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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 22 december 2010.

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

Nieuwe verlaging van de gemeentelijke personenbelasting
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen keurde de
Gemeenteraad een verlaging van de gemeentelijke personenbelasting goed. Voor
het begrotingsjaar 2011 wordt deze belasting vastgesteld op 7 %, terwijl dit voor
2010 nog 7,20 % was. De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven op
3.290.

Goedkeuring budget 2011
De Gemeenteraad keurde ook de begroting voor het dienstjaar 2011 goed. De
gewone begroting 2011 is in evenwicht en boekjaar vertoont zelfs een licht overschot
van iets meer dan 100.000 €: de uitgaven bedragen 75,6 miljoen €, de inkomsten 75,7
miljoen €. Deze begroting moet de gemeente toelaten haar inwoners een kwalitatieve dienstverlening te geven en de nodige infrastructuurwerken uit te voeren om
de Jettenaren de leefomgeving te bieden waar ze recht op hebben.

Intercommunaal beheer voor zwembad Ganshoren
Nadat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering al had besloten om het intercommunaal beheer van zwembad Nereus in Ganshoren te steunen, heeft nu ook
de Jetse Gemeenteraad haar fiat hiervoor gegeven. Aan dit intercommunaal
beheer werken naast Jette en Ganshoren ook Sint-Agatha-Berchem en
Koekelberg mee.

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

Jette kandidaat-FairTradeGemeente
De gemeenteraadsleden stemden in met de kandidatuur van Jette om de titel
van FairTradeGemeente te dragen. Om te voldoen aan de criteria om deze titel in
de wacht te slepen, verbindt de gemeente zich er toe op de ingeslagen weg verder
te gaan en een beroep te doen op fairtradeproducten voor recepties en andere
gelegenheden. Verder zal de gemeente op regelmatige basis het bewustzijn rond
Fair Trade promoten via acties en informatie voor haar personeel en inwoners.

Uurrooster
gemeentediensten

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 26 januari om 19u
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.

Opgelet!

Woord

Woensdag 12 januari, zal het gemeentebestuur uitzonderlijk gesloten zijn
vanaf 11.45u in plaats van 14u.

Solidariteit en overtuiging!

van de BGM

U vindt de dagorde voor elke gemeenteraad op de website www.irisbox.irisnet.be. De volledige inhoud van de gemeenteraadzitting wordt de dag nadien gepubliceerd op deze website.

In deze editie van Jette Info kan u lezen hoe vele Jettenaren samenkwamen
om zich te verzetten tegen de uitbreiding van de ring aan het Laarbeekbos. Het
was een inspirerende bijeenkomst. Toch is het een ongelijke strijd: de zogenaamde “economische belangen”, de autoweglobby en de visie van de regering
vormen samen een bijzonder sterke tegenpartij. Maar we mogen de moed niet
laten zakken, want met solidariteit en overtuiging kunnen we ver geraken.

U verneemt in deze krant ook dat de gemeente Jette zich volop engageert
voor de maximale integratie van gehandicapten in het socio-professionele leven.
Ook hier kunnen we spreken van een ongelijke strijd. Anders zijn valt niet mee
in een maatschappij waar alles draait rond commercie, productie en consumptie. Maar solidariteit en overtuiging kunnen ook hier een evolutie in gang zetten en onze samenleving menselijker en opener maken.
Op de vooravond van een nieuw jaar druk ik de wens uit dat onze solidariteit en onze vaste overtuiging onze samenleving wat milder maakt tegenover mens en natuur.
Gelukkig Nieuwjaar voor iedereen.

Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

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
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer:
gesloten op dinsdag

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
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Massaal “Ja!”
voor het Laarbeekbos
Op zaterdagmorgen 27 november, het begin van het eerste winterweekend, was de milieubewuste
Jettenaar massaal aanwezig in het Laarbeekbos. Aanleiding was de inhuldiging van twee panelen die
oproepen om de petitie tegen de uitbreiding van de ring te tekenen. Meer dan 200 sympathisanten
trotseerden de eerste vrieskou en genoten van de gezellige sfeer en een fikse boswandeling.
oeder Natuur had haar Laarbeekbos voor
de gelegenheid in een sneeuwwit kleedje
gehuld. Maar dankzij een voorzichtig
winterzonnetje, een warme jas, muts en
handschoenen, was de talrijk opgekomen menigte
prima gewapend tegen de vriestemperatuur.
Jongeren, iets ouderen, gezinnen met kinderen,…,
één voor één wilden ze duidelijk maken dat ze pal
achter de actie staan: Ja! Voor het behoud van het
Laarbeekbos. Neen! Tegen de uitbreiding van de
ring.

M

Voor de inhuldiging van het eerste paneel aan het
Laarbeekchalet, dankte Schepen van Leefmilieu
Claire Vandevivere de meer dan tweehonderd actievoerders. Ze onderstreepte ook nog eens waarom
de plannen van de Vlaamse regering voor de uitbreiding van de ring nefast zou zijn voor Jette en
omgeving: minder natuur, meer verkeer, meer CO2-

uitstoot, meer lawaaihinder,… Als oplossing voor de
files op de ring pleitte ze voor een duurzame mobiliteit die de gezondheid en het milieu respecteert,
een mobiliteit die niet raakt aan het Laarbeekbos.
Nadat het eerste paneel met wat moeite onthuld
werd – de gemeentearbeiders hadden in hun ijver
het laken wel heel goed vastgemaakt – was het tijd
voor een wandeling door het Laarbeekbos. Voorop
in de lange stoet wisselden enkele schepenen
mekaar af om de kruiwagen voort te duwen. Daarin
lag de levensboom die onderweg geplant zou worden. De symboliek rond deze levensboom is trou-

wens treffend: niet de ring is aan uitbreiding toe,
maar wel het Laarbeekbos, dat er die dag zowaar
een boom bij kreeg.
De wandeling eindigde na een goed half uur aan
de volkstuintjes waar iedereen een fris sapje en een
warm soepje kreeg aangeboden. In een gemoedelijke sfeer ging de petitie van hand tot hand, want
iedereen wilde zijn of haar steun voor het behoud
van het Laarbeekbos officialiseren.

Niet de ring is aan uitbreiding toe, maar
wel het Laarbeekbos, dat er die dag
zowaar een boom bij kreeg.

Volg het voorbeeld van de meer dan 5.000 personen die de petitie voor het behoud van het
Laarbeekbos al tekenden en surf naar
www.jette.be/petitie, ga langs bij het gemeentehuis of contacteer Klara Robin (02.423.12.33 krobin@jette.irisnet.be).

15 januari 2011
Nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren
Jette is een groene, gezellige gemeente waar het gemeentebestuur zich dagelijks inzet voor de kwaliteit van de leefomgeving. Als u praktische vragen hebt voor de medewerkers van het gemeentebestuur of voor de politieke mandatarissen of als u graag andere Jettenaren zou willen ontmoeten, dan
moet u zeker langskomen op de Nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren, waar het gemeentebestuur
vertegenwoordigd is met allerlei informatiestands.
Deze Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op 15 januari 2010 vanaf 11u, met een drankje en in een
aangename sfeer, in de Gemeentelijke Feestzaal.
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Hoffelijkheid op weg naar school
Veiligheid heeft geen prijs. En dat geldt zeker als het over kinderen gaat. Sinds enkele jaren
waakt de Jet’ Contact-ploeg van de gemeentelijke preventiedienst over de veiligheid van de kinderen en hun ouders in de buurt van scholen. In een nieuwe folder staan enkele gedragsregels nog
eens uitgelegd.
Hou er rekening mee als u zich in de buurt van een school bevindt:
• Respecteer het stopsignaal van
de preventieagent;

• Parkeer niet op het fietspad;

• Parkeer niet dubbel;

De preventieploeg Jet’ Contact
maakt integraal deel uit van het Jetse
straatbeeld. Deze vrouwen en mannen
zijn herkenbaar aan hun gele fluoasjes. Voor en na de schooluren houden ze toezicht aan de Jetse schoolpoorten en helpen ze de kinderen veilig de weg oversteken.

Een beetje gezond verstand

teerd worden, zijn er heel het jaar
door om de veiligheid van uw kind te
garanderen. Ze verdienen uw respect.
En geef toe: die enkele extra seconden
dat u moet stoppen of die extra
minuut nodig voor het vinden van een
reglementaire parkeerplaats wegen
niet op tegen de veiligheid van een
kind!

Hun aanwezigheid en visibiliteit
herinneren gehaaste of verstrooide
automobilisten eraan dat ze in de
buurt van een school zijn en dat ze dus
hun rijgedrag moeten aanpassen.

Het gezond verstand moet af en toe
wat aangewakkerd worden. Daarom
heeft het gemeentebestuur, op initiatief van Schepen van Preventie Benoît
Gosselin, een folder uitgegeven die in
de boekentassen van de kinderen van
de Jetse scholen gestopt werd. Deze
publicatie is op de eerste plaats gericht
aan de ouders en staat stil bij 5 elementaire regels uit de wegcode.
De mensen van Jet’ Contact, die
erop toezien dat deze regels gerespec-

zijden van een boeiend, humanistisch, warm boek.
Een boek dat respect heeft voor diversiteit en dat
door andere militanten aangevuld werd en wordt.
Vele bladzijden en hoofdstukken later zijn de erfgenamen van Jean Vossen nog altijd bezig aan datzelfde grote boek.

Jean Vossen heeft ons verlaten. Hij heeft zijn kinderen, hun partners en zijn kleinkinderen verlaten
om zich bij zijn geliefde echtgenote te voegen.

In het leven kruisen onze wegen soms, andere
keren scheiden ze. De lange politieke weg van Jean
Vossen kruiste die van andere militanten. Al deze
wegen samen bepalen een koers die anderen vandaag nog varen. Jean Vossen heeft andere horizonten opgezocht en is nu bij de persoon die hem het
nauwst aan het hart lag, zijn echtgenote en medestandster. Als wij ons onderweg omdraaien, zien we
duidelijk zijn sporen, net als die van Jean-Louis en al
degenen die ons zijn voorgegaan.

Hij heeft ook Jette verlaten, de gemeente die hij
zoveel gegeven heeft. Jarenlang, van 1976 tot 1994,
stak hij als schepen zijn tijd, zijn enthousiasme en
zijn energie in Jette waar hij ook dokter was.
Samen met wijlen Jean-Louis Thys, wijlen
Charles Thielemans, wijlen Renée Empain en
Lucien Vermeiren, maakte hij deel uit van die lichting PSC’ers die later de Lijst van Burgemeester
Jean-Louis Thys zou vormen en die vandaag, 36 jaar
later, nog altijd bepalend is voor de richting die onze
gemeente uitgaat.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe zeer de
generatie die vaart in het kielzog van deze pioniers hen

• Neem de parkeerplaats van de
schoolbus alleen in om uw kind aan
school af te zetten. Blijf in de auto
zitten en gebruik deze plaats dus
als een kiss & drive-zone.

Inlichtingen:
gemeentelijke
Preventiedienst – 02.423.11.50 –
prevention.jette@skynet.be

In memoriam
Jean Vossen

Net als zijn vier kompanen was hij dus een pionier van het Nieuwe Jette. Zijn werk werd later
voortgezet door zijn vele vrienden die jaar na jaar
verder bouwden aan een unieke gemeente, een
gemeente met een eigen stempel die de huidige
generatie verder wil doen evolueren door nieuwe
uitdagingen niet uit de weg te gaan.

• Stop niet op het zebrapad;

erkenning verschuldigd is voor het ontwikkelen van
een visie inzake politiek en bestuur van een gemeente.
Hoe verschillend hun achtergrond ook was, JeanLouis Thys, Jean Vossen, Renée Empain, Charles
Thielemans en Lucien Vermeiren liggen zonder twijfel aan de basis van een echt project voor onze
gemeente. Maar bovenal vormen ze de eerste blad-

We danken Jean Vossen voor zijn werk, voor zijn
aanwezigheid, met zijn kleine onvolmaaktheden en
immense kwaliteiten. Bedankt ook voor de grapjes,
de kwinkslagen, de gekke gezichten. Soms vergat hij
dingen of kwam hij te laat, maar dan realiseerden we
ons dat hij ook een zeer actief dokter was, die even
dicht bij zijn patiënten als bij zijn burgers stond.
In mijn eigen naam en in naam van mijn collega’s
en de hele Jetse gemeenschap, dank ik Jean Vossen
hartelijk voor al wat hij ons gegeven heeft.
Hervé Doyen, Burgemeester van Jette

Samenleving

■
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Werken aan de lopende band
In 2011 zal de Jetse openbare ruimte een aantal renovatiewerken ondergaan. De werkzaamheden zullen mekaar opvolgen op een voor de gemeente vol te houden ritme. Toch zal
veel afhangen van factoren die de gemeente niet noodzakelijk
in de hand heeft.
De gemeente Jette stelt alles in het werk om voor iedereen – Jettenaren en bezoekers – een aangename
leefomgeving te creëren en te behouden. Daarom zijn de aanleg en het onderhoud van de wegen belangrijke taken van de lokale besturen. Het gaat hierbij op de eerste plaats om het verhogen van de verkeersveiligheid, maar ook om de creatie van praktische en gezellig ingerichte wijken. In 2011 worden dus lopende
werven afgewerkt en verschillende nieuwe aangekondigd: zo is er de aanleg van een nieuw stuk
Esseghemstraat, de renovatie van de Vlamingenstraat, de Walenstraat, de Van Ermengem-Dekeyserstraat,
de Dapperheidstraat, de Werriestraat, de Odon Warlandlaan, de Charles Woestelaan en het Kardinaal
Mercierplein, om er maar enkele te noemen.

De agenda’s naast elkaar leggen
Bewoners zullen misschien de indruk krijgen dat de werken op zich laten wachten, maar de procedures
voor wegwerkzaamheden kunnen lang aanslepen. Tussen de stedenbouwkundige aanvraag en de aanvang
van de werken kunnen maanden voorbijgaan. Maar dat betekent niet dat het gemeentebestuur van Jette en
de Schepen van Openbare Ruimte Jean-Louis Pirottin ondertussen werkloos toekijken. Het is de taak van
de gemeente die dossiers op te maken waar de bevolking voordeel zal uit halen, subsidies aan te vragen,
dossiers te verdedigen bij het bevoegde ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de aannemers
aan te wijzen,… Bovendien zijn nogal wat partijen betrokken bij kwesties rond de openbare ruimte: de
gemeente, het gewest, openbare nutsbedrijven (kabeltelevisie, gas,
elektriciteit, water, riolering) en aannemers. Elk van deze partijen
heeft zijn eigen prioriteiten en agenda’s die zo optimaal mogelijk
op elkaar afgestemd moeten worden.
Al deze factoren in acht genomen en onafhankelijk van de wil
van onze gemeente, moeten we besluiten dat geduld een schone
deugd is. Maar de Jettenaren mogen op beide oren slapen, de werken komen er aan.

Fraude en zwartwerk

De politie houdt
een oogje
in het zeil
Tijdens de nacht van 3 december
hield de politie een grote controleactie in Jetse handelszaken. Deze
actie, die reeds lang vooraf gepland
was, leverde verschillende sancties op.
De ordediensten bundelden voor deze actie de
krachten met verschillende partners: de gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer, de fraudebestrijding, de BTW-controle, de kansspelcontrole, de
sociale inspectie,… In totaal ging een dertigtal mannen en vrouwen tijdens een deel van de nacht op
pad om deze multidisciplinaire controles uit te voeren. De operatie wierp haar vruchten af: er werden
verschillende inbreuken vastgesteld (BTW-fraude,
ontwettelijke tewerkstelling,…) in 3 Jetse etablissementen. Burgemeester Hervé Doyen werd op de
hoogte gebracht van de opgelegde sanctie voor de
overtreders: 2 maanden sluiting voor één van de 3
zaken en duizenden euro’s boete voor de 3.
Een dergelijke actie zal in de toekomst dus herhaald worden.

Sociale ongelijkheid bestrijden en
focussen op volksgezondheid
Sociale ongelijkheid wegwerken is essentieel om tot een duurzame ontwikkeling te komen. Binnen enkele
werkgroepen, gecoördineerd door de gemeente, werd hiervoor het project “Beter samenleven” ontwikkeld. Dit
project zal focussen op één van de belangrijkste indicatoren van sociale ongelijkheid: de volksgezondheid. Een
belangrijke subsidie zorgt alvast voor de nodige financiële steun.
Op initiatief van Schepen van Duurzame Ontwikkeling en Sociale Zaken Christine Gallez, reageerde de gemeente
Jette in september op de oproep van minister Fadila Laanan om sociale projecten te lanceren. De lokale besturen werden uitgenodigd om met initiatieven op de proppen te komen om de volksgezondheid in het algemeen te verbeteren. We
hebben het hierbij dus niet alleen over de bio- of paramedische sector, maar over het globaal fysiek, mentaal en sociaal
welzijn. De bedoeling is de mensen ertoe te bewegen hun behoeften en hun verwachtingen inzake levenskwaliteit kenbaar te maken, ongeacht hun leeftijd, afkomst, cultuur en economische situatie.

Project «Beter samenleven» samenwerking gemeente en l’Abordage
Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Invloed uitoefenen op de leefomgeving door er zich thuis te voelen, rekening
houdend met huisvesting, tewerkstelling, onderwijs, vrije tijd, een mix van generaties en culturen,…, dat zijn de beoogde aspecten van het project “Beter samenleven”, ontwikkeld door de gemeente Jette in samenwerking met vzw
l’Abordage. Met een subsidie van 11.300 € moet dit zeker haalbaar zijn.
De gemeente coördineert een platform samengesteld uit lokale actoren die werken rond sociale samenhang of actief
zijn in o.a. de medische, culturele, vrijetijds-, onderwijs- of sociaal-economische sector. Dit platform zal ideeën aanbrengen, de fora van “Beter samenleven” organiseren en de inspanningen evalueren voor de gezondheidsbevordering.
Inlichtingen: Schepenambt van Duurzame Ontwikkeling – Medewerkster Anne-Françoise Nicolay –
02.423.12.09 – afnicolay@jette.irisnet.be
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Handicap

r
Dossie

Stripverhaal voor gelijkheid
De gemeente Jette zet alles in op gelijkheid tussen alle burgers. Op initiatief van Schepen van Gelijke Kansen
Claire Vandevivere en om gelijke kansen te promoten, heeft het gemeentebestuur beslist om drie stripverhalen te
publiceren om de ogen te openen voor een aantal cruciale problemen in onze maatschappij. Twee maand geleden, in
november 2010, verscheen een stripverhaal in het teken van de internationale dag tegen geweld op vrouwen.
Deze maand draait het stripverhaal rond de internationale dag van personen met een handicap, die plaatsvond op
3 december. U vindt er vier situaties rond motorische, zintuiglijke en mentale handicap. Elk van deze situaties confronteert ons in enkele lijnen met het dagelijkse leven van een gehandicapte persoon, inclusief alle vooroordelen.
Toch vraagt de persoon in een rolstoel, de blinde, de dove of de mentaal gehandicapte niets liever dan behandeld te
worden zoals ieder ander mens. Bezorgd zijn mag, maar niet op een neerbuigende manier of vol medelijden.
Naast voortdurend bekeken worden, betekent leven met een handicap ook dat nastreven waar iedereen naar verlangt: zelfstandigheid.
De bedoeling van deze tweede stripreeks is even stil te staan bij de problematiek van de handicap en ons te doen
nadenken.

Omgaan met personen met een handicap
Mensen met een handicap vragen geen betutteling, maar willen met respect behandeld worden.
Vaak merkt men een zekere schroom in de omgang met mensen met een handicap. In het gemeentebestuur van Jette kregen de medewerkers tips om beter om te gaan met mindervalide mensen. Een
groot deel van deze raadgevingen kunnen ook in de dagdagelijkse omgang met personen met een handicap van pas komen.
• Zorg ervoor dat er rond de rolstoel steeds voldoende ruimte blijft.
• Vermijd het duwen tegen of stilstaan voor de rolstoel en raak de persoon niet aan zonder toestemming.
• Je mag gerust meer uitleg vragen over de moeilijkheden die samengaan met een handicap.

Algemeen
• Sluit iemand met een handicap niet uit tijdens een
gesprek.
• Vraag of je kan helpen en op welke manier je dat
het beste doet.
• Richt je rechtstreeks tot de mindervalide persoon,
ook als hij/zij in gezelschap is.
• Wees niet beledigd als de betrokkene jouw
assistentie weigert.
• Vraag gerust om te herhalen wat je niet goed hebt
begrepen.
• Staar de persoon niet aan, dat is voor niemand
prettig.
• Neem geen betuttelende houding aan.

Doven en slechthorenden
• Tijdens een gesprek moet je je aandacht steeds op
de persoon zelf richten en oogcontact maken met je
gesprekspartner.
• Laat duidelijk je gezicht zien.
Geef bij het begin van het gesprek kort het onderwerp aan.
• Articuleer zo goed mogelijk.
• Spreek duidelijk, niet te snel en zonder overdrijven
(overdreven gebruik van lippen en een te luide
stem).
• Praat niet door elkaar.

Mensen met een
verstandelijke handicap

• Werk de geluiden uit de omgeving weg, want ze
worden versterkt door een hoorapparaat.
• Ga na of alles duidelijk is.
• Laat ruimte voor vragen en opmerkingen.
• Besef dat gebaren, gebarentaal en mimiek, net als
schrift, communicatiemiddelen zijn.

• Gebruik eenvoudige taal.
• Herhaal wat belangrijk is.
• Benader de persoon als een gelijke, dat maakt het
contact gemakkelijker.
• Ontwijk de gehandicapte niet, hij/zij hoort er ook
graag bij.
• Neem voldoende tijd, wees niet ongeduldig.
• Onderschat de bekwaamheid van de persoon niet.

Motorische gehandicapten

Mensen met een visuele handicap

• Wees attent voor de signalen van de persoon met
een handicap, wanneer die assistentie vraagt.
• Vraag of je kan helpen bij het dragen van zware
lasten.
• Is de persoon slecht te been: stel de persoon voor
om hem/haar te helpen en ondersteun hem/haar
maar neem de leiding niet over.
• Laat de rolstoel steeds achterwaarts kantelen om
een trede af te gaan.
• Duw een rolstoel niet te vlug en rijd in het midden
van het voetpad of de gang.

• Trek de aandacht van de betrokkene door even je
hand op zijn/haar arm te leggen.
• Stel jezelf voor.
• Bied de persoon jouw arm aan maar duw hem/haar
niet vooruit, dat geeft een onveilig gevoel.
• Is er een trede of een trap: vertel of ze naar boven
of naar beneden gaat en wanneer ze begint/stopt.
• Zijn er trappen: ga steeds een trede voorop en leg
de hand van de persoon op de trapleuning.
• Beschrijf de wegen dit je neemt, geef een gedetailleerde beschrijving van de plaatsen, mensen en dingen.
• Is er een deur: zorg dat ze helemaal open of dicht
is en zeg of de deur naar binnen of buiten draait.
• Plaats de hand van de persoon op de rugleuning
van de stoel om te gaan zitten.
• Vermijd obstakels.
• Wanneer je vertrekt, zeg dat dan ook tegen de persoon in kwestie.

r
Dossie

Handicap

■

januari 2011 ■ Jette Info nr 182

7

Conferentie “Handicap en huisvesting”

Zelfstandig wonen
Op 4 december 2010 vond in de Gemeentelijke Feestzaal de conferentie “Handicap en huisvesting”
plaats. Sprekers van diverse strekking, voornamelijk gehandicapten en vertegenwoordigers van verenigingen werkzaam op het terrein, kwamen er getuigen over de hinderpalen bij het zoeken naar de
meest ideale woning voor een andersvalide.

H

et is niet de stoel die een probleem vormt, maar
wel de trap”, al bij de eerste woorden van Schepen
van Gelijke Kansen Claire Vandevivere was de
toon gezet voor deze infomiddag georganiseerd door de
Adviesraad voor Personen met een Handicap, voorgezeten
door Patrick Grotz. Het doel was het in de verf zetten van de
moeilijkheden die gehandicapten en andersvaliden ondervinden om zelfstandig te leven in woningen die nauwelijks aangepast zijn aan hun behoeften.
“

Om deze problematiek aan te kaarten waren drie organisaties uitgenodigd: de vzw Solival, PHARE en ANHL.
De vzw Solival geeft raad bij binnenhuisinrichting en werkt
rond volgende actiepunten: de zoektocht naar technische
hulpmiddelen, naar gespecialiseerde zaken en het verstrekken van informatie en raad.
De vertegenwoordiger van de Association Nationale pour
le Logement des Handicapés (ANLH) begon zijn betoog met het publiek eraan te
herinneren dat 37 % van de Belgische bevolking met een verminderde mobiliteit

door het leven gaat en dat we er vroeg of laat allemaal mee
geconfronteerd worden. Met dit gegeven in het achterhoofd
is de toegankelijkheid van een gebouw van essentieel belang.
Maar wat verstaan we precies onder een makkelijk toegankelijke woning? Daar komt heel wat bij kijken: vlot bereikbare deuren, deurklinken, vlotte doorgang, hellingen i.p.v.
trappen, bewegingsruimte voor een rolstoel, aangepaste toiletten, liften,…
De vertegenwoordiger van de Association Personne
Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE) gaf ten
slotte een overzicht van de praktische modaliteiten inzake
inrichting en inboedel: voertuigen, een computer voor
mensen met een visuele handicap,… Ook de financieringsmogelijkheden of eventuele terugbetalingen kwamen aan
bod, want een handicap kost nu eenmaal geld.
Tot slot waren er ook nog de getuigenissen van Mevr.
Delbecque, Mevr. Oebel en Mr. Dehandschutter die er om beurten hun ingenieuze vondsten kwamen toelichten.

Hoe kan u de verenigingen die deelnamen
aan de conferentie contacteren?
Vzw Solival Wallonie-Bruxelles – Haachtsesteenweg 579 bus 40 in 1031 Brussel – 070.221220 – info@solivalbw.be.
Association Nationale pour le Logement des Handicapés (ANLH) – 02.772.18.95
Association Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE) - Paleizenstraat 42 in 1030 Brussel – 02.800.82.03
– info@phare.irisnet.be

Infrastructuur en organisaties voor personen met een handicap
Hieronder vindt u een lijst van de
infrastructuur voor gehandicapten in
Jette. Dit gaat van dagcentra tot bijzonder onderwijs, van een psychiatrische kliniek tot beschut wonen. De
verenigingen en organisaties zijn
tweetalig, tenzij anders vermeld.
NATIONALE FEDERATIE VOOR
GEHANDICAPTENZORG
Sectie Jette - Mevr. Lampo
Dopéréstraat 33 - 1090 Jette
Tel. 02.428.55.00
vzw CENTRE DE VIE
Dagcentrum voor volwassenen met een
mentale handicap vanaf 21 jaar
Dhr. Van de Keere - Directeur
J.J. Crocqlaan 8 - 1090 Jette
Tel. 02.479.98.50
vzw JOIE DE VIVRE (Fr)
Bijzonder onderwijs voor meisjes tussen
12 en 21 jaar
Dhr. Caty - Directeur
J.J. Crocqlaan 10 - 1090 Jette
Tel. 02.478.24.97
PSYCHO-SOCIAAL CENTRUM
PRIMAVERA (NL)
Dienst Geestelijke Gezondheid
de Smet de Naeyerlaan 470 - 1090 Jette
Tel. 02.478.90.90

NOUVEAU CENTRE PRIMAVERA (Fr)
Dienst Geestelijke Gezondheid
Dokter Moinet
Dokter-Directeur
Legrellestraat 48 - 1090 Jette
Tel. 02.428.90.43 - 02.428.90.04
CLINIQUE SANS SOUCI
Psychiatrische kliniek voor mentaal
gehandicapten
Tentoonstellingslaan 218 - 1090 Jette
Tel. 02.478.04.33
De kliniek is opgedeeld in vijf diensten,
afhankelijk van de voorziene duur van
het verblijf en de behandeling
BUITENSCHOOLSE OPVANG
Gemeentebestuur van Jette
Christelle Peeters
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Tel. 02.422.31.86
CAP 48
Actie ten voordele van personen met een
handicap
Verantwoordelijke voor Jette: Dhr. Van
der Perre
Grondwetlaan 124 - 1090 Jette
Tel. 02.412.14.24
vzw SAHAM (Fr)
Begeleidingsdienst volwassenen met een

lichte mentale handicap
Mevr. Giniewski - Voorzitster
Gillebertusstraat 25 - 1090 Jette
Tel. 02.426.26.19
OLE VACANCES
Vakantiebegeleiding voor volwassenen
met een mentale handicap
Van Swaestraat 41/12 - 1090 Jette
Tel. 02.426.22.17
www.olevacances.org
VERENIGING ZONNELIED (NL)
Dagcentrum voor personen met een nietaangeboren hersenletsel
Dagcentrum KADANS
Leon Theodorstraat 85 - 1090 Jette
Tel. 02.427.20.73
BESCHUT WONEN :
BESCHUT WONEN PRIMAVERA
(NL)
Verantwoordelijke: Mevr. De Leeuw
Mevrouw Leclercq
de Smet de Naeyerlaan 470 - 1090 Jette
Tel. 02.478.90.90
BESCHUT WONEN THUIS (NL)
Verantwoordelijke: Mevr. Vermeersch
Georges Leclercqlaan 36 - 1083
Ganshoren
Tel. 02.420.20.96
ENTRE AUTRES (Fr)

Verantwoordelijke: Michel
Vandenbussche - Directeur
Bonaventurestraat 28 - 1090 Jette
Tel.02/478.93.62
BRUSSELS AANMELDINGSPUNT
VOOR PERSONEN MET EEN
HANDICAP (BrAP)
Naaldstraat 23 - 1070 Anderlecht
Tel: 02/505 60 95 of 0474/78 34 52
brap@vzwcad.be - www.brap.be
Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 17u.
Publiek
Nederlandstalige Brusselaars met een
(vermoeden van) handicap.
Dienstverlening
Nederlandstalige Brusselaars met een
handicap ondersteunen bij hun zoektocht
naar een gepaste begeleiding of opvangplaats. Mensen informeren over het
bekomen van een erkenning als persoon
met handicap en/of hun zorgvraag in de
centrale gegevensbank (CRZ) registreren. Telefonisch informatiepunt voor
Brusselaars met een handicap, hun netwerk en/of hulpverleners.
Domeinen
Wonen, dagbesteding, schoolkeuze, vrije
tijd, inkomen, communicatie, vervoer,...
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Onderwijs

Inschrijvingsprocedure
Nederlandstalig basisonderwijs
De eerste schooldag van het schooljaar 2011-2012 mag dan nog ver weg lijken, toch doet u er goed aan uw
kind op tijd in te schrijven. Net als de scholen uit het vrije net en het gemeenschapsonderwijs hanteren de drie
gemeentelijke basisscholen (Van Asbroeck, Poelbos en Vande Borne) hiervoor dezelfde procedure. Hierbij wordt
een onderscheid gemaakt of uw kind al dan niet al een broertje of zusje heeft in de school waar u het wil
inschrijven.
Broers en zussen hebben streepje voor
Tot 31 januari 2011 geldt een voorrangsregeling voor broers en zussen van leerlingen die er al school
lopen. In dat geval kan u vanaf 10 januari 2011 uw kind inschrijven op de school van broer of zus. Wie er
vroeg bij is, heeft de meeste kans want wie eerst inschrijft, heeft eerst plaats. Ook broers of zussen geboren
in 2009 moet u nu al inschrijven, zelfs als uw kind na 21 november 2009 geboren is en het pas op 1 september 2012 naar school kan.
Kinderen die geen broer of zus hebben die al in uw voorkeurschool ingeschreven is, kan u vanaf 1 februari 2011 om 8u aanmelden via www.inschrijveninbrussel.be. Deze aanmeldingsperiode loopt tot 28 februari
2011 om 20u. Hier speelt het moment waarop u uw kind aanmeldt, geen rol. Na de aanmeldingsperiode krijgt
u een e-mail of een brief waarin staat in welke school u uw kind kan inschrijven of in welke school uw kind
op een wachtlijst komt te staan. In dat laatste geval kan u dan later eventueel gecontacteerd worden als er
een plaats zou vrijkomen.
Afgezien van de mogelijkheid om uw kind aan te melden, is er uiteraard ook nog de vrije inschrijving.
Vrije inschrijvingen gebeuren in de basisschool zelf, in functie van de resterende plaatsen, en dat vanaf 16
mei 2011. Hier geldt het principe van de chronologie.
Meer info: www.inschrijveninbrussel.be

IBO De Puzzel zoekt dringend 7 begeleid(st)ers (m/v)
Buitenschoolse Kinderopvang
IBO De Puzzel (Léon Theodorstraat 163 – 1090 Jette) breidt uit en is daarom
dringend op zoek naar 7 begeleiders (M/V) voor buitenschoolse kinderopvang.

Functie-inhoud:
IBO De Puzzel biedt:
• Contract van onbepaalde duur
• Tijdregeling: deeltijds - 19 uren
per week
Voor deze vacature moet u
tevens voldoen aan de voorwaarden van het Generatiepact.
Het generatiepact subsidieert de
loonkost van jongeren die:
• nog geen 30 jaar zijn;
• niet meer leerplichtig zijn;
• maximaal een diploma of
getuigschrift hoger secundair
onderwijs behaalden.
Solliciteren kan via
Patrick.gaens@vdkomma.be

• U speelt mee met de kinderen, u werkt leuke activiteiten uit die aansluiten bij hun leeftijd en hun interesses;
• U zorgt voor een atmosfeer waarin alle kinderen zich goed voelen en waar ze geïnteresseerd bezig kunnen zijn, alleen
en samen met andere kinderen;
• U hebt oog voor de veiligheid en u volgt daarbij de regels en procedures van de opvangvoorziening;
• U zorgt voor een goede informatie-uitwisseling en overleg met de ouders en voor een respectvolle relatie met hen;
• U werkt in een team van begeleiders, u overlegt met hen over de activiteiten en de kinderen, u signaleert de problemen die u opmerkt;
• Op de schooldagen werkt u voor en na de schooluren en op woensdagnamiddag, verder werkt u ook op schoolvrije
dagen en vakantiedagen.

Vereisten:
• U spreekt goed Nederlands;
• U bent communicatief, dit om in het opvangwerk goed te communiceren met de ouders, de kinderen en de teamleden;
• U kan respectvol omgaan met diversiteit bij kinderen, ouders en collega's;
• U kan verantwoordelijkheid nemen: veilig werken; het belang en de gevolgen van eigen handelen kunnen onderkennen;
• U bent betrokken: zien wat kinderen bezighoudt en daarop adequaat inspelen, graag spelen en het aanbod afstemmen
op de noden van de kinderen;
• U bent gemotiveerd om te groeien in deze functie, u bent kritisch over uw functioneren en u wil graag bijleren;
• U bent bereid om de vereiste opleidingen te volgen;
• U bent in het bezit van een uittreksel van het strafregister (model 2).

Werkervaring:

geen ervaring vereist

Leefmilieu
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Winnaars “Jette in de bloemetjes”
feestelijk gehuldigd
De bedoeling van de wedstrijd “Jette in de bloemetjes” is onze gemeente
kleurrijke en fleurige tinten mee te geven. Bij het bekijken van de foto’s
vond de jury dat de deelnemers daar meer dan behoorlijk in geslaagd
waren. Hoog tijd dus om hen op hun beurt in de bloemetjes te zetten.
Deze organisatie van de adviesraad voor leefmilieu, voorgezeten door Christian Materne, in samenwerking met Schepen van leefmilieu Claire
Vandevivere, telde deze editie zo’n 50 deelnemers.
Tijdens de zomermaanden ging een jury van vrijwilligers bij hen langs met een fototoestel in de aanslag.
De resultaten van dat harde werk werden gewikt en
gewogen tot in de diverse categorieën (voortuinen, gevels, balkons, terrassen,…) in totaal 15 winnaars uit
de bus kwamen. Onlangs werden zij, samen met de andere deelnemers, uitgenodigd voor een receptie waar
de prijsuitreiking plaatsvond. Naast aankoopbons voor het tuincentrum van de beschutte werkplaats Nos
Pilifs, was er voor de eerste keer een prijs buiten categorie, de “prijs van de burgemeester”. Deze winnaar
werd getrakteerd een grote mand vol heerlijke delicatessen. Achteraf kreeg iedere deelnemer een plantje
en een diploma mee naar huis.
Geniet mee van een selectie van de winnende tuintjes, gevels of balkons. Misschien krijgt u wel zin om u in te schrijven voor de volgende editie.

Bewaar het klein Brussels erfgoed

Financiële steun voor uw restauratiewerken
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest start met een grote
sensibiliseringscampagne “Bewaar het klein Brussels erfgoed!”.
Het doel is om het klein erfgoed te bewaren door financiële steun
te voorzien voor de restauratie of het onderhoud ervan.

Het klein erfgoed betreft diverse elementen van de
gevels en de voortuintjes van de Brusselse huizen. Deze
decoratieve elementen verfraaien de openbare ruimte en
onze leefomgeving. Hun aanwezigheid getuigt van de
geschiedenis en de stijlen van de verschillende wijken; ze
dragen bij tot het karakter en de originaliteit van een
gebouw. Het gaat meestal om sierelementen die toegevoegd
zijn aan of aangebracht op de gevel zoals graffiti, keramiekbetegeling, mozaïekpanelen, glasramen, opmerkelijke elementen van deuren, ramen, luiken, kroonlijsten, evenals
balkons en balustrades die bijzondere esthetische eigenschappen bezitten welke getuigen van traditioneel vakmanschap. Ook de elementen die integraal deel uitmaken van
de omheining zoals siersmeedwerk of de decoratie van aan
de straatzijde gelegen voortuintjes, voor het gebouw, vallen
onder de categorie klein erfgoed.

Financiële steun
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent financiële
steun toe voor de restauratie en het onderhoud van het
klein erfgoed. Deze subsidie kan 50% tot 75% van de renovatiekosten dekken, met een maximumbedrag van 10.000
tot 15.000 €. Opgelet: er wordt geen financiële steun verleend voor reeds uitgevoerde werken.
Deze subsidie kan toegekend worden aan particuliere
aanvragers: elke natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar,
mede-eigenaar of houder van een zakelijk recht of een handelshuur is.
Ook openbare aanvragers komen in aanmerking: meer
bepaald de gemeenten, de Openbare Centra voor
Maatschappelijk
Welzijn,
de
Openbare
Vastgoedmaatschappijen, de paragewestelijke en paragemeentelijke organismen evenals de gesubsidieerde scholen.
Meer informatie?
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Directie Monumenten en Landschappen
E-mail: klein.erfgoed@mbhg.irisnet.be
Site: www.monument.irisnet.be
Tel: 0800.13.680
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Leefmilieu

Ophaling
kerstbomen
Zoals elk jaar komt Net Brussel ook dit jaar
uw kerstboom ophalen na de feesten.
Zet uw kerstboom op het voetpad
vanaf 18u op zaterdag 8 januari 2011,
zonder pot, voetstuk of decoratie.
Net Brussel komt hem ophalen op zondag
9 januari 2011.

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.

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST.
Het
Gewest zal de zondagse ophaling van
uw groenafval hernemen in de lente
van 2011.

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 kan 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 niet-Jetse particulieren:
12 €/m3. Opgelet: enkel particulieren
kunnen met hun groenafval terecht bij
de Beplantingsdienst.

De kalender van de mobiele Groene Plekjes in Jette
voor de maand januari 2011:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de maand)
op 10 januari van 17.15u tot 18.15u.
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de maand)
op 24 januari 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.
Tijdens de wintermaanden, en dit vanaf 12 december 2010, kan u ook een
afspraak maken voor een ophaling op
zondag. Elke 6 maanden heeft u recht
op een gratis ophaling van 2m3 grofvuil. Voor elke bijkomende m3 betaalt
u vervolgens 19 €.

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.

Leefmilieu
Grote ophaalcampagne
Ruim gratis tot 3m3 grof huisvuil op
Van 27 februari tot 5 maart 2011 organiseert Net
Brussel een grote ophaalcampagne waarbij u uitzonderlijk gratis 3m³ grof huisvuil kwijt kan.
Als u thuis met grofvuil (oude
meubels, huishoudapparaten,…) zit
waar u vanaf wilt, dan kan u hiermee
terecht in de gewestelijke containerparken of u maakt een afspraak met
Net Brussel voor een ophaling (zie
hieronder). Daarnaast voert Net
Brussel dit voorjaar opnieuw haar
jaarlijkse grote ophaalcampagne.
Voor elke gemeente zijn data vastgelegd. Zo is van 27 februari tot 5 maart
Jette aan de beurt. U kan alleen van
deze dienst gebruikmaken als u vooraf – vanaf 10 januari 2010 – een
afspraak maakt via het gratis telefoonnummer 0800.981.81. Zorg er
ook voor dat u thuis bent op de afgesproken datum.

Wat hoort bij grofvuil?
Huishoudtoestellen: fornuis, koelkast, diepvriezer, stofzuiger, wasmachine,
oven, televisietoestel, hifi en computers.
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Actie
“Weg met peuken!”
Asbakken in Jette om de reinheid
op de openbare weg te verzekeren
Actie “Weg met peuken!” breidt zich uit en verovert
de Spiegelwijk
In 2007 bundelden de gemeente
Jette, de vereniging “Shopping Jette”,
de vzw Handel en Jaarlijkse Jetse
Markt, voorgezeten door Yves Putzeys
en het agentschap Atrium, de krachten
om een actie op touw te zetten om de
reinheid van onze openbare ruimte te
bevorderen.
Asbakken
werden
bevestigd aan de gevels van verschillende deelnemende horecazaken en
geïnstalleerd op de openbare weg.
Begin 2011 blazen Jette en Atrium
deze actie nieuw leven in. Met name de
handelszaken in de Spiegelwijk kunnen
rekenen op een nieuwe lading openbare asbakjes. Ter herinnering geven we
nog even mee dat de actie zich oorspronkelijk beperkte tot enkele handelszaken die spontaan besloten hadden zich erbij aan te sluiten.

Voorwerpen zoals een fiets, een kinderwagen, een strijkplank, speelgoed,
keukenspullen, sportartikelen,…

Vanaf nu zal Atrium in elke drukke winkelstraat van de wijk een aantal handelszaken uitkiezen om er in totaal 20 asbakken aan de gevel te bevestigen. De
asbakken worden gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het
is de bedoeling om de handelaars ertoe aan te zetten mee te stappen in het project.

Wat NIET meegenomen wordt: tuinafval, giftige afvalstoffen en puin
(steen- en kalkafval, afbraak- en renovatiemateriaal).

Bij de plaatsing van de asbakken werd speciaal rekening gehouden met
andersvaliden.

3m³ komt ongeveer overeen met 1 tweezitsbank bovenop een driezit en
2 clubs. Voor elke bijkomende m³ betaalt u 19 €/m³, met een maximum
van 5m³.

In plaats van hun peuken op het voetpad of in de goot te gooien, kunnen de
klanten ze voortaan op verschillende plaatsen kwijt voor ze de winkel of het
restaurant binnenstappen. Een propere gemeente belangt ons allemaal aan!

Meubilair en decoratie: tafel, stoel, matras, bed, bedbodem, gedemonteerde kast, sofa, fauteuil, bureaumeubel, commode, tuinmeubels, parasol.

De medewerkers van Net Brussel bieden u hun wensen aan
Folder met kalender ophalingscampagne als identificatie
Eindejaar gaat onvermijdelijk gepaard met balansen, goede voornemens en wensen. En in 2010 zal het niet
anders zijn. Verschillende diensten, waaronder de medewerkers van Net Brussel, zullen binnenkort bij de inwoners van het Brussels gewest aanbellen om hen hun beste wensen aan te bieden en een nieuwjaarsfooi te vragen. Maar wees op uw hoede…
Hoewel tradities stilaan op de achtergrond geraken, blijft die van de nieuwjaarsfooien stand houden. En dat is ook sommige mensen met minder goede bedoelingen niet ontgaan. Zij doen zich voor als medewerkers van Net Brussel om zo te profiteren van de gulheid van de mensen. Daarom is het nodig u er nog eens
aan te herinneren hoe u de mensen die in weer en wind uw vuilniszakken ophalen, te onderscheiden van zij die misbruik zouden willen maken van uw vertrouwen.
Zo is het gebruikelijk dat het personeel van Net Brussel bij de mensen uit het Brussels gewest aanbelt
om hen hun beste wensen aan te bieden vanaf de tweede week van december tot de tweede week van januari. Dit jaar loopt deze periode van 17 december 2010 tot 9 januari 2011.
Net als vorige jaren zullen de medewerkers van Net-Brussel u bij het aanbellen, naast hun wensen en
bij wijze van identificatie, ook een folder aanbieden. Deze folder bevat de kalender van de speciale campagne voor grofvuilophaling “De weken van ’t grof huisvuil”, die start op 30 januari 2011. Indien ze u deze
folder niet aanbieden, hebt u niet te maken met personeel van het Agentschap Net Brussel. Indien wel,
dan bent u vrij om een kleinigheid te geven aan zij die hun best doen om ons gewest mooier te maken.
In geval van problemen, aarzel niet om contact op te nemen met de Klachtendienst
van Net Brussel op 0800.981.81 of via info@arp-gan.be.
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Gezamelijke aanpak vervuilingspieken
Drie interventiedrempels met specifieke maatregelen
Om de volksgezondheid te beschermen, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering de maatregelen vastgelegd die ze neemt tijdens vervuilingspieken. Deze
zijn elk jaar van 1 november tot 31 maart toepasbaar in de 19 Brusselse gemeenten.
De pollutiepieken worden aangekondigd via
elektronische borden in en rond het Brussels
Gewest, op de website van Leefmilieu Brussel van
Mobiel Brussel, de MIVB en de 19 Brusselse
gemeenten, en in de media (radio, televisie, gedrukte pers, websites).

Winterse vervuilingspieken zijn voornamelijk toe
te schrijven aan de accumulatie van de verontreinigende stoffen afkomstig van de uitlaatgassen van
voertuigen, en in mindere mate van de verwarming
van woningen en kantoorgebouwen, en industriële
activiteiten. Pollutiepieken komen in de winter
vooral voor van november tot maart, wanneer een
zwakke wind en een aanhoudende thermische inversie verhinderen dat deze polluenten goed worden
verspreid in de lucht. De kwaliteit van de lucht gaat
er dan sterk op achteruit en wordt schadelijk. Dit
kan ademhalingsstoornissen zoals astma verergeren
en vergroten het risico op hart- en vaatziekten vergroten.
Om de schadelijke gevolgen van een pollutiepiek
op het leefmilieu en onze gezondheid tot een minimum te beperken, worden er specifieke maatregelen getroffen. Deze zijn opgesplitst in 3 afzonderlijke interventieniveaus, afhankelijk van de duur en
de intensiteit van de piek.
De piek en bijhorende maatregelen worden 48
uur vooraf aangekondigd.
Meer informatie:
www.pollutiepiek.be
www.leefmilieubrussel.be

tor (overheid en privé) wordt tot 20°C beperkt
Dringende maatregelen
Interventiedrempel 1 (komt gemiddeld 2 tot 3 Interventiedrempel 3 (heel zeldzaam):
keer per jaar voor):
- De snelheid op de Ring wordt beperkt tot 90 km/u
- De snelheid op de andere wegen wordt beperkt tot
50 km/u
- De politie versterkt haar snelheidscontroles
Interventiedrempel 2 (komt gemiddeld om de 2
tot 3 jaar voor):
- de maatregelen van interventiedrempel 1 worden
toegepast
- vrachtwagens (> 3.5 t) mogen niet rijden tussen 7
en 10 u en tussen 17 en 20 u.
- het systeem van “alternerend rijden” wordt toegepast
- de toegang tot het hele MIVB-netwerk is gratis en
het aanbod wordt versterkt (de spits wordt uitgebreid)
- de temperatuur in gebouwen van de tertiaire sec-

- Elk voertuig krijgt een rijverbod (auto’s, vrachtwagens, gemotoriseerde tweewielers)
- de toegang tot het hele MIVB-netwerk is gratis en
het aanbod wordt versterkt (de spits wordt uitgebreid)
- de temperatuur in gebouwen van de tertiaire sector (overheid en privé) wordt beperkt tot 20 °C

Tips om uitstoot fijn stof te beperken
Iedereen kan tijdens pieken en het hele jaar
door eenvoudige maatregelen nemen om de uitstoot van polluenten, en dan vooral stikstofdioxide
en fijn stof, te beperken:
1. Beperk het gebruik van de auto. De uitlaatgassen zijn immers een van de grootste vervuilingsbronnen. Kies liever voor het openbaar vervoer.
Kleine afstanden kunt u natuurlijk ook te voet of
met de fiets doen!
2. Kunt u echt niet zonder uw auto? Het is niet
moeilijk om de vervuiling tijdens elk seizoen aan
banden te leggen. Bovendien verbruikt u zo nog
minder brandstof ook!
- Respecteer de snelheidsbeperkingen (ook op
de Ring!)
- Rij rustig en anticipeer
- Vertrek langzaam, zelfs bij koud weer. U moet
niet wachten tot de motor warm is om te vertrekken. Rij de eerste kilometers heel zachtjes.
- Volg de onderhoudsvoorschriften
- Controleer regelmatig de bandenspanning

- Groepeer de verplaatsingen in de winter om zo
het heel vervuilende koude starten te beperken.
- Doe aan carpooling, een sociaal bewust en
gezellig initiatief ...
3. Dring uw energieverbruik terug. Vergeet niet
dat de verwarming in de winter een van de grootste
vervuilingsbronnen is en dat ze een grote rol speelt
in het energieverbruik van huishoudens.
Eenvoudige reflexen op dit vlak kunnen dus ook de
vervuiling aan banden leggen én geld besparen:
- Laat regelmatig een onderhoud uitvoeren op
uw verwarmingsinstallatie
- Stel de temperatuur doordacht af. Met één
graadje minder kunt u uw energiefactuur al
met 6 tot 7 % verminderen.
- Zet de verwarming ’s nachts en tijdens afwezigheden overdag uit
- Door de luiken of gordijnen ’s nachts te sluiten,
beperkt u het warmteverlies door de ramen
met 30 tot 50 %, vooral als u enkele beglazing
hebt.

Jets centrum helpt asielzoekers

Warme kleren en voedsel tijdens strenge winterperiode
Tijdens de strenge winterperiode, hebben vrijwilligers van het Centrum Morele
Dienstverlening Jette in het Brusselse Noordstation warme kleren, voedsel en verzorgingsproducten uitgedeeld aan het tachtigtal asielzoekers. Deze pakketten
moesten hen helpen tijdens deze periode met barre weersomstandigheden. De
vrijwilligers hadden een inzamelactie gehouden om de spullen te verzamelen. De
actie was een succes en bleek broodnodig voor deze kwetsbare mensen.
Wilt u zelf spullen brengen, kan dat in het Centrum Morele
Dienstverlening Jette, Jetselaan 362 in Jette - Tel: 02.513.16.33.

Samenleving
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Het Rode Kruis verwacht u in
groten getale op

Word bloeddonor!
Ondanks de huidige technologische mogelijkheden
bestaat er nog altijd geen chemisch of ander kunstmatig
vervangingsmiddel voor bloed. Het is ons eigen organisme dat zorgt voor de aanmaak van bloed. En omdat
het op een regelmatige manier vers bloed produceert,
kunnen we er gerust afstaan zonder ons lichaam er
onder lijdt.
Bloed doneren is meer dan een goede daad stellen, getuigen van burgerzin
of levens redden. Het is op de eerste plaats een man, vrouw of kind de kans
geven om zijn (haar) dromen te realiseren. En misschien is die man, die
vrouw of dat kind op een dag wel iemand uit uw omgeving.
Van de bloedgever tot de ontvanger vormt het Rode Kruis een belangrijke
schakel in de keten van de bloeddonatie. De plaatselijke afdeling van Jette
nodigt u graag uit om bloed te geven tijdens de vier bloedinzamelingen die ze
in 2011 organiseert in het Gezondheidscentrum (Vandenschriekstraat 77 –
1090 Jette).

- maandag 17 januari 2011;
- donderdag 31 maart 2011;
- maandag 20 juni 2011;
- maandag 17 oktober 2011
en dat telkens van 17.00u tot 19.30u.
Als u er op één van de bloedinzamelingen niet bij kan zijn, surf dan naar
www.transfusie.be voor een bloedinzameling in uw buurt.
Misschien doet u een kind, een vrouw
of een man waarvan u het leven gered
heeft, opnieuw lachen.
Meer info:
Vancampenhoud Jeanine (verantwoordelijke) – 0474.96.38.47 –
bloed@rodekruis-jette.be
Martiat Francis (voorzitter) –
0473.44.53.94 –
voorzitterschap@rodekruis-jette.be
www.rodekruis-jette.be

Stichting voor Alzheimer Onderzoek

D

ementie is een ziekte die vooral bij ouderen voorkomt. Volgens een studie uitgevoerd door wetenschappers van
de KU Leuven en de Université de Liège zou 9,3 % van de Belgische bevolking ouder dan 65 jaar eraan lijden.

De Stichting voor Alzheimer Onderzoek is een non-profitorganisatie van openbaar nut die financiële steun geeft
aan het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten. Sinds 1998 heeft de stichting al voor meer
dan 3.500.000 € subsidies gegeven aan Belgische onderzoekers. Toots Thielemans is de “peter” van de stichting.
Naast de financiering van het onderzoek geeft de Stichting voor Alzheimer Onderzoek ook informatie aan het brede
publiek. Hiertoe werd de brochure “Leven met de ziekte van Alzheimer” uitgegeven. Deze brochure is van de hand van
Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven, voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van de stichting. U kan deze brochure telefonisch aanvragen op 02.424.02.04 of per e-mail naar info@alzh.org.
U kan de Stichting voor Alzheimer Onderzoek steunen door te storten op 230-0053530-06.
Meer info: www.alzh.org

Vredeseilanden voert 30 campagne
ste

op 14, 15 & 16 januari 2011
Op 14, 15 en 16 januari gaan voor de 30ste keer overal in België vrijwilligers de straat op om geld in te zamelen voor Vredeseilanden. Ze verkopen gadgets of laten zich betalen voor een klus waarvan de opbrengst naar
Vredeseilanden gaat. Zo ondersteunen ze boerenfamilies in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om genoeg voedsel
te produceren en er een waardig inkomen aan over te houden.
Boeren verdienen meer
Voor Vredeseilanden zijn die drie woorden tegelijk een vaststelling en een streefdoel. Vredeseilanden wil boerenfamilies aan een leefbaar inkomen helpen. En er zijn goede redenen om dat te doen. Tegen 2050 wonen er een kleine 10
miljard mensen op deze planeet. Naast energie, milieu en water is het produceren van voedsel dé uitdaging voor de nabije
toekomst. De miljoenen kleine boerderijen in het Zuiden zijn perfect in staat om hun land van voedsel te voorzien, als
ze daar tenminste de kans toe krijgen. Nu ontbreekt het hen dikwijls aan opleiding, ondernemerschap, krediet, omkadering van de overheid en goede afzetmarkten.
In deze 30ste campagne van Vredeseilanden bewijzen drie Afrikaanse landbouwers dat verandering mogelijk is.
Léontine Batcho uit Benin is één van de vaandeldragers van de Beninse rijstteelt. Samen met haar collega’s exporteerde ze een klein deel van hun oogst naar de Colruytwinkels. Een mijlpaal voor de West-Afrikaanse rijstteelt. Marguerite
Thiaw uit Senegal is dan weer gepassioneerd door de bananenteelt. Niet alleen teelt ze bananen, ze bedacht ook al verschillende voedzame gerechten op basis van banaan. Justin Kasayi uit Congo stampte met zijn organisatie de eerste kippenkwekerij in Oost-Congo uit de grond. Zij bewijzen dat ze wel degelijk in hun eigen voedselnoden kunnen voorzien.
Vredeseilanden: 000-0000052-52
www.vredeseilanden.be
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Frituur Mercier in de hoofdrol van eigen film
Frituur Mercier wordt filmster! Regisseur Manuel Poutte draaide een film
over deze bij de Jettenaren alombekende frituur. Het dagelijkse leven in deze
kleine handelszaak is in januari te zien in Le Rayon Vert.
“Fritkot” stond in juni 2010 op de
affiche van de slotdag van het filmfestival van Brussel. Het is een documentaire over een bedreigde frituur in
een wijk die model kan staan voor de
hedendaagse Belgische samenleving:
het Kardinaal Mercierplein. De
Brusselse regisseur Manuel Poutte
volgde een jaar lang deze frituur, en

meer in het bijzonder het komen en
gaan rond deze plaats die de merkwaardige eigenschap heeft een zeer
gevarieerd publiek aan te trekken.
Deze film zet vooral uitbaatster
Valérie De Gank Franses in de kijker.
De regisseur duikt onder in het alledaagse leven van een wijk die, in grote mate dankzij de frituur van Valérie,

eigenlijk een wereld op zich is. Als een
echte psychologe neemt deze vrouw
de tijd om ongedwongen te luisteren
en de mensen te woord te staan. Het
gevolg is dat deze frituur het
Kardinaal Mercierplein omtovert tot
een gezellige plaats waar mensen uit
verschillende sociale klassen mekaar
ontmoeten.

De uitgelezen selectie wijnen
van La Closerie des Vignes
La Closerie des Vignes is een van de oudste handelszaken in Jette. De winkel
dateert van 1928 en evolueerde in de loop der jaren van een zaak in algemene
voedingswaren tot een wijnspecialist annex koffiebranderij.
Het mooie aan familiebedrijven is
dat hun geschiedenis vaak veel vertelt over de ontwikkeling van de
buurt waar ze gevestigd zijn. Zo
draagt La Closerie des Vignes de
stempel van de evolutie van Jette en
van de smaken van de Jetse bevolking.
Als huidig eigenaar Jacques
Verelst de geschiedenis van het familiebedrijf uit de doeken wil doen,
begint hij vol lof over zijn grootvader
Josse Verelst. Bij de stichting in 1928
situeerde de winkel zich in de
Leopold I-straat 334 en werden er
algemene voedingsproducten verkocht. Maar een jaar later gaf Josse
Verelst toe aan zijn vernieuwingsdrang en stortte hij zich op de koffiebranderij. De aanleiding voor deze
hersenkronkel was zijn liefde voor de
bakkersdochter.
“Naast een overheerlijk stukje
taart kunnen we de mensen toch ook
een geurig kopje koffie aanbieden?”,
dacht hij. In de jaren die volgden
greep deze visionair de ene kans na
de andere. Zo profiteerde Josse
Verelst van de aanleg van een tramlijn in de Woestelaan om het terrein
naast zijn winkel te kopen van de
Brusselse trammaatschappij. Hoewel
één van de voorwaarden bij deze aankoop was dat hij op het terrein
woningen moest voorzien (voor de
toekomstige klanten van lijn 16), kon
hij zijn handelszaak toch uitbreiden
met de huisnummers 336 en 338.
Naast levensmiddelen is er plaats
voor wat wijn, fruit en groenten en
stelt hij er tot 3 verkoopsters tewerk.

Wijn, het nieuwe
investeringsproduct
Na de moeilijke jaren van de
Tweede Wereldoorlog gaat Josse
Verelst verder met de uitbreiding van
zijn zaak en hij laat het adres veranderen in Charles Woestelaan 130.
Onder impuls van Jean Verelst en
zijn echtgenote Marie Doucet vullen
de winkelrekken zich meer en meer
met Franse wijnen en ook huishoudartikelen (aardewerk, kristal) doen
hun intrede. Ook de derde generatie
Verelst is gebeten door de wijnmicrobe. Op zijn 17de stopt Jacques met
zijn studies en gaat in Frankrijk een
stage in de wijnkunde volgen. Deze
stage wordt voor hem een openbaring en ligt aan de basis van de organisatie van een jaarlijkse wijndegustatie voor de klanten van het familie-

bedrijf. Ook sterke- en andere godendranken worden aan het assortiment
toegevoegd, terwijl de koffiebranderij in 2007 noodgedwongen werd uitbesteed.

Van de vele verbouwingen tot een
strategische herpositionering is
Jacques Verelst erin geslaagd zijn
stempel te drukken op een nalatenschap die hij meer koestert dan
ondergaat. Het huidige La Closerie
des Vignes is vóór alles het verhaal
van een koppel eerder dan van een
familie. Jacques en zijn echtgenote
Solange zijn de trotse ouders van
twee dochters die (voorlopig?) vastbesloten zijn om de zaak niet verder
te zetten. Vragen hierover beantwoorden ze sereen en filosofisch:
“We leven niet langer in een tijd
waarin je je kinderen je eigen wil
oplegt. Ze zijn gelukkig, en dat is wat
telt.” Samen willen Jacques en
Solange hun stiel nog zo lang mogelijk uitoefenen. “We doen het met
hart en ziel tot we er genoeg van hebben!” Dat laatste zit er duidelijk nog
lang niet aan te komen.

La Closerie des Vignes
Charles Woestelaan 130
in 1090 Jette
02.426.32.04

Het college van burgemeester en
schepenen, de schepen van Franse
Gemeenschap Paul Leroy en de schepen van Vlaamse Gemeenschap
Brigitte De Pauw, met de medewerking van de vzw Promotie van Jette,
voorgezeten door Steve Hendrick,
hebben besloten deze film over een
stukje Jets patrimonium te steunen en
twee uitzonderlijke voorstellingen te
organiseren in Le Rayon Vert. Als
Jette het ooit tot het Belgische
Hollywood zou schoppen, dan moet
de “Walk of Fame” zeker op het
Kardinaal Mercierplein komen.

Filmvoorstelling “Fritkot”
van Manuel Poutte
22 januari 2011 om 20u
en 23 januari 2011 om 15u
In Le Rayon Vert
(Van Huynegemstraat 30-32)
Toegang: 2,50 €
Inlichtingen: 02.420.21.26

Maandelijks stellen we in Jette
Info de nieuwe handelszaken
voor die in Jette de deuren openden. Deze maand is dat Jaune.
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.

NIEUWE
HANDELSZAKEN
IN JETTE
JAUNE
Boekhandel (strips, jeugdboeken, romans, vrije tijd, mangastrips)
Leopold I-straat 499
02.428.84.55
www.librairie-jaune.com

Economisch Leven
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Grote wedstrijd Shopping Jette

Winkel in Jette en win prachtige prijzen
Nog tot 15 januari 2011

De vereniging “Shopping Jette” waarbij zowat 160 Jetse handelaars
aangesloten zijn, organiseert ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten
opnieuw een grote wedstrijd.
Dit jaar kunnen de winnaars opnieuw rekenen op 10.000 € aan aankoopcheques, die ze bij
de deelnemende Jetse handelaars kunnen inruilen tegen flatscreens, meubels, kledij, wijn,... De
aankoopcheques gaan van 50 tot 1.500 €.
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 160 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.

Strijkwinkel Jette geeft kerst- en eindejaarscadeau
Breng je was binnen in de Strijkwinkel en 2 dagen
later kan je hem al komen ophalen. Netjes geplooid
en vakkundig gestreken. Zonder dat dit een fortuin
kost.
Nog tot 15 januari kan u bovendien rekenen op een korting van 10% in de
strijkwinkel van Jette. De strijkwinkel is een initiatief van het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap van Jette (L. Theodorstraat 204 - 1090 Jette Tel: 02.421.65.00). Niet vergeten! Via de dienstencheques kan u ook genieten
van huishoudelijke hulp (poetsen, boodschappen, ramen lappen,...).
Contacteer het PWA voor meer informatie.

Strijkwinkels Jette
Jetselaan 218
Tel: 02.420.11.95
Mercure Galerij
Liebrechtlaan 76
Tel: 02.476.17.00
Openingsuren:
Maandag: van 7.30u tot 17u
Dinsdag: van 08.30u tot 18u
Woensdag: van 7.30u tot 17u
Donderdag: van 08.30u tot 18u
Vrijdag: van 08.30u tot 17u
Zaterdag: van 9u tot 13u

Nog tot 15 januari

Eindejaarspromotie
strijkwinkel Jette

-10%
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Culturele ontmoetingsplaats Ploef!
Internationale film en muziek
Agenda Ploef!
23.01.2011
16u – Film: Machan – U. Pasolini en & Ruwanthie de Chickera (2008)
30.01.2011
11.30u – Picknick

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

Vanaf 14u – Open podium + open scherm – Burenexpo
15u – Béatrice van vzw “sources d’harmonies” vertelt een verhaal
16u – Concert: Nicolas Thys solo

Christoff & Lindsey zorgen voor een warme gloed
in de Sint-Pieterskerk
De Sint-Pieterskerk was dit jaar opnieuw het decor voor het kerstconcert, met deze keer Christoff & Lindsey
als gastvedetten. In dit unieke kader maakten ze een verbluffende indruk op de talrijk opgekomen fans.
Zoals de Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw terecht opmerkte, lokken grote namen op de affiche
elk jaar heel wat Jettenaren en mensen van buiten Jette naar het kerstconcert in de Sint-Pieterskerk. De editie die
plaatsvond op 10 december 2010 vormde hierop geen uitzondering: Christoff en zijn zus Lindsey brachten een warme
gloed in de harten van de bijna 400 aanwezigen. De publiekslievelingen brachten eigen nummers, uiteraard af en toe
afgewisseld met een kerstlied. Hoewel het pas begin december was, baadde de kerk in geen tijd in een eindejaarssfeer,
net zo warm en gezellig als bij een familiefeestje. Ook Christoff voelde het zo aan, hij droeg zelfs een paar nummers op
aan zijn moeder, zonder uiteraard zijn trouwe fans te vergeten.
De gemeente Jette schonk de opbrengst van dit concert aan een goed doel, met name vzw Welzijnszorg. Gulheid mag
nu eenmaal niet beperkt blijven tot de eindejaarsperiode.

Latijns-Amerikaans kerstfeest in Jette
De Gemeentelijke Feestzaal was op 14 en 15 december volgelopen voor de laatste activiteit van het jaar voor de Jetse senioren:
het traditionele kerstfeest, een initiatief van Schepen van Vlaamse
Gemeenschap Brigitte De Pauw. De aanwezigen kwamen achteraf
superlatieven te kort voor deze kleurrijke en zwoele afsluiter.
De groep Los Paraguayos vormde de rode draad doorheen deze editie van het kerstfeest. Ze vulden de namiddag met traditionals uit Zuid- en Midden-Amerika. Af en toe zorgden de begintonen
van een nummer voor een blik van herkenning op de gezichten van de aanwezigen. Zo passeerden
ondermeer wereldhits als
“El
Condor
Pasa”,
“Guantanamera”
en
“Bésame Mucho” de revue. Met hun melodieuze harpmuziek kon Los Paraguayos op heel
wat bijval rekenen bij het seniorenpubliek.
Naast deze zuiderse muziek deden vooral de diverse dansacts de temperatuur in de
Gemeentelijke Feestzaal stijgen. Zo was er ondermeer plaats voor traditionele LatijnsAmerikaanse dans, uitgevoerd door dansers en danseressen in al even traditionele, kleurrijke klederdracht. Maar ook de Spaanse flamenco en de Cubaanse salsa mochten natuurlijk
niet ontbreken.
Na een pauze met kerststronk en koffie steeg de ambiance ten top om te eindigen in een
wervelende finale op de tonen van “La Cucaracha”. Terwijl buiten de winter genadeloos
toesloeg, beleefde de Gemeentelijke Feestzaal twee namiddagen op rij een zwoele zomer.

Cultuur
Titre

In Jette is er een grote schat! Vele verenigingen en
organisaties beschikken immers over een ruim archief
met foto's, krantenartikels, affiches,... van activiteiten
en evenementen. Niet alles is steeds evengoed geïnventariseerd, maar dat neemt niet weg dat er pareltjes
of misschien nog te ontdekken schatten op zolder of
in een oude doos zitten.
Een foto uit 1977. De
winnaars van de Jetse
scholencross. We herkennen Robert Garia,
André Monteyne en
André Liefferinckx.
Wie helpt de anderen
te herkennen?

GC Essegem en de bib van Jette willen samen hun schouders zetten onder
een project om deze documenten te
inventariseren. Ze willen niet alleen
alles op orde zetten, maar vooral ook
op regelmatige tijdstippen zo veel
mogelijk van het materiaal toegankelijk maken voor het grote publiek. Het
Jets verenigingsleven heeft een rijk verleden en dat mag gezien worden.

die foto is genomen.

Daarom zijn GC Essegem en de
Nederlandstalige bibliotheek op zoek
naar mensen om mee te helpen dit project op spoor te houden. Meewerken
kan op verschillende manieren:

De geschiedenis stopt niet bij
gisteren!! Het is belangrijk dat wat er
vandaag gebeurt eveneens deel uit
maakt van het archief. Neem dus
foto's van activiteiten en hou de affiches bij.

1. Je leest regelmatig de Gazet van
Jette en/of de website www.deschatvanjette.be en bekijkt de foto's,
afbeeldingen,... Misschien kan je helpen omdat je enkele mensen herkent,
of omdat je weet waar en wanneer

2. Je helpt mee in Essegem of in de
bib om afbeeldingen in te scannen en
in te geven in de databank.
3. Je hebt één of meerdere afbeeldingen, affiches, kranten,... Bezorg ze
aan GC Essegem of de bib, dan kunnen ze ingescand worden. Je krijgt
nadien alle originelen terug.

Meer info:
Marc Absolon, GC Essegem,
Leopold I-straat 329 02.427.80.39 - essegem@vgc.be
www.deschatvanjette.be

januari 2010
2011 ■ Jette Info nr 182

17

Origineel cursusaanbod
van GC Essegem

Op zoek naar
de schat van Jette
GC Essegem en bibliotheek zoekt foto's,
krantenartikels, affiches,...

■

Misschien hebt u zich voorgenomen om in dit
nieuwe jaar uw avonden wat nuttiger in te vullen
dan doelloos naar de tv te liggen staren. Dan is een
avondcursus of wat sport een uitstekende invulling
van uw vrije tijd.
En voor de kinderen biedt Gemeenschapcentrum Essegem tal van oplossingen om de woensdagnamiddagen, zaterdagen en de vakantieperiodes op een
leuke manier door te brengen. Hier volgt een overzicht van de origineelste activiteiten die dit voorjaar voor groot en klein op stapel staan. De overige cursussen en meer info vindt u op hun website: www.essegem.be - 02.427.80.39.

JOTA-CURSUSSEN
Creatief
Kantklossen
Wanneer: 15/02/2011 – 28/06/2011
Tweewekelijks - van 14u tot 17u
Prijs: 45 €

Sport

Yoga
Wanneer: 15/02/2011 – 7/06/2011
Van 20u tot 21.15u
Prijs: 70 €
Pilates
VGC Sportdienst
Wanneer: 16/03/2011 –
1/06/2011
Van 20u tot 21u
Prijs: 50 €
Zumba
VGC Sportdienst
Wanneer: 7/02/2011 –
6/06/2011
Van 19u tot 20u
Prijs: 55 €

KINDERATELIERS
Weekactiviteiten
JoJo Kleuteratelier
Ratjetoe
Wanneer: 9/02/2011 – 15/06/2011
Van 14u tot 17u (opvang vanaf 13u
tot 18u)
Prijs: 70 €

Ketjeskunst
Wanneer: 9/02/2011 – 15/06/2011
Van 14u tot 17u (opvang vanaf 13u
tot 18u)
Prijs: 70 €
Nederlands voor kleuters
Nederlandstalige Openbare
Bibliotheek van Jette
Waar: Nederlandstalige Openbare
Bibliotheek van Jette
Wanneer:
elke woensdag van
13.45u tot 15u
elke zaterdag van 10.15u tot 11.45u
Prijs: gratis

Zaterdagactiviteiten
Kleuterklanken
Jeugd & Muziek Brussel
Wanneer: 21/01/2011 – 9/04/2011
Van 11u tot 13u
Prijs: 30 €
School of Rock!
Wanneer: 29/01/2011 – 9/04/2011
Van 14u tot 16u
Prijs: 30 €

Jetse Quiz For Life tikt af op 351,78 €
Terwijl Tomas De Soete, Sofie Lemaire en Sam De Bruyn 5 dagen lang zaten opgesloten in het Glazen Huis in Antwerpen, vonden er in heel Vlaanderen
acties plaats voor het goede doel. Soks For Life, Elektro For Life, Kerstkaart For Life, Shit For Life, Wine For Life, Pixel For Life,… je kon het zo gek niet
bedenken en dit allemaal ter ondersteuning van de weeskinderen die hun ouders aan aids verloren.
Ook in Jette lieten de jongeren zich van hun beste kant zien. Op dinsdag 21 december organiseerden de gemeentelijke Nederlandstalige jeugddienst en SOVEhB in het teken van Music For Life ‘Quiz For Life’. Maar liefst 17 groepen
schreven zich in en streden om de eretitel. De titel ging naar ‘The Dedicated Pressmen’, maar de uiteindelijke winnaar
was Music For Life. Dankzij de steun van de enthousiaste quizzers en de fooien van barman Steven kon Jette 351,78 €
schenken aan het goede doel.
Dat vele kleine beetjes veel maken is dit jaar gebleken. “Ik hoop dat iedereen die iets kon missen, zijn best heeft
gedaan om iets te geven ”, zei Sofie Lemaire op de slotavond van Music For Life. En haar wens is uitgekomen. Music
For Life zamelde dit jaar maar liefst 5.020.747 € in. Een record! Daarom een dikke merci aan alle quizzers en iedereen
die dit jaar zijn steentje heeft bijdragen voor Music For Life! “Jullie zijn de echte helden”, om het met de woorden van
Tomas De Soete te zeggen.

18

Jette Info nr 182 ■ januari 2011

Agenda

