werken momenteel de laatste praktische details uit om de toekomstige
gebruikers in de beste omstandigheden te ontvangen.

Fiscaliteitsaanpassing
in Jette
De opcentiemen op de personenbelasting en op de
onroerende voorheffing voor het begrotingsjaar 2010
werden aangepast door de gemeenteraad op 23
december 2009. Waarom werd deze aanpassing
doorgevoerd en wat zijn de gevolgen voor de Jetse
gezinnen?
Voor het boekjaar 2010 zullen de opcentiemen op de personenbelasting
(PB) dalen tot 7,2% (van 7,5% in 2009) of een daling van 4% tegenover het
boekjaar 2009. De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) zullen
stijgen van 2.990 naar 3.290 centiemen. Algemeen genomen, zullen deze beide maatregelen elkaar in evenwicht houden.

In het decembernummer van Jette Info kondigden we u de oprichting aan van
een openbare digitale ruimte in het bijgebouw van het Gemeentehuis. Dit nieuw
project voorziet een lokaal, uitgerust met een tiental computers met een internetverbinding en software (tekstverwerking, spreadsheets,...), waarin vormingen
rond de nieuwe technologieën zullen gegeven worden voor het grote publiek.
Senioren, werkzoekenden en mensen met een
beperkt inkomen vormen het eerste doelpubliek.
Deze openbare digitale ruimte zal niet voor de
maand maart haar deuren openen. De gemeente
Jette bespreekt verder de praktische modaliteiten over de lessen, zoals de uurroosters, de
inhoud en de kosten van deze informaticalessen.
Van zodra er meer details bekend zijn over dit
project, ontdekt u ze in uw Jette Info.
Meer info:
Dienst Communicatie - 02.423.13.22

Solidariteitsoproep

Hulp voor Haïti

Het rendement van de personenbelasting
en de onroerende voorheffing
Het College koos ervoor om de fiscale druk op de arbeid (personenbelasting) te laten dalen. Dit is een lang en oud debat aangezien België berucht
is voor z'n hoge belastingsdruk op de arbeid. Bovendien was Jette één van
de gemeenten met de hoogste PB-tarieven in het Gewest.
Wat betreft de onroerende voorheffing, is de situatie in Jette paradoxaal.
Het OV-rendement van onze gebouwen ligt erg laag. Ondanks de hogere
opcentiemen, betalen de Jettenaren zowat 10-15% minder voorheffing dan
de meeste andere eigenaars van de overige gemeenten uit het Gewest.
(Waarde 100 opcentiemen/bewoner: Jette = 9,82 in 2008 / Gewest zonder
Brussel-Stad = 12,5 in 2008).
Deze situatie is het gevolg van het feit dat de kadastrale basis waarop
onze onroerende voorheffing wordt berekend lager is dan de kadastrale
basis van een gelijkaardig goed in een andere Brusselse gemeente. Onze
gemeente trad pas laat toe tot de Brusselse agglomeratie en heeft een landelijke geschiedenis. Daardoor ligt de waarde van de Jetse woningen gevoelig
lager dan de gemiddelde waarde van de woningen in het Gewest. De aanpassing van de opcentiemen van de OV door de Gemeenteraad zorgt ervoor
dat het OV-rendement dichter bij het gewestelijke gemiddelde komt te liggen, hoewel het nog steeds lager ligt.
Concreet voor de Jettenaren
Deze aanpassing betekent concreet dat alle Jettenaren minder belastingen zullen betalen op hun inkomsten uit arbeid. Wat betreft de onroerende
voorheffing, deze betreft enkel de eigenaars van een gebouw in Jette; de
huurders zullen de facto niet geraakt worden door deze maatregel. De personen die a priori het verschil zullen voelen, zijn de eigenaars van een
gebouw in Jette die niet in onze gemeente gedomicilieerd zijn.
Als de financiële omstandigheden van de Gemeente het toelaten, zal
deze fiscale maatregel zich verderzetten in 2011 en 2012, met als doel de
opcentiemen op de personenbelasting te laten dalen tot het gewestelijk
gemiddelde, rond 6,90%.

Op 12 januari werd Haïti getroffen door een zware aardbeving die een verschrikkelijke ravage aanrichtte in dit land dat reeds tot de armste landen ter
wereld behoorde. De aardbeving eiste vele tienduizenden slachtoffers en
gewonden. De internationale gemeenschap stelt alles in het werk om zoveel
mogelijk mensen te redden. Ook op middellange termijn zal het heel wat
inspanningen vragen om Haïti er opnieuw bovenop te helpen. De gemeente
Jette trekt 15.000 € uit voor Haïti, in het kader van de Noord-Zuidrelaties die
onder de bevoegdheid vallen van Schepen Christine Gallez.
Als u zelf ook uw steentje wil bijdragen, kan u de Belgische vereniging
"Haïti Guatemala La Source" steunen waarvan één van de medewerksters
voor het gemeentebestuur van Jette werkt. Via verschillende onderwijsen opvangprojecten proberen ze de Haïtiaanse kinderen een betere
toekomst te bieden. Op hun website kan u hun projecten ontdekken:
www.haitiguatemalalasource.org.
Als u echter de overige hulporganisaties wil steunen zoals Artsen Zonder
Grenzen, het Rode Kruis, Caritas International,..., aarzel dan niet want deze
leveren eveneens noodzakelijk werk.
vzw Haïti Guatemala La Source
Rekeningnummer: 250-0091950-79 - Mededeling: Myriam - Aardbeving Haïti
Bij giften van 30 € of meer wordt er een fiscaal attest afgeleverd
Aan het onthaal van het Gemeentehuis worden voor 1 € popjes verkocht die door de leerlingen van school Vanhelmont gemaakt werden,
ten voordele van Unicef.

Samenleving

■

Bijsluiters van alle medicijnen
voortaan op het internet
Hoe vaak gebeurt het niet dat u nog
medicatie hebt in uw medicijnkastje die
nog geldig is maar waarvan u de bijsluiter verloren bent? Of dat de kleine lettertjes van de bijsluiter onleesbaar zijn
voor de gebruikers met een minder
zicht? Het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen
en
Gezondheidsproducten biedt voortaan een gebruiksvriendelijke oplossing. Op haar
website
(www.fagg-afmps.be)
heeft het agentschap de bijsluiters
van alle medicijnen op de
Belgische markt opgenomen.
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten verzekert de kwaliteit,
de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in klinische ontwikkeling en op de markt. Via hun website bieden ze
een antwoord voor de gebruikers van medicatie,
meer bepaald over het goed gebruik van geneesmiddelen, de eventuele bijwerkingen, over generische
geneesmiddelen, over de verkoop van geneesmiddelen via internet,... Voortaan biedt de website dus

ook een databank met alle bijsluiters van de medicatie die op
de markt is. Het doel van dit
initiatief is om het goed
gebruik van geneesmiddelen
te bevorderen. Een goede
oplossing voor de gebruikers
die hun bijsluiter verloren zijn
of voor wie de bijgevoegde
bijsluiters te klein gedrukt zijn.
Bovendien wordt de online versie van deze bijsluiters, voor in
totaal meer dan 5.000 producten,
regelmatig bijgewerkt. De bijsluiters vindt u via een
zoekmotor en zijn zowel in het Nederlands als in het
Frans opgenomen op de website.
Website
Federaal
Agentschap
voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten:
www.fagg-afmps.be
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Het Rode Kruis
zoekt dringend
bloeddonoren

Het Rode Kruis is dringend op zoek naar bloeddonoren. Rond de feestperiode, daalt het aantal
bloeddonoren gevoelig. Hierdoor dreigt er een
tekort aan bloedplaatjes en plasma. Sommige operaties kunnen uitgesteld worden, maar dringende
ingrepen zoals bij verkeersongelukken, bevallingen
die fout lopen of noodzakelijke transplantaties, kan
er geen tijd verloren worden. Dit geldt eveneens
voor de bloedplaatjes die gebruikt worden bij de
behandeling van leukemie of kankers.

(Doorklikken op Bijsluiters en Samenvattingen van
de kenmerken van het product)

Ook jij kunt iemand zijn leven redden. Dagelijks
hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes
nodig om in leven te blijven. Ben je tussen 18 en 65
jaar en in goede gezondheid, aarzel dan niet om
bloedgever te worden!

Opgelet: Raadpleeg altijd uw arts of apotheker
voordat u een geneesmiddel inneemt.

Meer info: www.transfusie.be, doorklikken op
bloed geven.

www.clicksafe.be voor veilig internetgebruik
Website helpt kinderen en jongeren op een veilige manier om te gaan met het web
Een leven zonder internet zou voor
velen onder ons ondenkbaar zijn, zeker
voor de nieuwe generatie. Kinderen en
jongeren gebruiken het internet voor hun
studies, sociale contacten, spelletjes,...
Maar internet houdt ook risico's in. Ze
kunnen geconfronteerd worden met
zaken die ze op hun leeftijd nog niet
horen te ontdekken of met personen met
slechte bedoelingen.

De laatste jaren is de technologie razendsnel geëvolueerd.
Gsm's, mp3's, digitale televisie,... en natuurlijk internet.
Kinderen en jongeren maken zowat dagelijks gebruik van de
wondere technologie van het wereldwijde web, voor hun
schoolwerk of contacten met hun vrienden. Het internet biedt
heel veel mogelijkheden. Het geeft kinderen en jongeren een
ruime kijk op de wereld, stelt hen in staat vriendschapsbanden
te smeden en te onderhouden, en het is bovendien een bron
van spel en avontuur. Maar soms gaat het mis. Kinderen kunnen minder aangename dingen tegenkomen of zich risicovol gedragen. Het is dus belangrijk dat zij hun eigen gedrag op het internet kritisch benaderen, en dat ze leren welke handelingen of gedragingen wenselijk of onwenselijk zijn.
De website www.clicksafe.be kan hen hierbij helpen. Op deze website, een initiatief van Child
Focus en Sensoa, vind je alle informatie die je zoekt over een veilig en verantwoord internetgebruik.

De website www.clicksafe.be helpt kinderen en jongeren op een veilige manier
om te gaan met het internet. Ook ouders
en leerkrachten vinden heel wat nuttige
tips op de website.

De website biedt informatie voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten. Deze info is telkens specifiek aangepast aan de doelgroep. Via tips, spelletjes en verhaaltjes leren de kinderen op
een speelse manier hoe veilig te internetten. Ook voor de jongeren is de lay-out en het taalgebruik
aangepast. Tenslotte vinden ook de ouders en de leerkrachten heel wat nuttige tips op de website.
Hiernaast geven alvast een bondig overzicht van nuttige tips voor ouders met surfende kinderen.
Meer info: www.clicksafe.be

Enkele tips
• Praat met kinderen over het gebruik van de computer. Praat met hen over wat
ze doen en meemaken op internet, en hoe ze dat vinden. Dit zorgt voor vertrouwen en ze zullen dan eerder naar u toekomen als er een probleem is.
• Maak afspraken over computergebruik. Hoe vaak, wanneer en waarvoor mag
uw kind de computer gebruiken?
• Laat uw kind zo veel mogelijk zelfstandig internetten, maar zet de pc wel in
een gemeenschappelijke ruimte of op een goed zichtbare plaats. Zo heb u
meer zicht op internetgedrag van uw kind(eren). U bent ook in de buurt om
te helpen als er iets vervelends gebeurt.

• Leer jongeren voorzichtig omspringen met hun identiteit, vooral met persoonlijke informatie en met foto's van zichzelf en anderen.
• Kinderen gaan er vaak vanuit dat alles wat op internet staat, waar is. Maak ze
ervan bewust dat niet alle informatie even betrouwbaar is en dat je altijd kritisch moet blijven.
• Maak bij discussies over computergebruik steeds de vergelijking met de 'echte' wereld. Wat ze in de werkelijke wereld als 'not done' beschouwen, moeten
zij dan ook niet op internet doen.
• Leer kinderen respect hebben voor elkaar. Internet geeft een vals gevoel van
anonimiteit en jongeren durven dan meer omdat ze geen reacties zien.
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Aandacht voor de wijkpolitie
In 1998 werd de politie grondig hervormd, waarbij België werd opgedeeld in politiezones.
Meer dan 10 jaar naar deze politiehervorming, zijn er verschillende doelen gerealiseerd zoals
de goede wisselwerking en informatiedoorstroming tussen de verschillende politiediensten of
de resultaatgerichte werking van de politie. Dit droeg bij tot de kwaliteit, het enthousiasme en
het professionalisme van de politie. Ondanks de opdeling in politiezones die uit verschillende
gemeenten bestaan, blijft de wijkwerking van de politie echter een belangrijk onderdeel.

Dicht bij de bevolking

J

ette is opgedeeld in vijf
sectoren:
Laarbeek,
Mercure, Spiegel, Leopold
en Uyttenhove. Daarnaast telt
onze gemeente ook twee commissariaten op haar
grondgebied: het centraal commissariaat op de Kardinaal
Mercierplein en een tweede commissariaat in de Mercuregalerij. Het doel van deze
structuur is om de burgers en de wijkpolitie dichter bij elkaar te brengen en om de
zichtbaarheid van de politie op het terrein te verhogen.
De sectorploegen zijn bevoegd voor alle missies van de wijkpolitie: het opvolgen
van de interventies m.b.t. bewoners uit hun wijk, onderzoek bij de
aanvraag voor een nieuw adres, problemen binnen de wijk,... De
inspecteurs zijn aanwezig op het terrein en vormen het eerste contact
tussen de bevolking en de politiezone. Ze luisteren naar de bewoners
en kunnen hen nuttige inlichtingen over de diensten van de zone. U kan
uw wijkinspecteur en sectorploeg ontdekken in het bijgevoegde overzicht (zie pagina 7).
Daarnaast circuleert er in onze gemeente ook minstens één preventieve patrouille
die, bovenop de zonepatrouilles, op elk moment kan reageren (tot 22u) voor diefstallen van en in voertuigen, geschillen en lawaaihinder. Het voordeel van deze
patrouille is dat ze alleen maar bestaat uit agenten uit de Jetse afdeling en dat ze
alleen maar in Jette circuleert.
De aanpak van de lokale politie werpt duidelijk zijn vruchten af, zo blijkt uit de
dalende criminaliteitscijfers (zie artikel hieronder).

Criminaliteitscijfers dalen in politiezone Brussel-West
Jette vormt samen met de gemeenten Molenbeek, Koekelberg, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem
de politiezone Brussel-West. In het eerste deel van 2009 boekte de lokale politie uitstekende resultaten.
In vergelijking met hetzelfde semester 2008 tonen de cijfers aan dat er 14% minder strafbare feiten
werden gepleegd.
Het eerste halfjaar van 2009
gebeurden er 9.236 inbreuken in de
politiezone Brussel-West. Uit de cijfers blijkt dat zowat alle vormen van
strafbare feiten daalden. De inspanningen van de politie leidden tot goede resultaten wat betreft het aantal
diefstallen, misdrijven, oplichting,...
Het aantal inbraken in voertuigen
daalde met maar liefst 17,1%. De sacjackings blijven echter een probleem,

niet alleen binnen onze politiezone
maar in heel Brussel. En hoewel het
aantal snelheidsovertredingen daalt,
blijken er bij verkeersongevallen nog
serieuze problemen te bestaan, aangezien er in 55% van de ongelukken
sprake is van vluchtmisdrijf.
Tenslotte tonen de cijfers nog aan
dat er in de politiezone Brussel-West
tijdens de eerste helft van vorig jaar
500 personen ter beschikking gesteld

werden van het parket, waarvan 30%
minderjarigen.
De politie zet zich dagelijks in om
de criminaliteit in onze politiezone
aan te pakken. Achter deze cijfers zitten namelijk telkens weer slachtoffers,
voor wie deze strafbare feiten vaak
ingrijpende gevolgen hebben. De
dalende cijfers tonen echter aan dat
hun aanpak en inspanningen lonen.

Samenleving
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Een wijkinspecteur in uw buurt
De nieuwe organisatie van de wijkpolitie in Jette verhoogt de zichtbaarheid van de inspecteurs in uw wijk. Maar wie
is wie? Hieronder vindt u een overzicht van de wijkinspecteurs opgedeeld per sector met hun naam en het telefoonnummer dat u kan vormen om hen te contacteren. Op de website van de lokale politie www.lokalepolitie.be/5340
vindt u tot welke sector uw straat behoort en de e-mailadressen van de verschillende sectoren.

Sector Laarbeek

1

2

3

Tel: 02.474.01.85

Wijkinspecteurs:
1. Jean-Claude Fontyn
(sectorverantwoordelijke)
2. Wim Van den Eynde
(adjunct-sectorverantwoordelijke)
3. Christian Ericx
4. Marc Verbinnen

4

Sector Mercure

1

2

Tel: 02.478.90.16

Wijkinspecteurs:
1. Daniël Michiels
(sectorverantwoordelijke)
2. Julien Beguin
(adjunct-sectorverantwoordelijke)
3. Patrick Uyttenhove
4. Marino Lorenzetti

Sector Spiegel

3

1

4

Tel: 02.412.68.12

Wijkinspecteurs:
1. Steven Meert
(sectorverantwoordelijke)
2. Christophe Clarambaux
3. Stéphane Grimmeau

2

3

Sector Leopold

1

Tel: 02.412.68.13

Wijkinspecteurs:
1. Philippe Bodenhorst
(sectorverantwoordelijke)
2. Francis De Bont
3. Yves Van Steenkiste

Sector Uyttenhove

3

2

Tel: 02.412.68.14

Wijkinspecteurs:
1. Marie-Lyne Fortamps
(sectorverantwoordelijke)
2. Nagib El Hammadi
(adjunct-sectorverantwoordelijke)
3. François Sablon
4. Anne-Marie Vandewalle

1

2

3

4
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BOB-campagne leidt nationaal tot goede resultaten
Laagste percentage positieve bestuurders sinds start campagne
Tijdens de afgelopen BOB-campagne werden 212.592 bestuurders aan
een ademtest onderworpen. Hiermee halen de lokale en federale politie
ruimschoots meer dan de vooropgestelde 180.000.
De campagne leverde nationaal goede resultaten op, met het laagste
percentage positieve bestuurders sinds de start van de campagne in 1995.
Brussel is echter een minder goede leerling en haalt met 4,6% het hoogste
aantal positieve chauffeurs van de drie gewesten.

In vergelijking met de vorige eindejaarscampagne (176.478
tests) is het aantal controles met bijna 23 procent gestegen. De
lokale politiezones namen 163.995 controles voor hun rekening,
terwijl de federale politie 48.597 bestuurders op alcohol controleerde. 7.819 bestuurders of 3,7 procent legden een positieve test af, het
laagste percentage sinds 1995. Vorig jaar waren nog 4,8 procent van
de controles positief. Met een kwart meer controles en een kwart
minder positieve controles, kan dus van een geslaagde campagne
gesproken worden.

Brussel scoort slecht
In Brussel is er echter nog werk aan de winkel. Van de drie
gewesten, behaalde Brussel de slechtste resultaten met 334 positieve

resultaten op 7.311 ademtests of 4,6%. Van 153 autobestuurders
werd het rijbewijs ingetrokken. Ook als men de resultaten per provincie bekijkt, scoort Brussel slecht. Enkel Waals-Brabant en
Henegouwen halen een hoger percentage chauffeurs die onder
invloed reden.
Hoewel het percentage positieve chauffeurs duidelijk daalt in
België, blijft het percentage chauffeurs onder invloed die betrokken raken bij een ongeluk opvallend hoog. Dit toont aan dat er nog
steeds een groep autobestuurders is die zich niet bewust is van de
risico's van het rijden onder invloed. De inspanningen tegen alcohol achter het stuur moeten dus verdergaan.

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.

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 schatte dat deze aanpassingswerken van het riolennetwerk van de Odon
Warlandlaan 70 werkdagen in beslag zouden nemen, maar door de slechte weersomstandigheden hebben de
werken vertraging opgelopen.

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 werd geschat op 3 maanden maar zal uitlopen door het vriesweer van de afgelopen
weken. 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
werden stilgelegd voor Kerstmis en werden begin januari hervat, na het bouwverlof. De wegomlegging wordt
geregeld door een aangepaste verkeerssignalisatie.

Samenleving
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Jette op zak
De handige gids boordevol nuttige gegevens
Het gemeentebestuur vormt in vele domeinen een gesprekspartner voor de bewoners. Een eenvoudig telefoontje kan
soms onnodige verplaatsingen of misverstanden vermijden. Daarom geeft het gemeentebestuur opnieuw deze handige
gids uit boordevol nuttige gegevens.

Deze maand ontvangt u bij uw Jette Info
ook de gids "Jette op zak".
Deze "Jette op zak" vormt een communicatiemiddel dat u helpt te ontdekken wie wie is in onze gemeente. Zo krijgt
u een overzicht van de contactgegevens van het gemeentebestuur, het College van Burgemeester en Schepenen, overige openbare diensten zoals het OCMW, het PWA, de Jetse Haard,... Daarnaast krijgt u ook nog gerichte gegevens,
zoals bijvoorbeeld over crèches, de gemeentescholen, de culturele of sportinfrastructuur. Tenslotte vindt u in "Jette
op zak" ook nog een overzicht van nuttige telefoonnummers zoals de brandweer, Net Brussel, Belastingen,...
Elke uitgave van deze gids staat in het teken van een bepaald thema. Dit jaar staat "Jette op zak" in het teken van de
sociale cohesie, waarbij u, naast de traditionele informatie, ook een lijst vindt met de verschillende sociale organisaties in
Jette.

Een sterk netwerk van sociale organisaties in onze gemeente
De Europese Unie riep 2010 uit tot het Europese
jaar van de strijd tegen de armoede en sociale uitsluiting. Jette kent een sterk netwerk van sociale
organisaties die zich dagelijks inzetten om personen
uit hun isolement te halen, hen sociale steun te bieden, de banden tussen de bewoners te versterken,...
Sociale verbondenheid is erg belangrijk binnen onze
samenleving. Deze cohesie kan versterkt worden via
socio-culturele activiteiten, educatieve projecten,
psychologische of sociale begeleiding,... De organisaties die hieronder voorgesteld worden helpen
mensen in nood en geven hen opnieuw (eigen)waarde. Aarzel niet om hen te contacteren als u in een
moeilijke situatie zit.

• Centre d'Entraide de Jette
Steun voor alle Jettenaren met problemen,
project sociale economie
Voor iedereen
Henri Werriestraat 11
Tel: 02.428.90.56
Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u
en van 14u tot 16u

• Accueil Montfort
Opvanghuis
Voor alleenstaande mannen en vrouwen tussen
18 en 50 jaar zonder huisvesting
Sint-Pieterskerkstraat 12
Tel: 02.426.87.12
Afspraak mogelijk tussen 8u en 16u

• Restojet
Sociaal restaurant
Voor iedereen
Kardinaal Mercierplein 36
Tel: 02.420.24.95
Van maandag tot vrijdag van 11.30u tot 14u

• L'Ange gardien
Sociaal Restaurant
Voor iedereen
Secrétinlaan (langs het Kardinaal Mercierplein)
Tel: 02.479.27.52
Zaterdag- en zondagmiddag

• L'Arbre de vie
Dringende kinderopvang, opvang van vrouwen
en kinderen op zoek naar een opvangplaats, hulp
en een luisterend oor
Voor vrouwen in moeilijkheden met kinderen
tussen 1 maand en 4 jaar
Vandenschrieckstraat 73
Tel: 02.428.21.24 - 0499.86.83.72

• Le Centre MIR
Bemiddeling, ontmoetingen geassisteerde ontmoetingen
Philippe Werrieplein 16
Tel: 02.502.06.05 - 0473.19.07.34

• Gemeenschapscentrum Essegem
Socio-cultureel, taalworkshops voor volwassenen
en kinderen, theater, muziek, ontmoetingsruimte
Leopold I-straat 329
Tel. 02.427.80.39

• vzw Tarantino
Socio-cultureel, promotie van stadskunst
Voor iedereen
Universiteitslaan 7 - 1050 Brussel
Tel: 0472.35.03.17

• L'Abordage
Sociale cohesie, buurthuis
Jules Lahayestraat 169
Tel: 02.425.87.85 - 0479.42.95.02

• Ploef! Plus on est de fous...
Socio-cultureel, workshops
Bonaventurestraat 100
Tel: 02.476.98.07

• Centre culturel de Jette
Projet Interquartier
Sociale cohesie, workshops, jongerenbegeleiding,
interculturele en intergenerationele projecten,...
Werk op het terrein van de wijken in het zuiden
van de gemeente
de Smet de Naeyerlaan 145
Tel: 02.427.62.00 of 0498.103.797 of 02.426.64.39

• Centrum Primavera
Dienst voor geestelijke gezondheid
Stanislas Legrellestrata 48
Tel: 02.428.90.04

• Entre Autres vzw
Psycho-sociale begeleiding en beschut wonen
voor volwassenen met psychologische problemen
Bonaventurestraat 28
Tel: 02.478.93.62

• Femmes prévoyantes socialistes (FPS)
Sociale en professionele integratie
Van Bortonnestraat 105
Tel: 02.515.04.01 - 0473.80.20.03

• Le Centre de vie
Dagcentrum voor personen met een mentale
handicap
J.-J. Crocqlaan 8 - Tel: 02.479.98.50

• Clinique Sans Souci
Open psychiatrisch hospitaal
Tentoonstellingslaan 218 - Tel: 02.478.04.33

• Vie féminine asbl
Espace femme de Jette
Steun, activiteiten en workshops voor vrouwen
Kardinaal Mercierplein 29
Tel: 02.420.64.78 - 02.513.69.00
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Maatregelen bij luchtverontreinigingspieken
Moeten helpen om een gezonde luchtkwaliteit te behouden
Tijdens de winter kunnen er luchtverontreinigingspieken voorkomen die erg schadelijk zijn voor
onze gezondheid. Om deze luchtvervuiling te beperken, heeft de overheid drie interventiedrempels ingevoerd, telkens met specifieke maatregelen die vooral op het verkeer gericht zijn. Deze
gaan van snelheidsbeperkingen tot een volledig rijverbod.
In ons land zijn er in de winter regelmatig pieken
van hoge luchtverontreiniging (pollutiepieken) die
gevolgen kunnen hebben voor onze gezondheid. Ze
zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan een accumulatie van de verontreinigende stoffen afkomstig van
uitlaatgassen van voertuigen, en in mindere mate van
de verwarming van woningen en kantoorgebouwen
en van industriële activiteiten. Pollutiepieken komen
vooral voor van november tot maart, wanneer lage
temperaturen, afwezigheid van wind en een thermische inversie verhinderen dat deze vervuilende stoffen goed worden verspreid in de lucht. Deze opstapeling van vervuilende stoffen vermindert de luchtkwaliteit wat heel gevaarlijk is voor het gezondheid,
vooral voor de zwakkere personen (baby's, bejaarden en astmapatiënten,...).
Om de luchtvervuiling tegen te gaan en dus ook onze gezondheid te beschermen, worden er drie types maatregelen ingevoerd bij deze pollutiepieken.

Rijverbod
Er zijn drie interventiedrempels voorzien, afhankelijk van de vervuilingsgraad, die elk specifieke noodmaatregelen met zich meebrengen.
Interventiedrempel 1 beperkt de snelheid tot 50 km/u op alle wegen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot 90 km/u op de Ring. Tijdens interventiedrempel 2 gelden de maatregelen zoals het afwisselend verkeer (volgens het

laatste cijfer (even of oneven) van de nummerplaat), het rijverbod voor vrachtwagens van 7u tot
10u ‘s morgens en van 17u tot 20u ‘s avonds en de
beperking van de temperatuur tot 20° C in de kantoorgebouwen. Het openbaar vervoer, de voertuigen van de dienst spoedgevallen en de voertuigen
van openbaar nut mogen echter rijden.
Interventiedrempel 3 legt een volledig rijverbod op
voor alle wagens (behalve de wagens vermeld in
voorgaand punt), voor alle vrachtwagens en gemotoriseerde tweewielers en beperkt de temperatuur
tot 20°C in de kantoorgebouwen. De bewoners zullen steeds tijdig geïnformeerd worden als er een vervuilingsdrempel bereikt wordt.

Gemeente Jette doet meer
Om de opstapeling van vervuilende stoffen in de lucht en om de klimaatverwarming tegen te gaan, heeft het Jetse college besloten gedurende de wintermaanden "dikke truiendagen" in te voeren. Reeds van bij de eerste drempel
van luchtvervuiling zal de temperatuur van de gemeentegebouwen (behalve de
kinderdagverblijven) met 2 °C verminderd worden. Het is een eenvoudige daad
die het gemeentebestuur toelaat om actief en concreet deel te nemen aan de
luchtkwaliteit.
Meer info: www.pollutiepiek.be

Elk type afval een eigen kleur

Verplicht sorteren sinds 1 januari
Na het glas was het de beurt aan het huisvuil. Sinds 1 januari 2010 is het sorteren van huisvuil
verplicht voor alle personen die in één van de 19 gemeenten van het Brussels gewest wonen.
De gele, de blauwe en de witte zakken hebben in alle huishoudens van de hoofdstad hun plekje
gevonden. Een overzicht van de regels van het goed sorteren.
Het sorteren van huisvuil heeft als
hoofddoel het leefmilieu te vrijwaren.
Afval dat in de juiste zak wordt
gestopt is afval dat gerecycleerd
wordt. Welk afval voor welke kleur?

- De gele zak
Daarin steekt 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.

- De blauwe zak
Daarin steekt 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 ter-

wijl het aluminiumpapier in de witte
zak gaat. Zo gooit u ook de spuitbussen die voedingswaren bevatten (slagroom) of cosmeticaspuitbussen (lak,
deo) in de blauwe zakken, terwijl u de
andere soorten spuitbussen naar het

containerpark of de Mobiele Groene
Plekjes brengt.

- De witte zak
U steekt 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 gestoken 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.

Leefmilieu
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Grote ophaalcampagne
Ruim gratis 3m3 grof huisvuil op
Als u thuis met grofvuil (oude meubels, huishoudapparaten,...) zit dat u kwijt wilt,
kan u hiermee terecht in de gewestelijke containerparken of kan u dit op afspraak
laten ophalen door Net Brussel (zie hieronder). Het gewest voert daarnaast opnieuw
haar jaarlijkse grote opruimcampagne, waarbij u uitzonderlijk gratis 3m3 grof huisvuil kwijt kan.
Van 28 februari tot 6 maart 2010 komt
deze ophaling langs in Jette. U maakt een
afspraak met Net Brussel en hun diensten
komen uw grof huisvuil ophalen.
Heeft u thuis een oud huishoudtoestel, een versleten zetel, een doorgelegen
matras,... die u kwijt wil? Bel Net Brussel
op 0800.981.81 voor een afspraak.
Deze hinderlijke voorwerpen moeten
buiten geplaatst worden om 7u indien de
afspraak in de voormiddag is en om 14u
voor de afspraken tijdens de namiddag.
Deze ophaling gebeurt enkel op afspraak

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.

en er moet iemand aanwezig zijn tijdens
de ophaling.
Onder hinderlijke voorwerpen wordt
verstaan: huishoudtoestellen zoals een
koelkast, stofzuiger, vaatwasmachine,
televiesie,...; meubels en decoratie zoals

een tafel, stoelen, matras, bed, zetel,
bureau, uit elkaar gehaalde meubels,... Wat NIET wordt meegenomen: tuinafval, giftige afvalstoffen en
bouw of renovatiemateriaal.

• 3m3 gratis, 19 € per bijkomende m3
• Enkel op afspraak op 0800.981.81, waarbij uw aanwezigheid bij de ophaling noodzakelijk is
• Van 28 februari tot 6 maart 2010
• Onder grofvuil verstaan we oude meubelen, huishoudapparaten, enz. Dus geen tuinafval, giftige afvalstoffen en
bouw of renovatiemateriaal

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). Ook met inktpatronen kan u
terecht bij de mobiele groene plekjes.
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, 7 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief Jetse tuinondernemingen:
19 €/m3. Tarief niet-Jetse particulieren: 12 €/m3. Tarief niet-Jetse ondernemingen: 32 €/m3.

De kalender van de mobiele Groene Plekjes in Jette
voor de maanden februari 2010:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de maand) op 8 februari
van 17.15u tot 18.15u.
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de maand) op 22 februari
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 58 €.
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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Duurzame ontwikkeling

Van 3 tot 25 februari

Expo "Vensters van Brussel"
in het Gemeentehuis
In samenwerking met de Stadswinkel loopt er van 3 februari tot en
met 25 februari een tentoonstelling in de inkomhal van het
Gemeentehuis (tijdens de openingsuren) over de patrimoniale waarde
van bestaand schrijnwerk en andere elementen van de gevel, zoals
dakgoten, balkons,... De expo wordt opgevat als een sensibiliseringscampagne rond het behoud van oorspronkelijk schrijnwerk en andere
gevelelementen. Tegelijkertijd worden er tips gegeven over hoe oorspronkelijk houten schrijnwerk kan behouden worden en tezelfdertijd
dubbel glas kan geplaatst worden. Tevens vindt u er informatie over
de verschillende renovatiepremies.
Meer info: Hadewig Quaghebeur - raadgeefster in renovatie Wijkcontract Jette - 02.422.31.16 - hade.quaghebeur@hotmail.com Telefonische permanentie op donderdag.

Expo "Vensters van Brussel"
Van 3 tot 25 februari 201
In het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur

Duurzaam seizoensrecept

Spaghetti met spruitjes
(4 personen)
Ingrediënten
400 gr spruiten
300 gr spaghetti
1 ui
3 soeplepels witte wijn
20 cl room light
30 gr parmezaanse kaas
een handvol cashewnoten
zout, peper
olijfolie
Bereiding
Breng 2 kookpannen met water aan het koken. Bereid de spruitjes
voor: neem de beschadigde bladeren en de stengel weg. Kerf een kruis
in de stronk. Laat de spruitjes ongeveer 15 tot 20 minuten koken in
gezouten water. Om de gaarheid te controleren, prikt u met een mespunt in een spruit: als het gemakkelijk doordringt, zijn ze klaar. Laat ze
uitdruipen.
Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Laat de fijn gesneden ui in een beetje olijfolie op een zacht vuurtje
bakken in een pan. Voeg de witte wijn, de room, de parmezaanse kaas
en de cashewnoten toe. Kruid met zout en peper en neem de bereiding
van het vuur. Snij de spruiten in twee en voeg ze bij de saus. Warm op
een zacht vuur op.
Laat de spaghetti uitdruipen en giet ze bij in de pan.
Meng goed en dien onmiddellijk op. Smakelijk.

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

Bron:

Fruit : appel, peer

Kalender van plaatselijk geteelde seizoensfruit en -groenten uit volle grond

Groenten : aardappelen, bewaarwortel, boerenkool, knolselder, koolraap,
oesterzwam, paddestoel, pastinaak,
pompoen, postelein, prei, raap, rammenas, rode biet, rode kool, savooiekool, schorseneren, sojascheuten,
spruiten, ui, veldsla, witloof, witte
kool

Leefmilieu Brussel -BIM- Brussels
Instituut voor Milieubeheer

Duurzame ontwikkeling
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6 februari 2010

Kies voor duurzaam

Feest van de

Duurzame
Ontwikkeling
6 februari 2010,
van 13.30u tot 18u
Gemeenschapscentrum
Essegem,
Leopold I-straat 329

Op 6 februari 2010 organiseert de gemeente Jette de tweede editie van het
Feest van de Duurzame Ontwikkeling. Dit feest, voor 7 tot 77 jaar, omvat een
hele reeks interactieve activiteiten om een aangename en leerrijke namiddag
door te brengen, alleen of met het gezin.
Het thema van het feest is duurzame consumptie. Verscheidene Brusselse en Jetse verenigingen organiseren een tiental aantrekkelijke en verrassende activiteiten: kookles met vergeten groenten, analyseer jouw verplaatsingen, bereken jouw ecologische voetafdruk,...
Ook aan de kinderen wordt gedacht. Ze kunnen aan de meeste "volwassen" activiteiten deelnemen en kunnen zich vermaken tijdens specifieke "kinder"activiteiten: een ganzenspel over energiebesparing, hun handafdruk in plaaster, een exotisch avonturenspel,...
Op het einde van de namiddag, kan u genieten van een choreografie, speciaal uitgewerkt voor de gelegenheid. De "Symfonie van Achtergelaten Voorwerpen" van Max Vandervorst zal dan weer zorgen voor een verrassend spektakel, vol vreemde tonen.
Info: agenda21@jette.irisnet.be - 02.422.31.12

Gratis toegang

Workshops
• Kookles met vergeten groenten
Organisator: GC Essegem
Voor kinderen en volwassenen
• Analyseer jouw verplaatsingen
Organisator: GREEN
Voor kinderen en volwassenen
• Bereken jouw ecologische voetafdruk
Organisator: Centre culturel Armillaire
Voor volwassenen
• Mijn handafdruk
Organisator: Centre culturel Armillaire
Voor kinderen
• Een tweede leven voor uw kleding!
Organisator: Rouf
Voor kinderen en volwassenen
• Kennisuitwisselingsnetwerk
Organisator: Medisch Huis La Boussole
Voor volwassenen
• Legendespel "Cacaofoto"
Organisator: Oxfam Wereldwinkel
Voor kinderen en volwassenen
• Themafoto's Lokale Agenda 21
Organisatoren: Habitat & Participation / Lokale Agenda 21
Voor kinderen en volwassenen
• Ganzenspel over energiebesparing
Organisator: Ligue des familles
Voor kinderen en volwassenen
• Wat etiketten ons leren
Organisator: OIVO
Voor kinderen en volwassenen
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Economisch Leven

7 februari 2010

Dag van de Ambachten
Op zondag 7 februari 2010 vindt de vierde editie van
de Dag van de Ambachten. Net zoals vorig jaar is het
thema "Ze hebben gouden handen", een slogan die hulde brengt aan alle ambachtslui, ongeacht hun vakgebied. Horlogemakers, juweliers, pottenbakkers, steenkappers,... openen hun atelier voor het grote publiek.
De ideale gelegenheid om met het hele gezin deze
ambachten te (her)ontdekken.
Atelier Betty Moerenhoudt
Op de website www.dagvandeambachten.be kan u het volledig programma
ontdekken. In Jette kan u al zeker terecht bij Betty Moerenhoudt. In haar atelier stelt ze haar decoratief keramiek en aardewerk tentoon. In aardewerk
maakt ze prachtige theepotten, vazen, serviezen, lampen, decoratie,... Met haar
ervaring en talent creëert ze schitterende gebruiks- en decoratievoorwerpen,
waarbij ze verschillende technieken combineert. Haar atelier is zeker een
bezoekje waard.
Meer info: www.dagvandeambachten.be

Dag van de Ambachten

7 februari 2010
Atelier Betty Moerenhoudt
Henri Werriestraat 41
1090 Jette

www.betty-moerenhoudt.be

Uw publiciteit in de handelsgids
“Leven te Jette”
Jaarlijks brengt het Jetse gemeentebestuur, in samenwerking met de vzw
“Handel en Jaarlijkse Jetse Markt” de handelsgids “Leven te Jette” uit. In deze
gids worden alle Jetse handelszaken opgenomen met hun contactgegevens,
samen met allerlei praktische informatie over het gemeentebestuur en het
gemeenteleven. Deze brochure vormt een bijzonder handig informatiemiddel
voor de Jettenaren die binnen hun gemeente op zoek zijn naar een lekker
restaurant, een goede kapper, een originele meubelzaak,... Voor de handelszaken is deze brochure dan weer een ideaal publiciteitsmiddel om hun zaak
bekend te maken bij de zowat 47.000 Jettenaren.
Indien u wenst opgenomen te worden in de brochure "Leven te Jette", kan u
contact opnemen per telefoon met André Electeur, beheerder van de vzw
"Handel en Jaarlijkse Jetse Markt" op het gsmnr 0478.701.641, of met Lieva
Zels van de gemeentelijke dienst Economisch Leven via telefoon op het nr
02.423.13.03 (van maandag tot donderdag tijdens de kantooruren) of via e-mail:
lzels@jette.irisnet.be.

Inschrijven kan via de website www.jette.be

Meer info over de advertentiemogelijkheden en -prijzen
en de inschrijvingsdocumenten vindt u
op onze gemeentelijke website www.jette.be,
doorklikken op Economie en Tewerkstelling
en vervolgens op Leven te Jette.

Nieuwe handelszaken in Jette
Nieuw in Jette
Maandelijks stellen we in Jette Info de nieuwe handelszaken voor die
in Jette de deuren openden. Tijdens de afgelopen weken opende het
schoonheidsinstituut Studio MG haar deuren op de
Wemmelsesteenweg. 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..

Studio MG
Schoonheidsinstituut
Wemmelsesteenweg 9
Permanente make-up, artistieke tatouages, gelnagels
Tel: 0474.478.256
Op afspraak

Samenleving
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100 jaar geschiedenis van De Violier
gebundeld in een uniek boek
Wat hebben KVS-acteurs Nand Buyl en Bert Struys, zanger Bart Peeters, toneelauteur Staf Knop en topatleet
Patrick Stevens gemeen? Niets? Toch wel... Allen hebben ze, in de loop van hun rijk gevulde leven, ooit het beste
van zichzelf gegeven bij de Koninklijke Toneel- en Taalkring De Violier in Jette. Herman Mennekens, nauw betrokken bij De Violier, schreef een boek over de geschiedenis van deze vereniging. Het resultaat is een prachtig geïllustreerd werk dat 100 jaar toneel in Jette op een mooie en originele wijze weergeeft.
De Violier is inmiddels 100 jaar
jong en nog steeds erg actief.
Kinderen doen de theatermicrobe op
bij "de Violiertjes", jongeren gaan
aan de slag bij "De Violier-Juniors"
en geregeld pakken "De Violier" en
buitenbeentje "Violirum Tremens"
uit met nieuwe producties. Een eeuw
na de stichting staat De Violier nog
steeds voor een b(l)oeiende, veelzijdige en toegankelijke, Nederlandstalige theaterwerking in Brussel.
Herman Mennekens, zelf acteur,
huisauteur en regisseur bij De
Violier, zocht in het rijke archief van
de kring naar markante foto's, treffende anekdotes
en waardevolle publicaties. Het
werd geen saai leesboek, maar
een interessant “kijk- en snuffelboek”, waarin de talrijke
illustraties meer vertellen
over de geschiedenis van de
kring en haar leden dan

al te veel woorden. Het boek werd opgedragen aan
Mimi en Jef Mennekens die, gesteund door de hulp
en inbreng van vele vrienden, reeds meer dan een
halve eeuw de drijvende krachten vormen achter de
toneelwerking.
Gouden Ket
De Violier werd in 2009 door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie uitgeroepen tot "De
Gouden Ket van het Jaar", de hoogste onderscheiding die een Vlaamse vereniging in Brussel kan verdienen, als een uniek toonbeeld van (een eeuw
lang) volgehouden en inspirerend vrijwilligerswerk.
Het boek is te koop aan een zacht prijsje (10 €)
in Gemeenschapscentrum Essegem, Leopold Istraat 329 in Jette en het Archief en Museum voor
het Vlaams Leven te Brussel, Arduinkaai 28 in 1000
Brussel. Het is ook telefonisch te bestellen via
tel. 02.476.03.00 of door overschrijving van 10 €
op rekening 000-0402776-32 van de
KT De Violier (het boek wordt u
dan aan huis bezorgd).

Samen sporten in het park voor kids en volwassenen
Denk je al langer dat het tijd is voor meer beweging maar kom je er niet Start to run
toe? Dan is Start to Run absoluut iets voor jou! Met het Start to Run
Deze loopsessies vinden plaats in het Koning
Programma kan iedereen, ongeacht leeftijd en beschikbare vrije tijd op
Boudewijnpark, waarbij de beproefde "start to run"methode gebruikt wordt. Na 10 weken oefenen zal
enkele weken tijd een aanvaardbare conditie opbouwen. GC Essegem
jouw loopvermogen sterk gestegen zijn. Deze looporganiseert, in samenwerking met KWB Laken en CM, op woensdag
sessies richten zich zowel op beginners als op gevorgezamelijke loopsessies in een groene omgeving.
derden die in groep willen lopen. De volwassenen
worden ingedeeld in groepen per loopniveau. Ook
kinderen (6-12 jaar) en jongeren (12-16 jaar) zijn welkom. Zij combineren sport en spel, terwijl de ouders
joggen.
Meer weten? Op woensdag 10 februari om 20u
wordt er een infoavond georganiseerd in GC
Essegem (Leopold I-straat 329 in Jette).

Sportsessies: woensdag van 18u tot 19u
op 24/2, 3/3/10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4,
+ attestloop op 30/4
Vertrek: Ingang Koning Boudewijnpark (parking
achter Heilig Hartschool).
Deelname: 10 € - KWB-leden: gratis
Inschrijven voor 20 februari via GC Essegem
02.427.80.39, essegem@vgc.be
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Senioren & Animatie

Klaar voor een spetterend 2010
Op initiatief van Schepen Brigitte De Pauw organiseert de gemeentelijke dienst senioren heel wat leuke activiteiten voor de Jetse senioren. Ook in 2010 staan er opnieuw verschillende mooie initiatieven op het programma
zoals een dansnamiddag in het Grieks restaurant Pythagoras of een uitstap naar Namen.
25 februari 2010

Dansnamiddag restaurant Phytagoras
Omstreeks 12u vertrekken we op het Kardinaal Mercierplein richting St. Jans Molenbeek naar het Grieks restaurant
Phytagoras. Het restaurant is ingericht in een intieme sfeer en een warm decor met Griekse kleuren en sfeervolle versieringen. We genieten van een heerlijk Grieks menu en tijdens de namiddag van de typische Griekse ambiance en dans. We
sluiten af rond 18u.
Wanneer? 25 februari - vertrek om 12u op het Kardinaal Mercierplein
Prijs? 49 €

16 maart 2010

Uitstap naar Namen
We vertrekken op het kardinaal Marcierplein richting Namen om 8.45u. We brengen een bezoek aan de chocoladefabrikant Hucorne-Fronville, waar we in de chocoladewereld duiken en het meesterschap ontdekken van dit huis tijdens de
uiteenzetting, met een kopje koffie en een lekkere croissant. Er wordt ook geproefd van de pralines en de Biétrumé.
Nadien brengen we een bezoek aan de Parfumerie Delforge. In het hart van de Citadel, ontdekt u een tovenaar der
geuren en de verschillende fasen in het maken van een parfum. Het mengen der geuren, de samenstelling, het rijpen, het
ontluiken van het parfum,... Een ware geurensymfonie.
Rond de middag is er een lunch in de mosterdfabriek Bister “L’Impériale”.
Na de lunch krijgen we een uiteenzetting over de geschiedenis van het bedrijf en de fabricatie van mosterd, een bezoek
aan de productiewerkplaatsen en het “kleine mosterdmuseum” en worden de producten geproefd.
Wanneer? 16 maart - vertrek om 8.45u op het Kardinaal mercierplein
Prijs? 46 €

RESERVATIE
Aandachtig te lezen a.u.b.
Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst “Senioren” Gemeentehuis van Jette, Wemmelsesteenweg 100 (bureau 029 - Gelijkvloers) op
Dinsdag : van 9u tot 11.30u
Woensdag : van 9u tot 11.30u
Donderdag : van 13.30u tot 15.45u
Opgelet: op maandag en vrijdag geen inschrijvingen
Inlichtingen: Carmen Demeyer - tel: 02.423.12.67 - e-mail: cademeyer@jette.irisnet.be

Jette on Ice 2 groot succes

IJspiste lokt 5.200 schaatsers
Van 4 tot 20 december 2009 prijkte er op het Koningin Astridplein
een grote ijspiste, aangelegd met echt ijs, hetgeen het schaatsplezier
nog groter maakte.
Jong en oud kwam er zijn schaatstalent tonen op de 300 m2 grote ijspiste. Dit 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, lokte maar
liefst 5.200 schaatsers, waarvan 1.200 leerlingen uit Jette en omgeving.
De feestelijke opening werd trouwens opgeluisterd door een bezoek van de sint met zijn zwarte pieten, die 200 pluchen knuffelbeesten verdeelden onder de aanwezige kinderen. Ook de kerstman en zelf
enkele kerstvrouwen brachten een bezoek aan de ijspiste.
We maken alvast een afspraak volgend jaar voor meer schaatsplezier op het Koningin Astridplein.

Jette, een bruisende gemeente

Actieve stages
tijdens
de krokusvakantie
Van 15 tot 21 februari genieten de kinderen van hun
krokusvakantie. Tijdens deze vakantie kunnen ze
ondermeer terecht bij het gemeenschapscentrum
Essegem voor een vakantiestage.

•Sportweek
Ism VGC Sportdienst
Kinderen tussen 6 en 11 jaar kunnen zich komen uitleven tijdens de sportweek van GC Essegem. De begeleiders bedenken een gevarieerd programma
dat gaat van toffe kringspelen tot circustechnieken of het ontdekken van
bekende en minder bekende sportdisciplines. Als het weer het toelaat wordt er
buiten gespeeld en gesport.
Van 15 tot 19 februari van 9u tot 16u (opvang van 8u tot 17u)
Prijs: 53 € (47 € voor een tweede kind uit hetzelfde gezin)

Mini-ondernemers
helpen u om uw
woning te zuiveren
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•
Kleuterweek
Tijdens de kleuterweken van
Essegem is het altijd dolle pret! De
bengels ontdekken een nieuwe
wereld, experimenteren er op los en
leren een hoop leuke spelletjes. Er
wordt gewerkt met een weekthema
waarrond verhalen, knutselsessies
en spelletjes georganiseerd worden.
Verwacht geen gemakkelijke
opvang, maar een week waarin de
kleuters bijleren, vriendjes maken
en hun creativiteit verder ontwikkelen. Voor de slapertjes is er een dutkamer in de namiddag.
Snel
inschrijven is de boodschap, want de
plaatsen zijn beperkt!
Voor kleutertjes vanaf 4 jaar.
Van 15 tot 19 februari van 9u tot
16u (opvang van 8u tot 17u)
Prijs: 53 € (47 € voor een tweede
kind uit hetzelfde gezin)

24u van Picorchamps,
klaar voor de start
Op 19 en 20 februari 2010, vindt de 29ste editie plaats van de 24u van
Picorchamps in het Sint-Pieterscollege van Jette. Meer dan 100 piloten, verdeeld in 8 ploegen, gaan de strijd aan met hun miniatuurwagentjes op het
elektrisch circuit.

Tien zesdeklassers van het Jetse
Sint-Pieterscollege hebben samen de
mini-onderneming "Kwiatki" opgestart. Met de actualiteit indachtig,
kozen ze voor een milieubewust thema
en verkopen ze zuiverende planten.
De luchtkwaliteit in huis of op het
bureau is niet beter dan buiten,
integendeel. Deze verontreiniging
vindt zijn oorsprong in alledaagse producten (afwasproducten, meubels,
tapijten, verf, sigaretten,...) en is een
gevaar voor onze gezondheid op langere termijn. Gelukkig bestaat er een
eenvoudige en ecologische oplossing
voor dit probleem: de zuiverende
planten. Deze planten vangen de verontreinigende stoffen die in de lucht
aanwezig zijn en absorberen ze.
Kwiatki, de mini-onderneming van
de jongeren uit het Sint-Pieterscollege,
biedt een breed gamma aan van groene planten, cactussen en bloemen met
zuiverende eigenschappen.
Indien u dus uw binnenlucht op een
simpele, ecologische en esthetische
manier wil zuiveren, kan u bij Kwiatki
terecht.
Info of bestellingen:
www.mini-kwiatki.net kwiatki@hotmail.com - 0470.51.45.03.

Chicanes, een geblokte vlag, haarspeldbochten,...
De woordenschat is dezelfde als deze voor de autoraces.
De emoties zijn eveneens vergelijkbaar met de 24u van
Francorchamps, waarbij men nagelbijtend de GT-bolides
voorbij ziet scheuren. Picorchamps biedt dezelfde ingrediënten, op schaal 1/32ste. De autootjes zijn klein, maar de
sensaties van de deelnemers en hun supporters zijn van
dezelfde omvang.
Van vrijdag 17u tot zaterdag 17u, wisselen de gepassioneerde ploegleden elkaar af aan de besturing van hun elektrische wagentjes. Op acht verschillende pistes met een
totale lengte van zowat 60 meter, zoeken de concurrenten
de ideale mix van snelheid en soepelheid, zonder dat hun
wagentje van de baan vliegt. Het doel van de wedstrijd is
om een zo groot mogelijke afstand af te leggen. De ploegen
zijn reeds samengesteld maar het publiek en de supporters
zijn meer dan welkom. Deze kunnen eveneens genieten
van allerlei animaties: een bar en eetmogelijkheden, spel-

wedstrijden, een optreden op vrijdagavond, en op zaterdagnamiddag een springkasteel, een goochelshow, een verkleedwedstrijd,...
Een deel van de opbrengst van de 24u van Picorchamps
gaat naar de vzw Clowns et Magiciens sans frontières

29ste editie van Picorchamps
van vrijdag 19 februari 17u
tot zaterdag 20 februari 17u
in het Sint-Pieterscollege van Jette (de Smet de
Naeyerlaan 229). Toegang: 3 €
Een open wedstrijd wordt georganiseerd op woensdag
17 februari. Iedereen kan hieraan deelnemen, zolang er
plaats is.
Info: Picorchamps - Lahayestraat 134 in 1090 Jette tel: 0476.290.500 - website: www.picorchamps.be e-mail: picorchamps@picorchamps.be.

Picorchamps 2010
Bon goed voor een gratis ingang, geldig voor 1 persoon
tussen 19 februari 17u en 20 februari 17u.
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Nog tot 28 februari 2010
Navexpo 2010: De zeevaart en moderne technologie
Nog tot 28 februari 2010 kan u in de Oude Abtswoning terecht voor de nieuwe tentoonstelling Navexpo. Onder de titel "De zeevaart en moderne technologie"
kan je op de expo ondermeer het innoverende project van STX Europe ontdekken dat een ware revolutie vormt op het vlak van cruiseschepen. Door het maximum gebruik van hernieuwbare energie, een nieuwe aandrijvingstechnologie en afvalverwerking, laat dit concept het energieverbruik met de helft dalen. Ook de
bathyscaphe "Archimedes" staat centraal. Hiermee doken Houot en Willm in 1962 tot op 9500 meter. Tussen 1962 en 1970 dook de Archimedes 139 keer, in de
Middelandse Zee, Japan, Puerto Rico, Griekenland, Madeira en Azoren.

Ontdek het technologisch hoogstandje bathyschaphe
«Archimedes», waarmee in 1962 reeds tot 9500 meter
gedoken werd
Navexpo - De
zeevaart en moderne technologie
In de Oude Abtswoning van Dieleghem - Tiebackxstraat 14
Nog tot 28 februari 2010
Open van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 17u, tijdens het weekend van 10u tot 18u
Gratis toegang
Info: Oude Abtswoning van Dieleghem - 02.479.00.52

'PLOEF!
Plus On Est de Fous'
Cinéventura en workshop polyfonische zang

De Koninklijke
Filharmonie van
Jette stelt voor
"Disney" Gala

Eind oktober opende de culturele ontmoetingsplaats 'PLOEF! Plus On Est de
Fous' haar deuren op de Bonaventurestraat 100. 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,...
Cinéventura
Zin om af en toe met enkele buren, vrienden en Ploef!-sympathisanten een film te bekijken op groot scherm?
Cinéventura programmeert zonder grote cinéfiele pretenties toegankelijke films van het betere kaliber. Familiale buurtcinema, tussen flatscreen en de échte bioscoop. Nadien wenken de glazen om wat bij te kletsen.
Deelname in de onkosten film + drankje: 5 €; -18j: 4€; -12j: 3 €
Filmvoorstellingen op zaterdagavond (volwassenen) en zondagnamiddag (kinderen toegelaten). Nederlands en Frans
ondertiteld waar nodig en waar mogelijk.
Volgende Film: Zondag 7 maart 2010 om 16u : Home Sweet Home (1973 – Benoit Lamy)

Workshop polyfonische zang
Elkaar maandelijks ontmoeten om het plezier van samenzang te delen, dat kan tijdens de workshop polyfonische
zang. Solidariteit ontdekken in de samenzang. Het oor lenen aan elkaar, zich verbeteren, al lachend leren, luisterend,
proberend,...
Het atelier wordt in het Frans begeleid door Anne van K, regisseuse en acteursbegeleidster
gevormd in stemtraining en zang. Er wordt - indien nodig - gezorgd voor vertaling.
Voor iedereen vanaf 16 jaar; kennis notenleer niet noodzakelijk.
Prijs: 15 /12 € per atelier; 3 lessen: 40/30 €
Zondag 28 februari van 14.30u tot 16.30u: Franse liedjes uit de 20ste eeuw
Zondag 28 maart van 14.30u tot 16.30u: Laat het swingen!

PLOEF!
Bonaventurestraat 100
02.476.98.07 - ploefplus@gmail.com

27 februari 2010 om 20u
In de Sint-Clarakerk
(de Heynlaan)
10 €
Info: harmoniejette@gmail.com
Reservatie: door overschrijving op
het rekeningnummer 437-0103951-05,
op naam van de Koninklijke
Filharmonie van Jette, SintPieterskerkstraat 8-10, 1090 Jette met
als mededeling "XX plaatsen voor het
concert van 27 februari"
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Leerlingenuitvoeringen Dans, Woord en Jazz
Geniet van het talent van morgen
Op 4 en 10 februari en op 1 maart kan u genieten van een uitvoering van de leerlingen van de gemeentelijke muziekacademie M. Vande Moortel. Op 4 februari vindt de leerlingenuitvoering dans plaats in de Gemeentelijke Feestzaal
(Kardinaal Mercierplein 10) en op 10 februari kan u in het gemeenschapscentrum Essegem (Leopold I-straat 329) genieten van de leerlingenuitvoering woord. Op 1 maart kan u terecht in het gemeenschapscentrum De Zeyp (Van
Overbekelaan 164 - Ganshoren) voor de leerlingenuitvoering Jazz & lichte muziek.
Kom genieten van het talent en de vorderingen van de leerlingen.

Leerlingenuitvoering Dans
4 februari 2010 om 19u
Gemeentelijke Feestzaal

Leerlingenuitvoering Woord
10 februari 2010 om 19u
GC Essegem

Jazz & lichte muziek
1 maart 2010 om 19u
in gemeenschapscentrum De Zeyp
Gratis toegang
Info: Gemeentelijke muziekacademie M. Vande Moortel - 02.426.72.94

Kindertheater en vindingrijke vormingen in GC Essegem
Ontbijttheater
Zondag 28 februari 2010
Farao en Co door Poppentheater Houtekop
In de geheimzinnige piramide van farao Toetatochnie gebeuren de laatste tijd vreemde dingen: Mummies ontsnappen uit hun sarcofaag, stenen zweven in het rond en bezoekers horen angstaanjagende stemmen. Het lijkt
wel alsof de farao terug tot leven is gekomen... Britt en Tommie trekken op onderzoek uit.
Deze ontbijtvoorstelling is er voor klein en groot. Eerst wordt er ontbeten. Een uitgebreid ontbijtbuffet met
pistolets, sandwiches, croissants, chocoladekoeken, rozijnenbrood, chocolademelk, thee, koffie, verschillende
soorten fruit en cornflakes,… staan klaar vanaf 8.30 uur. Ondertussen kan er gespeeld en gedold worden in de
huisjes, op de matten, met de hoelahoeps,... Om 10.30 uur dompelen we ons onder in een theateravontuur.

Nieuwe Jota-cursussen
Dit voorjaar heeft GC Essegem weer een uitgebreid aanbod van theater, cursussen, kinderactiviteiten en
andere boeiende projecten voor jou klaargestoomd. Heb je een creatief idee of wil je gewoon komen genieten?
GC biedt vormingen voor iedereen die vindingrijk wil omspringen met zijn of haar vrije tijd.
Van de nieuwe fitnessrage Zumba tot ketjeskunst voor kinderen, je vindt het allemaal in het nieuwe vormingsaanbod van GC Essegem.
Meer info:
Gemeenschapscentrum Essegem - Leopold I-straat 329 02.427.80.39 - essegem@vgc.be - www.essegem.be
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