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Echo van de administratie

Van op de banken van de gemeenteraad...
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de gemeentegebouwen of over de aanstelling van een leerkracht in de gemeenteschool,… Dit zijn
maar enkele voorbeelden van de bevoegdheden van de gemeenteraad. Hieronder
vindt u de belangrijkste punten van de gemeenteraad van 28 november 2012.

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

Conventie bemiddelaar veiligheidsbeleid
De gemeenteraadsleden keurden de nieuwe intergemeentelijke conventie goed met de gemeenten Sint-AgathaBerchem, Ganshoren, Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek in het kader van het veiligheidsbeleid van de Federale regering
en haar aanpak van de jeugdcriminaliteit. Jette ontvangt een federale subsidie voor een bemiddelaar bij gemeentelijke administratieve sancties. Hiervoor gaat de gemeente voor het derde jaar op rij een samenwerking aan met de overige gemeenten van de politiezone Brussel-West.
Er worden gemeentelijke administratieve boetes opgelegd in het geval van onaanvaardbaar gedrag zoals beschadigingen,
geluidsoverlast, beledigen van agenten,… De sanctionerende ambtenaar van deze gemeenten kan dossiers doorsturen voor
bemiddeling door de Jetse bemiddelaar. Als er minderjarigen bij betrokken zijn, wordt er altijd bemiddeling voorgesteld.
Als beide partijen akkoord gaan met het bemiddelingsvoorstel wordt er een alternatieve oplossing gevonden. Een boete
blijft echter nog steeds mogelijk.

Uurrooster
gemeentediensten

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 19 december om 20u
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.
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.

Opgelet: het Gemeentehuis zal
gesloten zijn op 25 en 26 december
2012 en op 1 januari 2013. Op 24
en 31 december is er verzekerde
dienst (enkel loketten open).

HET GEMEENTEHUIS

Een brede waaier aan uitdagingen
Midden oktober vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het stemde
mij en al mijn politieke medestanders bijzonder tevreden dat de bestuursinspanningen van de afgelopen jaren beloond werden en dat de Jettenaren de huidige
meerderheid z’n werk laat verder zetten. De komende jaar zullen we verder gaan
op de ingeslagen weg, waarbij de bewoners centraal staan.

van de BGM

Er staan ons heel wat uitdagingen te wachten en ik ben ervan overtuigd dat we
met de nieuwe ploeg, waaronder drie gemotiveerde nieuwe schepenen, met
mooie verwezenlijkingen en projecten tegemoet zullen komen aan de behoeften
en verwachtingen van de Jettenaren. Onze gemeente kende de voorbije jaren een
grote bevolkingstoename. Op zowat 10 jaar tijd ging ons inwonersaantal met
10.000 omhoog, of een stijging met zowat 25%. Het is aan ons, als politieke vertegenwoordigers van de bevolking, om een doeltreffend antwoord te bieden op de nieuwe
behoeften die deze bevolkingstoename met zich meebrengt.

Woord

We willen er voor zorgen dat Jette een gezellige gemeente blijft waar iedereen zich thuis
voelt, ongeacht z’n leeftijd, herkomst, sociale klasse of geslacht. Elke generatie en elke bevolkingsgroep heeft z’n specifieke noden waarvoor de gemeente mee oplossingen biedt. Men kan
als het ware de levensloop volgen. Voldoende kinderopvang voor de kleinsten en kwalitatief
onderwijs voor de schoolgaande jeugd. Preventie en schoolhulp voor de jongeren, net als kwalitatieve sportinfrastructuur. Eens men een diploma op zak heeft en de school verlaat, helpt de
gemeente bij de zoektocht naar werk. Kwalitatieve en betaalbare huisvesting als men aan het
werk gaat, of zelfs als men werkloos is of mindervalide. Voor de kansarmen wordt er sociale
steun voorzien, ondermeer door het OCMW, maar ook door allerlei sociale organisaties. Als
men ten slotte ouder wordt en niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, is er voldoende ouderenzorg nodig. En voor al deze generaties samen worden er culturele activiteiten georganiseerd,
waarbij ze nog liefst met elkaar in contact komen. En dit alles in een aangename leefomgeving,
met nette straten, groene ruimtes, speeltuinen,… Bovendien stopt de gemeente dit alles nog in
een duurzaam kleedje.

U merkt het de lijst met uitdagingen en bevoegdheden is lang. Met de nieuwe bestuursploeg
– die u verder in deze krant kan ontdekken – zullen we de zes komende jaren bewijzen uw vertrouwen waard te zijn. Ik kijk er alvast vol enthousiasme naar uit.

Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
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

THEODOR 108
Léon Theodorstraat 108 - 1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Openbare Ruimte, Gemeentelijk
patrimonium, Grondgebiedbeheer,
Mobiliteit, Duurzame Ontwikkeling:
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer:
gesloten op dinsdag

Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1 - 1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Léon Theodorstraat 204 - 1090 Jette
Tel: 02.421.65.00

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

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288 - 1090 Jette
Tel: 02.421.70.90
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De uitdagingen van het nieuwe college
Midden oktober gaven de Jettenaren hun stem aan de politici die zij de komende 6 jaren de gemeente wilden
zien besturen. De politieke meerderheid wordt voortaan officieel gevormd door LBJ, MR/Open VLD en
Ecolo/Groen. De Lijst van de Burgemeester (LBJ) levert de burgemeester en 4 schepenen. MR/Open VLD en
Ecolo/Groen leveren allebei respectievelijk 2 schepenen. Voor drie onder hen is het de eerste maal dat ze in het
college zullen zetelen.
Hieronder en op de volgende pagina’s stellen we u de leden van het nieuwe college voor, per partij. U kan alvast hun bevoegdheden en doelstellingen ontdekken. Samen zullen ze de komende jaren een antwoord moeten bieden op verscheidene maatschappelijke uitdagingen. Voldoende opvangplaatsen in de kinderopvang voor de jonge gezinnen, kwalitatief onderwijs, een verkeersveilige schoolomgeving, een aangename leefomgeving, groene ruimtes, een vlotte mobiliteit, kwalitatieve sportinfrastructuur, betaalbare huisvesting, bloeiende lokale handel, een mooi cultureel aanbod, seniorenzorg,… De lijst met uitdagingen is lang en het
potentieel aan mooie projecten groot.

Het zwaard, dat vroeg deel uitmaakte van de
attributen van de burgemeester is een vergeten
gewoonte, maar in Jette siert dit van burgemeester Jean Neybergh nog steeds het bureau
van Hervé Doyen.

Hervé Doyen
Burgemeester

Politieke geschiedenis

Job

Lange tijd ben ik voorzitter geweest van het Jetse
Centre Culturel. In 1988 nam ik voor het eerst deel
aan de gemeenteraadsverkiezingen, op de lijst van
burgemeester Jean-Louis Thys. Ik werd toen niet
verkozen, maar zetelde als OCMW-raadslid gedurende 6 jaar. In 1994, bij mijn tweede deelname op
dezelfde lijst, werd ik verkozen en werd ik schepen
van ondermeer Informatie en Openbare Ruimte. Bij
het overlijden van Jean-Louis Thys in 1999, heb ik
hem opgevolgd. In 2000 nam ik dus opnieuw deel
aan de verkiezingen met de lijst van de burgemeester en werd herverkozen als burgemeester, net
als in 2006 en 2012.

Als 20-jarige begon ik in 1976 beginnen werken
in het onderwijs en ik was leerkracht Frans tot in
2000, het jaar dat ik burgemeester werd. In 2004
werd ik volksvertegenwoordiger in het Brussels
Parlement.

Bevoegdheden
Uit principe behoud ik een minimum aan
bevoegdheden, maar zoals alle burgemeesters heb
ik een paar wettelijke bevoegdheden:
Veiligheid en veiligheidscontract
Coördinatie en Algemene zaken
OCMW-toezicht
Wijkcontract
Communicatie en Informatie

Job

In 1988 nam ik voor het eerst deel aan de
gemeenteraadsverkiezingen en werd meteen verkozen als gemeenteraadslid. Ik werd tevens voorzitter van de vzw Sport in Jette. Ik concentreerde
met toen op de sportieve politiek, samen met toenmalig schepen Jean Vossen.

Sportleerkracht in twee Jetse gemeentelijke
scholen sinds 1984.

In 2000 werd ik opnieuw Schepen van Sport,
Jeugd en Preventie. Dezelfde bevoegdheden
behield ik na de verkiezingen in 2006 en kreeg er
ook nog Buitenschoolse Opvang bij als bevoegdheid, net als Kids’ Holidays. Tijdens het mandaat
nam ik ook de bevoegdheid Sociale Promotie over.
Intussen was ik ook de vervanger van de
Burgemeester tijdens zijn afwezigheden, hetgeen
tot vandaag de dag het geval is.
In 2012 werd ik opnieuw verkozen als schepen.
Ik behield dezelfde bevoegdheden en werd ook
verantwoordelijk voor het Personeel.

Bevoegdheden

Benoît Gosselin
3de Schepen

Er is een reeks doelstellingen en uitdagingen die
zich opdringen op gemeentelijk niveau en die we
zullen moeten realiseren. Met de belangrijke bevolkingstoename van de jongste jaren, worden de
grootste prioriteiten de opvang voor jonge kinderen,
onderwijs en de mobiliteit. Er zijn reeds mooie projecten gerealiseerd of gelanceerd, zoals de bouw van
een nieuwe school of de nieuwe opvangstructuren,
maar we moeten ons blijven inzetten om meer plaatsen te creëren. Op het vlak van Mobiliteit moeten
we op zoek naar oplossingen voor bijvoorbeeld de
parkeerproblemen, in samenwerking met het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Politieke ervaring

In 1994 werd ik verkozen als Schepen van Sport
en Jeugd en tijdens het mandaat vroeg toenmalig
Burgemeester Jean-Louis Thys mij om de preventiepolitiek op mij te nemen.

Sport en strips vormen twee van de grootste
passies van Benoît Gosselin, die aan z’n vierde mandaat als schepen begint.

Doelstellingen en projecten

Sport
Preventie
Buitenschoolse Opvang
Kids’ Holidays
Personeel

Doelstellingen en projecten
Gedurende mijn hele politieke carrière ijverde
ik, met succes, voor kwalitatieve sportinfrastructuur voor de Jettenaren. De brand in de
Omnisportzaal heeft mij dus diep geraakt. Het is
mijn voornaamste doelstelling om een nieuw,
modern en kwalitatief sportcomplex te bouwen.
Op het vlak van preventie en veiligheid voorzie
ik een verhoging van de samenwerking tussen de
politie en de preventiedienst en een toename van
het aantal bewakingscamera’s.
Wat betreft de buitenschoolse opvang wil ik het
aanbod stages, studies, taakhulp,… verhogen.
Voor het eerst heb ik ook de bevoegdheid over
het gemeentepersoneel. Het doel is om het personeel te optimaliseren. Als het personeel zich goed
voelt op de werkvloer, zal dit de dienstverlening
ongetwijfeld ten goede komen.

4

Jette Info nr 203 ■ december 2012 ■

Dossier - College 2012-2018

Claire Vandevivere heeft ondermeer
Leefmilieu onder haar bevoegdheden.

Paul Leroy tijdens de sensibiliseringsactie
rond aids, een project dat hij opstartte
in het kader van zijn bevoegdheid gezondheid.

Politieke geschiedenis

Politieke geschiedenis

Politieke geschiedenis

Na mijn studies politieke wetenschappen begon
ik mijn actieve leven in de politiek als medewerkster in het federale parlement. Vervolgens werkte
ik in het Europese parlement en het Brusselse parlement. Uiteindelijk was het op het niveau dat het
dichtst bij de mensen lag, de gemeente, dat ik mij
engageerde als mandataris. Ik voel me daar goed
bij. Ik werd verkozen als gemeenteraadslid in 2000
en als schepen in 2006. Nu start ik met veel
enthousiasme mijn tweede mandaat als schepen.

Ik ben gemeenteraadslid sinds 1994 en fractieleider LBJ (Lijst van de Burgemeester van Jette). Ik
was voorzitter van de Jetse Haard tussen 1999 en
2006. Sinds 2006 ben ik onafhankelijk schepen (zonder partijlidmaatschap) op de lijst van de burgemeester. In 2012 start ik dus mijn tweede mandaat
als schepen.

Ik ben toegedreden tot de dienst van burgemeester Jean-Louis Thys in 1978 en was een van
zijn medewerkers gedurende 10 jaar. Sinds 1988
ben ik schepen in Jette tot op de dag van vandaag,
met telkens Animatie als bevoegdheid. Ik start dus
mijn vijfde mandaat als schepen in Jette.

Bevoegdheden
Ambtenaar van de Burgelijke stand
Demografie
Sociale Zaken
Gelijke Kansen
Integratie
Andersvaliden
Leefmilieu
Kwaliteit van de dienstverlening

Job
Ik ben 100% schepen.

Bevoegdheden
Franstalige Cultuur
Gezinnen
Jonge Kind
Franstalige Jeugd
Franstalige senioren
Gezondheid
Stedenbouw

Job
Ik ben huisarts en oefen dit beroep uit in het
Medisch Huis Esseghem dat we met z’n drieën
oprichtten in 1981. Het is belangrijk om mijn medische activiteit te blijven beoefenen, omdat ik van
mijn job hou maar ook omdat dit mij in contact
houdt met de realiteit.

Doelstellingen en projecten

Doelstellingen en projecten

Een van de prioriteiten op het vlak van
Leefmilieu is om samen verder te vechten voor het
definitief behoud van het Laaerbeekbos in het uitbreidingsproject van de ring. Ik zou ook de vernieuwing van de labels willen bekomen, om zo een
voorbeeldige dienstverlening te garanderen voor
de Jettenaren (ISO9001 voor kwaliteit, 3 sterren
eco-label voor het respect voor het leefmilieu,
Handicity voor de integratie van andersvaliden).
Wat betreft demografie zal ik de projecten ondersteunen die tegemoet komen aan de behoeften
van de Jettenaren. Ik zou eveneens de sociale
cohesie willen verbeteren in Jette, waarbij elke
kwetsbare persoon de nodige hulp krijgt om zich
ten volle te ontplooien binnen de maatschappij.
En ten slotte het groene, familiale en gezellige
karakter bewaren van Jette.

Er zijn voor mij twee essentiële zaken. Wat
betreft de Huisvesting moet men groepshuisvesting
en samenwoonprojecten stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan intergenerationele woningen. Wat betreft
sociale of gemeentelijke huisvesting, bestaat de
mogelijkheid tot samen huren nog niet. Een tweede
belangrijk punt is om van de gemeente verder een
aangename plek te maken met activiteiten die ontmoetingen stimuleren. Men moet weten dat 60%
van de mensen een job vinden dankzij hun sociale
contacten. Daarom zijn bijvoorbeeld de culturele
activiteiten zo belangrijk: het Artiestenparcours, bijvoorbeeld, biedt me een andere blik op mijn buur.
Meer dan de activiteit zelf, interesseren me ook
de ontmoetingen en de uitwisseling die deze met
zich meebrengt. Bovendien is het ook goed voor de
gezondheid.

Claire Vandevivere

Paul Leroy

4 Schepen

5de Schepen

de

Sinds jaar en dag is Bernard Lacroix schepen
van Handel, waarbij hij ondermeer de lokale
cafés, brasseries en restaurants tracht te
ondersteunen.

Bevoegdheden
Tewerkstelling
Economisch leven
Animatie
Leegstand
Erediensten

Job
Ik werk sinds 1993 als commercieel medewerker aan de Haven van Brussel. Momenteel werk ik
nog halftijds, maar stop in juni 2013.

Doelstellingen en projecten
Op het vlak van economisch leven vormt de as
Koningin Astrid – Theodor – Mercier de grootste
prioriteit. Ik zou er graag een kwalitatief handelsaanbod behouden en ook van het Kardinaal
Mercierplein een gemeentelijke en gewestelijke
trekpleister maken. Wat betreft tewerkstelling wil
ik een optimale ontwikkeling bekomen van het
Jobhuis, zodat dit een adequaat werkmiddel wordt
voor de werkzoekenden.

Bernard Lacroix
6de Schepen
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Geoffrey Lepers
wordt ondermeer
verantwoordelijk
voor het
Franstalig
Onderwijs, waarbij hij de uitdaging aan moet
gaan om meer
plaatsen te creëren.
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Politieke geschiedenis

Politieke geschiedenis

Ik schaar me reeds meer dan 20 jaar achter het liberale gedachtegoed, maar het is pas eind jaren ’90, bij m’n
aankomst in Jette, dat ik politiek actief geworden ben. In
2006 was ik voor het eerst kandidaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, met een behoorlijk resultaat maar
onvoldoende om gemeenteraadslid te worden. In 2010
nam ik het voorzitterschap over van de Jetse Haard en
het Sociaal Woningbureau (SW), waarbij ik ook het werk
op het terrein verder zette dat voor mij de basis vormt
van het werk van een gemeentelijke mandataris. In 2012
ga ik dus voor het eerst van start als schepen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 zetelde
ik zes jaar in de OCMW-raad en het vast bureau. In
2012 nam ik voor de tweede maal deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, met een schepenambt als resultaat.

Bevoegdheden

Job

Franstalig Onderwijs
Financiën en gemeentelijke begroting
Openbare reinheid
Toerisme
Informatica en Nieuwe technologieën
Gemeentelijk wagenpark
Oudstrijders

Ik werk sinds vele jaren als apothekeres, maar zeg
deze job op om voltijdse schepen te worden. In de politiek wil ik werken als in de apotheek: kennis opdoen
ten dienste van de mensen.

Job
Ik werk als informaticaconsultant, meer bepaald als
projectleider.

Doelstellingen en projecten
Ik zal veel aandacht besteden aan hetgeen de
Jettenaren raakt in hun dagelijkse leven, omdat dit voor
mij het onderscheid maakt op gemeentelijk vlak. Wat
betreft de Financiën, vormen het evenwicht van de
gemeentelijke begroting en het verder zetten van het
economisch herstel mijn prioriteit, zonder de taksen te
verhogen. Wat betreft het onderwijs wil ik onderdompelings- en burgerlessen opstarten, waarbij ondermeer het
Belgisch en Europees volkslied aangeleerd zal worden.
Qua Reinheid zal er, naast het dagelijkse beheer, bijzondere aandacht uitgaan naar onaanvaardbaar gedrag,
zoals bijvoorbeeld sluikstorten, dat de leefomgeving van
de Jettenaren bederft. Op het vlak van Informatica wil ik
het gebruik van nieuwe technologieën verder stimuleren,
bijvoorbeeld via het elektronisch loket, dat momenteel
nog onvoldoende gekend is en onvoldoende gebruikt
wordt. Wat betreft Toerisme, denk ik dat Jette onvoldoende gekend is in het Gewest, ondanks de vele troeven die we kunnen uitspelen (bossen, parken, wandelpaden, culturele activiteiten, musea,…).

Geoffrey Lepers
1ste Schepen

Bevoegdheden
Nederlandstalig Onderwijs
Nederlandstalige Jeugd
Nederlandstalige Cultuur
Nederlandstalige Senioren

Doelstellingen en projecten
Eerst en vooral wil ik het aantal plaatsen in de scholen verhogen om in te spelen op de groeiende vraag van
de jonge gezinnen in onze gemeente.
Voor de jeugd wil ik een centraal gelegen, volwaardig jeugdhuis realiseren waar de Jetse jeugd
terecht kan, maar ook jeugdbewegingen en de VUBstudenten. Het is trouwens mijn doelstelling om nauwer
te gaan samenwerken met de VUB en hun grote studentenbevolking.
Ten slotte wil ik een polyvalente zaal realiseren waar
culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Dit past in het idee om ontmoetingsplaatsen te creëren
waar kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen met
elkaar in contact komen en vooral elkaar beter leren
kennen. De bibliotheek is ook een goed voorbeeld van
een dergelijke ontmoetingsplaats. Ik wil bruggen bouwen tussen generaties en gemeenschappen, zonder
onze Vlaamse identiteit te verliezen.

Brigitte Gooris
7de Schepen
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Brigitte Gooris is
een van de nieuwe
gezichten in het
college. Ze wil
vooral bruggen
bouwen tussen de
generaties en de
gemeenschappen.
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Voltijdse schepen
Christine Gallez zal
zich de komende jaren
blijven inzetten voor
Huisvesting,
Mobiliteit en
Duurzame
Ontwikkeling. In het
verleden was ze een
van de grote voorstanders van de Villostations in onze
gemeente.

Voor Bernard Van Nuffel wil ondermeer een «Energiehuis»
opstarten, waar de bewoners energietips krijgen en leningen tegen
voordelige rentevoeten voor de isolatie van hun woning.

Politieke geschiedenis
Ik ben gemeenteraadslid voor Ecolo/Groen sinds 2006. Verder was ik reeds
kabinetschef voor de Schepen van Openbare Werken en Groene Ruimtes in
Brussel en werkte ik ondermeer voor het bestuur voor duurzame huisvesting
en voor het Brussels stadsbestuur dienst Stedenbouw.

Bevoegdheden
Openbare Ruimte (Openbare Werken)
Gemeentelijk Patrimonium (alle gemeentelijke gebouwen uitgezonderd huisvesting)
Energiebeheer

Job
Als architect was ik ondermeer actief op de dienst Stedenbouw van Stad
Brussel en bij het bestuur voor duurzame huisvesting. Vanaf mijn eedaflegging
zal ik mij echter 100% inzetten voor mijn schepenambt, die mijn enige functie
wordt.

Doelstellingen en projecten

Politieke geschiedenis
Mijn eerste schepenambt ging van start in 2001. We waren toen met twee
vertegenwoordigers van Ecolo en ik was de enige vrouw in het college van
burgemeester en schepenen. Nu start ik mijn derde mandaat, dat een gedeeld
mandaat zal worden.

Bevoegdheden
Huisvesting
Mobiliteit
Duurzame Ontwikkeling (Agenda 21)
Noord-Zuidrelaties

Job
Ik ben voltijds schepen waardoor ik tijdens de dag afspraken kan maken
met de mensen.

Doelstellingen en projecten

Eerst en vooral wil ik bijdragen tot de realisatie van het programma van de
meerderheid. Mijn grootste persoonlijke doelstelling is het creëren van een
«Energiehuis», waar de Jettenaren terecht kunnen voor energietips maar ook
voor leningen tegen interessante rentevoeten voor het isoleren van hun woning.

Een van de prioriteiten op het vlak van mobiliteit is de invoering van een
Parkeerplan, in samenwerking met het Brussels parkeeragentschap.

Daarnaast wil ik ondermeer hernieuwbare energiebronnen invoeren,
gecombineerd met een rationeel energiegebruik. Hierdoor wordt er minder
CO2 de lucht in gestuurd en wordt er minder geld uitgegeven aan energie.
Ditzelfde doel wordt voortgezet bij de bouw van nieuwe gemeentelijke gebouwen, waar gekozen wordt voor passieve gebouwen. Maar ook de renovatie zal
steeds gebeuren met een duurzaam accent, zoals bijvoorbeeld isolatie, hernieuwbare energie,…

Op het vlak van Huisvesting wil ik de steun opdrijven aan de huurders op
het vlak van energievoorzieningen, door hen te helpen om duurzame oplossingen te vinden voor hun water-, gas- en elektriciteitsverbruik.

Wat het gemeentelijk patrimonium betreft, worden de nieuwe sportzaal en
de nieuwe kinderopvang de grootste uitdagingen die ik tot een goed einde wil
brengen en ook de bouw van de nieuwe school Arbre Ballon wordt een groot
dossier. Verder wil ik de reorganisatie van het cultureel centrum met de voormalige bibliotheekgebouwen in goede banen leiden en ook de ruimtes boven
de gemeentelijke feestzaal en achter de Franstalige bib optimaal gebruiken
voor bijvoorbeeld een patio.
Wat de openbare ruimte betreft ten slotte, zal ik het gewestelijk project
rond Tram 9, de ondergrondse parking en de vernieuwing van Koningin
Astridplein van dichtbij volgen zodat de verwachtingen van de Jettenaren
ingelost worden. Verder voorzie ik de vernieuwing van de wijk rond de Abdij
van Dieleghem, van het kruispunt tussen de Secrétinlaan en de
Ontmijnerslaan en van verscheidene straten in het zuiden van de gemeente.

Bernard Van Nuffel
2de Schepen

Wat betreft Duurzame Ontwikkeling en Agenda 21 willen we de ecologische transitie van de gemeente verder zetten en de toekomst voorbereiden op
het vlak van energiebeheer.

Christine Gallez
8ste Schepen
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Een parkeerplaats voor je fiets? Dat kan!
Ben je geïnteresseerd? Laat het ons dan weten
In het kader van het wijkcontract, gesubsidieerd door
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werden in mei dit
jaar in de Vlamingen- en in de Walenstraat, op vraag
van de bewoners, fietsboxen geïnstalleerd.

Bent u ook geïnteresseerd in een
plaats in een fietsbox, laat het ons dan
weten door onderstaand antwoordstrookje in te vullen en vóór 18 januari terug te sturen naar de dienst
Mobiliteit. Na onderzoek van de kandidaturen zal de gemeente nieuwe
fietsboxen bestellen en de plaatsen
toewijzen aan de personen die er het
meeste nood aan hebben.

Antwoordstrookje
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………… Tel.: ……………………………………………………..

Ter herinnering hier nog even de
voorwaarden die aan de huur van aan
plaats in een fietsbox verbonden zijn:

Frequentie fietsgebruik: ……………….........…………………………………………………………………………………

- De huurprijs bedraagt 50 euro per
jaar.
- In ruil voor een waarborg van 50 euro
krijgt u een sleutel van de fietsbox.
- Per gezin zijn maximum 2 plaatsen
voor een volwassenenfiets voorzien.
(Opgelet: per fietsbox is er slechts
plaats voor 5 fietsen in totaal. Wacht
dus niet te lang om uw aanvraag in te
dienen.)
- De gebruikers moeten een overeenkomst tekenen waarbij ze zich engageren de bepalingen van de overeenkomst te respecteren.

Waar stalt u momenteel uw fiets? ……………………………………………………………………………………………

Aantal fietsen in het gezin: ……….....…………………………………………………………………………………………

Beschikt u over een motorvoertuig? JA - NEEN
Indien ja, welk type?…………………………………………....................................................................................………
Voor welk doeleinde gebruikt u de fiets? privé – professioneel
Andere: …………………………………………………………………………………………………………………………
Stuur dit antwoordstrookje vóór 18 januari 2013 terug naar Philippe Caudron – Dienst Mobiliteit –
Gemeentebestuur Jette – Wemmelsesteenweg 100 – 1090 Jette of via e-mail naar phcaudron@jette.irisnet.be.
Meer info en inlichtingen: Philippe Caudron : 02.422.31.08 –phcaudron@jette.irisnet.be

Werken openbare ruimte
De straten en voetpaden maken een belangrijk deel uit van uw leefomgeving. Op
initiatief van Schepen van Openbare Ruimte Jean-Louis Pirottin voert de gemeente
voor de openbare werken een proactieve politiek. Dit betekent ondermeer dat de
straten een mooie asfaltlaag krijgen aangemeten en de voetpaden waar nodig vernieuwd worden, dit alles in samenspraak met de nutsvoorzieningsbedrijven.
Loossens- en Delathouwerstraat

Esseghemstraat

Woestelaan

Renovatie van de riolering

Renovatie van de voetpaden

Renovatie van de eigen bedding

Vivaqua vernieuwt de riolering in de Loossensen de Delathouwerstraat, vervangt de privéaansluitingen met de riolering en herstelt de hoofdleiding.
Deze werken zouden in de loop van december moeten eindigen.

De gemeente zet de werken voor de heraanleg
van de voetpaden in de Esseghemstraat verder.
Deze werken zouden in de loop van december afgelopen moeten zijn.

De grote werken aan deze gewestweg zijn
begonnen in mei. Sinds augustus werkt de MIVB in
zone 3 aan de vervanging van de rails van tram 51.
Deze werken zullen nog duren tot eind december
2012. Begin 2013 volgen dan de nutsvoorzieningen.
Daarna is het de beurt aan Mobiel Brussel om de
weg en de trottoirs her aan te leggen.

Odon Warlandlaan
Waterleiding
Vivaqua vervangt het waterleidingsnetwerk in
de Odon Warlandlaan, in het gedeelte tussen de
Woestelaan en de Pannenhuisstraat.

OLV van Lourdeslaan
Waterdistributie en bekabeling
Vivaqua zal de waterleidingen in de OLV van
Lourdeslaan vervangen, in het gedeelte tussen de
Woestelaan en de Van Swaestraat, in coördinatie
met Telenet en Belgacom die hun kabels zullen vernieuwen.
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Wat niet weg is, is gezien!
Preventiecampagne tegen diefstal uit wagens
Elk jaar geven zo’n 80.000 Belgen een diefstal uit hun auto aan bij de politie. Deze cijfers
kennen bovendien een piek tijdens de wintermaanden. Daarom lanceert de FOD Binnenlandse
Zaken de preventiecampagne “Wat niet weg is, is gezien!”. Hier zijn enkele tips en praktische
richtlijnen om diefstal uit auto’s te vermijden.
Laat waardevolle voorwerpen niet slingeren

gps, laptop, gsm,…) uit zodat dieven dit signaal niet
kunnen opvangen.

De top 5 van de meest gestolen voorwerpen uit
auto’s zijn gps’en, persoonlijke documenten (bankkaarten, identiteitskaart, portefeuille,…), laptops,
gsm’s en autoradio’s. De aanwezigheid van een
waardevol voorwerp in voertuigen speelt dus een
niet te verwaarlozen rol in het fenomeen diefstal.
Ook boorddocumenten vormen een gegeerde buit,
meer bepaald inschrijvingsbewijzen.

• Als er niets waardevols in de wagen te vinden is,
toon dit door het handschoenkastje en het kofferzeil
open te laten.

Enkele preventietips om diefstal te
voorkomen

• Als je toch waardevolle voorwerpen in de
wagen moet achterlaten, leg ze dan bij je vertrek al
in de koffer en niet bij het parkeren zodat potentiële dieven je kunnen gadeslaan.
ramen, het open dak en de koffer niet. Als de deuren op het moment van de diefstal niet op slot
waren, komt de verzekering niet tussenbeide.

Risicomomenten voor diefstallen zijn vrijdag en
zaterdag in de late avond en aan het begin van de
nacht. En hoewel diefstallen het hele jaar door
gebeuren, worden de donkere maanden toch eerder
als piekmomenten gezien. Om je wagen op dergelijke momenten toch veilig achter te laten, sommen
we hier enkele preventietips op:

• Neem alle waardevolle voorwerpen uit de
wagen (gps, gsm, laptop, handtas, portefeuille, jas,
fototoestel, sleutels,…).

• Parkeer je wagen bij voorkeur in een garage of
op een niet afgelegen en goed verlichte plaats.

• Verwijder de gps-houder en veeg de zuignapafdruk uit.

• Sluit je wagen zorgvuldig. Vergeet ook zeker de

• Schakel de Bluetooth en wifi-functies (van de

•
Laat je boorddocumenten (inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, keuringsbewijs en verzekeringspapieren) niet slingeren in de wagen. Ze
zijn veel waard in het criminele circuit.

• Hou een inventaris bij van de serienummers, de
merken en de types van je waardevolle voorwerpen.
Zo kan de politie de teruggevonden gestolen goederen vlugger toewijzen en ze aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgen.

Wat te doen bij diefstal?
1. Doe aangifte van de diefstal bij de politie.
2. Blokkeer uw bank- en kredietkaarten via
CARDSTOP 070 344 344.
3. Blokkeer uw identiteitsdocumenten via DOCSTOP 00800 2123 2123.
4. Verwittig uw verzekeraar.
Meer info: www.besafe.be

Voorkom brand!

Speel niet met vuur, vecht ertegen!
Jaarlijks zijn er in België zo’n
10.000 branden. Dat zijn
gemiddeld 27 branden per dag
waarbij jaarlijks meer dan 100 personen het leven laten. Om die cijfers terug te dringen organiseert
de Algemene Directie Veiligheid en
Preventie van de FOD
Binnenlandse Zaken een informatiecampagne voor de burgers. Hier
volgt een kort overzicht.
Schakel de oorzaken uit
- Rook nooit in bed en schakel elektrische apparaten
volledig uit als je ze niet gebruikt.
- Hou aanstekers en lucifers buiten het bereik van
kinderen.
- Beperk brandbare stoffen in de woning. Sluit ze
altijd goed af en berg ze op.
- Plaats een scherm voor een open vuur en laat brandende kaarsen niet onbewaakt achter.
Neem voldoende voorzorgsmaatregelen
- Kies degelijke rookmelders, installeer ze op een

correcte manier en onderhoud ze op geregelde
tijdstippen. Kies voor een rookmelder met een batterij met een lange levensduur. Zoek op de verpakking
naar de labels CE en EN14604.
- Test rookmelders minstens één keer per maand via
de testknop. Overschilder nooit een rookmelder en
stop nooit de gaatjes toe.
- Plaats een brandblusser, bij voorkeur een waterschuimtoesel, op de weg naar de uitgang (hall,
gang,…) en zorg ervoor dat je weet hoe het toestel
werkt.

- Oefen het plan: een vluchtplan moet uitvoerbaar
zijn in 3 minuten, de tijd dat de rook de zuurstof aantast.

In geval van brand…
- Bel altijd eerst de brandweer op 112.
- Voer altijd eerst het vluchtplan uit vooraleer je probeert te blussen.
- Kom nooit te dichtbij om een brand te blussen.
- Ga nooit terug in een brandende ruimte als de rook
te dik of de warmte te hevig is.

- Voorzie een blusdeken dat binnen handbereik ligt.

- Blus nooit een frietketel met water.

- Maak een vluchtplan op: leg een vluchtroute vast
richting uitgang, maak een taakverdeling in geval
van brand en voorzie een vaste en toegankelijke
plaats voor de huissleutels.

- Blus geen brandende gasleiding. Het onverbrande
gas is veel gevaarlijker.
- Gebruik nooit de lift tijdens een brand.

Belastingsvoordeel
Investeren in brandveiligheid komt niet alleen je
veiligheid maar ook je geldbeugel ten goede. Voor
een aantal investeringen kan je tot 50% belastingsvermindering krijgen, met name op de installatie
van deuren met brandweerstand. Meer informatie
hierover vind je op www.besafe.be.
Meer info: www.speelnietmetvuur.be

Mobiliteit
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Geen oortjes of gsm in het verkeer
De laatste weken vielen er dodelijke slachtoffers in het verkeer die vermeden waren mochten de slachtoffers geen
oortjes of hoofdtelefoon gedragen hebben. Een jonge fietser kwam onder een trein terecht die hij niet hoorde aankomen door z’n oortjes. Kort daarna stierf een tiener onder een bus die hij evenmin hoorde door de muziek in z’n
oren. Het stadsverkeer vraagt de volle aandacht van alle weggebruikers. Riskeer uw leven dus niet en laat uw oortjes uit in het verkeer.
De laatste jaren heeft de evolutie van de technologie voor een nieuw fenomeen gezorgd. Jongeren
lopen vaak rond met oortjes of een opzichtige
hoofdtelefoon. Dit zorgt echter letterlijk en figuurlijk voor afleiding, zodat ze afgesloten worden van
de omgeving. Hierdoor bewegen ze zich als het ware
doof door het verkeer, hetgeen grote risico’s met
zich meebrengt.

Dodelijke slachtoffers
De drukke verkeer in onze steden brengt behoorlijk wat veiligheidsrisico’s met zich mee en vraagt
alerte weggegebruikers. Een aanrijding tussen een
auto en een zwakke weggebruiker zoals een fietser
of een voetganger leidt al snel tot zwaargewonde of
zelfs dodelijke slachtoffers. Het grootste gevaar
komt daarnaast van de tram. Deze heeft altijd voor-

rang, ook op voetgangers. Door de omvang en de
snelheid van de tram, die bovendien een lange remafstand heeft en niet kan uitwijken, vormt deze een
gevaar voor onoplettende weggebruikers. Jongeren
die zich te voet of per fiets door het verkeer begeven, laten dus best hun mp3-speler thuis. Hetzelfde
geldt trouwens voor de gsm op straat. Ook hierdoor
worden de gebruikers afgeleid van de mogelijke
gevaren om hen heen. Uit Amerikaans onderzoek
blijkt dat oortjes en gsm-gebruik de gebruiker niet
alleen afsluiten van het omgevingsgeluid, maar ook
de visuele waarneming beperken.

baarheid en alert blijven als ze zich in het verkeer
begeven. Geen oortjes of geen gsm-gebruik in het
verkeer is dus de boodschap. Een gewaarschuwde
jongere is er twee waard.

De gemeente Jette doet er alles aan om het verkeer zo veilig mogelijk te maken, in het bijzonder in
de schoolomgeving, aan de hand van verkeersdrempels, zones 30, begeleiders,… De jongeren zelf moeten zich natuurlijk ook bewust zijn van hun kwets-

Tram 9 : Herinrichting openbare ruimte
en ondergrondse parking op de Spiegel

Twee openbare onderzoeken voor de Jettenaren
Naar aanleiding van het project van Brussel Mobiliteit rond de nieuwe tramlijn in Jette en de herinrichting van
het Koningin Astridplein, houdt de gemeente twee openbare onderzoeken. Deze lopen van 14 december 2012
tot 18 januari 2013, zodat iedereen ondanks de eindejaarsfeesten toch de kans krijgt om z’n mening te geven.
De Jettenaren kunnen op deze manier de projecten ontdekken en hun opmerkingen geven.
Tram 9 : een nieuwe tramlijn
voor het noorden van Jette
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil een
betere verbinding met het openbaar vervoer tussen
Hoog-Jette en het oosten van Ganshoren, via een
nieuwe tramlijn. De nieuwe tramlijn ('tram 9') zal
aan de ondergrondse halte Simonis vertrekken en
dan via de Jetselaan, de Tentoonstellingslaan, de
Oude Afspanning, de Laarbeeklaan, het UZ
Brussel en de Dikke Beuklaan tot aan de
Heizelvlakte rijden.

Via deze openbare onderzoeken kunnen de
Jettenaren de gewestelijke herinrichtingsprojecten inkijken en hierover hun mening
geven.

Geef uw mening

Het noordelijke deel van deze verbinding zal
door minder dicht bevolkte buurten rijden, maar
tram 9 zal wel de Tuinwijk en de Modelwijk bedienen, twee dicht bevolkte wijken. Bovendien liggen
er talrijke scholen langs deze lijn, en ook het drukbezochte UZ Brussel.
In het voorproject wordt de openbare ruimte
volledig aangepakt langs het hele traject. De tram
krijgt een eigen bedding, de kruispunten worden
veiliger ingericht en er komen betere voorzieningen
voor fietsers en voetgangers. Er wordt ook aandacht besteedt aan de parkeergelegenheid, zowel
op de openbare weg als ondergronds.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet
een reeks vernieuwingen zoals een tuin op het
Eeuwfeestplein, de versterking van de groene ruim-

westelijke deel van de Koningin Astridplein en een
stuk van de Jetselaan wil het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een ondergrondse parking
aanleggen. De inritten komen op de Jetselaan en
sluiten aan op het kruispunt met de Lakenselaan.
De ondergrondse parking zal plaats bieden aan 199
voertuigen. Ze zal drie niveaus tellen, die elk uit
twee tusseniveaus bestaan.

tes langs de sporen, het aanbrengen van snelheidsremmers en verhoogde oversteekplaatsen voor de
veiligheid van de voetgangers en de installatie van
fietspaden. Dit alles werd bedacht in een geest van
duurzame ontwikkeling om het groene karakter van
de betrokken lanen te versterken.

Het Koningin Astridplein vrijmaken
Het Gewest wil het Koningin Astridplein omvormen tot een gezellige ontmoetingsplaats. Onder het

Om alle Jettenaren de kans te bieden om de
twee projecten te ontdekken en om hun mening te
geven, organiseert de gemeente Jette twee openbare onderzoeken. Deze vinden plaats van 14 december 2012 tot 18 januari 2013. Tijdens deze periode
kan u het volledige dossier op aanvraag inzien. U
opmerkingen kan u vervolgens bezorgen aan het
gemeentebestuur. Meer info op de gemeentelijke
website www.jette.be (vanaf 14 december) of op
02.422.31.48.
De openbare onderzoeken vindt u vanaf 14
december op de gemeentelijke website
www.jette.be
Meer details over de projecten van het Gewest
op www.openbareruimtebrussel.irisnet.be
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Fotoboek “Jette in vervlogen tijden III”

Boordevol oude foto’s
en anekdotes
Naar aanleiding van het nummer 200 van Jette Info, bracht
het gemeentebestuur een nieuwe versie uit van het fotoboek
“Jette in vervlogen tijden III”. Deze derde editie bevat weer
tientallen oude foto’s met bijhorende uitleg en staat ook vol
anekdotes van Jettenaren sinds vele jaren. Misschien wel een
gedroomd kerstcadeautje?
“Jette in vervlogen tijden III” bestaat uit 170 pagina’s vol oude afbeeldingen van
onze gemeente met een woordje uitleg over de geschiedenis. Nieuw dit jaar zijn de
interviews met enkele oudere Jettenaren die grappige of ontroerende anekdotes vertellen over onze gemeente. Wist u bijvoorbeeld dat een V1-bom tijdens de Tweede
Wereldoorlog het Sint-Pieterscollege maar op een haartje miste? Of weet u wie Jan
Sus was? En van waar de Jetse uitdrukking “Courant of ginne courant, de met af…”
vandaan komt? U komt het allemaal te weten in het fotoboek.
Het boekje is voor 5 euro te koop aan het onthaal van het Gemeentehuis,
tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur. Naar goede gewoonte gaat de
winst naar het goede doel. Ditmaal wordt het Centre d’Entraide gesteund. Deze
Jetse organisatie zet zich in voor kansarmen, ondermeer via een tweedehandswinkel,
workshops, sociale permanenties,… Als u het boekje koopt om onder de kerstboom
te leggen, doet u dus ook nog een solidaire daad.

Fotoboek
“Jette in vervlogen tijden III”
Te koop aan het onthaal van het Gemeentebestuur
– Wemmelsesteenweg 100
5 euro – voor het goede doel (Centre d’Entraide)

6 januari 2013

Mis in ’t Brussels
in de Sint-Pieterskerk
Op zondagmorgen 6 januari
2013 om 10u kan u in de de StPieterskerk op het Kardinaal
Mercierplein terecht voor een
intussen traditionele afspraak. De
pastoor zal dan namelijk reeds
voor de negende maal de mis in 't
Brussels opdragen. Wees er op tijd
bij, want de kerk zal waarschijnlijk
opnieuw afgeladen vol zitten.
Op 6 januoêre 2013 on 10 eure zal pastuur Dirk
Vannetelbosch d'Aailege Mis in ’t Vloms Brussels
opdroêge. Gelaaik et d’acht ieste kieren et geval
geweist es, zal de St-Pieterskerk van Jet zeikers
waal stampvol zitte. Een organisoêse van ‘t Vloms
Pastoraal, mè de stuin van de vlomse gemienschap
van Jet en et college van Burgemiester en scheipene van Jet. Mè de kolaboroêse van et BVTBrussels Volkstejoêter.

Mis in ’t Brussels
6 januari 2013 om 10u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

Sensibiliseringsactie tegen aids
Van 26 november tot 1 december vond op het gemeentehuis
van Jette een sensibiliseringsactie plaats rond aids. Naar aanleiding van de Wereldaidsdag die elk jaar plaatsvindt op 1
december, sloegen de gemeente Jette en het Platform aidspreventie de
handen in elkaar om het publiek te sensibiliseren en te informeren over
deze auto-immuunziekte.
Op donderdag 29 november, bezochten de leerlingen van het KTA de tentoonstelling en lieten vervolgens ballonnen los op de binnenkoer van het Gemeentehuis.

Vrij veilig
Wereldwijd verwoest HIV vele levens. Maar ook in België eist de ziekte nog steeds veel slachtoffers.
Jaarlijks vinden er in België meer dan duizend nieuwe HIV-besmettingen plaats. Dit brengt het aantal
nieuwe HIV-diagnoses op 3,3 per dag. De grootste oorzaak van HIV-besmettingen blijft nog steeds onveilig seksueel verkeer. Daarom blijft de goede raad nog steeds actueel: vrij veilig!

Samenleving
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Child Focus wil jongeren doen praten
over seksueel misbruik
Begin dit jaar lanceerde Child Focus een nieuw initiatief: een chatkanaal voor jongeren rond het thema seksueel misbruik. Het is een communicatiekanaal “op maat” van jongeren. Via dit kanaal kunnen ze in contact komen met gespecialiseerde en hiervoor opgeleide medewerkers van
Child Focus die naar hen luisteren, hen informeren en ondersteunen.
Seksueel misbruik bij jongeren mag dan nog geregeld de media halen naar aanleiding van ophefmakende ontdekkingen of onthullingen, toch rust er nog een enorm taboe op het fenomeen. Daar bovenop
komt bij de slachtoffers nog eens een schaamte- en schuldgevoel waardoor ze meestal nergens terecht
durven met hun vragen en problemen. En dat is nu precies waar Child Focus, de Stichting voor Vermiste
en Seksueel Uitgebuite kinderen, verandering wil in brengen.

Nu praat ik erover
Op 11 januari opende Child Focus een chatkanaal (www.nupraatikerover.be) voor jonge (potentiële)
slachtoffers van seksueel misbruik. Via dit kanaal kunnen kinderen/jongeren – anoniem en in het volste
vertrouwen – in contact komen met gespecialiseerde medewerkers van Child Focus. Deze mensen zijn
speciaal opgeleid om te luisteren, informatie te verstrekken, steun te bieden en eventueel door te verwijzen. De consulenten zullen met de jongeren samen bekijken waar en hoe het slachtoffer in zijn of haar
omgeving voor gespecialiseerde bijstand terecht kan, of op welke manier hij of zij gerechtelijke opvolging
kan zoeken.
Meer info: www.nupraatikerover.be

Jette springt op de kar van gezondheidsactie
“Groenten en fruit op school”
Met het Viasano-programma tegen obesitas en hartziekten in het achterhoofd, heeft Jette, op initiatief
van Schepen van Gezondheid Paul Leroy, haar gemeentescholen uitgenodigd om deel te nemen aan de
actie “Groenten en fruit op school”. Zes scholen, netjes verdeeld onder de twee taalgemeenschappen,
reageerden positief en krijgen wekelijks een portie fruit of groenten voor elk kind, en dat 30 weken lang.
Dit initiatief wordt mee gefinancierd door de Europese Unie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
Vlaamse Overheid.
Groenten en fruit zijn gezond. Vandaar dat de
Vlaamse Overheid het programma “Groenten en
fruit op school” lanceerde. Ze wil hiermee ook de
kinderen vertrouwd maken met lokale landbouwproducten. Het is de bedoeling om de kinderen van het
basisonderwijs tijdens het schooljaar wekelijks een
portie fruit en groenten mee te geven (30 porties per
jaar). Naast de groenten- en fruitverdeling maken de
leerkrachten de kinderen ook bewust van het belang
van fruit en groenten in de voeding, onder meer met
behulp van de website www.fruit-op-school.be.

Bicommunautaire steun
Aangezien in het Brussels Gewest de gemeenschappen bevoegd zijn voor het onderwijs, krijgt het
programma “Groenten en fruit op school” langs
Nederlandstalige kant financiële steun van de
Vlaamse Overheid. Voor het Franstalig onderwijs
komt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met subsidies over de brug. En ten slotte is er nog de gemeente die de rekening bijpast zodat de ouders niet in de
geldbeugel hoeven te tasten.

Torenhof Brussegem
Voor de levering van het fruit voor de actie heeft
de gemeente een akkoord gesloten met Torenhof
Brussegem, een familiebedrijf dat al drie generaties
lang met passie milieubewust appels en peren teelt.
Het bedrijf levert ook de groenten en zal later dit
schooljaar voor de deelnemende scholen een didactisch bezoek aan zijn boomgaarden organiseren. Zo
kunnen de kinderen met eigen ogen zien dat appelen
en peren wel degelijk aan bomen groeien…
Meer info: www.fruit-op-school.be.
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Ophaling tuinafval, het hele jaar door

Vanaf 2013
Gele en blauwe zak
tweewekelijks
opgehaald
In 2013 past Net Brussel de regeling voor de vuilniszakken aan.
Vanaf 7 januari kan u de gele en
blauwe vuilniszakken nog maar om
de twee weken buitenzetten. De
ophaling zal afwisselend gebeuren.
De ene week de blauwe zak, de
andere week de gele.
Momenteel worden de blauwe
zakken (plastic, metaal en drankkartons) en de gele zakken (papier en
karton) wekelijks samen opgehaald.
In sommige ophaalwagens worden
deze zakken echter vermengd, hetgeen het sorteerwerk bemoeilijkt.
Omdat een dubbele ophaalronde
onmogelijk bleek, wordt er gekozen
voor een afwisselende tweewekelijkse ophaling. Uit onderzoek blijkt dat
een gemiddeld Brussels gezin elke
twee weken een gele zak buitenzet
en elke drie weken een blauwe zak.
De ophaling van de witte zak zal
nog steeds twee keer per week
gebeuren.

Afval

D

Reindheid

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.

Wekelijks komt Net Brussel uw groene zak met tuinafval ophalen. Daar waar deze
regeling vroeger stopte tijdens de wintermaanden, mag u voortaan uw groene zak
het hele jaar door buiten zetten, op maandag voor 13u. Net Brussel komt in de
namiddag langs.
Wat mag er in de groene zak?

Wat mag er niet in de groene zak?

Dorre bladeren, verwelkte bloemen, snoeisel van hagen
en struiken, onkruid, gemaaid gras, takken (grote takken
bundelt u samen en zet u naast de groene zak).

Stenen, aarde, omheiningen, schermdoeken, plantenbeschermdoeken, piketten, tegels en borders, uitwerpselen
van huisdieren, boomstronken, papier/karton, recycleerbare verpakkingen, voedingsresten.

Grofvuil, in het containerpark
of laten ophalen
Hebt u thuis oude meubelen, huishoudapparaten,… die u liever kwijt bent? Ofwel brengt u het grofvuil zelf naar het
gewestelijk containerpark ofwel kan u genieten van de dienst
speciale ophalingen. Het Containerpark Noord bevindt zich in
de Rupelstraat in Brussel. Het Containerpark Zuid vindt u in de
Brits Tweede Legerlaan (vlakbij Humaniteitslaan) in Vorst. De
openingsuren vindt u hieronder in de kader ‘Afval’.
Voor de ophalingen aan huis maakt u een afspraak op het gratis groen nummer van Net Brussel en zij helpen u graag verder 0800 981 81. U kan voor deze ophaling een afspraak maken 7
dagen op 7. Meer info hieronder in de kader ‘Afval’.

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST. De ophaling van groenafval werd begin april
hervat. Plaats uw groene zak op maandag voor 13u op de stoep.

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 op zondag en maandag, van
14.30u tot 20u, dinsdag en woensdag
van 9u tot 20u en op donderdag, vrijdag en zaterdag van 9u tot 16u. 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.

PROXY CHIMIK. 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 Proxy Chimik (de voormalige
mobiele Groene Plekjes), de voertuigen van Net Brussel. Ook met inktpatronen kan u terecht bij Proxy
Chimik. Opgelet! 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.
Elke laatste zaterdag van de maand,
kan u op de gemeentelijke dienst
Beplantingen terecht voor informatie
over composteren. Van 9u tot 14u,
helpen de compostmeesters u op weg
om uw eigen groen- en keukenafval te
verwerken tot compost, hetgeen u dan
weer kan gebruiken in de tuin.

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 om een
afspraak te maken. Elke 6 maanden
heeft u recht op een gratis ophaling
van 3m3 grofvuil. Voor elke bijkomende m3 betaalt u vervolgens 27,23 €.

De kalender van Proxy Chimik in Jette voor de maand december 2012:`
Kardinaal Mercierplein (politie) - van 17u tot 17.45u: maandag 10 december
Woestelaan (OLV van Lourdes) - niet tijdens december

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 60 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck - 02.478.09.62.

Leefomgeving
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Hou uw voetpad sneeuw- en ijsvrij
De winter is in het land. Van zodra het kwik onder nul duikt, is het belangrijk
om enkele eenvoudige regeltjes te respecteren: of u nu eigenaar of huurder bent
van een gebouw, u bent altijd verantwoordelijk voor de staat van uw voetpad.
Hou het dus sneeuw- en ijsvrij.
Indien een persoon zich voor uw
deur kwetst door een gebrek aan
onderhoud zoals sneeuwruimen of het
ijsvrij maken van het voetpad, zal de
verantwoordelijkheid voor het ongeluk bij u liggen. Het algemeen politiereglement voorziet dat besneeuwde of
met ijzel bedekte voetpaden schoongeveegd moeten worden of vrijgemaakt moeten worden op 2/3de van
hun breedte met een minimum van
1.50 m.
Bovendien moeten de ijsstalactie-

ten die zich vormen aan de delen van
het gebouw die over de openbare weg
hangen, weggehaald worden. Elke
inbreuk kan een administratieve boete
betekenen van 100 euro.

Gemeentelijk plan volgens
3 prioriteiten
Wat de wegen betreft, is het
gemeentebestuur nu al op haar hoede
en zal het alles in het werk stellen om
de straten ijsvrij te houden. Van zodra
er sprake is van ijzel, beginnen de

gemeentelijke diensten zout te strooien volgens een vastgelegd plan met 3
prioriteiten.
Hierbij wordt altijd prioriteit gegeven aan de wegen die toegang geven
tot ziekenhuizen, aan gevaarlijke
wegen, grote assen en aan de Tuinen
van Jette (prioriteit 1). Vervolgens
komen de wegen aan de beurt die
gebruikt worden door het openbaar
vervoer en die toegang geven tot scholen (prioriteit 2) en tenslotte alle
andere straten en lanen (prioriteit 3).

Het woord van de ombudsman

Respecteer de reinheid,
ook tijdens de feesten
Het eindejaar nadert met rasse schreden en u bereidt ongetwijfeld de
feestelijkheden voor die hier bij horen. U bent niet alleen. Voor de leden
van de reinheidsdienst betekent dit een drukke periode. Denk even aan
hen en respecteer de reinheid, ook tijdens de feesten.

Net Brussel wenst u
een gelukkig 2013

Opgelet voor valse
reinheidsmedewerkers
Het personeel van Net Brussel biedt jaarlijks
z’n gelukwensen aan de bewoners, gecombineerd
met een collecte. Deze traditie wordt niet georganiseerd door Net Brussel, maar wel toegestaan.
Om te vermijden dat personen met slechte bedoelingen het imago schaden van deze medewerkers,
die vaak in moeilijke omstandigheden moeten
werken, vraagt Net Brussel de bewoners om op te
letten voor valse reinheidsmedewerkers.

Hoe herkent u
de reinheidsmedewerkers ?
De reinheidsmedewerkers van Net Brussel
komen langs met hun gelukwensen tussen 7
december 2012 en 11 januari 2013. Buiten deze
data worden er geen collectes toegestaan door Net
Brussel. De reinheidsmedewerkers bezorgen de
bewoners bovendien een document met alle aanpassingen voor 2013 wat betreft de afvalophaling.
Dit document dient dus als het ware als legitimatie
voor de medewerkers van Net Brussel.
Net Brussel - 02.778 08.11.

De reinheid doorheen de op maandag oppikken vanaf 13u,
uitgezonderd op de maandagen
seizoenen
De herfst, met de gevallen bladeren die zich opstapelen op de
voetpaden en in de straten, zorgt
voor bijkomend werk voor de
straatvegers. Weet dat elke bewoner verantwoordelijk is voor het
onderhoud van zijn voetpad. Het
gemeentepersoneel zet zich dagelijks in om de straten proper te
houden. Het verwijderen van
dode bladeren gebeurt in deze
periode dagelijks, om ongelukken te vermijden maar ook om de
rioolkolken niet verstopt te laten
geraken. Wees dus niet te streng
op het vlak van de reinheid van
de straten. Het personeel zet z’n
beste voetje voor om deze bijkomende taak bij te nemen bij z’n
dagelijkse taken.
Voor de winter is er een
nieuwigheid : het groenafval
wordt voortaan het hele jaar door
opgehaald. Wekelijks kan u uw
zak met groenafval dus op het
voetpad plaatsen op maandagochtend. Net Brussel komt deze

24 en 31 december. Naast het
groenafval, loopt de afvalophaling gewoon door tijdens het eindejaar, zelfs op 24, 25 en 31
december en op 1 januari.
Uw kerstboom kan u buiten
plaatsen tijdens de ophaling van
het groenafval op maandag .

Goede voornemens
Tijdens een reeds lang geplande vergadering met Net Brussel,
kon Jette enkele herhaaldelijke
minpunten aankaarten met
betrekking tot de gewestelijke
reinheidsdiensten. Op zoek naar
duurzame oplossingen, kreeg
Jette niet al haar wensen ingewilligd, maar toch werden er interessante pistes voorgesteld tijdens
deze ontmoeting. Voortaan
beschikt de gemeente over een
vaste contactpersoon bij Net
Brussel die de klachten zal opvolgen, net als de vaststellingen en
andere vragen naar de verschillende betrokken diensten.

Op lokaal vlak wachten er nog
veel inspanningen. Zelfs tijdens
deze gezellige eindejaarsperiode
kan de gemeente het zich niet
veroorloven om de ogen te sluiten voor inbreuken op de regels
rond openbare reinheid. De vuilniszakken buiten zetten buiten de
voorziene tijden wordt bestraft
met een gemeentetaks, die hoog
kan oplopen, in het bijzonder als
de bewoner in kwestie van slechte wil is. De betrokkenen zijn
hierdoor vaak verrast, maar de
algemene reinheid van de
gemeente staat hierbij op het
spel. Op reis vertrekken, verhuizen, verstrooid zijn of zich simpelweg vergissen,… De excuses
zijn uitgebreid maar geen geldige
reden om de boete aan te vechten. Misschien kunnen we een
beetje meer respect voor het leefmilieu opnemen op ons lijstje met
goede voornemens voor het jaar
2013?
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Duurzame ontwikkeling

Het Gemeentehuis, ecodynamische onderneming

Gemeente Jette haalt eco-label binnen
In oktober 2012 kreeg het gemeentehuis van Jette zijn tweede ster als ecodynamische
onderneming. De gemeente kreeg het label van Leefmilieu Brussel al in 2009, maar ziet zich
dankzij haar actieplan 2012-2014 nu beloond voor haar ecologische inspanningen door een
stapje hoger te komen en een tweede ster binnen te halen.
2009-2011: groene balans
Jette is één van de 6 gemeentebesturen binnen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest dat dit label behaalde. Op initiatief van Schepen Claire Vandevivere
organiseerde de gemeente van 2009 tot 2011 zo’n 58 acties in domeinen die van
ver of van dichtbij met leefmilieu te maken hebben: mobiliteit, afvalsortering,
voeding, energieverbruik,... Tijdens diezelfde periode nam het Jetse gemeentebestuur enkele maatregelen om haar interne milieubeleid te verbeteren:
elektronische i.p.v. papieren documenten, installatie van fotovoltaïsche panelen
en overschakeling op 100% groene elektriciteit, plaatsing van dubbelglas, aankoop van bio- en fairtradeproducten voor vergaderingen,… Maar ook de sensibilisering van de burger kwam aan bod via enquêtes, infocampagnes (ecoambassadeurs, herbruikbare luiers) of participatieve acties (Gouden Bezem,
dikke truiendag).

2012-2014: twee sterren
Voor de drie komende jaren heeft de gemeente zich tot doel gesteld niet minder dan 88 acties te organiseren. Zonder ecolabel is dit onbegonnen werk, dus
was een tweede ster voor het milieubeheersysteem van de gemeente noodzakelijk. De toekomstige acties zullen zich op 14 domeinen afspelen: mobiliteit,
afvalvolume, afvalsortering, papier, elektriciteit, isolatie, aankoop, refter en voeding, biodiversiteit, water, drank, sensibilisering van scholen en burgers. Nieuwe
acties die op stapel staan zijn bijvoorbeeld de opvolging van het waterverbruik
van het gemeentehuis, de creatie en het beheer van een internetpagina
Duurzame ontwikkeling en de vermindering van
het inktverbruik.

Ecodynamisch label
Het label Ecodynamische onderneming werd in 1999 in het leven geroepen door Leefmilieu Brussel. Het is een officiële erkenning voor Brusselse
bedrijven die een Milieubeheersysteem in werking hebben gesteld om hun
activiteiten ecologisch beter te beheren. Het label wordt om de drie jaar vernieuwd op basis van de acties die het bedrijf heeft ondernomen en zijn toekomstige actieplan. Er bestaan drie niveaus van ecologische prestaties.

Verhoging van de Brusselse energiepremies

Minder uitgeven, meer steun
Afgelopen zomer besliste de Brusselse regering om het bedrag van sommige energiepremies voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te verhogen. Deze beslissing kwam er na die van de federale regering om de fiscale
aftrek van energiebesparende investeringen af te schaffen.
Energiepremies zijn bedoeld voor
Brusselse gezinnen met een gemiddeld
(van 30.000 tot 60.000 euro voor alleenstaanden en van 45.000 tot 75.000 voor
koppels) of een laag inkomen (minder dan
30.000 euro voor alleenstaanden en minder
dan 45.000 voor koppels). Dankzij deze
premies kunnen ze verschillende duizenden euro’s besparen op energiebesparende

werken. Met dit steuntje in de rug wil het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest het energieverbruik tot een maximum beperken.
En dat blijkt te werken. Sinds de lancering
van de premies in 2004 is het energieverbruik in Brussel gedaald met 18%.
Vijf premies vallen onder de recente
verhoging:
• De premie voor de isolatie van buitenmuren is verdubbeld (tot 110 euro/m²)
• De premie voor superisolerende
beglazing is verdrievoudigd (tot 130
euro/m²)
• De premie voor een condenserende
verwarmingsketel is verdubbeld (tot 1.600
euro)

• De premie voor een warmtepomp is
verdubbeld (tot 4.750 euro)
• De premie voor een zonneboiler is
verhoogd met 50% (tot 3.500 euro)
Als u energiebesparende werken
plant, informeer u dan, want er bestaan
talrijke andere energiepremies, zoals
voor dakisolatie, de uitvoering van een
energieaudit, de aanleg van een groendak, warmtekrachtkoppeling, de aankoop van een koelkast A++ of van een
droogkast A,…
Meer info: www.leefmilieubrussel.be

Duurzame ontwikkeling
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Het Sociaal Verwarmingsfonds…
een hartverwarmend initiatief
De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een
deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur van
personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.
Aan welke voorwaarden moet men voldoen om in aanmerking te komen voor deze steun? Hieronder vindt u
alle antwoorden.
Wie heeft er recht op?
Het Sociaal Verwarmingsfonds
komt tussenbeide voor stookolie of
mazout, besteld in grote hoeveelheid
of in kleine hoeveelheden gekocht
(jerrycans van 5, 10 liter); lamppetroleum en bulkpropaangas Het Fonds
komt dus niet tussen voor aardgas via
aansluiting op het stadsdistributienet,
propaangas in gasflessen en butaangas
in gasflessen.
Het fonds ondersteunt mensen in
moeilijke financiële situaties:
Categorie 1 : personen met recht op
verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het
jaarlijks bruto belastbaar inkomen van
het huishouden lager of gelijk is aan
16.632,81 euro verhoogd met 3.079,19
euro per persoon ten laste*.
Categorie 2 : personen met begrensd
inkomen. Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager
of gelijk aan 16.632,81 euro verhoogd

met 3.079,19 euro per persoon ten
laste. Er wordt hierbij rekening
gehouden met het niet-geïndexeerde
kadastraal inkomen (x3) van de
onroerende goederen buiten de
gezinswoning.
Categorie 3 : personen met schuldoverlast. Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
* Met persoon ten laste wordt
bedoeld een lid van het huishouden
van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en
het onderhoudsgeld voor kinderen,
dat lager is dan 2.890 euro.

Hoeveel bedraagt
de toelage?
Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500
liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van
een verwamingstoelage. Er is geen
interventiedrempel meer. Voor de gro-

te hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter
en de maximumtoelage per huishouden is 300 euro.

Wat moet u doen ?
Indien u denkt recht te hebben op
steun
van
het
Sociaal
Verwarmingsfonds, moet u contact
opnemen met het OCMW van uw
gemeente binnen de 60 dagen na de
levering. In Jette organiseert het
OCMW een mazoutpermanentie, elke
donderdag tussen 13.30u en 15.30u. U
moet een kopie van uw identiteitskaart bij hebben, net als een kopie van
de factuur of een leveringsbon. Voor
de bewoners van een appartementsgebouw zal een attest van de eigenaar of
de beheerder gevraagd worden met
het aantal woningen waarop de factuur van toepassing is. De personen

Het Sociaal Verwarmingsfonds
komt voor een deel tussen in de
betaling van de stookoliefactuur
van personen die zich in een
moeilijke situatie bevinden.
voor wie een collectief reglement
geldt of schuldbemiddeling, moeten
eveneens een kopie voorleggen van de
toelaatbaarheidsbeslissing of van het
attest van de bemiddelaar.
Meer info: OCMW van Jette –
02.422.46.61 – mazoutpermanentie,
elke donderdag van 13.30u tot
15.30u
Sociaal
Verwarmingsfonds
0800/90 929 - www.verwarmingsfonds.be

Oxfam

Een geitenduo als eindejaarscadeau
« Oxfam Pakt Uit » is een collectie van originele cadeaus die elk symbool staan voor een deel van het werk dat gerealiseerd wordt door Oxfam Solidariteit in het Zuiden. U stuurt dus niet alleen uw wensen met een mooi kaartje naar
uw naasten en uw vrienden, maar u draagt ook bij tot de acties van Oxfam en hun partners in het Zuiden.
Origineel en solidair
“Oxfam Pakt Uit” is een unieke en originele collectie geschenken om te geven aan vrienden of familieleden.
Zo maakt het geitenduo deel uit van het aanbod aan eindejaarscadeaus, net als een kip en een babykit. Elk cadeau
symboliseert het werk van Oxfam-Solidariteit in het Zuiden: toegang tot water in El Salvador, hulp aan mishandelde vrouwen in Mozambique, steun aan arbeidsters in Cambodja,… Je cadeau bepaalt mee het succes van
deze activiteiten. Met een cadeautje van “Oxfam Pakt Uit” sla je twee vliegen in één klap. Je geeft een origineel cadeau aan iemand ‘die alles al heeft’ en je draagt met je gift bij aan het welzijn van de meest kwetsbare
bevolking. Een dubbel gebaar dat echt het verschil maakt. De prijzen gaan van 6 tot 1.500 euro, zodat er
cadeautjes zijn voor elke beurs.
Hoe werkt het ?
1. Je kiest een cadeau op www.oxfampaktuit.be
2. Je bevestigt je bestelling
3. Je betaalt online (beveiligde transactie) of via klassieke overschrijving
4. Wij bezorgen de wenskaart met foto van het cadeau met de post.
5. Je geeft je cadeau aan de gelukkige. Je kan eventueel nog een persoonlijke boodschap in de wenskaart
schrijven.
6. Je steun gaat naar zij die dit het meest nodig hebben
7. Indien je meer dan 40 euro per jaar schenkt, ontvangt u een fiscaal attest in maart 2013
Meer info : www.oxfampaktuit.be
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Solidariteit

Espace Femmes de Jette,
samen sterk !
Een plek voor ontmoetingen, steun en vorming
project, dat steunt op een ploeg vrouwelijke vrijwilligers, onder de hoede van een coördinatrice.
Momenteel leiden Giorgia, Amina, Fettouma,
Nadine, Aziza, Pascale, Virginie, Nicole, Véronique,
Gaby, Fatima, Zohra, Laurence, Francia, Souad en
Liliane alles in goede banen. Ze vangen alle vrouwen op binnen de vereniging, op zoek naar goede
raad, hulp of een luisterend oor.

Het Jetse Espace Femmes maakt deel uit van de
permanente vrouwenvorming Vie Féminine. Deze
interculturele en sociale beweging richt zich op alle
vrouwen en in het bijzonder op vrouwen uit volksbuurten. Espace Femmes maakt deel uit van het
Jetse programma voor sociale cohesie, geleid door
schepen Christine Gallez, en wil bijdragen tot de
individuele en collectieve vrouwenemancipatie. Het
doel? Strijden tegen de sociale en overige ongelijkheden, voor een solidaire, egalitaire en rechtvaardige maatschappij.

Vestiging in Jette
Vie Féminine beschikt over verschillende lokale
vestigingen in België, waaronder vier in Brussel. De
Jetse afdeling van Espace Femmes opende haar
deuren in februari 2003. Dit huis voor vrouwen,
gerund door vrouwen, vormt een plek voor ontmoetingen, steun en vorming. Alle vrouwen zijn er welkom, ongeacht hun leeftijd, herkomst, met of zonder
papieren,… Ze kunnen allemaal workshops of lessen volgen, hulp of goede raad vragen, deelnemen
aan de culturele activiteiten,… Espace Femmes
vormt dus een gezellige plek, waar wederzijdse hulp
en solidariteit tussen vrouwen centraal staat, maar
waar men evenzeer een luisterend oor vindt, plezier
en ontspanning en waar de waarde van iedereen
onderstreept wordt.

Gevarieerd activiteitenaanbod
De creatieve benaderingswijze
vormt een bewustmakingsmiddel voor
Espace Femmes, die de tongen losmaakt. Vorig jaar stelde Pascale, de
artistieke leidster, de vrouwen voor om
deel te nemen aan een creatieve fotografie- en schrijfworkshop rond verontwaardiging, een thema dat hen
nauw aan het hart ligt. Uit de workshop vloeiden twee verwezenlijkingen
voort: “Mijn verontwaardigingsalfabet” en de mozaïek “Madame
Faitout”. Deze zullen tentoongesteld
worden in de hal van het
Gemeentehuis van 14 tot 18 januari
2013 en gepubliceerd worden in een
brochure.
In 2012-2013 organiseert deze vrouwenvereniging verscheidene workshops : “Frans-Vreemde taal” (in het
kader van het programma van sociale
cohesie), een creatieve workshop en
workshops “Gezondheid & Welzijn”
(dynamisch turnen, welzijn en beweging, zelfvertrouwen). Drie andere
projecten vullen het jaar van Espace
Femmes aan, met “Grootmoeders
hulpmiddeltjes” (in samenwerking met
“café des mamans” van school Jacques
Brel), wereldtafels “Duurzame voeding” om van vreemde recepten lokale
en duurzame recepten te maken, en
het
project
“Ciné-femmes”.
Tegelijkertijd organiseert de vereniging ook conversatietafels, debatten,

juridische permanenties, culturele uitstapjes, feestjes,… Stuk voor stuk groepsactiviteiten die bijdragen tot de autonomie en de ontplooiing van elke
vrouw.

Een globaal, vrijwillig en solidair
project
Via de ontmoetingen en de projecten georganiseerd door Espace Femmes in Jette, groeit de band
tussen de deelneemsters hetgeen leidt tot uitwisselingen en collectieve acties. Naast deelnemen aan de
verschillende activiteiten van Espace Femmes, kan
elke vrouw zich ook inzetten binnen de organisatie,
als vrijwilliger, en helpen bij de organisatie van een
project of workshop. Espace Femmes is een globaal

Espace Femmes maakt sinds 2011 deel uit van het
platform « Beter Samenleven » van de gemeente
Jette. Dankzij haar deelname aan dit programma
van sociale cohesie, ontwikkelt de vereniging ook
projecten met andere organisaties van dit netwerk.
Dit versterkt en valoriseert de vereniging en zorgt er
bovendien voor dat de vrouwen andere verenigingen en projecten ontdekken die hen kunnen interesseren.
Vie Féminine wordt gesubsidieerd door
Fédération Wallonie-Bruxelles, door COCOF en
door Sport au Féminin.
Espace Femmes – Kardinaal Mercierplein 29 in
Jette – 02.420.64.78 – ef-jette@viefeminine.be –
www.viefeminine.be.
Permanenties : van maandag tot vrijdag van
9.30u tot 12u en op maandagnamiddag van
12.30u tot 15u

Het jonge kind
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« Les 1001 bêtises »
Een nieuwe privé-kinderopvang in Jette
Het wassalon is verdwenen op de nummer 229 van de Jules Lahayestraat.
Het gebouw werd volledig vernieuwd en heringericht om er « Les 1001 bêtises »
in onder te brengen. Deze crèche opende z’n deuren op 3 december 2012 en
vangt kinderen op tussen 3 en 36 maanden in een kleurrijke en beveiligde
ruimte, met comfortabele speelruimtes, een kleine tuin en een buitenkoer.
Op termijn moet « Les 1001 bêtises » voor 30 nieuwe opvangplaatsen zorgen voor jonge kinderen in
Jette. De kinderopvang is een privé-structuur en heeft
een officiële goedkeuring aangevraagd bij “Kind en
Gezin”. Hierdoor zullen de ouders van een belastingsaftrek kunnen genieten voor de kosten die oplopen tot
600 euro per maand, maaltijden, was en activiteiten
inbegrepen.
« Les 1001 bêtises » is in twee secties onderverdeeld,
voor kinderen tussen 3 en 18 maanden en van 18 tot 36
maanden. Gediplomeerde en ervaren kinderverzorgsters zorgen voor de begeleiding. De crèche vangt de
kleintjes op tussen 7.30u en 18.30u en zorgt voor
Franstalige activiteiten, maar ook voor Nederlandstalige
spelletjes om de kinderen met de tweede landstaal vertrouwd te maken: liedjes, lezen, keukentje,…
Nederlandstalige kinderen zijn er dus welkom, maar de
kinderopvang blijft – zoals de naam al laat vermoeden –
in de eerste plaats een Franstalige crèche.
Les 1001 bêtises – Jules Lahayestraat 229 – 1090
Jette – www.les1001betises.com
Meer info: Ilham Oumazza – 0483.43.73.71 –
les1001betises@gmail.com

Het jonge kind, een
prioriteit in Jette
De gemeente Jette zet haar politiek verder
met het oog op een uitbreiding van de opvangplaatsen en –infrastructuur voor jonge kinderen. Na de opening van kinderopvang Laloco
en de renovatie van de crèche Koningin Fabiola
de afgelopen jaren, opende in september
jongstleden ook de kinderopvang l’Ylo Jardin
z’n deuren in de Tuinen van Jette. Tegenover
het Gemeentehuis op de Wemmelsesteenweg
wordt volop gewerkt aan bijkomende opvangruimtes. Momenteel telt Jette 6 gemeentelijke
opvangstructuren, een noodopvang, 10 privéstructuren erkend door « Kind en Gezin », 4 privé-crèches erkend door het ONE en 2 privéonthaalmoeders. Met de bevolkingsexplosie
van de jongste jaren in het achterhoofd, blijft de
opvang van het jonge kind meer dan ooit een
prioriteit voor de gemeente.
Voor meer details, kan u de brochure « Het
Jonge Kind en Gezin in Jette » downloaden
op de gemeentelijke website (www.jette.be)
of de brochure aanvragen bij de dienst het
Jonge Kind en Gezin – Wemmelsesteenweg
100 – 02.422.31.37.

Weg met de clichés bij het kiezen van speelgoed

Jongens spelen ook met poppen
Stofzuigers en keukens voor meisjes, superhelden en autootjes voor jongens, het is niet meer van
deze tijd. Er is een kleine revolutie aan de gang in de wereld van de speelgoedcatalogi. Voor het
eerst heeft een supermarktketen in Frankrijk besloten om bij de promotie van speelgoed alle
bestaande seksistische clichés overboord te gooien. En als wij dat nu ook eens zouden doen?
Terwijl we al meer dan 40 jaar vechten voor gelijke rechten voor
mannen en vrouwen, blijven bepaalde clichés hardnekkig standhouden
en worden ze achteloos doorgegeven van generatie op generatie. Sla
een speelgoedcatalogus open en daar heb je ze: poppen, huishoudspullen en parels in roze verpakking voor meisjes; auto’s, meccano’s en
gereedschap in blauwe verpakking voor jongens. Nochtans gaat elk type
speelgoed gepaard met een leerproces en specifieke vaardigheden.
Waarom zou het bizar moeten zijn om een jongen te zien spelen met een
pop? Als je goed kijkt, zie je dat hij op die manier scènes uit het dagelijkse leven herbeleeft of dat hij zo probeert om menselijke relaties te
begrijpen. Misschien is het voor hem een gelegenheid om een andere rol
dan die van kind op zich te nemen en zo zijn frustraties van de dag te
kanaliseren. En het meisje dat zich werfleider waant en grote bouwwerken neerpoot in de woonkamer, leert op die manier omgaan met ruimtelijk inzicht en nauwkeurig en zelfverzekerd te werk gaan.
Dus waarom geen schoon schip maken met die clichés en iedereen
de kans geven zijn of haar horizon maximaal te verbreden, alle kansen
in het leven te grijpen en misschien wel extra zelfkennis op te doen en
beter samen te leven met anderen.
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Les P’tits Os
Al meer dan 30 jaar heerlijk beentjes kluiven
Recht tegenover de Sint-Pieterskerk, op de hoek van het Kardinaal Mercierplein en
het doodlopend stukje Léon Theodorstraat, ligt “Les P’tits Os”, het restaurant dat vorig
jaar in alle luwte zijn 30e verjaardag vierde. Nu het plein dankzij de renovatiewerken
zijn grandeur van weleer teruggevonden heeft, denkt eigenaar Philippe Faes dat zijn
zaak in dit derde decennium wel eens een tweede leven tegemoet zou kunnen gaan.
Liefhebbers van gegrilde ribbetjes kunnen dus op hun twee oren slapen: er wachten hen
nog heerlijke tijden.

H

et fraaie pand waar nu “Les P’tits Os”
gevestigd is, bood achtereenvolgens onderdak aan “Hotel Belle Vue”, een kruidenierszaak en een café. In 1981 lieten Jean-Pierre Carré en
enkele van zijn vrienden er hun oog op vallen en
“Les P’tits Os” was een feit. Vanaf 1983 runt JeanPierre Carré het restaurant meer dat tien jaar in zijn
eentje, tot hij in 1994 zijn toenmalige kok en huidige
eigenaar Philippe Faes betrekt in het bestuur van de
zaak. In 1998 trekt de bezieler van “Les P’tits Os”
zich terug en laat ze de zaak in handen van Philippe
Faes en Philippe Vanderstadt. Sinds 2009 staat
Philippe Faes er alleen aan het hoofd van een 4-koppig enthousiast team.

Klanten uit de vier windstreken
Hij mag nu dan wel in Wemmel wonen, Philippe
Faes is een Jettenaar in hart en nieren. Hij is er geboren, liep er school, bracht er zijn scoutsjaren door, tot
hij er in 1991 op 27-jarige leeftijd achter de potten en pannen van "Les P'tits Os"
kwam te staan. De eerst tien bestaansjaren van het restaurant heeft hij misschien niet bewust meegemaakt, toch kan hij er honderduit over vertellen: "Les
P'tits Os was van bij het begin een schot in de roos. Het was één van de eerste
zaken in de wijde omgeving waar ribbetjes konden genuttigd worden." De klanten wisten dus al gauw wat voor vlees ze in de kuip hadden: kwaliteit, geserveerd
in een familiale, klantvriendelijke sfeer.

Geen wonder dat veel van hen al vlug habitués
werden. "En het zijn heus niet alleen Jettenaren die
de weg vinden naar "Les P'tits Os". Wij krijgen hier
zowel klanten uit Moeskroen en Namen als pakweg
uit Oostende over de vloer. Tijdens het autosalon op
de Heyzel zakken zelfs Parijzenaars af naar hier om
te genieten van een portie ribbetjes. Zelfs
Spanjaarden en Portugezen, die werken voor Artsen
Zonder Grenzen" hier vlakbij, komen hier geregeld
over de vloer."

Parking voor 200 auto's
Bij "Les P'tits Os" kan je van 18 uur 's avonds tot
2 uur 's morgens terecht voor een schotel ribbetjes of
een ander vleesgerecht (steak, lamsboutjes, brochetten, entrecôte, balletjes,...), allemaal schotels die je
trouwens ook kan afhalen, een dienst die de laatste
jaren enorm in de lift zit. Maar het restaurant heeft
ook nog een andere belangrijke troef: haar ligging.
Vlak tegenover de Sint-Pieterskerk aan het prachtige, heraangelegde Kardinaal
Mercierplein. Philippe Faes is trouwens zeer te spreken over de nieuwe look van
het plein: "Het zal de buurt ongetwijfeld een nieuwe dynamiek geven, en daar
kunnen de handelszaken alleen maar wel bij varen", zo stelt hij. "En er mogen
dan nogal wat parkeerplaatsen gesneuveld zijn bij de renovatie van het plein,
veel mensen vergeten dat op de parking achter het station plaats is voor niet
minder dan 200 auto's. Deze parking is trouwens makkelijk bereikbaar dankzij
de voetgangerstunnel onder de treinsporen."

Gerenoveerd plein

Veel mensen vergeten dat op de parking achter het station plaats is
voor niet minder dan 200 auto's. Deze parking is trouwens makkelijk bereikbaar dankzij de voetgangerstunnel onder de treinsporen.

Een grote zegen voor Les P'tits Os is het gerenoveerde plein dat in de zomer
heel wat hongerige zonnekloppers trekt. Maar ook op een prachtige voor- of
najaarsavond is het er gezellig toeven. En hoewel het restaurant te leiden had
onder de renovatiewerken, zijn ze nu tevreden met het eindresultaat. "Zeker bij
evenementen zoals de jaarmarkt of de paaskermis, is het hier voor het personeel
alle hens aan dek." En de bourgondische fijnproever in ons laat het zich allemaal welgevallen...
Les P’tits Os – Kardinaal Mercierplein 44 – 02.427.63.31 –
www.lespetitsos.be – e-mail: lespetitsos@skynet.be
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Grote wedstrijd Shopping Jette

Prachtige prijzen te winnen
voor wie in Jette winkelt
Naar goede gewoonte organiseert de handelaarsvereniging “Shopping Jette” tijdens de eindejaarsperiode opnieuw haar grote stempelwedstrijd, waarbij
voor maar liefst 10.000 euro aan waardebons te
winnen zijn. Wat moet u doen om mee te spelen?
Het volstaat om te winkelen bij de deelnemende
handelaars. Als u 10 stempels verzamelt, maakt u
kans op één van de vele mooie prijzen.
De vereniging “Shopping Jette” waarbij zowat 170 Jetse handelaars aangesloten zijn, organiseert opnieuw haar grote stempelwedstrijd van 1
december 2012 tot 31 januari 2013. Bij elke aankoop bij de deelnemende
handelaars krijgt u een stempel. Als u 10 stempels hebt, is uw kaart vol en
kan u één van de vele mooie prijzen winnen. Dit jaar kunnen de winnaars
opnieuw rekenen op 10.000 euro aan aankoopcheques, die ze bij de deelnemende Jetse handelaars kunnen inruilen tegen bijvoorbeeld een etentje,
een kappersbeurt, meubels, kledij,... De aankoopcheques gaan van 50 tot
2.000 euro.
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 tientallen
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.

Vrijstelling wekelijkse rustdagen 2013
De handelszaken zijn bij wet verplicht om een wekelijkse rustdag te hebben. Zoals elk jaar heeft het
College van Burgemeester en Schepenen ook nu weer beslist om deze handelaars bij bepaalde gelegenheden vrij te stellen van hun verplichte wekelijkse rustdag voor het jaar 2013. Hieronder volgt de lijst van de
vrijstellingen :

NIEUWE

HANDELSZAKEN IN

JETTE

Maandelijks stellen we in Jette Info de
nieuwe handelszaken voor die in Jette
de deuren openden en zij die van adres
veranderden. Dat laatste is het geval
voor Louis Delhaize en Tissu 200 die u
sinds kort op een nieuw adres vindt.

- van donderdag 3.1 tot woensdag 16.1.2013

Solden

- van zaterdag 9.2 tot vrijdag 15.2.2013

Valentijn

- van zaterdag 30.3 tot vrijdag 5.4.2013

Pasen

- van woensdag 8.5 tot dinsdag 14.5.2013

Moederdag

- van woensdag 5.6 tot dinsdag 11.6.2013

Vaderdag

- van maandag 1.7 tot zondag 14.7.2013

Koopjesperiode

- van vrijdag 23.8 tot dinsdag 27.8.2013

Jaarmarkt

- van dinsdag 29.10 tot maandag 4.11.2013

Allerheiligen/Halloween

Algemene voeding
Jetselaan 233

- van zaterdag 30.11 tot vrijdag 6.12.2013

Sinterklaas

Nieuw adres

- van zaterdag 7.12 tot dinsdag 31.12.2013

Eindejaarsfeesten

Tissu 2000 – SPRL Faid

Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette
of is uw zaak verhuist naar een ander adres en wil
u dit kenbaar maken via Jette Info? Laat het ons
weten via communicatie.1090@jette.irisnet.be.

Nieuw in Jette

Louis Delhaize

Gordijnen, overgordijnen & toebehoren
Leopold I-straat 442
Tel.: 02.425.68.90
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Jette, een bruisende gemeente

14 tot 30 december 2012: Jette on Ice 5

Schaatsplezier
op het Kardinaal Mercierplein

Van 14 tot 30 december kan u opnieuw in Jette terecht voor
schaatsplezier op de grote ijspiste. Opgelet: deze ijspiste staat dit jaar
voor het eerst op het Kardinaal Mercierplein. Voor een half uur schaatspret betaalt u 4 euro, huur van de schaatsen inbegrepen.
Op 14, 15 en 16 december kan u op het Kardinaal Mercierplein eveneens terecht voor de Kerstmarkt.

Pret voor het hele gezin
Tijdens de eindejaarsperiode kan u op het Kardinaal Mercierplein opnieuw met
het hele gezin terecht voor schaatsplezier op de grote ijspiste. Op de grote ijspiste
van zowat 300 m2, met echt ijs, zal jong en oud zijn schaatstalent kunnen tonen.

Jette on Ice 5
Van 14 tot 30 december 2012
op het Kardinaal Mercierplein
4 euro voor een half uur,
huur schaatsen inbegrepen

De feestelijke opening vindt plaats op vrijdag 14 december om 19u. De schaatsclub Heuvelkouter uit Liedekerke geeft een schaatsvoorstelling en de tirolergroep
Grimberger Spatzen zorgt voor animatie. Om 20u kan iedereen dan de piste op
om zijn beste schaatskunstjes te tonen. U kan ter plaatse schaatsen huren, ook voor de kinderen.
EEN ORGANISATIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN, OP INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN ECONOMISCH
LEVEN EN ANIMATIES BERNARD LACROIX EN DE VZW HANDEL EN JAARLIJKSE JETSE MARKT, IN SAMENWERKING MET DE
HANDELAARSVERENIGING SHOPPING JETTE

Openingsdagen en -uren:
Vrijdag 14/12
Zaterdag 15/12
Zondag 16/12
Maandag 17/12
Dinsdag 18/12
Woensdag 19/12
Donderdag 20/12
Vrijdag 21/12

van 19u tot 22u
van 14u tot 20u
van 14u tot 19u
van 16u tot 20u
van 16u tot 20u
van 14u tot 20u
van 16u tot 20u
van 16u tot 20u

Zaterdag 22/12 van 14u tot 20u
Zondag 23/12
van 14u tot 20u
Maandag 24/12 van 14u tot 17u
Dinsdag 25/12 van 14u tot 20u
Woensdag 26/12 van 14u tot 20u
Donderdag 27/12 van 14u tot 20u
Vrijdag 28/12
van 14u tot 20u
Zaterdag 29/12 van 14u tot 20u
Zondag 30/12
van 14u tot 20u

Jette, een bruisende gemeente
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14 tot 16 december 2012

Gezellige kerstmarkt
Gedurende drie dagen, van 14 tot 16 december, zal het Kardinaal Mercierplein
volledig ondergedompeld worden in de kerstfeer, met de bijhorende Kerstmarkt,
in aanwezigheid van de Kerstman.
Naar goede gewoonte kan de innerlijke mens versterkt worden met jenever
en hamburgers maar ook met luxueuzere hapjes en drankjes. Zo zal er een
stand zijn met champagne en toastjes foie gras en kaviaar. In totaal staan er 20
chalets op de kerstmarkt, van Corsicaanse producten tot decoratieve kaarsen,
van Thaise schotels tot wintermutsen. Kom gerust eens langs om de gezellige
sfeer op te snuiven.
Als u de kerstmarkt bezoekt, kan u van de gelegenheid gebruik maken om
de schaatsen aan te binden en uw schaatskunstjes te tonen op de grote ijspiste.
Deze palmt het Kardinaal Mercierplein in van 14 tot 30 december.

Kerstmarkt
14, 15 en 16 december 2012
Kardinaal Mercierplein
EEN ORGANISATIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN, OP INITIATIEF
VAN SCHEPEN VAN ECONOMISCH LEVEN EN ANIMATIES BERNARD LACROIX EN DE VZW
HANDEL EN JAARLIJKSE JETSE MARKT, IN SAMENWERKING MET DE HANDELAARSVERENIGING SHOPPING JETTE

Kerstconcert
met Free Souffriau

Zaterdag 8 december 2011
om 19.30u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
Toegang: 10 euro

Sfeervolle feestverlichting
tijdens eindejaarsperiode
Zoals ieder jaar doet onze gemeente een bijzondere inspanning om de winkelwijken naar aanleiding van de eindejaarsfeesten sfeervol te verlichten. Tijdens de eindejaarsperiode zullen duizenden lampen schitteren in de straten van Jette.
Dankzij dit initiatief van de schepen van
Economisch leven en Animatie Bernard Lacroix,
kunnen de klanten van de Jetse winkels opnieuw
hun eindejaarsinkopen doen in een hartelijke
sfeer. De feestverlichting zal schijnen op het
Koningin Astridplein, het Kardinaal Mercierplein,
de Lakenselaan (tussen de Jetsesteenweg en de
Jetselaan), de Léon Théodorstraat, de Pierre
Timmermans- en de Leopold I-straat, het Philippe
Werrieplein, in de OLV van Lourdeswijk, in de
Henri Werrie- en Ferdinand Lenoirstraat, de
Jetselaan (tussen de Vlamingen- en de
St.Legrellestraat), op het kruispunt Carton de
Wiart/Brousint, aan het Gemeentehuis en op het
Jean-Louis Thysplein.
Op het Kardinaal Mercierplein zullen alle
bomen verlicht worden en op het Koningin
Astridplein en op het Jean-Louis Thysplein komt
er een lichtkerstboom. Leve de feesten!

Op zaterdag 8 december 2012
vormt de Sint-Pieterskerk het unieke
kader voor een ongetwijfeld al even
uniek kerstconcert met Free
Souffriau. Deze veelzijdige artieste
zal er niet aantreden als superheldin
Mega Mindy of musicalster, maar
gewoon als straffe zangeres.
In alles wat Free Souffriau aanpakt zit passie. Wie
haar bezig ziet en hoort, kan niet naast het spelplezier kijken waarmee de zangeres op het podium
staat. Voor dit kerstconcert kiest ze uit haar mooiste
liedjes. U krijgt een greep uit haar eigen repertoire te
horen, vorig jaar nog verschenen op de cd ‘Gewoon
Free’. Daarnaast zingt Free haar lievelingscovers.
Dit kerstconcert is een initiatief van Schepen van
Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw en laat
gerenommeerde Vlaamse artiesten verrassend uit de
hoek komen. Denk maar aan Luc Steeno vorig jaar
en voorgaande edities met Christoff & Lindsay en de
onvergetelijke Barbara Dex. Dit jaar zal Free
Souffriau bewijzen dat ook zij zeker een plaats in dat
rijtje verdient. Voeg daarbij nog het prachtige decor
van de Sint-Pieterskerk en het wordt een kerstconcert om nooit meer te vergeten.
Tickets voor dit kerstconcert kunnen nu al besteld
worden. U kan er dus maar beter snel bij zijn.

Voorverkoop: Dienst
Nederlandstalige Cultuur
– 02.423.13.73
– cultuur@jette.irisnet.be
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Natuurproject op de kinderboerderij
Vanaf 9 januari 2013 start de kinderboerderij
met een nieuw natuurproject.
Dit project voor Nederlandstalige kinderen van 7 tot 12 jaar loopt tot 29
mei en vindt telkens plaats op woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 16 uur. Op
het programma staan tal van activiteiten zoals: gerecycleerd papier persen,
vogelhuisjes knutselen, paardenbloemengelei maken,…
Heb je zin om mee te doen, schrijf je dan snel in per e-mail op kinderboerderijjette@yahoo.fr.
De plaatsen zijn beperkt. Prijs: 135 euro 17 woensdagen)

KINDERSTAGES TIJDENS DE KERSTVAKANTIE
De

Binnenkort komt de Kerstvakantie eraan. Misschien zoekt u wel een leuke
kinderstage in de buurt. Wij geven u alvast enkele leuke ideetjes.

Kinderboerderij van Jette
Ontdek de natuur

Chippink
Creativiteit en verbeelding

IBO De Puzzel
Creatief en sportief

Stage van 3 dagen voor kinderen tussen 4 en 6
jaar. Op jonge leeftijd leren de stadskinderen de
dieren en het boerderijleven kennen. Ideaal voor de
kleintjes die de natuur willen ontdekken.

De creatieve workshops laten de kinderen hun
verbeelding gebruiken en zorgen voor een initiatie
in het Frans en/of het Nederlands. Schilderen, fotomontages, knutselen met recyclagemateriaal, lezen,
spelletjes en muziek staan op het programma.

Kinderen tussen 2,5 en 12 jaar kunnen terecht bij
IBO De Puzzel voor toffe stages met een gevarieerd
aanbod. De dagen worden gevuld met creatieve en
sportieve activiteiten en leuke spelletjes. Daarnaast
wordt er ook eenmaal per week een uitstap voorzien.

Van 2 tot 4 januari 2013
Prijs : 45 euro + 5 euro bijdrage (1 x per gezin)
Info en inschrijvingen : 0489.67.69.32
Kinderboerderij van Jette – Kleine SintAnnastraat 172 in Jette

Van 24 tot 30 december 2012 (uitgezonderd 25.12
(feestdag)), van 8u tot 17.30u
Van 31 december 2012 tot 6 januari 2013 (uitgezonderd 1.1 (feestdag)), van 8u tot 17.30u.
Prijs: 99 euro per week voor de Jettenaren, 139
euro voor de niet-Jettenaren.
Info en inschrijvingen: www.chippink.com of
hello@chippink.com – 02.888.63.02
vzw Chippink - Carton de Wiartlaan 74 in Jette
(metro Belgica - Simonis)

Op woensdag, donderdag en vrijdag van de
Kerstvakantie - 26, 27 en 28 december en 2, 3 en 4
januari, telkens van 7u tot 18.30u. 10 euro per dag
(sociaal tarief 5 euro), vanaf het tweede kind uit
hetzelfde gezin 25% korting.
U komt best persoonlijk langs en de inschrijving
geldt vanaf de betaling. Inschrijvingen:
IBO De Puzzel – Léon Theodorstraat 163 –
02.427.09.44 - depuzzel@vdkomma.be

Onderwijs
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Uw kind(eren) inschrijven
in een Nederlandstalige school in Jette?

Ga dan naar www.inschrijveninbrussel.be
Herinnert u zich nog de taferelen toen men voorheen z’n kinderen wou
inschrijven in de scholen? Op vele plaatsen kampeerden de ouders, vaak
dagen vooraf, voor de schoolpoort om toch maar een plaatsje te
bemachtigen voor hun oogappel. Nu is er echter een einde gemaakt aan
deze achterhaalde werkwijze. De inschrijvingen gebeuren voortaan via de
website www.inschrijveninbrussel.be.

De inschrijvingen in de Brusselse en dus ook Jetse
basisscholen verlopen in stappen en op verschillende
tijdstippen. Eerst en vooral moet u weten dat er een
belangrijk verschil is tussen het aanmelden (op de
website) en de inschrijving (in de school). Vanaf 7
januari 8u tot en met 1 februari 20u moet u zich aanmelden via de website www.inschrijveninbrussel.be.
U kan uw kind best aanmelden voor verschillende
scholen dan heeft uw kind meer kans op een plaats.
Tijdens de maand februari worden alle aanvragen
geanalyseerd via een rangordemotor. De plaatsen
worden toegewezen aan de hand van verscheidene
criteria. Heeft het kind reeds broers of zussen op de
school? Is het de zoon of dochter van een personeelslid? Behoort het kind tot een voorrangsgroep?

Verdeling volgens vaste percentages
De verdeling van de beschikbare plaatsen
gebeurt volgens vaste percentages.
Er is een voorrangspercentage van 55% voor
leerlingen waarvan minstens één ouder het
Nederlands in voldoende mate machtig is. Qua
Gelijke OnderwijsKansen (GOK) wordt de leerlingengroep opgedeeld in 35% GOK en 65% niet-

GOK. De leerlingen die in de GOK-groep horen
zijn kinderen waarvan de ouders behoren tot de
trekkende bevolking, thuisloze kinderen, kinderen
waarvan de moeder niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad
van het secundair onderwijs of van een daarmee
gelijkwaardig studiebewijs en kinderen waar het
gezin een schooltoelage heeft ontvangen voor het
schooljaar 2012-2013. Bij overcapaciteit wordt er
vervolgens rekening gehouden met de afstand tot de
school. Deze afstand wordt berekend van het domiciliëringsadres of van het werkadres.
Begin van de maand maart ontvangt u dan een
informatiebrief of e-mail met alle informatie over de
inschrijving van uw kind. U heeft dan tot 29 maart de
tijd om uw kind in de school in te schrijven. Dit
gebeurt ter plaatse. Krijgt u het bericht dat er geen
plaats is voor uw kind in de school? Dan is het
belangrijk dat u in de school een weigeringsdocument
ophaalt. Dit document zorgt ervoor dat uw aanmelding geregistreerd wordt en dat u op een wachtlijst
komt te staan. Indien u het weigeringsdocument niet
ophaalt, wordt de aanmelding geannuleerd.
Dit nieuwe systeem is moderner en efficiënter
dan het oude systeem waarbij wie eerst kwam eerst
ingeschreven was. Het biedt echter geen oplossing
voor het capaciteitsprobleem in het Brussels onder-

wijs. De kans bestaat dat u uw kind niet zal kunnen
inschrijven in de school van uw keuze.
Wat als u geen internet heeft? Her en der in
Brussel helpen organisaties u bij uw aanmelding. In
Jette kan u terecht bij Intervalle Jette, de Smet de
Naeyerlaan 196. Maak vooraf wel eerst een afspraak
op 02.420.77.50.
Meer info: www.inschrijveninbrussel.be

Enkele tips
• U kan uw kind best voor minimaal 5 scholen
aanmelden, dan heeft u meer kans op een school
van uw keuze.
• Schrijf alle kinderen van geboortejaar 2011
in, ook de kinderen die pas naar school gaan vanaf 1 september 2014.
• Gaat uw kind nu naar de kleuterschool en
volgend schooljaar naar het eerste leerjaar in
dezelfde school? Soms moet u opnieuw inschrijven. Informeer in de school.
• Gaat uw kind volgend schooljaar naar het
buitengewoon basisonderwijs? U moet uw kind
niet aanmelden, maar direct inschrijven in de
school. Contacteer de school.
• Maak kennis met de basisscholen in de buurt
via www.samennaarschoolindebuurt.be (zie artikel hieronder)

Samen naar School in de Buurt

Terugkomavond voor de ouders
Via het project ‘Samen naar School in de Buurt’ leren ouders van schoolgaande kinderen de
buurtsscholen en elkaar kennen. Tijdens december en januari vinden de terugkomavonden plaats,
waarop de ouders terugblikken op de schoolbezoeken en hun voorkeuren naast elkaar leggen.
Veel jonge ouders zijn op zoek naar een school in Brussel. Ze aarzelen om
hun kinderen in te schrijven in een buurtschool die ze niet kennen, ook al biedt
deze school kwaliteitsvol onderwijs. Dankzij het project ‘Samen naar School in
de Buurt’ kunnen ouders deze buurtscholen leren kennen en ontmoeten ze
andere ouders met interesse voor dezelfde school. Bovendien wordt de schoolpopulatie op deze manier een weerspiegeling van de buurt en ontstaat een sociale, talige en culturele mix. In Jette nemen 6 basisscholen deel aan dit project:
Heilig Hartschool, Poelbos, Sint-Michielsschool,
Sint-Pieters-college (2 vestigingen), Van Asbroeck
(2 vestigingen) en Vande Borne (4 vestigingen).
De openschooldagen, die plaatsvonden tijdens
november en begin december, gaven ouders de
mogelijkheid om samen de buurtscholen te bezoeken tijdens de lesuren. Ouders konden op een ongedwongen manier het dagelijkse klasgebeuren meemaken en kennis maken met de schoolwerking en

het pedagogisch project.
Ouders komen vervolgens nog eens samen op een terugkomavond. Ze blikken terug op hun bezoek aan de scholen en vergelijken hun voorkeuren met de
andere ouders. Zo ontmoeten ze meteen ook ouders met interesse in dezelfde
buurtschool en merken ze dat ze niet de enigen zijn die een buurtschool overwegen. Dit helpt hen om ook effectief te kiezen voor een school in de buurt.
Bovendien krijgen ouders informatie over de
inschrijvingsprocedure.
De terugkomavond voor Jette, met informative
over de aanmeldingsprocedure, vindt plaats op
maandag 17 december 2012 om 19u in het gemeenschapscentrum Nekkersdal – Bockstaellaan 107 –
1020 Laken.
Meer info:
www.inschrijveninbrussel.be
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Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
In december heeft de Jetse Academie Muziek – Woord – Dans nog een mooie activiteit op het programma. Een
avond vol heerlijke muziek, gebracht door de jonge talentjes van de academie. En om het jaar feestelijk af te sluiten is
er op 20 december het kerstconcert.

Kerstconcert
Donderdag 20
december 2012
om 19.30u
Heilige Clarakerk – De Heynlaan

Jetse Academie
Muziek – Woord – Dans
Wilgstraat 1 - 1090 Jette
Tel.: 02.426.72.94 - Fax: 02.426.25.84
e-mail: secretariaat@jetseacademie.be
www.jetseacademie.be

Expo Curcuma

Creativiteit en vrijheid
in de Abdij
De tweede helft van november palmde Atelier Curcuma de Abdij van Dieleghem in met een mooie expo.
Atelier Curcuma in de Pannenhuisstraat vormt een unieke plek in onze gemeente, waar creativiteit en vrijheid
heerst.
Dit gevoel van creativiteit en vrijheid
werd perfect overgebracht naar de tentoonstelling in de Abdij. 17 van hun
favoriete kunstenaars stelden hun
mooiste werk voor, van schilderijen tot
sculpturen, van juwelen en foto’s tot
zelfs hoeden. Dit alles onder de leiding
van Tinou, de beminnelijke kunstenares
en drijvende kracht achter Curcuma.
Op de vernissage zorgde Vévé & The
Jam Pack voor de nodige sfeer. Vévé,
Belg met Haïtiaanse roots, bracht
begeesterende muziek met een mix aan
culturen die z’n identiteit vormen.
Info:
02.423.13.73
–
cultuur@jette.irisnet.be – http://curcuma.over-blog.fr

Cultuur
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23 december 2012

VIVA!opera, de mooiste aria’s
uit beroemde opera’s
Op zondag 23 december begeven alle muziekliefhebbers zich opnieuw naar de Abdij van
Dieleghem voor een nieuw concert in het kader van Klassiek in de Abdij 2012-2013. VIVA!opera
brengt er de mooiste aria’s uit beroemde opera’s. Een unieke gelegenheid om operamuziek te
beleven die zowel de absolute melomaan als een onervaren publiek aanspreekt.

Klassiek in de Abdij:
VIVA!opera

Drie internationaal gerenommeerde operasolisten zingen op een gedreven, ongedwongen manier pittige aria’s uit opera’s van grote operacomponisten: Les pêcheurs de perles van
Georges Bizet, Il barbiere di Siviglia
van Gioacchino Rossini , L'elisir d'amore van Gaetano Donizetti en La
Traviata van Guiseppe Verdi.

23 december 2012 om 11u
(met kinderopvang
en aperitief)
Abdij van Dielegem
– Tiebackxstraat 14 – 1090 Jette
Info en reservatie:
cultuur@jette.irisnet.be
- 02.423.13.73

Trio bariton, sopraan
en tenor
De bariton Nabil Suliman was in
2006 laureaat op het Concours
International de Chant, Toulouse.
Intussen trad hij reeds op in Nederland, Frankrijk,
Griekenland, Canada en Japan. Bij zowel de
Vlaamse Opera als in de Munt vertolkte hij reeds
mooie rollen. Hij werkte ook mee aan de opname
van Fedora met Plácido Domingo.
De sopraan Anne Maistriau behaalde de Prix
Spécial op het Concours International Francisco
Viñas 2006 en le prix du Jeune Espoir op het
Concours des Jeunes Stars Lyriques du Médoc 2008.
Ze werkte met diverse ensembles en orkesten, zong
haar eerste concerten in 2003 en maakte in 2008
haar debuut in de opera, als Zerlina in Don
Giovanni van Mozart. Sindsdien heeft ze ondermeer

Tickets: 10 euro / 5 euro -12 jaar,
+65 jaar, Muziekacademie

De concerten van Klassiek in de Abdij sluiten 2012 af met VIVA!opera,
maar hervatten vanaf februari 2013
EEN

gezongen in de Vlaamse Opera en l’Opéra de Metz.
In oktober zong ze nog in de Munt in Lulu van
Alban Berg.
De tenor Stefan Cifolelli won de prijs Carbonelle
tijdens de Elisabethwedstrijd 2011. In datzelfde jaar
sloot hij zich aan bij de operastudio van de Munt.
Sindsdien nam hij succesvol deel aan verscheidene
producties van de Munt en buitenlandse operahuizen.

Oproep kunstenaars voor Artiestenparcours

Start inschrijvingen editie 2013
Op 20 en 21 april 2013 organiseren het
gemeentebestuur van Jette, het gemeenschapscentrum Essegem en Le Centre culturel
de Jette, met steun van het College van
Burgemeester en Schepenen, de achtste editie van het Jetse Artiestenparcours d’Artistes.
De voorbije edities waren telkens een groot succes, met honderden deelnemende kunstenaars. Als u wil deelnemen aan de
editie 2013, moet u zich inschrijven vóór 15 december 2012.
Ook kunstliefhebbers die tijdens het weekend in hun huis, atelier, garage... een kunstenaar of een artiest willen ontvangen, kunnen zich melden.
Voor alle info en inschrijvingen kan u mailen naar info@apajette.be. De personen die geen internettoegang hebben,
kunnen terecht bij de dienst Cultuur van de gemeente Jette,
Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - 02.423.13.73.

ORGANISATIE

VAN

HET

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN JETTE, DE
SCHEPENEN VAN BI-CULTURELE
ACTIVITEITEN , MET DE STEUN VAN
GC ESSEGEM EN CENTRE
ARMILLAIRE
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8 december 2012

Indische avond bij Ploef
PLOEF! PLus On Est de Fous... sluit het jaar af
in warme Indische ambiance. Op zaterdag
8 december 2012 vindt er een Indische avond
plaats met een filmvoorstelling, een Indische
maaltijd en een concert.
De avond start om 15u met de Keralese Film
Swapnakkoodu (Dream House), een typisch melodrama
uit Kerala voor groot publiek. U kan genieten van
de originele versie in Malayalam met Engelse ondertitels.
Om 18u wordt er een Indische maaltijd geserveerd
(reservatie gewenst). De avond wordt om 19u afgesloten
met een Dhrupad-concert. De groep combineert klassieke
Indische zang met percussiebegeleiding. De zangeres
Marianne Svasek zal tijdens dit weekend ook lessen klassieke
Indische zang geven (privé of in groep) en op regelmatige basis
vanaf 10 februari 2013.

Indische avond
bij Ploef
8 december 2012
Bonaventurestraat 100

Opgelet! PLOEF ! Sluit haar
deuren tussen 10 december en 10
februari 2013. Ze blijven enkel
bereikbaar via mail.

Info en tickets:
02.476.98.07
- ploefplus@gmail.com

Expo Atelier 340 Muzeum

Sterrenbeelden
als inspiratie
Een schitterende sterrenhemel lokt vaak gevoelens uit. Schoonheid, nietigheid, tijdloosheid,…
Ook voor kunstenaars kunnen een sterrenhemel en sterrenbeelden een inspiratiebron vormen.
Atelier 340 Muzeum verzamelde vijftien internationale kunstenaars die hun werk voorstellen
dat hun band met de sterrenbeelden uitbeeldt.
Confrontatie met de oneindigheid
Door de geschiedenis heen hebben kunstenaars
vaak hun blik naar de nachtelijke hemel gericht. En
meer dan een eenvoudige inspiratiebron voor een
esthetisch gegeven, veroorzaakt de hemel een
gedachtenstroom over de plaats van de mens in het
universum. Als een kunstenaar met zijn creatie de
confrontatie aangaat met de oneindigheid wordt hij
meteen ook een boodschapper van het pijnlijke
bewustzijn van de eindigheid van de mensheid. Van
het romantische filosoferen over het onpeilbare van
de natuur in de 18de eeuw, langs de sterrennacht van
Van Gogh tot de meer recente constellaties van

Kandinsky en Miro, was de kosmos vaak een alibi
voor een kunstzinnig onderzoek. Sterrenbeelden
kregen door de geschiedenis heen diverse betekenissen, als instrument voor onze gedachten, niet enkel
over de kosmos maar ook over de vele potentiële
verbanden die we leggen tussen verschillende elementen; het lichaam, materie, vormen, objecten...
Met hun diverse kunstwerken tonen deze kunstenaars een rijk gamma aan intellectuele en plastische
impulsen die sterren kunnen uitlokken.
De deelnemende kunstenaars: Laurette
ATRUX-TALLAU - Marco BAGNOLI - Marcus
BERING - Christian BURDA -Sergey DE

ROCAMBOLE - Laurence DERVAUX - Lionel
ESTEVE - Sylvain LE GUEN - Charles LOPEZ Pierre RADISIC - David ROUX-FOUILLET Julien SALAUD - Vladimir SKODA - Emmanuelle
VILLARD - Yves ZURSTRASSEN

Expo Atelier 340
Nog tot 3 februari 2013
de Rivierendreef 340
Tentoonstelling geopend van dinsdag tot zondag en
feestdagen van 14 tot 19 uur.
Inkomprijs: 7 euro / Groepen (minimaal 10 personen): 5 euro / Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1 euro

Cultuur
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15 december 2012

Eindejaarsuitlening in de bib van Jette
Zaterdagnamiddag 15 december vindt in de
Nederlandstalige bibliotheek opnieuw de traditionele eindejaarsuitlening plaats.
Met deze feestelijke namiddag wil de bib haar leners
bedanken voor hun vertrouwen en hen een voorspoedig
Nieuwjaar toewensen.
Tijdens de eindejaarsuitlening is er niet alleen een drankje met hapjes voor elke bezoeker maar er wordt ook verhalen voor volwassenen verteld. Professioneel vertelster
Veerle Ernalsteen brengt twee verhalen voor volwassenen:
“Het Kerstbestand in de Groote Oorlog” en “Koning
Kobus en de draak”.

Eindejaarsuitlening bibliotheek
15 december 2012 van 14u tot 16u
Volwassenenafdeling bib
Verhalen van Veerle Ernalsteen om 15u
Kardinaal Mercierplein 6
Toegang: gratis
Meer info: 02.427.76.07 of www.jette.bibliotheek.be
EEN ORGANISATIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
SCHEPENEN VAN JETTE OP INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
EN

Het nieuwe jaar goed starten met GC Essegem
Vanaf 4 jaar

Workshop Make Your Shirt

27 januari 2012

In GC Essegem loopt momenteel
de workshop Make Your Shirt. Door
het grote succes zal deze workshop
begin volgend jaar wellicht herhaald
worden.

Uit de Veren en Nieuwjaarsreceptie
Ontbijttheater Charlieston
Door Circus Krak!

Nog nooit een stikmachine van
dichtbij gezien? In een reeks van vier
lessen helpen verschillende generaties
mekaar om hun eigen t-shirt te maken
via het project Kleurevent in GC
Essegem. Jong en minder jong kunnen zo op een fijne manier van
mekaar wat leren. Van het patroon tekenen tot het
in elkaar stikken van de stoffen en decoreren: alles
passeert de revue. Met enkel blije gezichten tot
gevolg!

Eindejaarsverlof
Essegem knijpt er even tussenuit tijdens de
kerstvakantie. Vanaf maandag 24 december tot en
met zondag 6 januari zijn we gesloten. Vanaf maandag 7 januari staan we weer voor u paraat! Alvast
heerlijke feestdagen toegewenst!
Jaren ‘30. Het kleine, charmante Circus Krak! is
op tournee met hun circustent en hun woonwagen.
De wereldberoemde danseres Charlie maakt zich
klaar voor haar volgende voorstelling. Haar hulpje
Ston slaagt er echter keer op keer in om haar act te
verstoren. Bovendien ontdekt Ston een wel heel
bijzonder ei en dat wil hij kost wat kost uitbroeden.
Deze charmante, woordeloze voorstelling gaat
over samenwerken en hoe moeilijk dit soms kan
zijn, over wat er gebeurt als er iemand liever solo
gaat, over vriendschap en delen.
In samenwerking met Aanbod Podium Reserveren voor het ontbijt is aangewezen:
02.427.80.39 of essegem@vgc.be – 4/9,5 euro
Ontbijttheater Charlieston
Door Circus Krak!
Zondag 27 januari 2012 in GC Essegem
Ontbijt vanaf 8u30 – Voorstelling om 11u
Na het ontbijttheater Uit de Veren bent u van
harte welkom om het nieuwe jaar feestelijk in te
zetten op de nieuwjaarsreceptie van het GC
Essegem vanaf 12 uur .

Rosie en Moussa, de brief van papa
't ARSENAAL
Muziektheater in het hartje van Brussel
Rosie is met haar moeder verhuisd naar de
andere kant van de stad. In het nieuwe appartementsgebouw waar ze gaat wonen, leert ze Moussa
kennen. Waar haar papa is, weet Rosie niet. Iedere
keer ze er met mama over wil praten, krijgt ze een
grote 'zucht' als antwoord. Tot Rosie op een dag
telefoon krijgt, en dan een brief. Papa is helemaal
niet in een ander land. Hij woont een eind verderop in de stad. En Rosie mag op bezoek komen!
Samen met haar vriend Moussa trekt ze erop uit.
Rosie en Moussa, de brief van papa - 't ARSENAAL
Op woensdag 9 januari 2013 om 14.30u in
Studio Bozar - Ravensteinstraat 23 - 1000 Brussel
Tickets en reservatie: 02.507.82.00 (box office
bozar) - http://www.bozar.be - vanaf 7 jaar – 6 euro

Gemeenschapscentrum Essegem
Leopold I-straat 329 - 1090 Jette - 02.427.80.39 essegem@vgc.be - www.essegem.be - Facebook:
GC Essegem
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