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15 en 16 februari 2013
24u van Picorchamps

17 februari en 3 maart 2013
Klassiek in de Abdij

Klaar voor
een bruisend 2013?
nr 205
2013 is van start gegaan en intussen hebben we de feestelijkheden
achter de rug. Tijd om met volle
energie het nieuwe jaar aan te vatten.
U ontdekt in deze krant alvast tal
van initiatieven en activiteiten voor
de komende weken. Tentoonstellingen, klassieke concerten, lezingen, de paaseierenjacht, picorchamps,… Ook Gemeenschapscentrum Essegem, Centre Culturel
en Rayon Vert bieden weer een mooi
programma aan. Geniet ervan.

Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 11
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
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van de BGM

Een nieuw jaar
boordevol nieuwe energie

2013 heeft z’n intrede gedaan. Op 19 januari klonken we met de Jettenaren op het nieuwe jaar. Tijdens
de traditionele nieuwjaarsreceptie stelden we de
nieuwe bestuursploeg voor, die bestaat uit vertrouwde en nieuwe gezichten.

Woord

Met hernieuwde energie gaan we samen aan de slag om Jette verder te laten evolueren
tot een bruisende gemeente waar het gezellig wonen is. Maar hoewel het politiek bestuur en
het gemeentebestuur hierin een belangrijke rol spelen, denk bijvoorbeeld maar aan onderwijs, kinderopvang, openbare ruimte, etc., wordt de kwaliteit van onze samenleving ook mee
bepaald door de bewoners. En meer bepaald door gemotiveerde bewoners en organisaties
die, vaak op vrijwillige basis, voor een brede waaier aan activiteiten en initiatieven zorgen.

Als u deze Jette Info doorbladert, zal u ongetwijfeld enkele lovende initiatieven ontdekken die steunen op de onmisbare inzet van dergelijke, gemotiveerde vrijwilligers. De grote
paaseierenjacht, de 24u van picorchamps, de verdeling van duizenden paraplu’s tijdens
Valentijn, de mozaïektegels in de Esseghemwijk, de kledingbeurs,… Stuk voor stuk activiteiten die de band tussen de bewoners versterken en die onze samenleving een stuk warmer
maken in deze koude tijden. Langs deze weg wil ik deze mensen dan ook bedanken voor hun
inspanningen en hun inzet, die een wezenlijk verschil maken binnen onze gemeente.
Zelf doen we natuurlijk ook onze duit in het zakje. Zo staan er de komende weken
opnieuw verscheidene mooie culturele evenementen op de agenda. De tentoonstellingen in
de hall van het Gemeentehuis en in de Abdij, de optredens van de muziekacademies, de
klassevolle afspraak op zondag tijdens Klassiek in de Abdij,… Gecombineerd met het mooie
programma van de culturele centra, zorgen deze activiteiten ervoor dat u op cultureel vlak
ook op een boogscheut van uw voordeur aan uw trekken komt.

Hervé Doyen,
uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
Surf naar
www.jette.be
Uurrooster
gemeentediensten
HET GEMEENTEHUIS
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

Het College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

Hervé DOYEN,
Burgemeester

• Veiligheid en

Veiligheidscontract
• Coördinatie en
Algemene zaken
• Voogdij O.C.M.W.
• Wijkcontract
• Communicatie en
Informatie
 hdoyen@jette.irisnet.be
 02.423.12.19

Geoffrey LEPERS,
1ste Schepen

• Franstalig onderwijs
• Financiën
• Openbare reinheid
• Toerisme
• Informatica &

Nieuwe technologieën
• Oudstrijders
• Vervoer
 glepers@jette.irisnet.be
 02.423.12.34

Bernard
VAN NUFFEL,
2de Schepen

• Openbare ruimte
• Gemeentelijk patrimonium
• Energiebeheer (URE,
PLAGE, …)
 bvannuffel@jette.irisnet.be
 02.423.12.08

Benoît GOSSELIN,
3de Schepen

• Preventie
• Sport
• Buitenschoolse activiteiten en Kids’ Holidays
• Personeel
• Bi-culturele infrastructuren
 bgosselin@jette.irisnet.be
 02.423.12.05

Claire
VANDEVIVERE,
4de Schepen

• Burgerlijke stand –
Demografie

• Sociale zaken
• Gelijke kansen –
Integratie – Mindervaliden

• Leefmilieu
• Kwaliteit van de dienstverlening aan de burger
 cvandevivere@jette.irisnet.be
 02.423.12.05
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Van op de banken van de gemeenteraad...
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de gemeentegebouwen of over de aanstelling
van een leerkracht in de gemeenteschool,… Dit zijn maar enkele voorbeelden van de bevoegdheden van de
gemeenteraad. Hieronder vindt u de belangrijkste punten van de gemeenteraad van 14 januari 2013.

Nieuwe raad van bestuur van het OCMW
Tijdens de eerste gemeenteraad van 2013 werd de raad van bestuur van het
OCMW verkozen. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn,
afgekort OCMW, staat als openbare dienst in voor de hulp aan kansarmen en
ouderen. Deze hulp gaat van informatie en advies tot schuldbemiddeling of materiële hulpverlening.
De leden van de raad van bestuur zijn : Brigitte De Pauw, David Lefebure,
Pascal Liebenguth, Yves Martens, Christian Materne, Mauricette Nsikungu,
Guy Opdebeeck, Patricia Rodrigues Da Costa, Christine Rouffin, Cyrille
Segers en Marie Vanden Avont. De nieuwe OCMW-Voorzitter wordt later verkozen onder de leden van de bestuursraad van het OCMW. De Voorzitter van
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt voorgedragen door en uit de
leden van de Raad. Deze voorzitter is hoofd van het OCMW, tekent alle uitgaande briefwisseling samen met de secretaris en leidt de vergaderingen.

Overeenkomst preventieprogramma
tegen schoolverzuim
Rond het preventieprogramma tegen schoolverzuim keurden de gemeenteraadsleden de overeenkomst goed met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze overeenkomst houdt ondermeer een subsidie in van 50.625 €. Met dit
geld organiseren de Franstalige gemeentelijke scholen activiteiten voor de leerlingen. Deze gaan van kookworkshops tot dansactvititeiten, van muziek- tot
schrijfateliers.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op
maandag 27 februari om 20u in het Raadhuis, Kardinaal
Mercierplein. Deze zal de begroting voor 2013 behandelen.
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.

Tot uw dienst
OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
Secretariaat: 02.422.46.11
Sociale dienst: 02.422.46.75

Sociale
Huisvestingsmaatschappij Jetse Haard
Paul LEROY,
5de Schepen

Bernard LACROIX,
6de Schepen

• Franstalige cultuur (inclu-

• Economisch leven en

sief Franstalige academie
en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Gezinnen en het Jonge
kind, Franstalige jeugd
• Gezondheid
• Stedenbouw
 pleroy@jette.irisnet.be
 02.423.12.03

Handel
• Animatie
• Werkgelegenheid
• Leegstaande gebouwen en
terreinen
• Erediensten
 blacroix@jette.irisnet.be
 02.423.12.03

Brigitte GOORIS,
7de Schepen

Christine GALLEZ,
8ste Schepen

• Nederlandstalige senioren

• Mobiliteit
• Woonklimaat / Huisvesting
• Duurzame ontwikkeling
• Agenda 21
• Noord/Zuid relaties

 bgooris@jette.irisnet.be
 02.423.12.34

 chgallez@jette.irisnet.be
 02.423.12.09

• Nederlandstalig onderwijs
• Nederlandstalige jeugd
• Nederlandstalige cultuur
en Nederlandstalige zaken

Het College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

Esseghem 3, Lahayestraat
282 - Tel. 02.478.38.35
(8.30u-12u/13.30u-17u)
Permanenties diensten
administratie, boekhouding
en sociale dienst:
maandag van 9u tot 12u en
dinsdag van 13.30u tot 16.30u

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
Tel: 02.421.70.90

Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap
Léon Theodorstraat 204
Tel: 02.421.65.00
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Jettenaren klinken op het nieuwe jaar
Op zaterdag 19 januari liep de Gemeentelijke Feestzaal vol
voor de grote nieuwjaarsreceptie. Er waren heel wat Jettenaren
op post voor deze jaarlijkse traditie.

De Jettenaren werden getrakteerd op een drankje en op een welkomstwoord
door de Burgemeester, die van de gelegenheid gebruik maakte om de nieuwe
politieke ploeg voor te stellen. De bewoners konden kennis maken met de mandatarissen die hun politieke ambt verder zetten, maar vooral ook met de verschillende nieuwe gezichten die de komende 6 jaren mee onze gemeente zullen
besturen. Daarnaast waren er enkele stands voorzien, waar ze allerlei informatie konden bekomen over het gemeentebestuur, het OCMW, de politie, het
Rode Kruis,... Tenslotte werd er door iedereen geklonken op het nieuwe jaar.
Foto’s: Met dank aan Georges Schuermans

Bike Experience
Gezocht: Brusselse automobilisten
zonder stedelijke fietservaring
Van 1 tot 31 maart kunnen de Brusselse automobilisten zich inschrijven voor de derde editie
van Bike Experience. Wie al langer zin heeft om de files achter zich te laten maar de fiets niet
durfde te nemen, krijgt nu de kans om over te stappen op de fiets onder begeleiding van een ervaren fietser. Tijdens de maand mei kunnen de deelnemers op een veilige manier de voordelen van
de fiets ontdekken.
Al vele jaren op rij stijgt het aantal
fietsers in het Brusselse Gewest.
Recente cijfers wijzen uit dat in het
woon-werkverkeer van de Brusselaars
de fiets stilaan richting 10% gaat.
Sommige potentiële fietsers hebben
echter een duwtje in de rug of een
beetje advies nodig om zich in het
Brusselse verkeer te wagen. Op initiatief van de Brusselse fietsorganisaties
(Pro Velo, GRACQ, Fietsersbond,
CyCLO, Les Ateliers de la rue Voot),
werd in 2010 Bike Experience in het
leven geroepen. Drie jaar laten blijft
de campagne een succesvolle organisatie.
De vorige edities van Bike
Experience waren een schot in de roos
en toonden aan dat er duidelijk
behoefte is aan dergelijke initiatieven.
Maar liefst 89 procent van de deelnemers bleef daarna wekelijks de fiets
gebruiken voor zijn woon-werkver-

keer. Als sensibiliseringsactie maakt
Bike Experience ook deel uit van het
Fietsplan 2010-2015 van de Brusselse
regering. Zo wordt Brussel stilaan een
fietsstad.

De files kunnen je rug op?
Neem de fiets!
Met de slogan ‘De files kunnen je
rug op? Neem de fiets!’ daagt Bike
Experience de Brusselse automobilisten dit jaar uit om begin mei de
wagen in te ruilen voor de fiets. Zo
kunnen zij ‘aan den lijve’ de voordelen
van de fiets ondervinden.
Een coach zal nuttige tips geven,
zullen veilige routes meegeven en op
gevaren wijzen. Aan de hand van deze
tips, kunnen de deelnemende
Brusselaars hun voertuig thuis laten
en opteren voor de fiets.
U ontvangt een 3-daagse begeleiding door een Brusselse fietser-coach;

een vorming stadsverkeer en een accesoirekit. De deelname is bovendien
gratis. En als u niet over een fiets
beschikt, lenen wij u graag een exemplaar.

Geïnteresseerd? Surf naar
www.bikeexperience.be en
schrijf u in voor 31 maart.

Samenleving
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Antenne Mercure sluit haar deuren
Samengevoegde manschappen voor meer efficiëntie
De politieantenne Mercure op de Liebrechtlaan 76 sloot op 1 januari 2013 haar deuren. Voor sommige
bewoners lijkt dit misschien een achteruitgang, maar voor de Jetse politie maakt deze verhuis het mogelijk
om meer personeel op het terrein te brengen.
De verantwoordelijken van de sectoren Mercure en Laarbeek en de wijkinspecteurs die gevestigd waren in de politieantenne Mercure vervoegen het commissariaat
op het Kardinaal Mercierplein in Jette.
Het verplaatste personeel behoudt natuurlijk dezelfde taken, maar deze reorganisatie van de ploegen maakt het mogelijk om dagelijks een extra patrouille op straat te
sturen. De antenne Mercure voorzag een permanentie van vier personen. De verhuis
maakt 2 personen vrij zodat deze op het terrein kunnen ingesteld kunnen worden. Dit
zal voor een verhoogde aanwezigheid zorgen in de Jetse wijken. In totaal zullen er
dagelijks 6 tot 8 agenten patrouilleren in de Jetse straten.

Online aangifte doen
Via policeonweb.belgium.be kunt u online klacht indienen die niet hoogdringend
zijn, in geval van een fietsdiefstal, bromfietsdiefstal, winkeldiefstal, diverse beschadigingen of graffiti.
policeonweb.belgium.be

Commissariaat Centrum Jette – Kardinaal Mercierplein 11 – 02.412.68.06 – secret.jette@zpz5340.be.
Noodnummer: 101.

Geef uw mening over het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan
Het openbaar onderzoek loopt tot 21 maart
Parkeren in Brussel is vandaag geen sinecure. De tarieven van de parkeerzones of
de voorwaarden om een bewonerskaart te krijgen, verschillen sterk van gemeente
tot gemeente. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de parkeerregels in de 19
Brusselse gemeenten vereenvoudigen en harmoniseren, via het Gewestelijk
Parkeerbeleidsplan. Tijdens het openbaar onderzoek kan u uw mening geven over
dit beleidsplan.
Op dit ogenblik loopt er een openbaar onderzoek om iedereen de kans te geven om het plan in te kijken en er zijn
of haar mening over te geven. U kan het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan raadplegen tot 21 maart 2013 bij de dienst
Grondgebiedbeheer (Stedenbouw) van de gemeente Jette en op www.mobielbrussel.be/parkeerbeleid. Tijdens het
openbaar onderzoek, kan u uw mening geven via mail of briefwisseling. Meer info over de modaliteiten vindt u op de
website van Mobiel Brussel.
Meer info : 0800.94.001 – mobielbrussel@mbhg.irisnet.be – www.mobielbrussel.be/parkeerbeleid

Werken openbare ruimte
De straten en voetpaden maken een belangrijk deel uit van uw leefomgeving. De gemeente voert op het vlak
van 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.

Decréestraat
Nieuwe waterleidingen
Vivaqua gaat nieuwe waterleidingen leggen in de Decréestraat. Vervolgens zullen er
nieuwe aansluitingen aangebracht worden naar de woningen.

Heraanleg Woestelaan
Een stand van zaken
De grote renovatie van de gewestelijke Woestelaan ging van start in mei 2012. De
MIVB verving de rails van tram 51. Midden februari zullen de nutsmaatschappijen van
start gaan. Nadien zal Mobiel Brussel de heraanleg aanvatten van de voetpaden en het
wegdek, ondermeer met de aanleg van een nieuwe parkeerzone, aanpassing van de
kruispunten, voorzieningen voor andersvaliden ter hoogte van de oversteekplaatsen,
fietspadaanduidingen en bomen. Deze heraanleg voorziet ook de volledige vernieuwing van de tramsite. De verlichting en de leidingen zullen buiten de trambedding
komen. De trambedding zal een groen karakter krijgen en de vernieuwde tramhaltes
zullen het comfort en de veiligheid verhogen voor de reizigers.
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CVO Meise Jette

13 talen op jouw niveau
en jouw snelheid

Kleurrijke
mozaïektegels voor
de Esseghemwijk
Maak uw eigen tegel
tijdens 5 workshops

In het Centrum voor Volwassenenonderwijs Meise-Jette kan je 13 talen leren:
Nederlands, Duits, Frans, Engels, Italiaans, Spaans, Portugees, Grieks, Russisch,
Pools, Chinees, Arabisch enVlaamse gebarentaal. Vanaf februari 2013 starten de
nieuwe modules.
Is Spanje jouw favoriete reisbestemming en zou je graag een woordje mee
kunnen praten? Heb je professionele Chinese contacten waarmee je moet kunnen communiceren? Zoek je een opleiding Vlaamse gebarentaal? Dit en veel
meer vind je in het CVO Meise Jette, waarvan de lessen ondermeer plaatsvinden in de Erasmushogeschool op de Laarbeeklaan en in het GC Essegem op de
Leopold I-straat. Je kan er bovendien zowel overdag als ’s avonds les volgen.
De nadruk ligt op de mondelinge communicatie. Er zijn ook cursussen waarin vooral de schrijfvaardigheden worden geoefend. Er zijn verschillende snelheden: 1x, 2x, 3x of 4x per week les. Alle cursussen worden modulair ingericht. De
nieuwe modules gaan van start in februari 2013 en je kan je hiervoor nu reeds
inschrijven.
In Meise kan je ook terecht voor cursussen informatica, digitale fotografie,
mode en personenzorg.

Tip
Als je je voor een taal wenst in te
schrijven kan je tijd besparen door je
voorkennis vooraf online te testen:
• surf naar Talen
• kies een taal
• kies 'test hier je niveau'
Als je een afdruk met je resultaat
meebrengt, zal de inschrijving sneller en vlotter verlopen.

Opleidingscheques
Met opleidingscheques van de VDAB betaal je slechts de helft van het
inschrijvingsgeld en het materiaal. De cheques gelden voor al de opleidingen
behalve mode, decoratie van de woning en de modules digitale fotografie.
Ideaal dus als u taal- of informaticalessen wil volgen.
Meer info : www.cvomj.be – 02.269.55.46 – info@cvomj.be
Inschrijvingen:
Maandag tot donderdag van 18u tot 20u, Laarbeeklaan 121

De voetpaden van de Esseghemwijk
krijgen binnenkort kleurrijke, surrealistische mozaïektegels. Tijdens dit project van het wijkcomité Magritte, in
samenwerking met het René Magritte
Museum en Art Mosaïco en met de
steun van de Bruocsella Prijs, maken
de bewoners van de wijk samen 80
mozaïektegels. Ook jij kan deelnemen
aan dit unieke project.
Tijdens de maand maart kan u deelnemen aan 5 workshops, op maandagof donderdagavond, om zo uw eigen
tegel te creëren. In de lente krijgen de
tegels een plekje in de wijk en worden
ze tentoongesteld tijdens het artiestenparcours. Het is dus nu of nooit.
Meer info:
http://ComiteDeQuartierMagritte.
blogspot.com - 02.428.26.26
comitemagritte@gmail.com

Kledingbeurs zomer-, sport- en zwangerschapskledij
Op 12 en 13 maart 2013
Heeft u teveel kledij in uw kasten? U bent in blijde verwachting? U wil starten met
sporten, zonder teveel geld uit te geven? Dan moet u zeker langskomen op de grote
kledingbeurs (0 tot 16 jaar), met zomer-, sport- en zwangerschapskledij en babymateriaal,
die op 12 en 13 maart georganiseerd wordt door Ligue des Familles.
Waar en hoe kan u uw kleren
afleveren?
• U kan uw kledij afleveren op maandag
11 maart van 15u tot 19u en op dinsdag
12 maar van 9u tot 17u, in de
Gemeentelijke Feestzaal, Kardinaal
Mercierplein 10 (1ste verdieping).
• U moet vooraf een afspraak maken
met mevrouw Deklerck, op nummer
02.427.22.42, op maandag 4 of dinsdag
5 maart tussen 19u en 20u.
• Bij het voorleggen van hun lidkaart,
kunnen de leden van de Ligue des
Familles 2x20 stuks afleveren (1 €/pakket).
• De niet-leden kunnen 1x20 stuks afle-

veren (4 €/pakket).
• Na de verkoop kan de niet-verkochte kledij opgehaald worden tussen 19u en 20u.

Meer info : ldf.jette@hotmail.com of
mevr. Deklerk : 02.427.22.42
(‘s avonds).

Als u zin heeft om kledij te kopen, kan
u langskomen op dinsdag 12 maart tussen
19u en 21u en op woensdag 13 maart van
9.30u tot 15u, in de Gemeentelijke
Feestzaal, Kardinaal Mercierplein 10
(1ste verdieping). De opbrengst van de
verkoop en de niet-opgehaalde niet-verkochte kledij zal geschonken worden aan
het goede doel.

Beurs zomer-, sport- en zwangerschapskledij en babymateriaal
Dinsdag 12 maart van 19u tot 21u
Woensdag 13 maart van 9.30u tot 15u
Gemeentelijke Feestzaal, Kardinaal
Mercierplein 10 (1ste verdieping) – ruime parking aan de achterzijde van het
station (kant Dupréstraat)
Aflevering kledij en materiaal: maandag 11 maart van 15u tot 19u en dinsdag 12 maart van 9u tot 17u (op
afspraak)

Samenleving
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Animators(trices) gezocht
voor Kids’ Holidays Jette
Vakantiespeelplein tijdens Paasen zomervakantie 2013
Kids’ Holidays vormt reeds jaren het coolste vakantiespeelplein in
Jette. In het prachtig groen kader van het Poelbosdomein. De kinderen brengen er een gedroomde vakantie door. Maar ook voor de animators vormt Kids’ Holidays een leuke ervaring.
Als je ouder bent dan 17 jaar, ervaring hebt als of een brevet van monitor, aarzel dan niet om je kandidatuur
te stellen. De ideale gelegenheid voor
een interessante vakantiejob met een
goede verdienste.
In het kader van deze vakantieactiviteiten voor kinderen tussen 3 en 12
jaar, is de gemeente op zoek naar animators(trices) om de kinderen op te

vangen gedurende de Paas- en zomervakantie. De gemeente biedt een interessante vergoeding, een dagelijkse
maaltijd (soep en broodje) en een
vieruurtje.
De uurlonen:
• Animator(trice) – leerkracht :
11,89 €/uur;
• Animator(trice) (gebrevetteerd)

met 1 jaar ervaring bij Kids’
Holidays : 10,81 €/uur;
• Animator(trice) (gebrevetteerd) :
10,27 €/uur;
• Animator(trice) (niet-gebrevetteerd) met één jaar ervaring bij Kids
Holidays : 8,11 €/uur;
• Animator(trice) (niet gebrevetteerd) : 7,57 €/uur.

Als je geïnteresseerd bent of je
wenst bijkomende inlichtingen,
neem dan contact op met de
gemeentelijke dienst Jeugd en
Sport – 02.423.12.93.
De nodige documenten voor de
animators zijn beschikbaar op de
site www.jette.be - doorklikken op
vrije tijd en Kids’ Holidays.

Actieve en creatieve vakantiestages
De krokusvakantie komt eraan. Als u voor uw oogappel op zoek bent naar een leuke, actieve
of creatieve vakantiestage, vindt u in het aanbod hieronder ongetwijfeld uw gading.
Kleuterweken
in GC Essegem

Dans- en Sportweek
in GC Essegem

Tijdens de kleuterweek ontdekken
de kleutertjes een nieuwe wereld,
experimenteren ze er op los en leren ze
een hoop nieuwe spelletjes! Er wordt
gewerkt met een weekthema waarrond
verhalen, knutselsessies en spelletjes
georganiseerd worden. Verwacht geen
gemakkelijke opvang, maar een week
waarin de bengeltjes bijleren, vriendjes
maken en hun creativiteit ontwikkelen. Voor slapertjes is er een dutkamer.

Speciaal voor kinderen geboren tussen 2001 en 2006 die de dansmicrobe te
pakken hebben, is er deze krokusvakantie weer de beroemde dans- en
sportweek! In de voormiddag gaan de
kinderen aan de slag met een ervaren
danser om hun ritme te testen en hippe ‘moves’ te leren. In de namiddag
ontdekken ze met de sportmonitoren
allerlei sportdisciplines. Binnen de
kortste keren perfect zullen ze kunnen
hiphoppen, jumpen en tecktoniken!

Van 11 tot 15 februari (vanaf 3 jaar)
Telkens van 9u tot 16u (opvang van
8u tot17u)
Meer info: GC Essegem - Leopold
I-straat 329 - www.essegem.be

De Kinderboerderij

Chippink

Tijdens de krokusvakantie organiseert de Kinderboerderij vakantiestages voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Er
wordt steeds rond een thema gewerkt,
terwijl de kinderen het leven op de
boerderij kunnen ontdekken, met de
ezel wandelen, deelnemen aan keukenateliers,…

Chippink organiseert vakantiestages voor kinderen die verzot zijn op
tekenen,
knutselen,
muziek,…
Kortom, creatieve stages voor de
kleintjes van 4 tot 12 jaar.

Van 11 tot 15 februari
Info en inschrijvingen:
0489.67.69.32

Van 11 tot 15 februari

Kinderboerderij van Jette –
Kleine Sint-Annastraat 172

Telkens van 9u tot 16u (opvang van
8u tot 17u)

IBO De Puzzel

Meer info: GC Essegem - Leopold
I-straat 329 - www.essegem.be

IBO
De
Puzzel
(Leon
Theodorstraat 163 – 1090 Jette) is een
door Kind en Gezin erkende organisatie voor buitenschoolse kinderopvang
voor Jetse kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Ook in de krokusvakantie is er opvang
voorzien. Knutselen, spelen, animatie,… Het staat allemaal op het programma.
Van 11 februari tot 15 februari
IBO De Puzzel
- Leon Theodorstraat 163
- Tel: 02 427 09 44
E-mail: depuzzel.komma@vdko.be
Inschrijving vooraf is verplicht.

Van 11 februari tot 15 februari
Van 8.30u tot 17u
(onthaal van 7.30u tot 17.30u)
Info en inschrijvingen : 02.888.63.02
info@chippink.com –
www.chippink.com
Chippink asbl –
Carton de Wiartlaan 74
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Reinheid

Het woord van de ombudsman

Samen in hetzelfde schuitje
De koude, ijzel en sneeuw hebben de gemeentelijke inspanningen op het vlak van openbare reinheid zeker
niet getemperd. De gemeentelijke bemanning verlaat de boot niet, maar om deze drijvende te houden moet
iedereen meewerken. Laat ons dus onze mouwen opstropen en samen werken voor eenzelfde doel.
Een van de gaten in onze boot is de beslissing van Net Brussel rond de afwisselende
ophaling van de gele en blauwe zakken. U
heeft ongetwijfeld de gevolgen vastgesteld in
de straat. Ondanks het feit dat de meeste
bewoners de tips op de zelfklevers van Net
Brussel opvolgden, waren er ook heel wat
bewoners die zich vergisten. Als sensibilisering besliste Net Brussel om de zakken die op
een fout moment buiten geplaatst werden niet
op te halen. Deze bleven dus 7 dagen lang op
de openbare weg staan, in het zicht van iedereen. En hoewel deze maatregel goed bedoeld
is, bestraft hij ook de mensen van goede wil.
Bovendien draagt dit zeker niet bij tot het uitzicht in de Jetse straten. Weet dat het gemeentereglement voorziet dat u uw niet opgehaalde zakken terug moet binnen nemen tot de
volgende ophaling. Doet u dit niet, dan riskeert u een gemeentetaks.
In het januarinummer van Jette Info vond
u voedertips voor vogels tijdens de winter.
Opgelet, zoals u kon lezen is het voederen

Afval

D

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

van duiven, meeuwen, eksters en kraaien
verboden en strafbaar door het algemeen
politiereglement. In een groene gemeente
zoals Jette, vinden de vogels voldoende
voedsel in de parken en de bossen. Het voedsel dat door de bewoners wordt geplaatst,
van broodresten tot granen of zelfs kippenbouten, zorgt echter voor een abnormale toename van de vogelpopulatie. Deze bevuilen
dan niet enkel de terrassen en de dakgoten,
maar verdrijven ook zeldzame vogelsoorten.
Het voedsel lokt bovendien schadelijke dieren zoals ratten, muizen of zelf vossen in
sommige wijken.
Als we het filosofisch bekijken, kunnen
we de stad als onderdeel zien van het leefmilieu en onze leefomgeving. De stad verdient
dus evenzeer onze aandacht. En hoe kan dit
beter gebeuren dan door een goed beheer
van de openbare ruimte, het afval, de dieren
(huisdieren en stadsdieren) en het respect
voor elkaar? Een goed verstaander heeft
maar een half woord nodig…

Glasbol Faes-Mirepoix weggehaald
De glasbol op de hoek van de Faesstraat en de de Lévis
Mirepoixlaan werd weggehaald en niet vervangen. De bewoners uit
deze wijk vinden een glasbol op de de Lévis Mirepoixlaan, ter hoogte
van de Van Helmontschool, of op de OLV van Lourdeslaan, achter
de kerk.

Geel of blauw?
De afwisselende ophaling van de gele en blauwe zakken werd
onlangs ingevoerd. Om u te helpen bij deze nieuwe regeling, bestaat
er nu een applicatie voor uw smartphone. De app toont de gebruiker
welke zak welke week buiten geplaatst moet worden.

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST. De ophaling van groenafval gebeurt voortaan
het hele jaar door. 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, 10 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief niet-Jetse particulieren:
15 €/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 februari 2013:
Kardinaal Mercierplein (politie) - van 17u tot 17.45u: maandag 11 februari
Woestelaan (OLV van Lourdes) - van 18u tot 18.45u : maandag 25 februari

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.

Duurzame ontwikkeling
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Duurzaam en ecologisch carnaval
Maak zelf de leukste kostuums voor uw kinderen
Carnaval wordt reeds meer dan 2000 jaar gevierd en is telkens weer een feestelijke periode voor jong en oud.
We geven u alvast enkele tips mee om carnaval duurzaam en ecologisch te maken. Het is helemaal niet nodig
om dure spullen aan te schaffen, met wat vindingrijkheid en recyclagemateriaal kan je ook leuke kostuums maken.

Carnavalkostuums
met recyclagemateriaal
Recyclagemateriaal is hip. Ook kunstenaars gebruiken steeds
vaker gerecycleerde materialen om kunstwerken te maken. Afval
wordt zo een gebruiksvoorwerp, onderworpen aan de verbeelding.
Hieronder vindt u enkele kostuumideetjes. Een gouden regel: laat
uw fantasie de vrije loop. Opgelet: de kleintjes kunnen helpen,
maar moeten steeds onder het toezicht staan van volwassenen.
Mocht u toch geen ideeën hebben of kampen met tijdsgebrek, vormen tweedehandskostuums een ecologisch alternatief.

Lieveheersbeestje- of
vlinderkostuum
1. Knip in karton een vorm
naar keuze en verf deze
met acrylverf
2. Knip versieringen uit
oude briefomslagen en
maak de voelsprieten
vast op een rekker
3. Maak het kostuum, net
zoals het harnas, vast met
rekkers rond de taille van
het kind

Ridderkostuum
1. Teken het harnas op een stuk karton
en knip het uit
2. Teken, eveneens op karton, twee cirkels en 2 vierkanten
3. Kleef het harnas, de cirkels en de vierkanten en bedek deze met gerecupereerde huishoudfolie (koffie- of koekjesverpakking,...)
4. Knip twee stukjes rekker, de lengte
moet overeenstemmen met de
afstand tussen de linkerschouder van
het kind en de rechterzijde
5. Maak deze rekkers achteraan het harnas vast door ze te kruisen
6. Maak de twee cirkels vast ter hoogte
van de schouders en de vierkanten ter
hoogte van de taille
7. Versier het harnas met vilt
8. Je kan op dezelfde wijze een zwaard
maken

Boekweitpannenkoeken
voor vette dinsdag

Koning en koningin van het woud
1. Knip uit een kartonnen bord met een cutter twee ovalen gaten
voor de ogen. Om de afstand tussen de ogen van het kind te
weten, kan je het bord eerst op het gezicht houden en de ogen
aanduiden met een potlood.
2. Met een perforator maak je een gaatje langs de zijkanten van het
masker, waar je een rekker kan doorhalen.
3. Versier het bord met bladeren en/of bloemen. Voor een optimaal
resultaat begin je best met de boord van het bord, vooraleer het
centrale gedeelte te decoreren.
Opgelet: kies niet voor te droge bladeren, aangezien deze erg
brokkelig zijn. Je kiest beter voor zachte bladeren.

Nog enkele ideetjes…
• Gebruik belletjesplastic om een jurk te maken
• Oude gordijnen zijn ideaal om kostuums te maken
• Om armbanden te maken, kan je lege wc-rolletjes met huishoudfolie bedekken
• Als je een feestje wil bouwen, kan je een klein metalen doosje of
een plastic fles vullen met gedroogde bonen
• De inhoud van de perforator vormt dan weer de ideale ecologische confetti

Ingrediënten voor 6 personen
500 g boekweitbloem, een snuifje zout, 50 g suiker
6 bio eieren, 1/2 liter biomelk, 1/2 liter appelsap,
100 g boter
Voorbereiding

Boekweit wordt ook wel zwarte tarwe genoemd
maar maakt geen deel uit van de graanfamilie. Het
bevat geen gluten en kent vele voordelen: rijk aan
proteïnen (12%), mineralen en vitamines B1, B2,
B3 en B6.

1. Laat de boter smelten tot notenkleur
2. Meng de eieren en de suiker. Voeg vervolgens de
helft van de melk en het appelsap toe, vervolgens
de boekweitbloem. Mix krachtig.
3. Voeg de rest van de melk en het appelsap toe, net
als de witte bloem. Mix. Voeg de boter bij, mix een
laatste keer krachtig. Laat gedurende 1 uur rusten.
4. Bak de pannenkoeken in een beboterde pan,
gedurende 1 minuut langs elke zijde.

Bij de pannenkoeken...
Rietsuiker, honing of agavesiroop
Je kan de witte suiker vervangen door rietsuiker,

honing of agavesiroop. Vermijd zoveel mogelijk
zoetstoffen (aspartaam, acesulfaam K...), waarvan de
gevolgen voor onze gezondheid nog niet gekend zijn.
Vervang deze bijvoorbeeld door stevia, een natuurlijke zoetstof uit de bladeren van de steviaplant.
Huisgemaakte smeerpasta
Ingrediënten
200 gr chocolade
200 gr boter
1 grote doos (395 gr) geconcentreerde zoete melk
100 gr amandel- of notenpoeder
Laat de boter zachtjes smelten met een soeplepel
water. Neem van het vuur, voeg de chocolade toe en
meng. Voeg vervolgens de geconcentreerde melk toe
en ten slotte het amandelpoeder. Goed mengen. Plaats
de pasta in een pot. Om de smeerpasta enkele dagen te
kunnen bewaren, plaats je deze in de koelkast.
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Senioren

Dansnamiddag in Dendermonde voor Jetse senioren
21 februari 2013

Dendermonde
- diner & dansnamiddag

Aandachtig te lezen a.u.b.

In februari start het nieuwe activiteitenseizoen
voor de Jetse senioren, met een bezoek aan
Dendermonde. Niet alleen staat er een heerlijk 3gangenbuffet op het programma, maar nadien volgt
er nog een heus dansfestijn. Tot ongeveer 18u passeren alle muzikale stijlen van de vroege jaren '60
tot nu de revue. Dit alles in restaurant Den
Notendijk in Dendermonde.
Zin om erbij te zijn? Voor 60 € neemt u deel aan
deze onvergetelijke dag, bus, maaltijd en dansnamiddag inbegrepen.

Voor inschrijvingen kan u terecht bij de
dienst “Senioren” - Gemeentehuis van Jette,
Wemmelsesteenweg 100 (bureau 029 – gelijkvloerse verdieping) op dinsdag en woensdag
van 9u tot 11.30u en op donderdag van 13.30u
tot 15.45u.

Dendermonde - diner & dansnamiddag
21 februari 2013
Vertrek om 11u op de Secrétinlaan - ter hoogte van
het kerkhof

Opgelet: geen inschrijvingen op maandag en
vrijdag!
Meer info:
Carmen Demeyer – tel.: 02.423.12.67
– cademeyer@jette.irisnet.be

Prijs: 60 €

Gezondheidsconferenties
Schildklierproblemen
en stofwisseling

Hoe gezond is gezond?

Op 11 februari 2013 om 14u houdt Prof. dr. Kris
Poppe van de dienst endocrinologie in het UZ
Brussel een lezing over schildklierproblemen en
stofwisseling.
Schildklierproblemen zijn merkbaar in het hele lichaam. Organen, spieren, weefsels en hersenen worden erdoor nadelig beïnvloed. Bovendien
loopt men bij teveel schildklierhormonen het risico op hartproblemen.
Je kan schildklierproblemen krijgen omdat er te weinig schildklierhormonen
geleverd worden, dit noemt men een trage schildklier. Alles in het lichaam functioneert dan op een lager niveau, de temperatuur blijft laag, de stofwisseling gaat
traag. Je lichaam ontvang te weinig energie waardoor je snel vermoeid raakt.
Schildklierproblemen die veroorzaakt worden door een te grote aanmaak van
schildklierhormonen, een snelle schildklier, veroorzaken tegenovergestelde
schildklierproblemen. De stofwisseling gaat te snel waardoor goede voedingsstoffen afgevoerd worden, de temperatuur is hoog waardoor je veel gaat transpireren, je bent druk en vaak ontstaan slaapproblemen.

Lezing Schildklierproblemen en stofwisseling
11 februari 2013 om 14u
UZ Brussel - Laarbeeklaan 101 - auditorium Kiekens

Op 7 maart 2013 om 17u vindt een
debat plaats over gezonde voedingsgewoontes.
Voedselzandloper of Actieve Voedingsdriehoek?
Weinig boeken in Vlaanderen veroorzaakten de laatste
jaren zoveel controverse als 'De Voedselzandloper' van
Kris Verburgh. In de media werd een verwarrende en vaak bittere strijd gevoerd
tussen dit model en het meer gangbare model van 'de Actieve Voedings driehoek'.
Als gevolg blijven heel wat mensen in het ongewisse over wat nu wel en geen
gezonde voedingsgewoonten zijn. VUB en Erasmushogeschool Brussel organiseren een debat tussen de auteur Kris Verburgh en non-believer Patrick Mullie. Je
krijgt de kans om de accenten en nuances van beide modellen te leren kennen en
om zelf een oordeel te vormen over wat een gezonde levensstijl is.

Hoe gezond is gezond?
Op 7 maart 2013 om 17u
VUB - lokalen campus Jette
Laarbeeklaan 103
Meer info: http://upv.vub.ac.be

Jubilarissen of eeuweling?

Dat wordt gevierd!
U heeft de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of u viert binnenkort uw 50, 55, 60, 65, 70 jaar (of meer) huwelijk?
Indien u dit wenst, kan het gemeentebestuur u helpen om van dit feest iets bijzonders te maken, door u tijdens een viering in de bloemetjes te zetten.
Het volstaat om uw aanvraag zes weken voor de datum van uw verjaardag of huwelijksverjaardag in te dienen
bij de Ambtenaar van de burgerlijke stand (02.423.12.05) of bij de
gemeentedienst burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette
– tel.: 02.423.12.71).
Diamanten huwelijk :
Mevrouw en Mijnheer Delelys-Daems
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De 24 uren van Picorchamps
Klaar voor een spannende race?
De 24 uren van Picorchamps, die plaatsvinden van vrijdag 15 februari 17 uur tot zaterdag
16 februari 17 uur in het Jetse Sint-Pieterscollege, hebben opnieuw tal van verrassingen in
petto voor de toeschouwers. Zo is er een volledig nieuw circuit voor deze 32ste editie. Zoals
elk jaar nemen acht bolides het tegen elkaar op in een razend spannende en genadeloze race!
Acht kleine elektrische wagentjes scheuren over 8 pistes van 60 meter. Zowat 120 piloten, opgedeeld in 8 ploegen, zullen voluit gaan
om het record van 245 kilometer te breken. Dit record werd tijdens de 30ste editie gevestigd. Snelheid is echter niet het enige element.
Behendigheid speelt minstens een even grote rol. Als de wagen uit de bocht vliegt, staan de controleurs klaar voor een bestraffing.

Animatie voor jong en oud
Alles is voorzien om het de toeschouwers – er worden 1.500 kijklustigen verwacht – tijdens deze 24 uur naar hun zin te maken: liveresultaten op groot scherm, geluidsinstallatie, animatiezaal voor de kinderen, eetstanden, bar, spelletjes,… Om deze originele race nog
aantrekkelijker te maken, is er heel wat animatie voorzien voor jong en oud: springkasteel, houten spelen, sprookjes, discoconcert,
clown/goochelaar,… Aangezien carnaval vlakbij is, wordt er ook een verkleedwedstrijd georganiseerd voor de kinderen, met defilé en
prijsuitreiking op zaterdagnamiddag.

Zin om mee te racen?
Neem deel aan de ‘Open race’ op woensdag 13 februari 2013. Het circuit van Picorchamp is dan open voor iedereen. Van 13u tot 17u staat er een “vrij circuit” op het programma en van 18u tot 22u is een race voorzien tussen verschillende scoutsgroepen uit noord-west Brussel. Het reglement van deze race en meer inlichtingen over de 24 uren
van Picorchamps zijn terug te vinden op www.picorchamps.be.

Opbrengst naar een goed doel
De organisatoren van Picorchamps zijn gezworen scouts. Deze traditie heeft een grote invloed op de besteding
van de opbrengst van dit evenement. Dit gaat steevast naar een goed doel. Vorig jaar ging de opbrengst naar het
sociaal restaurant De Engelbewaarder. Ook dit jaar zal er een lokaal goed doel gekozen worden.

24u van Picorchamps
15 en 16 februari 2013, van 17u tot 17u
Sint-Pieterscollege, de Smet de Naeyerlaan 229 – 1090 Jette
Toegang: 3 € (-6-jarigen en verkleedde kinderen onder de 12 jaar: gratis)
Meer info: www.picorchamps.be
Scalextric : is de naam voor het rijden met miniatuurwagens op een racebaan, gebruikt voor de
24u van Picorchamps. Op een schaal van 1/32ste kan op dit elektrisch systeem ingehaald worden
en kunnen er pitstops gehouden worden, hetgeen de race nog realistischer maakt.

24 uur • 8 ploegen • 60 m racebaan
120 piloten en monteurs • 1.500 toeschouwers • Record: 245 km
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Welkom Brussel, ook in Jette

Feest in de wijken
Op 23 en 24 maart vindt de derde editie plaats van het evenement “Welkom Brussel”.
Het doel is om de Brusselse wijken in de kijker te plaatsen en de bezoekers de rijkdom
ervan te laten ontdekken.
Tijdens dit weekend eind maart kan iedereen voor animatie zorgen in z’n
wijk en samen met de buren lokale talenten en bijzondere plekjes voorstellen.
Het feestelijke en ludieke evenement promoot tientallen Brusselse wijken.
Waarom de uwe niet?

Meer info:
www.bruxellesbienvenue.be
– windbag@windbag.be
– 02.370.61.10.

Word wijkambassadeur
Kunstenaars of ambachtslui, handelaars of amateurkoks, musici, tuiniers,
verzamelaars,… De lijst met talenten in uw wijk is te lang om op te sommen.
U kan zelf ook een Jetse wijkambassadeur worden.
Als u als particulier wil deelnemen aan dit evenement, kan u contact opnemen met de organisatoren via mail op windbag@windbag.be met “Welkom
Brussel” als onderwerp van uw mail, waarbij u in uw mail uw project voorstelt.

14 februari 2013

Gratis paraplu’s
in de Jetse handelszaken
14 februari is de dag waarop geliefden elkaar extra aandacht
schenken met een leuke attentie. En u hoeft niet af te reizen naar het
romantische Venetië om Valentijnsdag te vieren. In Jette krijgen alle
klanten namelijk een gratis paraplu aangeboden.
De vzw Handel en Jaarlijkse Jetse Markt zal maar liefst 7.000 donkerblauwe paraplu’s verdelen
onder de Jetse handelaars, die ze op hun beurt schenken aan hun trouwe klanten. U weet dus waar
u uw boodschappen moet doen, zeker op 14 februari 2013.

30 maart 2013

Grote paaseierenjacht
in het Garcetpark
Naar goede gewoonte kunnen de kinderen uit Jette en omstreken
zich rond Pasen uitleven op de grote paaseierenjacht in het
Garcetpark.
Op zaterdag 30 maart 2013 wordt om 10.30 uur het startschot gegeven waarop het kleine volkje
zich vol enthousiasme zal overgeven aan het verzamelen van heerlijke chocolade eieren.
Alle kinderen tot 1m30, zelfs vergezeld van de ouders, zijn welkom. Het park zal bezaaid liggen
met tennisballen, die de kinderen kunnen inruilen voor chocolade eieren. Naar jaarlijkse voorziet
de vzw “Promotie van Jette” ook allerlei randanimatie (springkasteel, jongleur, schminkstand).

Paaseierenjacht
zaterdag 30 maart 2013 van 10.30u tot 12u
in het Garcetpark

Samenleving
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Word vrijwilliger
bij het Jetse Rode Kruis
Het opvangcentrum voor asielzoekers
heeft uw hulp nodig
Het opvangcentrum voor asielzoekers van het Jetse
Rode Kruis is op zoek naar vrijwilligers om te helpen in
het centrum en bij sommige activiteiten zoals taallessen,
schoolhulp, kinderanimatie, culturele of sportieve uitstappen, creatieve workshops,...
Alle hulp is welkom. Als u ideeën heeft en de handen uit de mouwen wil steken,
zal u zeker enthousiast onthaald worden.

Geïnteresseerd ?
Neem contact op met Nicolas of Ilham voor meer informatie,
per telefoon op 02.474.08.18 of via mail nicolas.robert@redcross-fr.be
of ilham.khiri@redcross-fr.be.
Opvangcentrum Jette – Volralstraat 37 – 1090 Jette

Het Rode Kruis beheert 22 opvangcentra in België. Goed voor de opvang
van 1.500 asielzoekers, die kunnen rekenen op huisvesting, voedsel en sanitair,
maar ook op administratieve en sociale hulp en medische begeleiding. Ook de
scholing van de minderjarigen wordt opgevolgd. Er worden tevens culturele
en sociale activiteiten voorzien. Ongeacht de situatie van de bewoner, probeert het personeel van het Rode Kruis de proceduretijd te valoriseren. De
asielzoeker kan zo een beroep leren en taallessen en vormingen volgen..

Brusseleirs tonen hun gouden hart
De Jetse vereniging ‘Les Brusseleirs’ zet zich regelmatig in voor een
betere samenleving. De vereniging schenkt ondermeer de opbrengst
van haar feesten aan het goede doel. Zo kon het centrum ‘La coupole Bruxelloise de l’Autisme’ onlangs rekenen op een donatie van
5.000 €. Deze vereniging bouwt in de Esseghemstraat een dag- en
een nachtcentrum voor volwassenen autisten.
Daarnaast helpen deze Brusselaars met een gouden hart ook nog een kleine Jettenaar met een
zwaar zieke moeder voor de schoolkosten en organiseerden ze een sinterklaasfeest in het OCMWrusthuis en voor de zieke kinderen in het UZ Jette. Langs deze weg bedanken we de vereniging
voor haar lovenswaardige inspanningen.

NIEUWE

HANDELSZAKEN IN

JETTE

Maandelijks stellen we in Jette Info de nieuwe handelszaken
voor die in Jette de deuren openden. Op de Guillaume de
Greeflaan opende de nieuwe kapper-kleurder Hair Dream z’n
deuren, voor wie droomt van een nieuw kapsel of een nieuwe
haarkleur. Voor de liefhebbers van snacks en pitta, is er een
nieuw adres op de Timmermansstraat 42: Pitta House.
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.

Nieuwe handelszaken
in Jette

Hair Dream
Kapper - kleurder
Guillaume de Greeflaan 35
02.4790940
samuel.laurent@live.be

Pitta House
Snack
Timmermansstraat 42
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Jette, een bruisende gemeente

Noëlle De Smet vertelt het verhaal
van haar ouderlijke winkel
Een geschiedenis van Jetse families, winkels en wijken
De in Jette geboren en getogen Noëlle De Smet bracht tijdens haar jonge jaren heel wat uren door in
de winkel van haar ouders. Haar boek « Avec le magasin ! » geeft de sfeer weer van een tijd vol kleine
handelaars en sociale contacten binnen de wijk, toen de supermarkten hun intrede nog niet gemaakt

A

an de hand van heel wat herinneringen, vertelt Noëlle De
Smet het verhaal van haar
ouderlijke winkel, waarbij heel wat
klanten en anekdotes de revue passeren. Haar verhalen worden aangevuld
met de herinneringen van de oude klanten uit vervlogen tijden. Deze 'toonbankverhalen' van Jetse kleinhandelaars beslaan een
ruime periode, van
de jaren '50 tot de
jaren '80, en verschillende Jetse wijken. Zelf werd
Noëlle De Smet,
vandaag gepensioneerd, leerkracht.
Misschien geen toeval, aangezien ze
opgroeide in een
winkel vol schoolbenodigdheden en
snoep .

Tijdsbeeld
De ouders van Noëlle De Smet
openden hun winkel in 1936 op de
Jules Lahayestraat. Aan de eerste jaren
houdt de schrijfster echter weinig herinneringen over. « Ik heb een foto uit
die periode en heb ook enkele getuigenissen kunnen verzamelen van
Jettenaren die tijdens de jaren '40 in
de wijk woonden
en die tijdens de
oorlog klant waren
in de winkel.
Vooral aan de jaren
'50, toen de winkel
verhuisde naar de
Mercierwijk, op de
Léon
Theodorstraat, heb
ik heel wat herinneringen. Ik woonde er tot m'n 25ste. »
Het boek is een
aaneenschakeling van verhalen, die
zich achter de toonbank, in de winkel
of in de wijk afspeelden. Deze geven
bovendien een mooi beeld van de
tijdsgeest. Van het leven in de wijk, de
leuke contacten met de buurtwinkels,
de kerk op het einde van de straat en
de toenmalige impact van het geloof
op het dagelijkse leven. Ze maakte
eveneens de creatie mee van het

Jeugdpark, waar ze vaak in vertoefde.

Kleine handelszaken en
supermarkten
De rode draad in het boek « Avec le
magasin! » wordt gevormd door het
leven van de kleine handelaars in de
wijk en door de grote veranderingen
door de komst van de supermarkten.
« Onze winkel sloot in 1980, toen m'n
moeder met pensioen ging. Onder de 4
kinderen was er niemand die de winkel
wou overnemen, aangezien het zo
goed als onmogelijk
geworden was om te
concurreren met de
supermarkten.
Alle
winkels uit die periode
zijn intussen verdwenen. Een van de getuigenissen, door Viviane
Serpieter, geeft een
beeld van de Léon
Theodorstraat en de
sfeer die er toen hing,
in de winkels, maar ook
tussen de handelaars.
Zij nam de optiekzaak
over van haar ouders,
maar sloot deze winkel
2 jaar geleden. »

men. Toen ik het boek schreef, heb ik
hem gecontacteerd en hij heeft me bijzonder vriendelijk zijn herinneringen
verteld. » Een andere bijzondere anekdote betreft de leerkrachten van het
Sint-Pieterscollege.
« Het college werd toen nog bestuurd
door de priesters. Sommigen onder hen
kwamen zich achter de toonbank verstoppen om hun leerlingen te bespioneren bij het einde van de schooldag. »
Sommige zaken zijn dan toch ten goede
veranderd.

Kleurrijke klanten
Het sociale leven en
de
ontmoetingen
binnen de buurtwinkels
fascineren Noëlle De
Smet en kleuren haar
herinneringen. Vaak
spelen de kleurrijke
klanten ook een grote
rol in haar verhalen en
deze van haar ouders.
« In die tijd zetten sommige klanten
zich neer en bleven ze rondhangen om
verder te discuteren. Ook jongeren bleven er om hun spiekbriefjes voor te
bereiden. » De winkel, gespecialiseerd
in schoolmateriaal en snoep, bevond
zich op wandelafstand van het SintPieterscollege, het Heilig-Hart-college
en de muziekschool in de Van
Bortonnestraat. De studenten vormden
dan ook de grootste klantengroep. Zo
kwamen er in de loop van de jaren heel
wat bekende Jettenaren in spe over de
vloer. « Het koninklijk atheneum
bevond zich toen in de Kerkstraat, vlakbij de winkel, en José Van Dam was een
van de leerlingen die in de winkel kwa-

Mocht u zelf deze tijd willen ontdekken, toen de kleine handelszaken
nog een centrale plaats innamen in
onze gemeente, kan u zich het
Franstalig boek « Avec le magasin! »
aanschaffen voor 15 € in het Book
Center de Jette of bestellen bij Carhop
(Centre d'Animation et de Recherche
en Histoire Ouvrière et Populaire).
« Avec le magasin! » te koop bij:
Book Center – Henri Werriestraat
85 – 02.808.44.96
Carhop – 067.48.58.61 –
info@carhop.be

Jette, een bruisende gemeente
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‘Kernfilosofie – Philosophie Essentielle’
900 citaten over de grote levensvraagstukken
De gedreven kunstkenner
André Garitte heeft naast de kunst
nog een grote passie: het schrijven
van filosofische werken. Z’n laatste
boek ‘Kernfilosofie – Philosophie
Essentielle’, waarin hij de beste aforismen verzamelt, zou wel eens z’n
magnus opus kunnen worden.
Gedurende veertig jaar vergaarde
hij de belangrijkste citaten van
schrijvers en denkers.

E

en ontmoeting met André
Garitte (°1953) gaat nooit
onopgemerkt voorbij. Als
een wervelwind beheerst hij het
gesprek, waarbij z’n ideeën
onstuitbaar voortgolven. Deze
innerlijke gedrevenheid uit zich
in zijn contacten, maar ook in zijn
realisaties. Zijn voorliefde voor
de kunst, en voor de surrealistische grootmeester Magritte in het
bijzonder, resulteerde in het
grootse project van het René
Magritte Museum. In de
Esseghemstraat 135, waar de kunstenaar woonde gedurende
zijn
meest
vruchtbare periode, van
1930 tot 1954, opende
André Garitte in 1999
na jarenlange inspanningen
het
René
Magritte Museum. Op
het gelijkvloers bevindt
zich het appartement
van Magritte, dat bijna
uitsluitend met de oorspronkelijke meubels
gereconstrueerd werd,
en op de verdiepingen
is een biografische tentoonstelling aan de
schilder gewijd.
Naast kunst, vormt
filosofie de tweede grote liefde van André
Garitte. Reeds van
jongsaf pende hij een
mooi oeuvre met filosofische werken samen.
‘Kernfilosofie’ vormt
het zesde boek in de
reeks en behandelt de
kernwaarden van het
leven aan de hand van
een indrukwekkende
verzameling aforismen.

Gecombineerd met de eigen
aforismen van de schrijver, biedt
deze verzameling een ontleding van
de grote, existentiële vraagstukken
rond leven, dood, relaties, geluk,
toekomst,… Kortom, een handige
gids voor wie een antwoord zoekt
op de grote levensvragen of voor
wie eenvoudigweg originele en
waardevolle citaten wil ontdekken.

Aforisme: [<Gr. aphorismos],
korte, pittige spreuk, op zichzelf
staande sententie, die geen deel uitmaakt van een bepaald denksysteem, maar wel karakteristiek is
voor een bepaalde gedachtegang
of geesteshouding.

Samengebalde wijsheid
Leergierige mensen zijn steeds
op zoek naar nieuwe kennis, met
een voorkeur voor kennis die hen
kan bijstaan bij het leven.
Dergelijke maximale wijsheid zit
meestal vervat in een paar zinnen.
Aforismen vormen dus als het
ware samengebalde wijsheid.
Voor het boek ‘Kernfilosofie’,
maakte de schrijver een doorgevoerde selectie uit 16.000 opgetekende citaten om uiteindelijk tot
de beste 450 citaten te komen.
Deze worden in het eerste deel
van het werk voorafgegaan door
450 eigen neergeschreven ideeën
van de schrijver. In totaal dus 900
aforismen, waarin u zich terug
kan vinden of die u zullen stimuleren, maar die uw hersenen
ongetwijfeld aan het werk zullen
zetten.
De 450 geselecteerde citaten
zijn niet zomaar gewone, losse
ideeën, maar zijn gekozen omdat
ze volgens de schrijver de beste
sleutels zijn om het leven beter te
richten. Het zijn niet zomaar
weetjes, maar vaak essentiële pijlers voor het leven. De meeste
aforismen hebben dan ook
betrekking
op
de
grote,
levensthema’s zoals de zin van het
leven, geluk, geloof, dood,… De
citaten zijn opgenomen in afdalende nummering, zodat het boek
eindigt met het ‘beste’ citaat.
Samen vormen ze niet alleen een
ongeziene schat aan wijsheid,
maar bieden ze eveneens een
intieme blik op de denkwereld
van de schrijver, zonder aan
waarde in te boeten.

Bij de selectie speelde enkel de
waarde van het citaat een rol, niet
de kwaliteit van de schrijver. Zo is
de absolute favoriet “Over het
gevoel te existeren. Wanneer
niets het verstoort is het genoeg
voor het geluk. En hoe.” van
Joseph Joubert, terwijl Joubert
zeker niet tot de favoriete schrijvers behoort van de samensteller.
Toch is dit citaat van goudwaarde.
De ‘topdenker’ uit het overzicht
is Henry de Montherlant, met 29
aforismen. Verder vindt men in
het overzicht nog grote denkers
zoals Etienne Rey, Albert Camus,
Simone de Beauvoir, Arthur
Schopenhauer,…
We geven alvast enkele voorbeelden mee als voorproefje van
dit rijke overzicht.
“Het nastreven van de totale
liefde die je vrijwel nooit zal vinden, loopt parallel met het trachten
naar het eeuwige leven dat je nooit
zal krijgen.”
“Als iemand doodgaat, neem ik
hem mee in mijn leven.”
“Ons leven is wat onze gedachten ervan maken.”
“Eerst leven, dan filosoferen.”

Grote denkers
Bovendien
vormt
‘Kernfilosofie – Philosophie
Essentielle’ een tweetalig boek,
waarbij de aforismen tegenover
hun vertaling staan op de even en
oneven pagina’s. Het voordeel
voor Franstaligen is dat zij een
aantal Nederlandse citaten zullen
ontdekken die voor hen onbekend zouden blijven. Het voordeel voor Nederlandstaligen is dat
zij oorspronkelijke, Franstalige
citaten ook in de originele taal
kunnen lezen en proeven.

De verzameling aforismen
vormt een ongeziene schat
aan wijsheid

Het boek ‘Kernfilosofie – Philosophie Essentielle’ is te koop bij het René Magritte Museum
– Esseghemstraat 135 (woe-zon - 10u-18u) voor 15 €. Of via overschrijving voor 19 € (15 €
+ 4 € verzending) op reknr. BE23-0630551307-91.
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Zondag 17 februari 2013

Klassiek in de Abdij :
The Monnaie Wind Quintet
Op zondag 17 februari 2013 vindt het eerste concert van 2013 plaats in het kader van Klassiek
in de Abdij. De muziekliefhebbers kunnen in de Abdij van Dieleghem terecht voor het optreden van
The Monnaie Wind Quintet. Dit hoogstaand muziekensemble brengt een ontspannend gevarieerd
programma met enkele populaire werken uit het repertoire van houtblaaskwintet.
Voor vele kenners is kamermuziek de hoogste
vorm van musiceren, en niet toevallig hebben vele
componisten hun grootste meesterwerken in dit
intiemere genre geschreven. The Monnaie Wind
Quintet ontstond in de schoot van het Muntorkest.

Van Berio speelt het ensemble een tonaal muziekwerk ‘Opus number Zoo’ dat een combinatie is van
woord en muziek. De muzikanten reciteren dierenfabels, die daarna muzikaal worden nagebootst.
De Hongaars-Oostenrijkse componist Ligeti
schreef kamermuziek, opera maar ook elektronische muziek. Zijn experimentele muziek werd ook
als filmmuziek gebruikt, ondermeer voor Stanley
Kubricks cultfilm ‘ 2001: A Space Odyssey’.

De groepsleden, die respectievelijk fluit, hobo,
klarinet, hoorn en fagot spelen, zijn stuk voor stuk
topmuzikanten. Laureaat in internationale wedstrijden, lid van het gereputeerde Muntorkest, gegeerde
solist met een ijzersterke livereputatie,… De leden
van het kwintet kunnen een vrijwel gelijklopend curriculum voorleggen.

Van klassieke tot experimentele muziek
Voor het eerste concert van Klassiek in de Abdij
in 2013, brengt The Monnaie Wind Quintet een brede waaier aan klassieke muziek, van bekende componisten zoals Joseph Haydn tot de experimentele
muziek van György Ligeti.

Het werk ‘La Chemineé du Roi René’ van de
Franse componist Darius Milhaud bestaat uit korte
bewegingen met een afwisseling tussen nonchalant
en zeer snelle tempi. De muziek wordt gekenmerkt
door speelsheid en eenvoud.

Als openingswerk wordt het klassieke divertimento van de Oostenrijkse componist Joseph
Haydn gespeeld. Deze compositie bestaat uit vier
delen en werd geschreven als verstrooiingsmuziek
wat gebruikelijk was in die tijd. Samen met Mozart
en Beethoven was Haydn bepalend voor de westerse
muziek en worden ze de ‘ Eerste Weense School’
genoemd.

‘Petite Suite’ van Debussy vormt dan weer een werk
met veel aandacht voor timbre en kleurschakeringen. In
de ritmische reeks herkennen we ondermeer een feestelijke parade, spelende elfen of een sfeervolle dans.
Het concert wordt afgesloten door werken van de
tijdgenoten Luciano Berio en György Ligeti, die
beschouwd worden als de grootste componisten uit de
twintigste eeuw.

Klassiek in de Abdij
The Monnaie Wind Quintet
Met Carlos Bruneel, fluit; Luk Nielandt, hobo;
Ivo Lybeert, klarinet; Jean-Noël Melleret, hoorn en
Dirk Noyen, fagot

Zondag 17 februari 2013 om 11u
(met kinderopvang en aperitief)
Abdij van Dielegem
– Tiebackxstraat 14 – 1090 Jette
Tickets: 10 € / 5 € -12 jaar, +65 jaar,
Muziekacademie
Info en reservatie:
cultuur@jette.irisnet.be - 02.423.13.73

Het Mercierplein in beeld gebracht door Ben Reynen
Fototentoonstelling in de hall van het Gemeentehuis
Van 13 tot 28 maart kan u in de hall van het
Gemeentehuis de fototentoonstelling van Ben Reynen
ontdekken. Het vernieuwde Kardinaal Mercierplein
staat centraal in zijn fotoreeks.
Gedurende meer dan een jaar werden het Kardinaal Mercierplein en de stationsomgeving volledig vernieuwd. Dit gekende Jetse plein omvat ondermeer het
Raadhuis, het station, de Sint-Pieterskerk, de bibliotheken, het jeugdhuis, de
beroemde frituur en verscheidene cafés en restaurants. Het plein behield z’n bomen,
die dertig jaar geleden geplant werden, maar voor het overige kreeg het een volledig nieuw kleedje. Zowel de mobiliteit, de parkeerplaatsen, de ruimte voor de voetgangers als het station bieden vandaag een nieuw beeld aan de voorbijgangers.
Met de fotoreeks over het Kardinaal Mercierplein toont Ben Reynen de
opeenvolgende fases van deze vernieuwing, van de oude situatie tot het huidige plein waar het aangenaam vertoeven is.

Het Kardinaal Mercierplein in beeld gebracht door Ben Reynen
Van 13 tot 28 maart 2013
In de hall van het Gemeentehuis - Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur

Cultuur
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Zondag 3 maart 2013

Klassiek in de Abdij :
Stijn Kuppens en Erik Pirotte
Begin maart staat er een nieuw concert van Klassiek in de Abdij op het programma. Ditmaal
is het de beurt aan Stijn Kuppens en Erik Pirotte. Samen vormen ze een vast kamermuziekduo
en bestuderen ze het boeiende repertoire voor cello en piano. Daarbij doorkruisen ze de
muziekgeschiedenis van de 18de eeuw tot nu. Voor hun concert in het teken van Klassiek in de
Abdij, maakten ze een selectie met werken van Claude Debussy, Dmitri Shostakovich en Sergej
Prokofiev in een arrangement van Gregor Piatigorsky.
symfonische werken van Shostakovich, ook uit vier
delen en is rijk aan cynisme, wanhoop en spot.
Beide stukken – die na elkaar uitgevoerd worden passen dus mooi bij elkaar.

Harmonieuze combinatie
Stijn Kuppens is leraar cello aan de muziekacademie van Jette. Hij behaalde zijn diploma’s cello en
kamermuziek aan het Conservatoire Royal de
Bruxelles, in de klas van Edmond Baert. Hij deed
orkestervaring op in ondermeer het Orkest van de
Vlaamse Opera, het orkest van De Munt, het
Vlaams Radio Orkest en het Orchestre de Chambre
de Wallonie. Nu is hij vooral actief met kamermuziek. Concerten brachten hem in heel Europa, maar
ook in de Verenigde Staten, Bolivia, China, Japan
en Abu Dhabi.
Erik Pirotte studeerde ondermeer aan het
Conservatorium van Antwerpen, bij Jozef De
Beenhouwer en aan het Koninklijk Conservatorium
van Brussel, bij Boyan Vodenitcharov, waar hij in
1995 de Meestergraad behaalde. In 1991 won hij de
Thea Boumansprijs in Antwerpen en in 1997 werd
hij in Parijs onderscheiden met de “Prix de la scène
Française”. Hij is verbonden aan de academies
Hasselt en Lier als leraar piano en aan de
Katholieke Hogeschool Limburg als docent piano.
Sinds meer dan 25 jaar speelt hij solo-recitals en
kamermuziekconcerten.
Samen vormen Stijn Kuppens en Erik Pirotte een

Het mooie ‘Reflets dans l'eau’ van Claude
Debussy vormt het eerste deel uit twee cycli ‘Les
Images’, geschreven voor piano in 1905 en 1907.
Tien jaar later schreef hij de Cellosonate. Debussy
liet zich voor het schrijven van deze sonate beïnvloeden door de muziek van François Couperin, één
van de grootste barokcomponisten.

onafscheidelijk duo dat kamerconcerten brengt van
hoogstaande kwaliteit. De combinatie van cello en
piano zorgt voor een mooie harmonie en brengt de
mooiste stukken uit de klassieke muziekgeschiedenis tot leven.
De Russische cellist Gregor Piatigorsky maakte
zelf een transcriptie voor cello-solo van de Mars uit
Muziek voor Kinderen, 10 werken voor piano van
de Russische componist Sergey Prokofiev. Deze
muziek werd gecomponeerd in 1935, en dat is één
jaar voor Dmitri Shostakovich zijn Cellosonate componeerde. Deze sonate bestaat, zoals de grotere

Klassiek in de Abdij
Stijn Kuppens en Erik Pirotte
Zondag 3 maart 2013 om 11u
(met kinderopvang en aperitief)
Abdij van Dielegem
– Tiebackxstraat 14 – 1090 Jette
Tickets:
10 € / 5 € -12 jaar, +65 jaar, Muziekacademie
Info en reservatie:
cultuur@jette.irisnet.be - 02.423.13.73

Art Exhibition 2013 in de Abdij van Dieleghem
Ontdek de werken van kunstenaars met een mentale handicap
De organisatie “Special Olympics” ijvert voor het welzijn van personen met een mentale handicap. De vzw zet
zich dagelijks in om sport en kunst mogelijk te maken, via
initiatieven zoals de tentoonstelling “Art Exhibition”.
Jaarlijks biedt “Art Exhibition” de kans aan kunstenaars met een mentale handicap om hun creaties aan het grote publiek te tonen. Door hun creativiteit, originaliteit en expressie, zijn deze kunstenaars vaak bijzonder puur. Dit jaar stelt “Art
Exhibition” de collectie ‘Special Olympics’ voor, met een selectie van een vijftigtal
werken. De expo loopt tijdens de nationale Special Olympics. U kan de expo bezoeken van 9 tot 24 maart 2013 in de Abdij van Dieleghem.
Meer info: Isabelle Vincent – 02.423.13.57 – ivincent@jette.irisnet.be

Art Exhibition 2013
Van 9 tot 24 maart 2013
Abdij van Dieleghem - Tiebackxstraat 14
Vernissage op donderdag 14 maart om 19.30u
Van dinsdag tot vrijdag: 10u-12u en 14u-17u / zaterdag en zondag: 10u-18u
Gratis toegang
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Cultuur

Jetse Academie Muziek – Woord – Dans

Dans- en muziekvoorstelling
In februari schiet de Jetse Academie Muziek – Woord – Dans 2013
pas echt op gang. De leerlingen van de sectie dans en van de sectie
muziek zullen hun beste beentje voorzetten tijdens hun leerlingenuitvoering.
6 februari 2013 om 19u

Leerlingenuitvoering dans
Turnzaal School Van Asbroeck – Wilgstraat 1
27 februari 2013 om 19u
Leerlingenuitvoering muziek
Abdij van Dieleghem – Tiebackxstraat 14

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

De cultuurraad is op zoek
naar nieuwe leden
Nu de nieuwe gemeenteraad
geïnstalleerd is, worden ook
de verschillende gemeentelijke
adviesraden opnieuw samengesteld.

Ben je lid van een Jetse culturele vereniging; ben je een ‘specialist’ in een of andere kunstvorm (beeldende kunst, muziek, erfgoed, toneel, literatuur,…); heb je frisse, vernieuwende ideeën die graag uitgewerkt wil zien; of ben je gewoon heel erg geïnteresseerd in cultuur? Ben je bereid om vrijwillig mee te
werken aan creatieve projecten in jouw buurt en kan je je enkele avonden per jaar vrij te maken om
jouw mening met ons te delen? Stel je dan kandidaat voor de cultuurraad!

Naast het beheersorgaan van de
bibliotheek, doet ook de cultuurraad
een warme oproep voor nieuwe
leden. Misschien iets voor jou?

De cultuurraad brengt advies uit over alle culturele aangelegenheden en werkt mee aan het gemeentelijk cultuurbeleidsplan. Daarnaast verdedigt de raad de culturele belangen in beleidsdossiers.
Kortom, de cultuurraad bevordert een kwalitatief en integraal cultuurbeleid.

Hoe stel je je kandidaat?
Inschrijven doe je door een brief te schrijven naar het College van Burgemeester en Schepenen, ter
attentie van de dienst cultuur, Wemmelsesteenweg 100, 1090 Jette of via mail naar cultuur@jette.irisnet.be met de vermelding van je naam, adres, eventuele andere contactgegevens en een korte motivatie waarom je graag in de cultuurraad wil zetelen.
Kandidaten die reeds aangesloten zijn en graag de komende beleidsperiode lid blijven van de cultuurraad, kunnen zich eveneens opnieuw kandidaat stellen bij de cultuurbeleidscoördinator. Indien je
geïnteresseerd bent in een bepaalde functie mag je dit aangeven.
Alle kandidaatstellingen dienen ingediend te zijn voor 1 maart 2013.

Cultuur
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Een nieuw programma voor GC Essegem
2012 was een jaar vol veranderingen voor GC Essegem. Enkele nieuwe
gezichten versterkten de ploeg, er werd hard gewerkt aan de Gazet van Jette
en er waaide er een nieuwe wind door het cursusaanbod. Nu is er ook een
nieuw logo en een nieuw programma voor het gemeenschapscentrum.

Ontbijttheater Twinkel
Willy Wacosta heeft de enige supermarkt in de
buurt en verdient dus bakken vol geld. Tot mevrouw
Twinkel toevallig langs komt met een plannetje.
Maar er is nog veel werk aan de winkel voor
mevrouw Twinkel! Deze theatervoorstelling voor
jong en oud wordt gebracht door Spoor 6. Met hun
kindertheatervoorstellingen, workshops drama en
mobiele animatie trekken ze rond in het hele land.

Breicafé
Waar de breiclubjes vroeger nog het domein
waren van de oudere dame, ben je tegenwoordig
als jonge breier de hipste persoon in het gezelschap
met dat setje breipennen in je handen. Hele garderobes worden voorzien van prachtige patronen.
Als je zin hebt om samen mooie wollen creaties te
maken, kan je binnenkort terecht op het breicafé.
Nog nooit gebreid? Geen nood, het breicafé
beschikt over een gemotiveerde brei(st)er die jou
de fijne kneepjes van het vak kan aanleren. Er is
een basisvoorraad voorzien, maar breng gerust je
breinaalden en wol mee!
Breicafé
Dinsdag 19/02, 26/02 en 5/03,
telkens van 19u tot 21u
Taverne Ter Linden – Leopold I-straat 329
5 € per sessie

Fotografie
Ben je de trotse bezitter van een camera en weet
je niet goed hoe je deze moet gebruiken? Vraag je
je af hoe je de beste foto’s maakt? Dan is deze cursus perfect voor jou. Stap voor stap leer je hoe je
het perfecte plaatje maakt. Om interessante foto's
te maken, is niet de prijs van de camera beslissend,
maar jouw creativiteit en wil om te experimenteren. Het plezier in fotograferen wordt gestimuleerd, belangrijke aspecten van vormgeving worden duidelijk uitgelegd en een paar noodzakelijke
technische zaken worden in begrijpelijke taal verklaard. Er zijn ook enkele praktijkoefeningen
voorzien. Na de cursus zal je jouw fototoestel goed
beheersen en geslaagde, creatieve foto's maken.
Fotografie
Maandag 04/02, 18/02, 04/03, 18/03, 15/04,
29/04, 13/05, 27/05, 10/06, telkens van 19.30u tot
21.30u
Lesgever: Lieven de Laet
Meebrengen: camera (digitaal of analoog)
Deelname: 50 € voor de lessenreeks

Fix Your Bike
Fietsen is een duurzame en gezonde activiteit
waarbij geen externe energiebronnen worden aangesproken en slechts minimaal gebruik van grondstoffen wordt gemaakt. Wie zijn fiets zelf kan
onderhouden maakt die activiteit nog duurzamer.
Met enige professionele hulp en inspiratie kun je
een aantal basisreparaties heel goed zelf doen en
zelfs voorkomen. Met ook nog eens geld- en tijdwinst tot gevolg.
Na deze lessenreeks heeft de fiets geen geheimen meer voor jou. Een band vervangen, nieuwe
remblokjes plaatsen, verlichting vervangen?
Binnenkort kan je het allemaal!
Fix Your Bike
Woensdag 27/02, 6/03, 13/03, 20/03, 27/03,
telkens van 19.30u tot 21.45u
De eerste les vindt plaats in GC Essegem, de
volgende lessen in fietsatelier Van den Mooter
Fietsen - L. Theodorstraat 136
Lesgever: Werner Van den Mooter
Deelname:

50

€

voor

de

lessenreeks

Eén keer per maand organiseert GC Essegem
op zondagvoormiddag een leuke theatervoorstelling voor gezinnen. Maar eerst kan er worden ontbeten en gespeeld! Een uitgebreid ontbijtbuffet
staat klaar voor de ouders terwijl de jongsten spelen en dollen.
Ontbijttheater Twinkel
Door Spoor 6
Zondag 24 februari 2013
Ontbijt vanaf 8u30 – Voorstelling om 11u

Verder op het menu in Essegem:
• Loop je Fit
• Zumba
• Yoga
• Pilates
• Authentic Movement
• Tai-Chi
• Kantklossen
• Turnen 50+
• En veel meer …

Voorstelling: 4/6 € / Ontbijt + voorstelling:
7/9,5 €
Reserveren voor het ontbijt is aangewezen:
02.427.80.39 of essegem@vgc.be

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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