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Op 16 maart 2013 vindt de
Gouden Bezem Actie plaats. Tijdens
deze grote reinheidsactie slaan de
Wijkcomités, de eco-ambassadeurs,
de straatvegers en de omwonenden
de handen in mekaar om de wijk een
fikse schoonmaakbeurt te geven. De
actie vormt ook de ideale gelegenheid om contact te hebben met de
straatvegers die uw wijk schoon houden.
Vorig jaar telden we meer dan 200
deelnemers aan deze lovenswaardige
actie. Zowel jong als oud staken de
handen uit de mouwen. Noteer de
datum alvast in uw agenda.
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alle details
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Echo van de administratie

van de BGM

Ons inzetten
voor een gezamenlijk project : Jette

Is het u al opgevallen dat we in een dichtbevolkte stadsomgeving wonen, maar
dat we toch over een aangename, propere leefomgeving beschikken? Een leefomgeving waar men regelmatig groene ruimtes ontdekt, waar de straten er netjes bij
liggen en waar nauwelijks afval rondslingert. Een dergelijke aangename omgeving
vormt reeds jarenlang een prioriteit voor Jette en is het resultaat van een onaflatende inzet.
Dagelijks gaan tientallen straatvegers de straat op – in weer en wind – om van
Jette een propere gemeente te maken. En hoewel dit een harde taak is, die elke dag
opnieuw aangevat moet worden, mag het resultaat zeker gezien worden. Maar de maatregelen gaan nog
veel verder.

Woord

Zo vinden we op ons grondgebied oplossingen voor zowat alle types afval die anders op straat zouden
kunnen belanden: vuilnisbakjes voor het zwerfvuil, glascontainers, hondentoiletten,… Indien er ergens een
sluikstort opgemerkt wordt, wordt dit afval opgehaald en naar Net Brussel gebracht. Zo verdwijnt er op
jaarbasis zowat 800 ton (!) afval in de verbrandingsoven.

Wat betreft de naleving van de reinheidsvoorschriften, heeft de gemeente een ombudsman in dienst, die
dergelijke inbreuken bestrijdt. Via sensibiliserings- en repressieve acties wordt de bewoners duidelijk
gemaakt dat deze regels nageleefd moeten worden om de kwaliteit van onze omgeving te bewaren.

En ten slotte is er de beplantingsdienst. De tuiniers planten zowat 90.000 (!) eenjarige en tweejarige
planten op verschillende groene plekjes in onze gemeente en staan in voor meer dan 4.000 laanbomen, 47
ha parken en plantsoenen,… Indrukwekkende cijfers die symbool staan voor het harde werk dat dagelijks
geleverd wordt om van Jette een aangename gemeente te maken.
Op 16 maart kan u zelf de handen uit de mouwen steken. Dan vindt namelijk de grote Gouden Bezem
Actie plaats. Tijdens deze grote reinheidsactie slaan de Wijkcomités, de eco-ambassadeurs, de straatvegers
en de omwonenden de handen in mekaar om de wijk een fikse schoonmaakbeurt te geven. De actie vormt
ook de ideale gelegenheid om contact te hebben met de straatvegers die uw wijk schoon houden.

Natuurlijk moet u uw inzet niet beperken tot deze dag. Ook u kan zich dagelijks inzetten voor de leefomgeving binnen onze gemeente. Door uw voetpad schoon te houden, door uw vuilniszakken op het juiste
moment buiten te plaatsen, door met uw hond naar het hondentoilet te gaan of eenvoudigweg door het
zwerfvuil dat u op straat in uw hand heeft in de daarvoor bestemde vuilbakjes te gooien.
In tussentijd maak ik met u een afspraak voor de Grote Bezem Actie op 16 maart. Hopelijk tot dan!
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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Nieuwe Jetse vertegenwoordigers
in Politieraad
Na gemeenteraadsverkiezingen worden er niet alleen een nieuwe gemeenteraad
en een nieuw college geïnstalleerd, maar ook overige bestuursraden zoals de
OCMW-raad of de Politieraad. De Jetse vertegenwoordigers binnen deze
Politieraad van de politiezone Brussel-West werden op 1 februari aangeduid.
De installatie van de Politieraad vond plaats in het Karreveldkasteel in SintJans-Molenbeek. De 24 (van de 25) aanwezige politieraadsleden legden hun
eed af voor Burgemeester-Voorzitter Hervé Doyen. Onze burgemeester nam
binnen deze functie voorlopig de fakkel over van de voormalige Molenbeekse
burgemeester Moureaux.
Voor Jette zetelen voortaan Hafida Draoui, Annemie Maes, Mohammed
Errazi, Benoît Gosselin, Steve Hendrick en Jean-Louis Pirottin in de
Politieraad. Mohammed Errazi was afwezig tijdens de installatie, maar zal zijn
eed afleggen op de volgende politieraad van 12 maart.
De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en
benoemingen betreffende de politiezone. Naast de politieraad staat ook het
politiecollege in voor de organisatie van de lokale politie. Voorbeelden zijn:
gezag over het korps en de korpschef, het geven van orders, het opleggen van
tuchtsancties, aankopen en aanbestedingen. Binnen dit politiecollege, bestaande uit de burgemeesters van de betrokken gemeenten, zetelt dus Burgemeester
Hervé Doyen voor Jette.
© AC Molenbeek – foto : E. Francq

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 27 maart 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.

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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Samenleving

De Brusselse Beschutte Werkplaatsen
Laat u verrassen
Kent u de Brusselse Beschutte Werkplaatsen ? Deze ondernemingen geven werk aan mindervalide personen. Door een beroep te doen op deze werkplaatsen, helpt u deze personen aan waardig werk en aan evenwicht in hun leven.
U wil wenskaarten laten drukken, een boom laten vellen of uw tuin herinrichten, een buffet organiseren voor een familiefeest of uw stoelen laten restaureren ?
Zoals de meeste mensen doet u ongetwijfeld een beroep op professionele personen voor deze verschillende taken. En wat als u nu eens enkele van uw taken
toewijst aan een Beschutte Werkplaats? In Brussel vindt u er 13, die verenigd
zijn in een federatie: FEBRAP.

Sociale integratie
Deze beschutte werkplaatsen zijn betrouwbare en respectvolle partners, die
kwaliteitsdiensten bieden aan particulieren en ondernemingen. Drukwerk,
inpakken/handling en verpakken, mailing, tuinierswerk, archivering, restauratie,... de geleverde diensten zijn bijzonder divers. Bovendien zorgt u door een
beroep te doen op een Beschutte Werkplaats voor werkgelegenheid voor personen met een handicap. Dit helpt bovendien hun sociale integratie en ontwikkeling. In Brussel stellen de werkplaatsen 1.450 mindervaliden te werk en 400
begeleiders.

Lokaal en milieubewust
Ook de sector van beschutte werkplaatsen wordt geraakt door de economische crisis en moet inspelen op de concurrentie, terwijl de sociale missie niet uit
het oog verloren mag worden. De tarieven komen overeen met deze van de algemene markt, maar de ondernemingen van
FEBRAP bieden andere troeven. Naast de sociale factor speelt ook hun milieubewustzijn en belangrijke rol. Bovendien
bieden ze een buurtdienst. De particulieren en ondernemingen die een beroep doen op de werkplaatsen dragen dus bij
tot een sociale en duurzame economie. De gemeente Jette werkt regelmatig samen met een beschutte werkplaats, zoals
bijvoorbeeld de boerderij Nos Pilifs, Les Jeunes Jardiniers of M&H. Waarom probeert u het niet eens uit?
Meer info: Febrap – Trassersweg 347 – 1120 Brussel – 02.262.47.02
De lijst met Brusselse Beschutte Werkplaatsen en de geleverde diensten vindt u op de website
www.onzestieluwsteun.be

Projectoproep Bruocsella 2013
Financiële steun voor uw stadsproject
Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft Prométhéa in 2003 een ondernemersclub van mecenassen opgericht voor de verbetering van de stedelijke omgeving in het Brussels
Gewest: de Club Bruocsella. Dankzij dit initiatief en voor het elfde jaar op rij, worden projecten
« voor de stad » bekroond met een prijs tot 25.000 €.
De geselecteerde projecten moeten een verbetering nastreven van de leefomgeving en de stedelijke
omgeving in het Brussels Gewest.

Wie kan deelnemen?
• Het project moet zich situeren in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
• Het project moet van buitenaf zichtbaar zijn
voor het publiek;

• Moet bijdragen tot de creatie, de renovatie of
tot het behoud van de stadsomgeving;
• Mag geen geklasseerd monument zijn;
De prijs van 25.000 € moet een belangrijke hefboom betekenen of een noodzakelijke extra om
teneinde het project tot een goed einde te brengen.
De uiterlijke datum voor het indienen van dossiers is 29 maart 2013. De vzw Prométhéa houdt

zich beschikbaar voor de kandidaten om hen te helpen bij het opstellen van het dossier. Het reglement
en de documenten die nodig zijn om zich in te
schrijven zijn te vinden op www.promethea.be.
Meer info: vzw Promethea – Valérie Orban –
02.513.78.27 – bruocsella@promethea.be –
www.promethea.be

Mobiliteit
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Verhoogd aanbod MIVB
Op 18 februari ging de MIVB van start met een nieuwe dienstregeling. De openbare
vervoersmaatschappij verhoogde de frequentie op 22 buslijnen en 8 tramlijnen. Ook in
Jette werd het aanbod voor verschillende tram- en buslijnen opgedreven.
Zo zullen de wachttijden ingekort worden en worden de spitsuren uitgebreid.
Met deze aanpassingen, wil de MIVB vooral tijdens de spitsuren beter beantwoorden aan de verhoogde vraag. Ook tijdens het weekend wordt het aanbod
uitgebreid, om de handelskernen beter te bedienen.

Het openbaar vervoer, en de tram en de bus in het bijzonder, vormt in de stad
een waardig alternatief voor de wagen. Nu het aanbod nog uitgebreid is, is het
misschien het gedroomde moment om het eens uit te testen?
Meer info: www.mivb.be

Tramlijn
Lijn 19:
- een tram om de 8 ipv om de 10 minuten tijdens de daluren
- een uitbreiding van de spitsuren ’s ochtends
- een tram om de 12 ipv om de 15 minuten op zaterdag

Buslijnen
Lijn 13/14:
- een uitbreiding van de spitsuren ’s ochtends
- een bus om de 15 ipv om de 20 minuten op zaterdag
Lijn 49:
- een uitbreiding van de spitsuren ’s avonds
- een bus om de 12 ipv om de 15 minuten op zaterdag
Lijn 53:
- verlenging tot aan het Militair Hospitaal op zondag tijdens de dag
Lijn 84:
- een uitbreiding van de spitsuren ’s ochtends
- een bus om de 12 ipv om de 15 minuten tijdens de daluren

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-werkverkeer.
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.
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Parkeerregeling Oude Afspanningsplein en omgeving

Twee nieuwe gereglementeerde parkeerzones vanaf maart 2013
In overeenstemming met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de gemeente Jette beslist om een zone betalend parkeren in te richten op het Oude Afspanningsplein en een blauwe zone in de omliggende straten. Deze
zones zullen van toepassing zijn vanaf 11 maart, met een aanpassingsperiode van 3 weken. De nieuwe parkeerregels zullen voor een betere rotatie zorgen van de voertuigen, hetgeen de verscheidene activiteiten in de wijk ten
goede moet komen.
Betalende en blauwe zone

Hoe een bewonerskaart bekomen ?

De betalende zone zal ingericht worden op het
Oude Afspanningsplein en zal van toepassing zijn
van maandag tot zaterdag, van 9u tot 12u en van 14u
tot 17u. Het eerste kwartier parkeren is gratis (met
ticket en niet-verlengbaar). Bovenop deze periode
moeten de autobestuurders een parkeerticket betalen of over een bewonerskaart beschikken.

Om een bewonerskaart te bekomen, moet u
bewoner zijn van een betrokken zone (inschrijving in bevolkingsregister of de betaling van de
belasting op niet-hoofdverblijf gelden als bewijs)
en een eigendomsbewijs van een voertuig voorleggen.

De blauwe zone zal van toepassing zijn op de
omgeving van het plein: Ballingsstraat,
Bonaventurestraat
(tussen
het
Oude
Afspanningsplein en het kruispunt Reniers-/Abdij
van Dieleghemstraat, van de nummers 1 tot 73 en 2
tot 72 inbegrepen), Decrée-, Beliën-, De Smet-,
Schuermans-, Soetens-, Tiebackx-, Woutersstraat,
de Dieleghemsesteenweg, de Capart- en
Liebrechtlaan (tussen de Abdij van Dieleghem- en
de Schuermansstraat, onpare zijde, van nummer 1
tot 39 inbegrepen).
De blauwe zone zal elke dag van de week gelden
van 9u tot 18u, uitgezonderd op zondagen en feestdagen. Bij het gebruik van een parkeerschijf is het
parkeren gratis voor een maximumduur van 2 uur.
Met een bewonerskaart is het parkeren onbeperkt.

Vanaf 11 maart 2013
Deze beide gereglementeerde parkeerzones zullen van toepassing zijn vanaf maandag 11 maart
2013, met een preventieperiode van 3 weken. Op
deze manier kunnen de betrokken weggebruikers
geïnformeerd en gesensibiliseerd worden. Vanaf
dinsdag 2 april, zullen de eigenaars van de wagens
die in de betrokken zones geparkeerd staan over
een parkeerticket moeten beschikken in de zone
betalend parkeren, over een parkeerschijf voor de
blauwe zone of een bewonerskaart. Via de parkeerkaart voor gehandicapten kunnen de mindervaliden
gratis en onbeperkt parkeren in de beide zones.

Als u aan deze beide voorwaarden voldoet,
kan u zich wenden tot de gemeentelijke dienst
Financieel Beheer en Boekhouding. U brengt uw
identiteitskaart mee, uw nummerplaatcertificaat
en, voor de bedrijfswagens, een attest van uw
werkgever.
Elk gezin heeft recht op maximum 3 bewonerskaarten. De eerste kaart is gratis, de tweede kost
54,63 € en de derde 109,27 €.
De personen in het bezit van een bewonerskaart mogen gratis parkeren, maar enkel in de
betrokken zone.
Dienst FiBeBRo (Financieel Beheer en
Boekhouding) – Wemmelsesteenweg 100 –
loket 0B

Hoffelijk in het verkeer = meer verkeersveiligheid en een vlotte mobiliteit

Van 18 tot 24 maart 2013
Europese Week van de Hoffelijkheid in het Verkeer
Van 18 tot 24 maart coördineren de Responsible Young Drivers de Europese Week van de Hoffelijkheid in het
Verkeer. Het doel is om alle weggebruikers te doen nadenken over hun gedrag in het verkeer. Hoffelijkheid
draagt bij tot de veiligheid, een vlotte mobiliteit en zelfs tot het leefmilieu.
Het verkeer is een ontmoetingsplaats waar iedereen met elkaar in
contact komt. Onze wagen lijkt echter soms op een afgesloten capsule.
Motorrijders duiken wel eens gevaarlijk op uit het niets. Bepaalde fietsers
vergeten dat ook zij de wegcode dienen na te leven. En ook voor een
voetganger betekent een rood verkeerslicht dat hij moet stoppen. Het
verkeer mag echter geen strijd worden. Een gezonde dosis hoffelijkheid
zorgt ervoor dat alle verschillende weggebruikers op
een veilige en vlotte manier de openbare weg delen.
Op papier lijkt het evident, maar in de praktijk
loopt het vaak anders : we vergeten onze belofte om
hoffelijk te zijn in het verkeer wanneer we opgewonden raken over een andere weggebruiker. Een verkeerde houding is verantwoordelijk voor heel wat
verkeersongevallen. Wanneer iedereen zich hier
bewust van wordt, kunnen we de ongevallenstatistieken gevoelig doen dalen.

Een hoffelijke
en leefbare stad
Steden hebben nog te vaak het
imago om lawaaierige, drukke
plaatsen te zijn. Om een vlotte en
veilige mobiliteit te bekomen passen vele gemeenten – ook Jette –
hun infrastructuur aan: verhoogde
oversteekplaatsen, zones 30, fietspaden, ...
Om de verkeersdrukte te laten
afnemen moeten alternatieve vervoersoplossingen
dan weer gepromoot worden: autodelen, fietsen,
openbaar vervoer,… Maar zelfs dit is niet voldoende
om de stad leefbaarder te maken. Ieder van ons
moet ook zijn gedrag op de weg aanpassen.
Een rustgevende omgeving geeft een gevoel van
veiligheid en doet het aantal ongevallen dalen. Door
hoffelijk te rijden produceer je bovendien minder
uitlaatgassen, ben je meer ontspannen en help je het
milieu!

We geven alvast 10 tips
voor meer hoffelijkheid in het verkeer
1 Ik blijf heel het traject geconcentreerd
2 Ik blijf altijd kalm, zeker in gevaarlijke verkeerssituaties
3 Ik geef voorrang met de glimlach en bedank met
een hoffelijk gebaar
4 Ik respecteer alle weggebruikers
5 Ik knipper niet met de lichten en toeter niet
6 Ik parkeer mij niet op plaatsen voorbehouden
voor gehandicapten noch op voetpaden
7 Ik rijd niet wanneer ik dronken of te moe ben
8 Ik gebruik geen gsm of smartphone in de wagen
9 Ik waak over de goede staat van mijn voertuig,
voor de veiligheid van iedereen
10 Ik neem mijn verantwoordelijkheid achter het
stuur en respecteer het milieu
Meer info: www.hoffelijk.be

Leefomgeving
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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.
Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan kan ingezien
worden tot 21 maart 2013 bij de dienst
Grondgebiedbeheer (Stedenbouw) van de gemeente Jette en op www.mobielbrussel.irisnet.be. Tijdens
het openbaar onderzoek kan u uw mening geven per
mail of brief, volgens de instructies van Mobiel
Brussel.

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
zich nog tot 21 maart informeren of uw mening
geven, maar hieronder vindt u alvast de grote lijnen
van het gewestelijk plan.

Harmonisatie parkeerzones

Meer info : Mobiel Brussel – www.mobielbrussel.irisnet.be – 0800.94.001 (groen nummer)

Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan wil in de
eerste plaats de parkeerregels harmoniseren voor de
19 Brusselse gemeenten, zodat de bewoners op eenzelfde manier behandeld worden. Daarom wordt
het plan uitgewerkt in overleg met de gemeenten.
Zo zal voor de parkeerzones bijvoorbeeld eenzelfde
reglement gelden (zie tabel).
Zone

Parkeerduur

Rood

Maximum twee uur
(met ticket)

Nee

Oranje

Maximum twee uur
(met ticket)

Hangt af van
gemeente tot
gemeente

Groen

Geen beperking

Ja

Blauw

Gratis met parkeerschijf
- Maximum twee uur

Ja

De vrijstellingskaarten
De vrijstellingskaarten worden uitgereikt door
de gemeenten of door het Gewestelijk
Parkeeragentschap.

Gebruik van
vrijstellingskaart?

Voor de kaarten en het parkeren zullen basistarieven vastgelegd worden, maar de gemeenten zullen de mogelijkheid behouden om voor hogere
tarieven te kiezen.

Werken openbare ruimte
Decrée- en Verzetstraat,
Liebrecht- en OLV van
Lourdeslaan
Nieuwe waterleidingen
Vivaqua legt nieuwe waterleidingen en waterzuiveringsleidingen in de Decrée- en de
Verzetstraat, net als in de Liebrecht- en de OLV
van Lourdeslaan.

De Keersmaekeren Leopold I-straat
Elektrische kabels
Sibelga zal van begin maart tot eind april nieuwe kabels leggen tussen de De Keersmaeker- en de
Leopold I-straat voor de elektrische voorziening
voor het nieuwe Aldi-gebouw.

Meer mobiliteit
Een van de grote doelstellingen van het
Gewestelijk Parkeerbeleidsplan is om het beheer
van de parkeerplaatsen te herzien en om alternatief
vervoer te stimuleren. Het doel is om de openbare
ruimte leefbaar en aangenaam te maken, met meer
comfort voor de fietsers, voetgangers, gebruikers
van het openbaar vervoer,… Dit zal ondermeer
gebeuren via grotere voetpaden, de aanleg van fietspaden en eigen ruimte voor het openbaar vervoer.
Het plan voorziet eveneens alternatieven voor het
parkeren op de openbare weg en ontraadt het langdurig parkeren in handelswijken.

Er bestaan drie soorten vrijstellingskaarten: de
bewonerskaarten; de 'standaard' vrijstellingskaarten (voor medische zorgverleners, deelauto’s en
mindervaliden) en de facultatieve vrijstellingskaarten (tijdelijke bewonerskaarten, doelgerichte
interventies, bedrijven, zelfstandigen, onderwijsinstellingen...).
De houders van een vrijstellingskaart zullen niet
moeten betalen in de groene zones en zullen niet
verplicht zijn om een parkeerschijf te gebruiken in
de blauwe zones.
Mindervaliden blijven hun speciale parkeerkaart gebruiken, die hen zal toelaten om overal
gratis te parkeren, behalve in de oranje en de rode
zones en op plaatsen die voorbehouden zijn aan
andere gebruikers (taxi's, vrachtwagens, …).

En wat in Jette ?
Het gewestelijk parkeerplan wil dezelfde
regels toegepast zien in de 19 Brusselse gemeenten, maar laat eveneens een zekere vrijheid aan
deze gemeenten. De gemeente Jette heeft een
studiebureau aangeduid die het gemeentelijk
parkeerplan afwerkt en ervoor zorgt dat dit plan
overeenstemt met het gewestelijk plan. Het plan
zal eveneens rekening houden met de parkeerzones die zich uitstrekken over Jette en omliggende gemeenten. De gemeente Jette waakt
erover de bewoners te beschermen tegen de parkeerdruk en wil voor een vlotte rotatie zorgen in
de handelswijken, tijdens de dag. Zowel in Jette
als in Brussel vormt de parkeerpolitiek een van
de grote uitdagingen van de volgende legislatuur. Daarom wordt er gewerkt aan een oplossing die zo goed mogelijk aangepast en zo gedetailleerd mogelijk is.
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Reinheid

Het woord van de ombudsman

I have a dream… Ik heb een droom
Op een mooie februarimorgen zag ik onze gemeente 's ochtends
vroeg bedekt met een mooie witte mantel. Alles was rustig en vredig. De straatverlichting zorgde met een mooi oranje licht voor een
bijzondere sfeer.
De bomen strekten hun takken, als het ware om
de voorbijgangers uit te nodigen om de tijd te
nemen om zich heen te kijken. Enkele voertuigen
waagden zich voorzichtig op de baan. De hondenpoep was verdwenen onder een sneeuwlaag en de
vuilzakken hadden allen een witte vacht, wachtend
om opgehaald te worden. Alsof alle dagelijkse zorgen besloten hadden om een pauze te nemen en
plaats te maken voor een goed humeur en beleefdheid.
De eerste moedigen, uitgerust met botten, mutsen, sneeuwspades en zout, kwamen hun voetpad
sneeuwvrij en veilig maken. De personen op straat
zegden wensten elkaar vriendelijk goeiedag. De
kinderen, opgetogen op weg naar school, ondanks

Afval

D

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

het vroege uur, met een glimlach op het gezicht en
rode wangen. En wat als dit slechts een droom was
?
Toen de straatverlichting uit ging en de dag op
gang kwam, toen de sneeuw wegsmolt en plaats
maakte voor modder, kwamen de vuilzakken
opnieuw gescheurd tevoorschijn, de voetpaden die
niet sneeuwvrij gemaakt waren werden ijspistes, de
hondenpoep besmeurden opnieuw de voetpaden,
de kinderen keken somber om zich heen en de voorbijgangers liepen elkaar voorbij zonder op te kijken.
Mijn droom spatte al snel uit elkaar... Nochtans zou
het maar een kleine moeite zijn, met enige goede
wil, om de Jetse droom werkelijkheid te maken.

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 maart 2013:
Kardinaal Mercierplein (politie) - van 17u tot 17.45u: maandag 11 maart
Woestelaan (OLV van Lourdes) - van 18u tot 18.45u : maandag 25 maart

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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Uw kledij kan nog dienen
Geef ze een tweede leven
Heeft u kledij die nog in goede staat is, maar die niet meer past of die u niet meer draagt ?
Gooi deze niet in de vuilbak ! Verschillende organisaties recycleren deze kledij en verkopen
ze tweedehands. Zo draagt u met uw kledij bij tot de sociale economie. Hieronder ontdekt u
hoe u met uw overbodige kledij anderen plezier kan doen.
Terre,
Spullenhulp,
Rouf, la Ligue des
Familles,… Al deze verenigingen zijn aanwezig in
Jette. En uw oude kledij
interesseert hen. Hiervoor
moet deze kledij wel in
goede staat zijn. De organisaties verzamelen de
kledij, elk op hun manier, die u niet meer
draagt om ze vervolgens te recycleren of ze
tegen lage prijzen te verkopen aan kansarmen. Bovendien spelen deze organisaties ook
een belangrijke rol wat betreft tewerkstelling.

De kledijbollen van de vzw Terre
In 2012 verzamelde Jette zowat 116.280
kilo textiel, waarvan 58% hergebruikt werd
als kledij en 28% gerecycleerd werd. De kledij in goede staat ging naar de winkels van
Terre, waar men kledij kan kopen tegen
scherpe prijzen. Het textiel van mindere
kwaliteit wordt gerecupereerd als stofvodden, zodat de afvalberg beperkt wordt.
Daarenboven stelt Terre maar liefst 184
mensen te werk.

In Jette vindt men 6 kledijbollen
van Terre:
• Schuermansstraat
• Jetselaan
• Toussaintstraat
• Van Rolleghemstraat/De Heynlaan
• Burgemeester Demunterlaan,
vlakbij de glasbol
• Moyensstraat, vlakbij de school
Meer info: www.terre.be

De containers van Spullenhulp
Spullenhulp plaatst eveneens kledijcontainers ter beschikking in Jette. Elke vorm
van textiel (kledij, lingerie, huislinnen, leder,
schoenen,....) in goede staat krijgt een nieuwe bestemming. Tweedehandswinkels voor
personen met een beperkt inkomen (waarvan eentje in Jette), export of verdeeld onder
minderbedeelden.
U vindt 4 kledijcontainers
van Spullenhulp in Jette
• Van Gehuchtenplein, aan de ingang van
het Brugmannhospitaal
• Dupréstraat, op de parking van het station
• Van Bortonnestraat, op de parking van de
Delhaize
• Heilig-Hartlaan, voor de lagere school
Winkel Spullenhulp (Les Petits Rien)
in Jette : Jetsesteenweg 683 - 1090 Jette
- 02.427.21.08

Tweedehandswinkel Rouf

Deze personen zorgen voor de sortering,
het onderhoud, het strijkwerk, de herstellingen, de stockering en de verkoop van honderden tweedehandsartikelen van kwaliteit.
U kan uw kledij van goede kwaliteit bezorgen bij Rouf, van maandag tot vrijdag, tussen
9.30u tot 18u.
Rouf - Wemmelsesteenweg 37
- 1090 Jette - 02.426.29.36

De kledingbeurs
van Ligue des familles
De Jetse groep van Ligue des familles
organiseert regelmatig een beurs voor een
bepaald type kledij en materiaal (zwangerschap, sport, winter, zomer, kinderen,…). De
opbrengst van deze verkoop en de niet verkochte stukken worden aan een goed doel
geschonken.
Meer info :
ldf.jette@hotmail.com - 02.427.22.42

De tweedehandswinkel Rouf hangt af van
de Jetse vzw Centre d’Entraide en maakt
deel uit van de federatie ‘Ressource’, die de
ondernemingen voor sociale economie groepeert, actief in de afvalvermindering door de
recyclage en het hergebruik van de middelen. Bovendien zorgt Rouf voor socio-professionele integratie, door 10 personen aan
het werk te zetten van het Jetse OCMW.

Kledij in goede staat
Of deze nu herverkocht wordt of gerecycleerd, de kledij die u
aan deze organisaties geeft moet in goede staat zijn. Denk ook
even aan de personen die instaan voor de ophaling en de sortering
en gooit niet eender wat weg.
-

Enkel textiel
In goede staat, proper en droog
Ingepakt in een gesloten zak
De schoenen per paar verbonden
Een pak moet compleet en verbonden zijn
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Duurzame ontwikkeling

Hoe succesvol zaaien en tuinieren
zonder pesticiden?
Informatieavond op 19 maart 2013
Schrijf u in voor de informatieavond Lentezaaien en tuinieren zonder pesticiden van dinsdag
19 maart 2013 en leer allerlei trucs rond een geslaagde moestuin in uw tuin of op uw balkon.
Lentezaailingenen en pesticiden
Zaaikalender, goede gewoontes, tips voor balkons en tuinen,... Deze reeks van belangrijke informatie en tips zal u ongetwijfeld prachtige lentezaailingen bekomen in uw tuin. Als u een afkeer heeft
van pesticiden, ontdekt u enkele eenvoudige en
efficiënte methodes om uw moestuin te beschermen, waarbij u tevens zorg draagt voor uw gezondheid en het milieu.

Deze voordracht wordt in het Frans gegeven,
met een tweetalige projectie. Na de sessie zal u een
zaadzakje mee krijgen, net als brochures en praktische fiches om thuis te gebruiken. En als prelude
voor de jaarlijkse actie « Jette in de bloemetjes »,
zal u uitgenodigd worden op een kleine receptie
waarop kennis en tips uitgewisseld kunnen worden.
Meer informatie over deze wedstrijd zal u in een
volgende Jette Info vinden.

Info en inschrijvingen:
Ilse Desmet – idesmet@jette.irisnet.be
– 02.422.31.01 of Coralie Meeus
– cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03.

Hoe succesvol zaaien en tuinieren
zonder pesticiden?
Dinsdag 19 maart 2013 om 19u
Polyzaal van de Nederlandstalige bib
Kardinaal Mercierplein 10 in Jette

De Jetse eco-ambassadeurs
Trouw op post in 2013
Het Jetse netwerk van eco-ambassadeurs werd opgericht in 2009, op initiatief van de schepen van Leefmilieu. Dit netwerk wordt gevormd door
Jetse vrijwilligers die, met de steun van de gemeente, concrete acties
ondernemen om de leefomgeving te verbeteren, net als het gedrag en de
gewoontes van de bewoners in hun wijk.
Deelnemen aan workshops, een infostand houden over het
leefmilieu en reinheid,… Elke eco-ambassadeur zet zich vrijwillig in binnen het netwerk, volgens zijn motivatie en mogelijkheden. De eco-ambassadeurs vormen een combinatie van
aanspreekpunten en tussenpersonen binnen hun wijk, die hun
vrienden, buren en kennissen sensibiliseren. Op deze manier
worden zoveel mogelijk Jettenaren warm gemaakt voor hun
‘groene visie’.

Ook jij kan eco-ambassadeur worden
Je wil de leefomgeving in jouw wijk verbeteren? In het bijzonder de reinheid en de gevels? Je denkt dat iedereen een rol
te spelen heeft in het behoud van het leefmilieu, door afvalsortering, energiebesparing, de bescherming van de groene
zones,…? Je zou graag jouw buren bij deze dynamiek betrekken? Dan ben jij de geknipte persoon om eco-ambassadeur te
worden.
Interesse? Neem contact op met Ilse Desmet –
02.423.13.62 – idesmet@jette.irisnet.be of Coralie Meeus –
02.422.31.03 – cmeeus@jette.irisnet.be

Planning 2013
Naar goede gewoonte organiseren de ecoambassadeurs een reeks acties en informatiesessies waarop iedereen van harte uitgenodigd is. Hieronder geven we een overzicht van
de planning 2013.
• Gouden Bezem – 16 maart 2013
(zie hiernaast)
• Informatieavond Hoe succesvol zaaien en
tuinieren zonder pesticiden? – 19 maart 2013
(zie hiernaast)
• Opruimactie Schapenweg en Laarbeekbos –
datum nog te bepalen
• Informatieavond Binnenluchtvervuiling en
zuiverende planten – juni 2013, exacte datum
nog te bepalen
• Jette in de bloemetjes – van 15 juni tot 15
september 2013
• Actie “Neen aan de uitbreiding van de Ring,
Ja aan het behoud van het Laarbeekbos”
– september 2013, exacte datum nog te bepalen
• Autoloze zondag – stand eco-ambassadeurs –
22 september 2013
• Eindejaarsdiner eco-ambassadeurs en
workshop duurzaam koken – december 2013

Duurzame ontwikkeling
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16 maart 2013 : Gouden Bezem Actie
Grote lenteschoonmaak in uw wijk
Wie houdt er niet van een aangename leefomgeving die er netjes bijligt? Het is waarschijnlijk de droom van elke Jettenaar. Om deze droom realiteit te laten worden, zet de
Gemeente Jette zich dagelijks in op verschillende vlakken: straatvegers, beplantingen, hondentoiletten,…
Maar ook de bewoners spelen een belangrijke rol, door geen
afval op straat te gooien of door hun bijdrage te leveren voor een
propere straat. Via sensibiliseringsacties tracht de gemeente de
Jettenaren bewust te maken van hun rol binnen hun leefomgeving.
Op 16 maart 2013 vindt de 7de editie plaats van de “Gouden
Bezem”-actie. Deze grote reinheidsactie vormt een (h)echte
samenwerking tussen het Jets netwerk van de Wijkcomités, de ecoambassadeurs, de straatvegers en de omwonenden. De actie vormt
ook de ideale gelegenheid om contact te hebben met de straatve-

7de Gouden Bezemactie
Afspraak om 9.30u in uw wijk
Capart
Afspraak hoek Liebrecht
Kardinaal Mercierplein
Afspraak voor de kerk
Esseghem
Aspraak Speelplein Esseghem
Magritte / Dapperheid
Afspraak om 10 u – Rotonde
Pannenhuis
Verschelden / Florair
Afspraak hoek Guillaume de
Greef
Lenoir
Afspraak tegenover de post
Comité Dieleghem
Afspraak tegenover bakker
Hennes
Comité Tuinen van Jette
Afspraak J-L Thysplein
Vanderborght
Afspraak Vanderborghtstraat 149
Inlichtingen:
Gemeentebestuur Jette
- Wemmelsesteenweg 100
- Coralie Meeus
- Milieuadviseur - 02.422.31.03
- cmeeus@jette.irisnet.be

gers die uw wijk schoon houden. Gezien het groeiend aantal deelnemers, brengen de vrijwilligers best hun eigen bezem mee, hoewel
de gemeente ook materiaal voorziet.
Tegen de middag wordt er aan het gemeentehuis om 12u een
drink aangeboden aan alle deelnemers. Tijdens deze drink wordt
een gouden bezem aangeboden aan de grootste groep deelnemers.
De overige deelnemers krijgen een verrassing en een diploma.
Iedereen op post!
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Senioren

Met de Jetse senioren op ontdekkingstocht
richting Aalst en Delft
De lente maakt stilaan z’n intrede. Tijd om er opnieuw op uit te
trekken. In maart en april staan er
voor de Jetse senioren alvast twee
mooie uitstappen op het programma: een bezoek aan Aalst en omgeving en een historische wandeling
en boottocht door Delft.

Nadien volgt er een busrondrit doorheen de
Faluintjesstreek. De tocht gaat langs vier deelgemeenten van Aalst. Onderweg komt de rondrit
langs de mooiste trekpleisters van de streek zoals de
Sint-Gudulakapel en het waterkasteel in Moorsel,
de Margaretakerk in Baardegem, het hopmoment
en de zandsteen vlakbij de Walburgakerk op het
dorpsplein van Meldert.
Bezoek Aalst en omgeving
Donderdag 21 maart 2013
Vertrek om 9.15u op de Secrétinlaan, ter hoogte
van het kerkhof
Prijs : 46 € (bus, maaltijd, wandeling en busrondrit inbegrepen)

Historische wandeling
en boottocht in Delft

Vrij in de namiddag !

Dinsdag 9 april 2013

Donderdag 21 maart 2013

Bezoek Aalst en omgeving
In maart kunnen de senioren Aalst ontdekken
en de wondermooie omgeving van deze bijzondere
stad.
Om 10u start het bezoek aan de ingang van het
stadhuis van Aalst voor een rondleiding door het
stadscentrum langs de voornaamste bezienswaardigheden van het centrum. Om 12u is er een
middagmaal voorzien met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.

Om 12.30u staat er een lekker middagmaal
gepland. Nadien volgt een boottocht langs de mooie
grachten van Delft.

Op dinsdag 9 april bezoeken de Jetse senioren de
Zuid-Hollandse stad Delft. Om 10.30u starten de
historische wandeling, een geïllustreerde wandeling
met handige kaart die u langs de historisch belangrijkste plekken stuurt. Bovendien ontdekt u tijdens
deze wandeling alles over de band van de stad Delft
met het wereldberoemde Delfts blauw, het koningshuis en de schilder Johannes Vermeer. Er is ook een
bezoek aan de Nieuwe Kerk gepland. Deze Nieuwe
Kerk in Delft is een kerkgebouw aan de Markt in
het centrum van de stad. De toren is met zijn 108,75
meter na de Domtoren in Utrecht de hoogste kerktoren van Nederland. De kerk is verder bekend
vanwege het praalgraf van Willem van Oranje.
Onder het praalgraf bevindt zich de grafkelder van
het Koninklijk Huis, dat door de troonsopvolging
volop in de media komt.

Bezoek Delft
Dinsdag 9 april 2013
Vertrek om 7.45u
Prijs : 50 € (gids, bezoek Nieuwe Kerk, middagmaal, boottocht en bus inbegrepen)

Aandachtig te lezen a.u.b.
Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst
“Senioren”,
Gemeentehuis
van
Jette,
Wemmelsesteenweg 100 (bureau 029 – gelijkvloerse verdieping) van dinsdag tot donderdag van 9u
tot 11.30u. Opgelet: geen inschrijvingen op maandag en vrijdag!
Meer info: Carmen Demeyer – tel:
02.423.12.67 – cademeyer@jette.irisnet.be

Seniorenbeleid in Jette? Geef je mening!
Nu de nieuwe gemeenteraad
geïnstalleerd is, dienen ook de verschillende adviesraden opnieuw te
worden samengesteld. Naast het
beheersorgaan van de bibliotheek
en de cultuurraad doet ook de
seniorenraad een warme oproep
naar nieuwe leden.

Ben je lid van een vereniging
en/of organisatie die een werking
heeft op het grondgebied van
Jette? Heeft u frisse, vernieuwende ideeën die u graag uitgewerkt
wil zien? Of bent u gewoon heel
erg geïnteresseerd in de werking
van de seniorendienst? Kan u zich
4 namiddagen per jaar vrijmaken
om uw mening met ons te delen?
Stel u dan kandidaat voor de seniorenraad!

samenwerking tussen de plaatselijke seniorenverenigingen op
basis van de gegeven adviezen.

Wat doet
de seniorenraad ?

Hoe kan u inschrijven ?

- Heeft als doel het gemeentelijk seniorenbeleid te bevorderen,
geeft het gemeentebestuur advies
hierover en organiseert activiteiten voor alle senioren van de
gemeente

je graag in de seniorenraad wil
zetelen.
Alle kandidaatstellingen die-

Wie komt in aanmerking nen ons te bereiken voor 15 maart
2013.
als kandidaat raadslid ?
Iedereen van u die denkt zijn Open seniorenraad
steentje te kunnen bijdragen of die
spreekbuis wil zijn van al wat u
rondom u hoort. Als raadslid vertegenwoordigt u uw belangengroep: de senioren.
een brief te schrijven
naar
het
College
van
Burgemeester en Schepenen, ter
attentie van de dienst Senioren,
Wemmelsesteenweg 100, 1090
Jette

- De raad bevordert de samenwerking tussen het seniorenwerk
en de seniorenzorg

of
via
mail
naar
cademeyer@jette.irisnet.be met de
vermelding van je naam, adres,
eventuele andere contactgegevens

- Bevordert de contacten en de

- een korte motivatie waarom

We nodigen alle geïnteresseerden met veel plezier uit dinsdag 26
maart 2013 om 14u op een open
seniorenraad in de collegezaal van
het gemeentebestuur (2de verdiep) – Wemmelsesteenweg 100.
Niet alleen zal de werking worden toegelicht maar tevens zal u
uw mening kunnen geven over
hoe u het seniorenbeleid in Jette
ervaart en waaraan de komende
zes jaar aandacht moet worden
besteed.
Graag vooraf een bevestiging
van jouw komst
via Carmen Demeyer
- cademeyer@jette.irisnet.be
- 02.423.12.67.

Samenleving
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9 en 10 maart 2013 : Regenboogactie

Ophaling levensmiddelen
voor kindervakanties
Al meer dan vijftig jaar ijver de Regenboogactie ervoor om kinderen actieve en
educatieve ontspanning te bieden. Op 9 en 10 maart 2013 vindt de 59ste editie van
de Regenboogactie plaats, ook bij u in de buurt. Tijdens deze solidariteitsactie worden levensmiddelen verzameld van deur tot deur, in de scholen, aan de uitgang van
de warenhuizen,... De levensmiddelen zijn bestemd voor verenigingen die zich ontfermen over kinderen, zoals kindertehuizen, jeugdpleinen, jongerencentra,...
De rondhaling van niet-bederfbare levensmiddelen helpt deze verenigingen om te investeren in
actieve ontspanning en vakanties voor kinderen. Het klopt dat deze verenigingen soms subsidies
krijgen, maar deze zijn onvoldoende om ontspanning en vakanties te organiseren voor de kinderen. Dit zijn echter onmisbare activiteiten voor de ontwikkeling en de ontplooiing van de kleintjes.
Ontspanning en vakantie vormen geen luxe voor kinderen, maar een recht. De internationale conventie van de rechten van het kind voorziet dat elk kind recht heeft op rust en ontspanning, om te
spelen en op recreatieve activiteiten aangepast aan z’n leeftijd, en om vrij deel te nemen aan het
culturele en artistieke leven.
Naast een ophalingsactie, draagt de regenboogactie vooral een solidariteitsboodschap uit door
de jongeren van de jeugdbewegingen, lokale verenigingen en in schoolverband. Laat ons op 9 en
10 maart tijdens de Regenboogactie dus samen aantonen dat solidariteit geen kinderspel is.

Regenboogactie
Ophaling levensmiddelen voor jeugdverenigingen
9 en 10 maart 2013
Bij u in de buurt
Meer info: www.arc-en-ciel.be - operation@arc-en-ciel.be

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

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

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)
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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 - ingang langs het Kardinaal Mercierplein

De rommelmarkten in Jette
Op zoek naar een uniek koopje?
Wat is er leuker dan tussen de
kraampjes te flaneren, op zoek naar
een plezant hebbedingetje of een
uniek koopje? Van eind april tot eind
september kan u in Jette terecht voor
verschillende rommelmarkten.
Hopelijk heeft de zon tegen dan haar
intrede gemaakt.
Wij geven u alvast een overzicht
van het Jetse rommelmarktseizoen.

28 april 2013

18 mei 2013

26 augustus 2013

ROMMELMARKT
“COMITÉ LENOIR”

ROMMELMARKT
“VERGETEN HOEK”

ROMMELMARKT
“JAARMARKT”

In de Lenoirstraat (tussen de
Léon Theodorstraat en de de
Smet de Naeyerlaan)

In de Faes-, Declercq- en
Longtinstraat, Lecharlier-, de
Levis Mirepoix- en de Odon
Warlandlaan

Inlichtingen en plaatsbesprekingen vanaf begin april

Plaatsbesprekingen
vanaf eind april

4 mei 2013
ROMMELMARKT
“ESSEGHEM”
In
de
Esseghem-,
Dapperheids- en Verzetsstraat
Plaatsbesprekingen
vanaf begin april

22 september 2013
22 juni 2013

ROMMELMARKT “DOPÉRÉ”

ROMMELMARKT “CAPART”

In de Dopéré-, Legrelle-,
Bogemans en Brunardstraat en
de Wemmelsesteenweg, tussen
de Legrelle- en Dopéréstraat

In de Capartlaan
Plaatsbesprekingen
vanaf begin juni

23 juni 2013
11 mei 2013
ROMMELMARKT
“VAN HET HART”

In de Van Bortonne-,
Thomaes-, Gillebertus- en
Werriestraat
en
de
Wemmelsesteenweg

ROMMELMARKT
“SINT-KLARA”

Plaatsbesprekingen
vanaf begin juli

22 september 2013

Koer school Champ des tournesols, Van Bortonnestraat en
Garcetpark

In de De Heynlaan, tussen de
Tircherrotonde
en
de
Tonnetgaarde, Van Rolleghemstraat (tussen de De Heynlaan en
de Ottengaarde)

Op de Dieleghemsesteenweg
en de Decreestraat

Plaatsbesprekingen
vanaf begin april

Plaatsbesprekingen
vanaf begin mei

Plaatsbesprekingen
vanaf begin juli

ROMMELMARKT
"DIELEGHEM"
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De Kinderboerderij van Jette
Gezocht : gemotiveerde studenten
voor tijdens de schoolvakanties
De Kinderboerderij van Jette heeft als doel kinderen bewust te
maken van hun leefomgeving en ze op een actieve manier te laten
bijdragen aan het behoud van en het respect voor het milieu. De
Kinderboerderij is hiervoor op zoek naar gemotiveerde studenten
voor tijdens de schoolvakanties.
De schoonheid van de natuur len in het behoud van het leefmiDe kinderen bewust maken van de
schoonheid van de natuur die hen
omringt; van het ecologisch evenwicht
en de biologische cyclus; van het werk
op de boerderij door de seizoenen
heen; van de impact die de mens op
zijn leefomgeving heeft, zowel op korte als op lange termijn en van het feit
dat ze zelf een actieve rol kunnen spe-

lieu,… Dat is het doel van de
Kinderboerderij.
Om het vele werk te kunnen bolwerken, in het bijzonder tijdens de
schoolvakanties, is de Kinderboerderij
op zoek naar gemotiveerde studenten.
Ben je een student(e) van minimum 16 jaar? Ben je bent vlot tweetalig (Nl-Fr)? Hou je van van animeren

binnen een buitengewoon kader?
Hou je van dieren? Werk je graag in
teamverband? Zoek je een veelzijdige
en stimulerende vakantiejob? Ben je
niet bang om jouw handen vuil te
maken bij het uitvoeren van de dagelijkse taken van de boerderij? Dan is
deze oproep ongetwijfeld iets voor
jou.

Geïnteresseerd?
Contacteer dan als de bliksem de
Kinderboerderij, via mail of via telefoon (02.479.80.53), voor meer info of
om een afspraak te maken (voor
23.03.2013).

De Jetse Kinderboerderij
Kleine Sint-Annastraat 172
Kinderboerderijjette@yahoo.fr
02.479.08.53

Op zoek naar originele vakantiestages ?
Als u op zoek bent naar een leuke, actieve of creatieve vakantiestage,
vindt u in het aanbod hieronder ongetwijfeld uw gading.
KLEUTERWEKEN
IN GC ESSEGEM (VOLZET!)
Tijdens de kleuterweek ontdekken
kleutertjes een nieuwe wereld, experimenteren ze er op los en leren ze een
hoop nieuwe spelletjes!

SPORTWEEK IN GC ESSEGEM
I.S.M. VGC SPORTDIENST
Sportieve kids kunnen zich weer
komen uitleven tijdens de sportweek
van GC Essegem. De monitoren
bedenken een gevarieerd programma
dat gaat van toffe kringspelen tot circustechnieken en kennismakingen
met bekende en minder bekende
sportdisciplines. Wanneer het weer
het toelaat wordt er buiten gespeeld
en
gesport.
Meebrengen:
Gemakkelijke sportkledij en –schoenen, lunchpakket en voldoende
drankjes.
Van 8 tot 12 april, voor geboorteja-

ren 2001 tot 2006.
Van 9u tot 16u (opvang van 8u tot 17u)
Info en inschrijvingen: GC
Essegem - Leopold I-straat 329
essegem@vgc.be of 02 427 80 39

DE KINDERBOERDERIJ
Tijdens de paasvakantie organiseert de Kinderboerderij vakantiestages voor kinderen van 4 tot 10 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,…
Info en inschrijvingen:
0489.67.69.32
Kinderboerderij van Jette –
Kleine Sint-Annastraat 172

IBO DE PUZZEL
IBO
De
Puzzel
(Leon
Theodorstraat 163 – 1090 Jette) is een
door Kind en Gezin erkende organisa-

tie voor buitenschoolse kinderopvang
voor Jetse kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Ook in de paasvakantie is er opvang
voorzien. Knutselen, spelen, animatie,… Het staat allemaal op het programma.

Info en inschrijvingen :
02.888.63.02 – info@chippink.com–
www.chippink.com
vzw Chippink – Carton de
Wiartlaan 74

IBO De Puzzel - Leon
Theodorstraat 163
- Tel: 02 427 09 44
E-mail: depuzzel.komma@vdko.be
Inschrijving vooraf is verplicht.

CHIPPINK
Chippink organiseert vakantiestages voor kinderen die verzot zijn op
tekenen,
knutselen,
muziek,…
Kortom, creatieve stages voor de
kleintjes van 4 tot 12 jaar. Tijdens de
paasvakantie maken de kleintjes
kunstwerken die tijdens het artiestenparcours (20 en 21 april) tentoongesteld zullen worden.
Van 8.30u tot 17u (onthaal van
7.30u tot 17.30u)

Kid’s Holidays Jette : een keicool vakantieplein
De dienst Jeugd en Sport van de
gemeente Jette organiseert tijdens
de paas- en zomervakantie het
vakantieplein Kids’ Holidays Jette.
Dit vakantieplein is bestemd voor
kinderen tussen 3 en 12 jaar.
In het groene kader van het Poelbosdomein, zorgen dynamische jongeren voor de animatie en begeleiding. Het zijn stuk voor stuk gebrevetteerde of

ervaren animators, bijgestaan door de vakantiepleinverantwoordelijke. De kinderen brengen er de
dag door met talrijke activiteiten aangepast aan hun
leeftijd, zoals creatieve workshops, sporten, zwemmen, minigolf, culturele bezoeken en andere...
Een team ervaren en dynamische monitoren
zorgt voor de opvang. De kinderen moeten hun
picknick voor 's middags meebrengen. Soep en een
vieruurtje zijn voor iedereen voorzien; voor de
kleuters is er ook 's morgens melk.

Kids’ Holidays
Poelbosdomein, Laarbeeklaan 110
Tijdens de paas- en zomervakantie
Van 7.30u tot 17.30u
Van 3 tot 12 jaar
Inschrijvingsformulieren : www.jette.be (klik op
vrije tijd en Kids’ Holidays) - onthaal gemeentebestuur of dienst Kids’ Holidays Wemmelsesteenweg 100
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Sport

Zin in een partijtje tennis?
In het Jetse Jeugdpark kunnen tennisliefhebbers hun favoriete hobby in prachtige omstandigheden uitoefenen.
Van 30 maart tot 6 oktober kunnen de tennissers samen met hun vrienden een lokale Grand Slam organiseren of
gewoon een balletje slaan voor het plezier.
Wat is er zaliger dan uw favoriete sport te kunnen beoefenen in openlucht,
en dan nog liefst onder een zalig lente- of zomerzonnetje? Van eind maart tot
begin oktober 2013 zullen de opslagen en de back- en forehands weer een half
jaar lang door de lucht van het prachtige groene Jeugdpark klieven.

Gravel of synthetisch
De tennisterreinen van het Jeugdpark zijn er in twee versies: synthetisch of
gravel. De 2 volledig vernieuwde synthetische terreinen zijn 7 dagen op 7
open, net als de 4 gravelterreinen.
De openingsuren en de tarieven vindt u vanaf begin maart op onze website www.jette.be en in de volgende editie van Jette Info.

Abonnementskaarten
Om op deze terreinen te tennissen, zijn er twee opties: ofwel opteert u voor
een betaling per uur, ofwel opteert u voor een abonnementskaart.
Als u zich een abonnementskaart wil aanschaffen, verschilt de prijs naargelang u voor een kaart van 5u of 10u kiest en of u opteert voor gravel of een
synthetisch veld. De prijs varieert ook naargelang u een Jetse jongere bent,
een Jetse volwassene of niet in de gemeente woont.
Om de kaarten te betalen, kan u zich rechtstreeks richten tot de
gemeentelijke Sportdienst (Wemmelsesteenweg 100), op weekdagen
van 8.30u en 14u, uitgezonderd donderdag van 13u tot 16u. U kan eveneens ter plaatse betalen, aan het personeel van het Jeugdpark, tijdens
het seizoen 2013, van 13u tot 19u.

Minigolf:
pret voor het hele gezin
Samen met het hele gezin of onder vrienden
kan een partijtje minigolf best gezellig en
ontspannend zijn. Pret gegarandeerd. In het
Jeugdpark (Heilig-Hartlaan, ter hoogte van de
spoorwegbrug) kan u traditioneel terecht
om uw golfballetjes richting holes te mikken.
Het seizoen start op 30 maart en loopt tot 6 oktober 2013. Tijdens
de schoolvakanties is de minigolf dagelijks open van 13u tot 18u.
Tijdens de andere periodes, kan u er terecht op woensdag en tijdens
het weekend, eveneens van 13u tot 18u. De tarieven voor de minigolf
vindt u in het volgend nummer van Jette Info en vanaf begin maart op
onze website www.jette.be.
Inlichtingen: Gemeentelijke Sportdienst – Tel.: 02.423.12.45.

Samenleving
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Welkom Brussel 2013

Toeristisch evenement in het hart
van de Brusselse wijken
Tijdens het weekend van 23 en 24 maart 2013 zal een tiental Brusselse
wijken feest vieren. Tijdens het evenement Welkom Brussel 2013 kunnen
de bezoekers de bijzonderheden ontdekken van verschillende Brusselse
gemeenten en wijken, die verder gaan dan de traditionele monumenten
en musea.
Een originele wandeling met een wijkbewoner,
een nacht voor een vriendenprijsje in een Brussels
hotel, een bezoek aan een plek die normaal niet
toegankelijk is voor het publiek, een ontmoeting
met een gepassioneerde verzamelaar of de ontdekking van ongewone objecten,… Welkom Brussel
laat u de stad op een andere manier ontdekken, via
de wijken en hun bewoners.

- Afspraak in Koekelberg op zaterdag 23 en zondag 24 maart voor een artiestenparcours of een
bezoek aan de basiliek.

Bijzondere ontdekkingen en bezoeken

- In het stadscentrum van Brussel ontmoet u de
kleurrijke en bijzondere bewoners van de
Marollen.

Om uw nieuwsgierigheid wat te prikkelen, stellen we u alvast enkele activiteiten voor op 23 en 24
maart:

- De gemeente Oudergem nodigt iedereen uit op
de viering van de 100ste verjaardag van het schoolcomplex in de Pinoywijk, door architect Henri
Jacobs.

- In Sint-Gillis kan u de nieuwe culturele plek

‘La Tricoterie’ ontdekken, die de banden moet versterken tussen de bewoners van de Voorpleinwijk.
Daarnaast zijn er nog heel wat activiteiten in
Sint-Agatha-Berchem,
Sint-Jans-Molenbeek,
Anderlecht, Vorst, Elsene, Schaarbeek of
Koekelberg…
Meer info en het volledige programma :
www.bruxellesbienvenue.be.

GSM en gezondheid

Beperk de straling
De gsm is nauwelijks meer weg te denken uit onze maatschappij. Elk jaar worden er
miljoenen gsm’s verkocht. Ook bij jongeren is de mobiele telefoon alsmaar populairder
geworden. Vandaag de dag heeft meer dan 90% van de jongeren tussen 10 en 17 jaar
een gsm… Maar intensief gsm-gebruik zou op lange termijn wel eens schadelijk kunnen
zijn voor de gezondheid. Wij geven u alvast enkele tips voor veilig gsm-gebruik, waarbij
u de straling kan beperken.
Tips voor veilig gsm-gebruik

uw gsm tegen uw oor drukt.

1. Gebruik een oortje of zet de luidspreker aan.

4. Stuur berichten in plaats van te
bellen

Dit vergroot de afstand tussen uw
gsm en uw hoofd en vermindert bijgevolg de directe blootstelling aan straling.

Wanneer u een bericht verstuurt, is
de blootstelling veel minder. U houdt
uw mobiele telefoon immers op enige
afstand van uw lichaam. Bovendien
zendt uw gsm slechts een kort signaal uit.

2. Indien mogelijk, bel op plaatsen
met goede ontvangst.
Bellen met slecht bereik betekent
dat uw gsm erg krachtig moet stralen
om dezelfde gesprekskwaliteit te
garanderen als met gemiddeld bereik.
3. Beperk uw beltijd
Vermijd onnodige of te lange telefoongesprekken met uw gsm: hoe langer u belt, hoe langer u wordt blootgesteld aan radiogolven. Omdat een gsm
dicht bij het hoofd wordt gehouden, is
een persoon die belt blootgesteld aan
een relatief groot stralingsniveau.
Vergeet ook niet dat de blootstelling
het hoogst is tijdens de eerste seconden wanneer het toestel verbinding
zoekt. Wacht dus best even voordat u

5. Kinderen en gsm
Bespreek met uw kind de manier
waarop het zijn gsm mag gebruiken
(bijvoorbeeld berichten sturen of spelen mag, maar bellen enkel als het echt
nodig is, best met het luidsprekertje aan).
6. Kies een gsm met een lagere
SAR-waarde
U vindt de SAR-waarde in de
gebruiksaanwijzing van de gsm of op
internet. De keuze van een model van
mobiele telefoon is belangrijk, maar
nog veel belangrijker is de manier
waarop u uw gsm gebruikt.
Gemiddeld genomen zal een gsm

met een lagere SAR-waarde een lagere
blootstelling geven dan een gsm met
een hogere SAR-waarde. De manier
waarop men zijn gsm gebruikt (met een
oortje, of berichten verzenden in plaats
van te bellen) heeft ook een invloed op
de werkelijke blootstelling, d.w.z. de
werkelijke SAR-waarde.
7. GSM-en rijden gaan niet samen!
Tot slot nog een praktische tip:
gebruik uw gsm niet tijdens het rijden.
Door te bellen wordt uw aandacht afgeleid van het verkeer, zelfs met een ‘handenvrije’ kit. Het gebruik van een gsm
tijdens het rijden vergroot de kans op
een ongeval aanzienlijk: met 75% wanneer men een gsm in de hand houdt en
met 24% met een handenvrij toestel.

Is het bellen met een gsm
schadelijk voor kinderen?
De beslissing om een gsm voor een
kind te kopen wordt vaak genomen uit
veiligheidsoverwegingen. Het is wel
aangeraden om ook met andere factoren rekening te houden. Meerdere

wetenschappers zijn het er immers
over eens dat kinderen de gsm het best
zo weinig mogelijk gebruiken. Bij het
bellen met een gsm is de energieopname in het hoofd van een kind groter
dan in het hoofd van een volwassene (2
keer groter voor de hersenen en 10
keer groter voor het beenmerg van de
schedel). De cumulatieve blootstelling
van de huidige generatie kinderen en
adolescenten bij hun volwassenheid
zal veel hoger zijn dan die van de huidige volwassenen en ook dat baart zorgen. De classificatie van gsm-straling
als mogelijk kankerwekkend is hierbij
een bijkomende reden tot voorzichtigheid.
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Jette, een bruisende gemeente

Les Brusseleirs tonen
hun gouden hart
De Jetse vereniging ‘Les Brusseleirs’ zet zich regelmatig in voor een betere
samenleving, op initiatief van de verantwoordelijken Marina Dekeyser en Roland
Baert. De vereniging schenkt ondermeer de opbrengst van haar feesten aan het
goede doel. Nu de vereniging, die ooit 250 leden telden, ophoudt te bestaan, werd
er een donatie van 5.000 € geschonken aan het centrum ‘La coupole Bruxelloise
de l’Autisme’. Deze organisatie 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 OCMW-rusthuis en voor de zieke kinderen in het UZ Jette.
Langs deze weg bedanken we de vereniging voor haar lovenswaardige inspanningen.

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

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
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Boekenbende aan Huis

Fluisterbuizen en voelbokalen
Al vele jaren is de bib een partner in het voorleesproject 'Boekenbende aan Huis'. Studenten van het
tweede jaar Bachelor Kleuteronderwijs van de Hogeschool Universiteit Brussel gaan elk 5 keer thuis
voorlezen bij een kindje van de derde kleuterklas van één van de Jetse scholen Sint-Pieters, Sint-Michiels
en Van Asbroeck. Ook een bezoek aan de bibliotheek is een vast onderdeel van de Boekenbende. Om
voor te lezen heb je boeken nodig, goede voorlees- en prentenboeken, en die vind je in de bib. In de bib
heb je ook gespecialiseerd personeel dat ouders en kinderen kan helpen bij hun keuze.

Een aantrekkelijke kinderwereld
Ter afsluiting van het project werd dit jaar op 28, 29 en
31 januari voor het eerst het poëziefestival 'Bibliotheek
volgeboekt' georganiseerd voor de deelnemende kleuterklassen en hun ouders. De studenten knutselden dit evenement helemaal zelf in elkaar. Ze kregen vooraf, onder leiding van Jeugd en Poëzie vzw, een uitdieping in werkvormen met poëzie voor en door Brusselse kleuters en hun
ouders. Door de beknopte lengte en de samengebalde
inhoud doet een gedicht bij een anderstalig kind namelijk
vaak meer dan een prentenboek over dezelfde onderwerp.

Met sfeerlichtjes, fluisterbuizen, taalbaden vol eendjes,
voelbokalen, een filosofenparaplu en nog veel meer werd
de jeugdafdeling van de Jetse bibliotheek volledig opgesmukt. De bib werd een erg aantrekkelijke kinderwereld
vol aandacht voor Nederlandstalige én anderstalige woorden en gedichten.
Dit leuk project van de ‘Boekenbende aan Huis’ kwam
tot stand in samenwerking met HUB, Vlaamse
Gemeenschapscommissie, Bibliotheek Jette, SintPietersschool, Sint-Michielsschool, school Van Asbroeck,
Jeugd en Poëzie vzw. De subsidies kwamen van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie, Dynamo3.

10 tot 25 maart 2013

Jeugdboekenweek in de Jetse bib
Van 10 tot 25 maart 2013 is het opnieuw Jeugdboekenweek. De Jeugdboekenweek is zo leuk dat hij twee
weken duurt. Ook de bibliotheek van Jette doet terug mee. Centraal thema dit jaar is ‘Tijd’.
Voor de kleutertjes loopt er een verteluurtje, verzorgd door studenten van
het departement lerarenopleiding van
de Erasmushogeschool.
Voor het eerste leerjaar brengt Wim
Collin
kamishibai-verhalen.
Kamishibai is een traditionele Japanse
vertelvorm. Kami betekent 'papier' en
shibai betekent 'drama', letterlijk papieren drama dus. Deze verhalen aan de
hand van papieren prenten kennen in
Azië een eeuwenlange geschiedenis.
Het tweede leerjaar kan dan weer
genieten van Marie-Rose Venneman.

Marie-Rose Mayele Venneman
heeft Congolese roots, woont in
Anderlecht, is performer en lid van de
Mangoboom in Bloei : een vereniging
uit Anderlecht die zit bezighoudt met
activiteiten om het samenleven van de
verschillende gemeenschappen te
bevorderen.
Voor het derde leerjaar brengt
Hilde Rogge verhalen. Ze vertoeft
dagelijks in de Vlaamse Ardennen,
waar ze de verhalen naar haar hand
zet. Ze verdwaalt letterlijk in boterzachte landschappen en lichtglooiende
heuvelwoorden.

Het vierde en vijfde leerjaar wordt
vergast op verhalen van Filip
Vandemeulebroecke. Hij maakt deel uit
van het jeugdtheatergezelschap ‘De
Zeepcompagnie’ en combineert dit met
opdrachten in het kunstonderwijs en
freelance theaterprojecten.

De leerlingen genieten
van fascinerende verhalen
Rasverteller Don Fabulist zorgt dan
weer voor de animatie voor de leerlingen van het zesde leerjaar.

In Dons geest der traagheid druppelt
bij wijlen een thema dat hij verhalend
uitkristalliseert, met elementen van het
sprookje, van de fabel, van de legende
of van de mythe. Met eigen stem zijn
scheppingen tot leven te mogen wekken, is voor Don Fabulist een groots
avontuur.
De leerlingen zullen ongetwijfeld
genieten van dit feest van de verbeelding. Tijdens de Jeugdboekenweek
leren ze de bib op een andere manier
kennen, genietend van fascinerende
verhalen.
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Voorstellingen Jetse Academie Muziek – Woord – Dans

Van jazz tot blokfluit
Maart belooft een drukke maand te worden voor de Jetse Academie
Muziek – Woord – Dans. De leerlingen van de sectie Jazz en Lichte
muziek en van de sectie Woord zullen hun beste beentje voorzetten tijdens hun leerlingenuitvoering. Daarnaast kan u ook nog genieten van
een klasconcert blokfluit.
25 maart 2013 om 19u

Leerlingenuitvoering Jazz & Lichte muziek
GC De Zeyp, Van Overbekelaan 164 - Ganshoren
27 maart 2013 om 19u
Leerlingenuitvoering Woord
GC De Zeyp, Van Overbekelaan 164 - Ganshoren
28 maart 2013 om 19u
Klasconcert blokfluit
Abdij van Dielegem, 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

AFS Vlaanderen zoekt
gastvrije gezinnen
Voor schoolgaande jongeren
van over de hele wereld
De uitwisselingsorganisatie AFS
start haar jaarlijkse zoektocht naar
gastgezinnen voor jongeren die van
over de hele wereld een schooljaar
naar België komen om hier naar
school te gaan, onze cultuur te ontdekken en vooral een onvergetelijke
tijd te beleven.

Volgend schooljaar komen opnieuw een tweehonderdtal jongeren van over heel de wereld naar
Vlaanderen op uitwisseling. AFS zoekt in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde voor twaalf van hen een
gastvrij gezin dat zijn huis en zijn hart willen openstellen voor iemand uit Italië, Turkije, Venezuela,
Hong Kong, Brazilië, Thailand, Hongarije, Paraguay, Japan, Indië, Kroatië of Polen.
Als gastgezin haal je een stukje van de wereld in huis en maak je kennis met een andere cultuur,
maar het gaat veel verder dan dat. Voor de gastgezinnen is het een leerrijke ervaring om een buitenlandse jongere in huis te halen. De aanwezigheid van iemand met een andere achtergrond verruimt de
blik van alle gezinsleden. Dingen die altijd als evident werden beschouwd, blijken dat misschien toch
niet te zijn. De band die tussen de gastfamilie en het nieuwe gezinslid ontstaat, is hecht en voor het
leven. Ze hebben er als het ware een zoon of dochter bij.

Ontmoeting van culturen
Een ontmoeting van culturen is steeds een boeiend gegeven. Getuige daarvan zijn de vele gastgezinnen die elk jaar de uitdaging aangaan, sommigen zelfs al voor de derde of vierde keer. Elk gezin heeft
zijn eigen verhaal en anekdotes. De samenstelling van de AFS-gastgezinnen varieert van jonge samenwonenden tot iets oudere mensen van wie de kinderen al het huis uit zijn. Ook alleenstaanden kunnen
perfect gastouder worden. AFS gaat op zoek naar een gastzoon of -dochter die het best bij het gezin
past.
Tijdens hun verblijf volgen de buitenlandse jongeren niet enkel les in een lokale school, ze leren ook
onze cultuur en onze taal van dichtbij kennen. Door hun verblijf in een gastgezin integreren ze zich
gemakkelijk in de lokale gemeenschap. Dit biedt de jongeren een degelijk inzicht in de culturele verschillen en het leert hen om die vanuit een ander standpunt te benaderen.
Door een langere tijd in een ander land te leven, leren de deelnemers wederzijds begrip en respect
op te brengen voor de normen en waarden van een andere cultuur. Tijdens hun verdere leven zullen ze
nog vaak op deze ingrijpende ervaring kunnen terugvallen.
Meer info: www.afsvlaanderen.be - daniel.boydens@telenet.be - 015/79.50.10.
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20 et 21 april 2013

Artiestenparcours d’Artistes
Een bijzonder weekend vol kunst, muziek,
ontdekkingen en ontmoetingen
Alle cultuurliefhebbers moeten 20 en 21 april 2013 met stip aanduiden in hun agenda. Dan vindt namelijk de
nieuwe editie plaats van het Artiestenparcours d’Artistes. Deze jaarlijkse afspraak vormt telkens weer een bijzonder weekend vol kunst, muziek, ontdekkingen en ontmoetingen.
Jettenaren in de Abdij

Kleurrijke werken met een intrigerende blik

Schilderkunst, juwelen, sculpturen,
mozaïek, graffiti, fotografie, glasblazen, poëzie,… Alle kunstvormen
komen aan bod tijdens de 8ste editie van
het artiestenparcours. De filosofie blijft
ongewijzigd: de bezoekers kunnen het
werk ontdekken van meer dan 300
kunstenaars, in hun atelier, woonkamer
of museum-voor-één-dag. Jong en oud,
amateur of professioneel, elke kunstenaar krijgt de kans om zijn oeuvre tentoon te stellen. Een eigenschap verbindt hen: de passie voor de kunst.
Nieuw dit jaar is de grote tentoonstelling in de Abdij van Dieleghem. De
deelnemende Jetse kunstenaars die bij
zich thuis exposeren, zullen er minstens
één werk tonen. Deze expo, die drie
weekends loopt, geeft de bezoekers –
en de deelnemers zelf – de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van
het Jetse aanbod. Tijdens het weekend
van het artiestenparcours, kan men dan
z’n persoonlijke selectie bezoeken om
de rest van het oeuvre te ontdekken.
Maar
het
Artiestenparcours
d’Artistes is meer dan kunst ontdekken. Doorheen het weekend vindt er
allerlei animatie plaats, met muziek,
dans, variété,… En aangezien Belgen
Bourgondiërs zijn, is er ook een culi-

De affiche van het artiestenparcours gebruikt traditioneel het werk van één
van de deelnemende kunstenaars. De eer valt dit jaar te beurt aan Erick Van
Uytven. Erick Van Uytven is een graffitikunstenaar die intrigerende beelden
maakt waarbij de blik vaak centraal staat. Ook in het geselecteerde werk wordt
de toeschouwer aangetrokken door de blik van het model.
We laten de kunstenaar zelf aan het woord: “Het is onze collectieve beeldtaal die ik in een andere context wil plaatsen. Onze omgeving verandert voortdurend, maar het zijn altijd dezelfde verhalen die opduiken. Mensen verlaten
stukken van verhalen zoals bladeren die van een boom vallen. Ik verzamel ze
en maak er een nieuw visueel landschap van.”
Het resultaat zijn kleurrijke werken die de kijker niet onberoerd laten.
Tijdens het artiestenparcours kan u zijn werk ontdekken in z’n atelier in de
Leopold I-straat 429.
Meer info over het werk van Erick Van Uytven :
http://www.facebook.com/ArtOfErickHikups?ref=hl
nair parcours voorzien. Op verschillende plekken op het parcours, kan de
innerlijke mens versterkt worden.
Om het geheel overzichtelijk te houden, is het parcours opgedeeld in 3
zones: Noord, Centrum en Zuid. Zo
kan u uw bezoeken aan uw favoriete
kunstenaars bundelen. Een handige
brochure toont een werk van de kunstenaar en geeft een woordje uitleg bij
het werk. Bovendien herkent u de
deelnemende tentoonstellingsruimtes
aan het herkenningsteken dat op de
gevel aangebracht wordt.

Artiestenparcours
d’Artistes
20 & 21 april 2013
Verdeeld over heel Jette
Expo APA
Van 6 tot 21 april 2013
Vernissage op vrijdag 5 april 2013
Openingsuren:
di-vrij: 10u-12u & 14u-17u;
za&zon: 10u-18u
Gesloten op maandag
Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14

De brochure “Artiestenparcours d’Artistes 2013” is tijdens het weekend van 20 en 21 april te verkrijgen
op alle deelnemende adressen. Vanaf eind maart kan u deze brochure reeds verkrijgen in het Gemeentehuis,
bij GC Essegem en het Centre Armillaire
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Fototentoonstelling Amnesty
International
rond mensenrechten

Open uw ogen
Amnesty International strijdt al jaren voor de mensenrechten.
Van 14 tot 30 maart 2013 stelt de organisatie de fototentoonstelling
“Devoir de regard” voor in het Justitiepaleis. De expo toont een combinatie van beelden die in ons collectief geheugen gegrift staan, maar
ook intieme getuigenissen over de schending van de mensenrechten
wereldwijd.

Cultuur in Jette?
Zeg je gedacht!

23 maart 2013:
Open cultuurraad
Op zaterdag 23 maart 2013 vindt er een open
cultuurraad plaats. Iedereen met een hart voor
cultuur is welkom. Niet alleen zal de werking van
een cultuurraad worden toegelicht. Er wordt ook
gebrainstormd over hoe jij cultuur in Jette ervaart
en waar de komende zes jaar zeker aandacht aan
moet besteed worden.
Wat houdt je bezig? Wat vind je van de koers
die er tot nu toe gevaren werd? Welke accenten
dienen de komende jaren gelegd te worden op cultureel vlak? Hoe wil jij cultuur in Jette graag ervaren?
Met het nieuwe cultuurbeleidsplan in zicht is
jouw mening van groot belang! Daarom ben je van
harte welkom op de denknamiddag op zaterdag 23
maart 2013 om 14u in de jeugdzaal van GC
Essegem.
Gelieve vooraf jouw komst bevestigen via de
cultuurbeleidscoördinator, Jessy Neukermans jneukermans@jette.irisnet.be of 02 423 13 71. Er is
eveneens kinderopvang voorzien.
Ben je belet om te komen, geen probleem.
Binnenkort zal je jouw suggesties ook kwijt kunnen via de website van de gemeente Jette of in één
van onze schrijfboeken.

Open cultuurraad
23 maart 2013 om 14u
Jeugdzaal GC Essegem
Leopold I-straat 329

De fotografen die meewerken aan de tentoonstelling zijn wereldtoppers in hun domein en maken deel
uit van AP, Magnum, Noor Images,… De expo van Amnesty International vormt een eerbetoon aan de
fotografie en toont de link tussen hun engagement en deze van de fotojournalisten. Als getuige van het leed
in de wereld of verteller van schrijnende verhalen in één beeld, vormt de fotograaf een belangrijke schakel
in de bescherming van de mensenrechten.
Via een reeks portretten wil Amnesty bovendien de herinnering levendig houden aan deze mannen en
vrouwen die gevangen, gemarteld of gedood worden. De beelden, soms hard, soms confronterend, laten de
toeschouwer niet onberoerd en laten ons stilstaan bij het belang van de mensenrechten.

Fototentoonstelling Amnesty
International
“Devoir de regard”
Van 14 tot 30 maart 2013
Justitiepaleis
Poelaertplein 1 – 1000 Brussel

Congo, 2009.
De kindsoldaten vormen zowat 40%
van de strijders in de Congolese conflicten de laatste jaren. De demobilisatie- en herintegratieprojecten volstaan niet om de trauma’s te wissen,
na jaren van gewapende strijd. Ook
andere landen (Sri Lanka, Mexico,
Colombia,…) zijn geconfronteerd met
dit fenomeen.
Copyright : Cédric Gerbehaye / Agence VU

24 maart 2013

Dag van de Ambachten met Betty Moerenhoudt
Betty Moerenhoudt stelt haar keramiek tentoon.
Op zondag 24 maart 2013 vindt de
Volume
en grafisme worden nauw verbonden en leiden tot
7de editie plaats van de Dag van de
unieke objecten. Zo maakt ze serviezen, vazen, lampen,
Ambachten. Dit evenement, waarbij
prachtige theepotten,… Tussen 10 en 18u kan u haar werk
ontdekken in haar atelier, met deskundige uitleg door de
handwerk centraal staat, groeide de
kunstenares.
afgelopen jaren uit tot een succesvolle
Dag van de Ambachten
organisatie waarop iedereen met een
Open atelier Betty Moerenhoudt
voorliefde voor mooie zaken aanwezig
Henri Werriestraat 41
wil zijn. In Jette neemt keramiste Betty
Meer info: www.betty-moerenhoudt.be
Moerenhoudt deel aan dit nationaal eve- – www.dagvandeambachten.be
nement.
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Met het Gemeenschapscentrum Essegem de lente in
Het Gemeenschapscentrum wacht vol ongeduld op de lente en schotelt u intussen een mooi programma voor. Een lentequiz, een cursus veggiekoken, zomerkoken, ontbijttheater,… Activiteiten genoeg om de laatste winterdagen te verdrijven.

Ontbijttheater
voor het hele gezin

15 maart 2013

Lentequiz
Ben je een doorwinterde quizliefhebber en wil
je je graag een weg naar de top quizzen? Of ben je
een sympathieke underdog die zin heeft in een
gezellig avondje uit? De lentequiz is een leuke en
ontspannende quiz waar het niet alleen belangrijk
is om veel encyclopedieën te lezen. Verwacht je
aan een mix van leuke weetjes, doordenkers en
andere vreemde gevallen. Dat alles wordt aangevuld met heel wat beeld en geluid.
Lentequiz
Vrijdag 15 maart 2013 om 20u
Voor groepen van 2 tot 6 personen
15 € per groep
Inschrijvingen: 02.427.80.39 of
essegem@vgc.be

Kookcursus
Zomerkeuken
Ben je een culinaire lekkerbek en kan je nog
boeiende kooktips gebruiken? Kom dan mee ontdekken hoe je op een creatieve manier aan de slag
kan in de keuken! Onze wandelende keukenencyclopedie Nico leert je goochelen met spatel en
klopper en tovert wekkelijks een schitterend menu
op tafel.
Kookcursus
Dinsdag 30 april, 7, 14 en 21 mei,
telkens van 19u tot 22u
Lesgever: Nico Roose
80 € voor de hele reeks (avondmaal tijdens elke
les inbegrepen)
Inschrijvingen: 02.427.80.39 of
essegem@vgc.be

Cursus veggiekoken
De stad op je bord
In deze lessenreeks leert u hoe u lekker, gezond
én vegetarisch kunt koken met louter plantaardige
producten. De nadruk wordt gelegd op lokale producten die in onze stad worden geteeld. Linzen,
kikkererwten en gazpacho zullen niet langer
vreemde beesten voor u zijn.
Je eindigt de cursus met een ware stadsguerilla.
Wat ligt er voor het rapen in de Brusselse natuur?
Kan je werkelijk eten wat de straat schaft? Eén
manier om dat te ontdekken. Kom lekker mee
smullen van een bord vol Brussel.

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

Meer dan Beer door Tal en Thee
Uit de Veren is een gezinsuitstap waarin ontspanning, cultuur en lekker eten centraal staan.
Eén keer per maand organiseert GC Essegem op
zondagvoormiddag een leuke theatervoorstelling
voor families. Maar eerst kan er worden ontbeten
en gespeeld! Een uitgebreid ontbijtbuffet staat
klaar voor de ouders terwijl de jongsten spelen en
dollen.
Op zondag 24 maart 2013 staat het stuk Meer
dan Beer door Tal en Thee (3+) op het programma.
Beer kijkt naar de wereld met al zijn wonderen. Hij
kijkt en zegt niets. De wereld zegt alles. De wereld
vertelt over de liefde tussen een cowboy en een
indiaan, over een rups die vlinder wordt, over prinsen en prinsessen, over de zon en de maan, ... Kruip
dicht tegen mekaar aan en geniet!
Ontbijttheater Meer dan Beer
Zondag 24 maart 2013
Ontbijt vanaf 8.30u / Theater om 10.30u
Voorstelling: 4/6 € / Ontbijt + voorstelling: 7/9,5 €

Cursus veggiekoken
Woensdag 8, 15 en 22 mei,
telkens van 19u tot 22u,
Lesgever: Nicolas Decloedt
60 € voor de hele reeks (avondmaal tijdens elke
les inbegrepen)
Inschrijvingen: 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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