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Nieuw seizoen

Klassiek in de Abdij

Klassiek in de Abdij biedt opnieuw 9 kwalitatieve, klassieke
concerten, van oktober tot juni,
telkens op de eerste zondagochtend van de maand om 11u
in het stijlvolle decor van de
Abdij van Dielegem. Een intiem
muziekfeest op zondag, compleet met aperitief en kinderopvang. De eerste concerten
vinden plaats op 5 oktober met
het gitaarkwartet Four Aces en
op 2 november met Ensemble
César Franck.

P. 30
V.U. : HERVÉ DOYEN, BURGEMEESTER

100 - 1090 JETTE
02. 423.12.11 I COMMUNICATIE@JETTE.IRISNET.BE
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL 9
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HANDICAP
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Echo van de administratie

Democratie en
betrokkenheid

“

Van 13 tot 19 oktober vindt de Europese week van de lokale democratie plaats. De gemeente Jette
neemt actief deel aan deze themaweek, met 3 activiteiten gericht op jongeren. Het is belangrijk om de nieuwe
generatie te sensibiliseren over het belang en de
waarde van democratie. Vele jongeren beschouwen democratie als een evident gegeven, maar recente
conflicten over de hele wereld tonen aan dat men zich
moet blijven inzetten voor het behoud van dit fundament van onze samenleving, waarbij de bevolking inspraak heeft in het beleid.

Als gemeentebestuur kiezen we bewust voor samenwerking met en ondersteuning van de bewoners.
We vragen de Jettenaren daarbij ook nadrukkelijk om
zelf ideeën te lanceren, voorstellen te doen en… de
handen uit de mouwen te steken. Met de wedstrijd
Jette in de Bloemetjes worden de bewoners met de
mooiste met bloemen versierde gevel, voortuintje of
balkon beloond. Het gemeentelijk Platform Handicap
wil de integratie van mensen met een handicap verbeteren. En het nieuw project Coucou’N wil de wijk rond
het Amnesty Internationalsquare omtoveren tot een
fantastische buurt. Dit zijn maar enkele voorbeelden
waar het gemeentebestuur de motor is van een actie,
maar waarbij de bewoners als het ware voor de benzine moeten zorgen. Het zijn projecten voor én door
de bewoners, waar de hele samenleving beter van
wordt.
Ook op cultureel vlak wordt deze lijn doorgetrokken.
Jam’in Jette Indoor, Mini On Air, Klassiek in de Abdij,
de verschillende geplande expo’s,… Stuk voor stuk culturele organisaties die mede een succes worden door
de inzet van gemotiveerde bewoners.
Het belang van democratie
kan niet voldoende onderstreept worden, de betrokkenheid van de bewoners evenzeer.

”

Hervé Doyen,
uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
SURF NAAR
WWW.JETTE.BE

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en 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

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

Inhoudstafel
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Geoffrey LEPERS
1ste Schepen
MR-OPEN VLD

Hervé DOYEN
Burgemeester
LBJ
• Veiligheid en Veiligheidscontract
• Coördinatie en
Algemene zaken
• Voogdij O.C.M.W.
• Wijkcontract
• Communicatie
en Informatie

• Franstalig onderwijs
• Financiën
• Openbare reinheid
• Toerisme
• Informatica &
Nieuwe technologieën
• Oudstrijders
• Vervoer

> hdoyen@jette.irisnet.be
02.423.12.19

> glepers@jette.irisnet.be
02.423.12.34 - 02.423.12.19

Paul LEROY
5de Schepen
LBJ
• Franstalige cultuur (inclusief Franstalige academie
en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Gezinnen en het Jonge
kind, Franstalige jeugd
• Gezondheid - Stedenbou

Bernard VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN

Benoît GOSSELIN
LBJ

LBJ

• Openbare ruimte
• Gemeentelijk patrimonium
• Energiebeheer
(URE, PLAGE, …)

• Preventie
• Sport
• Buitenschoolse activiteiten
en Kids’ Holidays
• Personeel
• Bi-culturele infrastructuren

• Burgerlijke stand
Demografie
• Sociale zaken
• Gelijke kansen – Integratie –
Mindervaliden
• Leefmilieu
• Kwaliteit van de dienstver-

> bvannuffel@jette.irisnet.be
02.423.12.08

de

3 Schepen

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

Brigitte GOORIS
7de Schepen
MR-OPEN VLD

Christine GALLEZ

• Economisch leven en Handel
• Animatie
• Werkgelegenheid
• Leegstaande gebouwen en
terreinen
• Erediensten

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

8de Schepen

ECOLO-GROEN

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Van op de banken van de gemeenteraad…
Gemeenteraad van 24 september 2014

Werken en heraanleg
Tijdens de eerste zitting van het najaar, keurde de Jetse gemeenteraad verscheidene openbare aanbestedingen goed
met het oog op een reeks werken aan wegen en gemeentegebouwen. De lijst dossiers is lang: de renovatie van de elektriciteitsinstallatie van de Clartéschool, de heraanleg van de
G. Loossens-, G. Delathouwer- en F. Couteauxstraat en de
OLV van Lourdeslaan, net als verschillende aanpassingen

4de Schepen

lening aan de burger
> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Bernard LACROIX
6de Schepen
LBJ

> blacroix@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Claire VANDEVIVERE

aan de openbare ruimte en het onderhoud of de heraanleg
van speelplaatsen van de gemeentescholen.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 22
oktober 2014 in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraadszitting op https://publi.irisnet.be.

Brigitte De Pauw
Voorzitster OCMW
OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
> Secretariaat: 02.422.46.11
> Sociale dienst: 02.422.46.75

Sociale Huisvestingsmaatschappij Jetse
Haard
Voorzitter :
Benjamin Goeders
Esseghem 3, Lahayestraat 282
> Tel. 02.478.38.35
Permanenties diensten administratie, boekhouding en
sociale dienst: maandag van
9u tot 12u en dinsdag van
13.30u tot 16.30u

Sociaal Woningbureau
Jette
Voorzitter :
Joseph Amisi
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
> Tel: 02.421.70.90

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00

Jette info 223 - NL.qxp_Mise en page 1 30/09/14 15:13 Page4

4|

Echo van de administratie

Lokale democratie in Jette
Drie activiteiten voor Jetse jongeren
De Europese week van de lokale democratie vindt dit jaar plaats van 13 tot 19 oktober 2014.
Het centrale thema is deze keer ‘Participatieve democratie: voorstellen, delen, beslissen’.
Ook de gemeente Jette neemt deel aan het evenement met 3 activiteiten voor en door jongeren.

D

e Europese week van de lokale democratie wordt sinds 2008 in het Brussels Gewest georganiseerd om de burgers meer
inzicht te verschaffen in hun lokale overheden en
om ze aan te zetten eraan deel te nemen. Dit jaar
stelt de gemeente Jette een programma voor dat
toegespitst is op de jongeren:

Donderdag 16 oktober om 19.30u
Ontmoeting tussen mandatarissen en
18- tot 25-jarigen
Alle Jetse jongeren van 18 tot 25 jaar die willen
dat Jette een gemeente is die rekening houdt
met haar jongeren, zijn uitgenodigd om deel te
nemen aan een ontmoeting met de gemeenteraadsleden Hannes De Geest en Steve Hendrick.
Als u ideeën, vragen, dromen of projecten hebt
die u wil delen met anderen, schrijf u dan in via
Anne-Françoise Nicolay - 02.422.31.23 –
afnicolay@jette.irisnet.be.

Deze tweetalige activiteit wordt georganiseerd
met de steun van vzw Ploef !
Waar:
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 1

De bus van de Rechten van het Kind houdt halt
aan de school Jacques Brel en ontvangt verschillende klassen van het lager onderwijs om de kinderen te informeren over het thema van de
kinderrechten.

Zaterdag 18 oktober
Ontmoeting tussen kinderen en oud-mandatarissen ter gelegenheid van Place aux Enfants
In het kader van Place aux Enfants werden
Franstalige kinderen van 8 tot 11 jaar uitgenodigd
op een generatieoverschrijdende ontmoeting in
het bureau van burgemeester Hervé Doyen met
oud-gemeenteraadslid Léa Quievy en oud-schepen Louis Vandenheede. Ze komen er alles te
weten over de werking van een gemeenteraad.

Dinsdag 21 oktober
De bus van de democratie ontvangt Jetse
schoolkinderen

Meer informatie over de Europese week van de
lokale democratie vindt u op
www.avcb-vsgb.be (doorklikken op materies en
lokale democratie)

Kinderarmoedefonds
Vandaag investeren in het talent van morgen
10% van de kinderen in Vlaanderen wordt geboren in een kansarm gezin. Dat wil zeggen dat
zo’n 130.000 kinderen al van in de wieg minder kansen krijgen. Deze kinderen lopen tijdens
hun eerste drie levensjaren een achterstand op die nog moeilijk bij te benen valt.

H

et Kinderarmoedefonds wil met de steun
van het publiek en het bedrijfsleven uitsluiting uitsluiten. De achterstand van
kinderen in armoede wordt in belangrijke mate
veroorzaakt door het isolement waarin ze opgroeien, zowel in het gezin als in de samenleving.
Daarnaast worden gezinnen in kansarmoede
chronisch uitgesloten door houdingen, reacties
en door onbewuste én bewuste uitsluiting.
Daarom vat het Kinderarmoedefonds haar opdracht samen als: Uitsluiting uitsluiten.

Innovatieve projecten

het publiek en andere betrokkenen gericht op innovatie, inspiratie en betrokkenheid.
Daarom moeten we gezinnen in armoede uit
hun isolement halen. Hoe doen we dat? Door de
samenleving en de lokale spelers te inspireren
met nieuwe innovatieve projecten waar burgers,
bedrijven, besturen, armen zelf en wetenschap
mekaar vinden. Daarvoor selecteert het Kinderarmoedefonds ieder jaar een beperkt aantal projecten die gedurende maximaal drie jaar
ondersteund worden en die inspiratie en inzichten moeten leveren om op het terrein tot duurzame projecten te komen.

Het Kinderarmoedefonds wil die uitdaging
samen met u aanpakken. Waar de overheid verantwoordelijkheid draagt voor de basisbehoeften
en de lokale besturen en het middenveld werken
op het terrein, is het Kinderarmoedefonds met

Kinderarmoedefonds
www.kinderarmoedefonds.be
info@kinderarmoedefonds.be
BE39 7333 0000 0519
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Nieuw Platform handicap te Jette
Oproep voor kandidaten
Bent u nauw betrokken bij de gehandicaptenproblematiek, privé of professioneel, en wenst u
zich te engageren binnen uw gemeente? Jette zoekt vrijwilligers om deel te nemen aan het
Platform handicap, de opvolger van de vroegere Adviesraad voor Personen met een Handicap.

A

angezien de gemeente zich wil blijven inzetten voor andersvaliden, komt ze op de
proppen met een transparanter formule
dan een adviesraad: het Platform handicap. De
bedoeling is andervaliden en hun vertegenwoordigers de mogelijkheid bieden om de problemen
die ze ondervinden aan te kaarten en mee te werken aan de realisatie van een Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten. Dit
Platform zal hiertoe op geregelde tijdstippen samenkomen.

Aandachtspunten
Het Gemeentelijk charter voor de integratie van
gehandicapten werd in november 2001 getekend

door de gemeenteraadsleden en benadrukt het
engagement van Jette voor personen met een
handicap. Deze inspanningen zijn al twee keer beloond geweest met het label Handycity, namelijk
in 2006 en in 2012. Ook in 2018 zal de gemeente
Jette zich kandidaat stellen voor dit label. Hierbij
rekent ze met name op het Platform handicap om
de acties rond 7 grote thema’s verder te zetten.
De voorgestelde aandachtspunten zijn: sensibilisering van de bevolking, onthaal en integratie van
kinderen met een handicap, tewerkstelling van
personen met een handicap, toegankelijkheid van
de gemeentelijke infrastructuur, sociaal beleid,
vrijetijdsbesteding van personen met een handicap en toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Gemeentelijke kinderopvang in Jette
Nieuwe inschrijvingsprocedures
Om de aanvragen zoveel mogelijk te kunnen centraliseren, werd de in
schrijvingsprocedure voor de gemeentelijke kinderopvang herzien. Als u zich
wil inschrijven op een wachtlijst voor een plaats in een gemeentelijke crèche
of peutertuin, moet u voortaan onderstaande instructies volgen.

B

ent u 3 maanden zwanger en zoekt u een
plaats in een crèche voor de opvang van kinderen van 0-3 jaar, dan kan u terecht in één van
de volgende crèches:

Crèche Jette-Noord
Crèche ‘Pouf et Caroline’
Stiénonlaan 151
Maandagmorgen, van 9 tot 10u:
inschrijving op de lijsten van de crèches ‘Pouf et
Caroline’ en ‘L'Ylo Jardin’.

Crèche Jette-Zuid
Crèche ‘Reine Fabiola’
F. Lecharlierlaan 86
Maandag- en vrijdagmorgen, van 10 tot 11u:
inschrijving op de lijsten van de crèches crèche
‘Reine Fabiola’ en van ’Laloco’ (Maison communale d’Accueil en de l’Enfance)

S. Legrellestraat 1
De 1ste en 3de woensdag van de maand, van 10 tot
11u: inschrijving op de lijsten van de peutertuinen
‘Boule et Bill’ en ‘La Ribambelle’
Meer info:
www.jette.be (‘Tot uw dienst’ – ‘Kinderen’)

Wenst u deel te nemen aan het Platform handicap? Neem dan contact op de cel Gelijke kansen
van de gemeente Jette (van dinsdag tot vrijdag):
Laurence Berger
02.422.31.26 – lberger@jette.irisnet.be

Een initiatief van de Schepen van Integratie,
Gelijke kansen en Mindervaliden Claire Vandevivere

Verhuizingen
De ONE-consultatie in de Vandenschriekstraat verhuist naar de
Wemmelsesteenweg
De ONE-consultatie die vroeger gevestigd was
in de A. Vandenschriekstraat nr. 75 is in de loop
van de maand augustus verhuisd naar de
Wemmelsesteenweg 229A. Ook het telefoonnummer is veranderd: 02.426.22.90.
Consultatie ONE
Wemmelsesteenweg 229A
02.426.22.90

La Récré neemt tot eind oktober zijn
intrek in de Leopold I-straat
La Récré, een ontmoetingsplaats waar kinderen van 0 tot 3 jaar, vergezeld van een volwassene, kunnen spelen, praten en van gedachten
wisselen, heeft een tijdelijk onderkomen gevonden in de lokalen van de ONE-consultatie,
gelegen in de Leopold I-straat 337. Eind oktober 2014 keren ze terug naar de Esseghemstraat.

Peutertuinen

La Récré - Consultatie ONE
Leopold I-straat 337 (tot eind oktober 2014
02.423.52.77

kinderen van 18 maand tot 3 jaar, dan kan u terecht op volgend adres:
Peutertuin ‘Boule et Bill’

Plus d’infos :
www.jette.be (Petite enfance)
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Tewerkstelling

Veel gegadigden voor Jets Vormingssalon
Het was alweer meer dan twee jaar geleden dat het Vormingssalon voor de eerste keer werd
georganiseerd en aan de opkomst te oordelen kwam deze tweede editie niks te vroeg. Met
zo’n 27 vormingscentra was het aanbod dan ook niet te versmaden.

M

eer dan 300 bezoekers telde deze editie
van het Vormingssalon die plaatsvond
op 4 september in de Gemeentelijke
feestzaal. Er is dus wel degelijk nood aan dergelijke initiatieven. Met name studenten en werkzoekenden kunnen best wat begeleiding
gebruiken bij hun zoektocht naar een vorming op
maat, hetzij om hun talenten te ontplooien, hun
kennis te verdiepen of hun carrière een nieuwe
wending te geven.

Tevredenheid alom
Het gevarieerde aanbod heeft ongetwijfeld in
grote mate bijgedrag tot succes van het Salon.
Bovendien waren de bezoekers zeer te spreken
over de organisatie in het algemeen. Dat bleek althans uit de evaluatieformulieren die ze hadden
ingevuld en waar ze allemaal – de uitzonderingen
niet te na gesproken – hun waardering uitten voor
de professionele aanpak van dit initiatief. Het
spreekt voor zich dat dit voor de organisatoren
een hart onder de riem betekende. En zo kon iedereen na afloop tevreden terugkijken op dit
tweede Jetse Vormingssalon.
Een initiatief van de Schepen van Tewerkstelling Bernard Lacroix

Jobaanbiedingen
Voor zijn recent geopende dagcentrum voor volwassenen met een ernstige graad van autisme
wenst het Franstalige La Coupole Bruxelloise de l’Autisme zijn rangen te versterken met…

Opvoeders niveau
A1 en A2 (gecostatuut)
Jobomschrijving:
U wordt betrokken in de beginfase van een
baanbrekend project en maakt deel uit van een
nieuwe en dynamische ploeg.
Een specifieke vorming voor de opvang van
volwassen autisten is voorzien.

Taken en verantwoordelijkheden
• Opvangen van de bewoners en organiseren van
aangepaste activiteiten;
• Vastleggen van doelstellingen en individuele
programma’s voor de opvang van de bewoners
via methodes, educatieve strategieën en pedagogisch verantwoorde en intern overeengekomen tools;

• Observeren en evalueren van gedragingen en
competenties en voorstellen van oplossingen;
• Waken over het welzijn en de levenskwaliteit van
de gehandicapte persoon.
Uurrooster: voltijds (37u/week) van maandag tot
vrijdag (variabel uurrooster van 7 tot 20u).

Gezocht profiel:
• Houder zijn van een diploma gespecialiseerd opvoeder, onderwijs van het korte type (bachelor
of graduaat) OF een bekwaamheidscertificaat
opvoeder, hoger secundair onderwijs;
• Voldoende ervaring in de gehandicaptensector
of de gespecialiseerde opvang (van adolescenten en volwassenen), alsook ervaring met personen met autisme en/of gedragsstoornissen;
• Een positieve, proactieve en creatieve persoonlijkheid hebben;
• Zowel op professioneel als persoonlijk vlak kun-

nen omgaan met probleemgedrag en deze gedragingen kunnen kaderen in een leerproces
voor de patiënten;
• Zich met enthousiasme engageren in een
boeiend avontuur en meewerken aan de uitbouw
van een nieuwe ploeg.
TEWERKSTELLING ENKEL IN GECO-STATUUT
(contacteer Actiris voor de voorwaarden)

Hoe solliciteren?
Wenst u deel uit te maken van een dynamische
ploeg en de uitdaging om mee te werken aan een
innoverend project aan te gaan? Beantwoordt uw
profiel aan bovenvermelde beschrijving? Stuur
dan uw cv en motivatiebrief naar Renato Guarneri, hoofdopvoeder, enkel per e-mail naar
recrutement.coupole@gmail.com.
Vermeld de functie in het onderwerp van uw email.
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www.ocmwjette.be
Nieuwe website voor het OCMW

H

et OCMW van Jette vormt de belangrijkste gemeentelijke partner op het vlak
van sociale steun en speelt een cruciale
rol in het leven van honderden Jettenaren. Om de
bewoners beter te informeren over de rol en de
taken van het OCMW beschikt de organisatie
sinds kort over een nieuwe website.
Wie heeft recht op steun van het OCMW? Ik
kan mijn energiefactuur niet betalen, kan het
OCMW mij helpen? Kan ik ergens terecht voor
een voedselpakket? Biedt het OCMW thuishulp
voor senioren? De schoolkosten voor mijn kind
lopen te hoog op, zijn hier steunmogelijkheden
voor? Op deze en vele andere vragen vindt u een
antwoord op de nieuwe website van het Jetse
OCMW.

tussen het gemeentebestuur en het OCMW. De
site werd opgedeeld in 6 luiken: ‘Het OCMW’,
‘Maatschappelijk Welzijn’, ‘Tewerkstelling en
Opleiding’, ‘Voedselhulp’, ‘Senioren’ en ‘SocioCultureel’. Deze opdeling zorgt ervoor dat de surfer snel de gezochte informatie vindt. Als u over
deze luiken scrolt met de muis, openen zich de
submenu’s, zodat u met 1 muisklik de gevraagde

Breder publiek

informatie kan vinden. Deze submenu’s gaan van
‘Schuldbemiddeling’ tot ‘Tewerkstelling’ en van
‘Sociale dienst’ tot ‘Info rusthuizen’. Vindt u toch
niet meteen de gezochte informatie terug? Probeer een opzoeking via de zoekmotor of check de
footer of de sitemap. De nieuwe OCMW-website
is compatibel met computer, tablet en smartphone. Zo kan u overal en op elk moment de nodige info zoeken op de nieuwe website.

Tegenwoordig biedt het OCMW tal van diensten aan een veel breder publiek dat niet noodzakelijk hulpbehoevend is en soms zelfs behoort tot
de middenklasse. Door het gebrek aan informatie,
maar ook door het negatieve imago dat nog altijd
rond het OCMW hangt, aarzelen velen nog te dikwijls om bij deze instelling aan te kloppen voor informatie, hulp of gewoon een luisterend oor. Deze
website zal helpen om het OCMW en haar uitgebreid takenpakket bekend te maken bij de Jettenaren.
De website is gebaseerd op dezelfde structuur
als de gemeentelijke website die eind februari gelanceerd werd. Deze zelfde look versterkt de band

“

DE WEBSITE ZAL DE JETTENAAR
BETER INFORMEREN OVER DE ROL,
TAKEN EN STEUNMOGELIJKHEDEN
VAN HET OCMW.

”

De website kwam tot stand met de hulp van de
gemeentelijke Communicatiedienst en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest.
www.ocmwjette.be

KORTOM
Het OCMW van Jette beschikt voortaan over
een nieuwe website. Deze website zal de
sociale organisatie helpen om de Jettenaren
beter te informeren over haar uitgebreid
takenpakket. Bovendien zal het OCMW via
dit nieuw communicatiemiddel een breder
publiek bereiken.
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Onderwijs

Welkom aan alle studenten!
Op 1 september ging het nieuwe schooljaar van start. Voor sommige leerlingen een nieuwe
stap in hun jonge leven, voor anderen een dag om naar uit te kijken terwijl nog anderen de
vakantie verkiezen. Jette stelt alles in het werk om de vele leerlingen in de beste omstandigheden te onthalen en heet alle studenten alvast van harte welkom.

J

ette kent een uitgebreid onderwijsnetwerk.
In het kleuteronderwijs telt onze gemeente
3 gemeentescholen, 3 scholen uit het vrij
onderwijs en 2 uit het gemeenschapsonderwijs.
De gemeentelijke scholen zijn voor het kleuteronderwijs opgedeeld in 7 afdelingen en voor het
lager onderwijs samengebracht tot 3 scholen.
Adolescenten en jongvolwassenen kunnen met
het KTA en het Sint-Pieterscollege dan weer terecht in twee secundaire scholen en natuurlijk is
er ook nog de VUB en de Erasmushogeschool.
Alles samen goed voor vele honderden studenten
die dagelijks op de schoolbanken plaatsnemen.
Het onderwijs in Brussel is de laatste jaren
voer voor heel wat discussies. Door de bevolkingstoename kampt het Hoofdstelijk Gewest met
plaatstekort. Ook de Jetse scholen lopen probleemloos vol. Zo telt School Van Asbroeck op de
Wilgstraat 113 kleuters en 190 leerlingen in de lagere school. De kleuterklas van School Vande
Borne in de Dansettestraat en de bijhorende kleuterscholen tellen 163 leerlingen, die nog uitgebreid kunnen worden tot 217 kleutertjes, terwijl de
lagere school op 129 leerlingen kan rekenen. En
School Poelbos op de Laarbeeklaan telt momenteel
78 kleuters en 138 leerlingen in de lagere school.

Antwoord bieden op toenemende vraag
De inschrijvingen voor de Nederlandstalige
scholen verlopen in Brussel via de website
www.inschrijveninbrussel.be. Aangezien de ouders zich voor meerdere scholen kunnen aanmelden, is het onmogelijk om een precies getal te
plakken op het eventuele plaatstekort. De gemeente Jette, op initiatief van Schepen van Nederlandstalig Onderwijs Brigitte Gooris, zet zich
alvast in om een antwoord te bieden op het toenemend aantal leerlingen. Zo zijn er uitbreidingswerken gepland voor de Poelbosschool met het
oog op een zowat verdubbeling van het aantal
plaatsen. Wordt vervolgd.

Het Theodoortje
Jette nieuwe school rijker

A

chter het UZ Jette opende met Het
Theodoortje een nieuwe school haar
deuren op 1 september. Deze gemeenschapsschool telt voorlopig 3 kleuterklasjes en
een eerste leerjaar, maar moet op termijn uitgroeien tot een volwaardige school.
Het werd een race tegen de klok om de nieuwe
school op tijd open te krijgen. Een maand voor de
aftrap van het nieuwe schooljaar was er op het terrein nog niets te merken van Het Theodoortje. Er
werd echter met man en macht gewerkt om de
school, die gewestelijke steun geniet, tijdig klaar te
krijgen. Voorlopig vinden de kinderen onderdak in
zogenaamde containerklasjes, maar het doel is om
op termijn een echte – stenen – school te bouwen.
Bij aanvang van dit schooljaar 2014-2015 bestaat Het
Theodoortje uit 3 kleuterklasjes en het eerste leerjaar. Elk jaar zal er een extra klas bijkomen, zodat de
school meegroeit met de leerlingen. Alvast een mooi
initiatief om te antwoorden op de tekorten in het
Brussels onderwijs.
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Milieuzorg op School
KTA Jette is modelleerling
In september ging niet alleen het nieuwe schooljaar van start, maar werd ook het nieuwe
MOS-project voorgesteld. Milieuzorg Op School ondersteunt basis- en secundaire scholen,
om van de school een milieuvriendelijke en duurzame leeromgeving te maken. De voorstelling vond plaats in het KTA Jette, zelf een modelleerling als het op milieuzorg aankomt.

H

et project Milieuzorg op School zorgt
reeds enkele jaren voor milieubewustzijn
in het onderwijs. Al meer dan 200 scholen kunnen zich een MOS-school noemen door
hun inzet voor een duurzame toekomst voor onze
planeet. Het KTA Jette was de eerste Brusselse
school die zich engageerde in dit milieuproject.
Milieuzorg op School werd vorig jaar voor 6 jaar
verlengd en werd in een nieuw, fris groen kleedje
gestopt.

Van led-verlichting tot waterdag
Samen jongeren overtuigen om te kiezen voor
duurzaam denken en doen: dat is de missie van
MOS. Het MOS-programma biedt scholen voldoende mogelijkheden om het eigen engagement

uit te diepen, samen met leerlingen, met de hele
schoolgemeenschap en met de ruimere omgeving. De nieuwe generatie wordt milieubewust gemaakt via specifieke acties met een concreet
resultaat voor ogen. In het Jetse KTA vertaalde
dit zich bijvoorbeeld in de vervanging van de verlichting door duurzame led-verlichting, een waterdag waarbij het water afgesloten werd om de
leerlingen te sensibiliseren over de waarde van
het water, een dikke truiendag, een fruitdag met
het oog op gezonde voeding,…
Een school biedt meer dan leerstof. De leerlingen, op weg naar de volwassenheid, worden er
ook gevormd. Milieuzorg op School zal hen alvast
een toe te juichen milieubewustzijn meegeven.

Toet-toet...!
De verteltrein stopt in Jette...
Welk kind houdt niet van verhaaltjes? In de Jetse bib brengt de verteltrein elke maand een
uurtje leuke verhalen voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Mama en papa zijn ook welkom.

N

u het schooljaar opnieuw is begonnen,
stopt ook de verteltrein weer maandelijks in de Nederlandstalige bibliotheek
van Jette. De verteltrein brengt meeslepende
verhalen die de kinderen in de ban houden en op
een speelse manier met taal in contact brengen.
Ook mama, papa, grote broer of zus kunnen meegenieten van de verhalen.
Afspraak elke laatste woensdag van de maand
om 14 uur in de polyzaal van de bibliotheek van
Jette (Kardinaal Mercierplein 6). Noteer voor dit
schooljaar alvast volgende afspraken met de verteltrein in de bib: 22 oktober, 26 november, 17 december 2014 en 28 januari, 25 februari, 25 maart,
29 april en 27 mei 2015. Tot dan in de bib!
Deze gratis activiteit is een organisatie van de
bibliotheek van Jette, op initiatief van de Schepen
van Vlaamse Gemeenschap Brigitte Gooris.
Toet-Toet, de verteltrein
Elke laatste woensdag van de maand om 14u
in de Jetse bib
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis
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1 tot 11 oktober: Week van de Fair Trade

Van chocoladeparcours tot toerismesalon
De Week van de Fair Trade vindt dit jaar plaats van 1 tot 11 oktober. Deze jaarlijkse campagne
plaatst Fair Trade en fairtradeproducten in de kijker. Ook de gemeente Jette doet opnieuw mee
aan dit evenement, met evenementen van een chocoladeparcours tot een toerismesalon, telkens
in het teken van eerlijke handel.
Zaterdag 4 oktober

Zaterdag 11 oktober

Hmm, chocolade, lekker! Eerste Salon van het
Ook dit jaar organiseren de Nederlandsta
Fair Trade toerisme en
lige bib en de gemeente Jette een actie in
improvisatiespektakel
het kader van de Week van de Fair Trade. In
de jeugdafdeling van de bib kunnen kinde
‘Reizen’
ren deelnemen aan een zogenaamd choco
ladeparcours.

W

aar komt chocolade vandaan? Hoe ziet een
chocoladeboon eruit? Hoe komt de chocolade tot bij ons en wie verdient eraan? De kids
kunnen er alles over ontdekken tijdens het (h)eerlijke chocoladeparcours op zaterdag 4 oktober in
de Nederlandstalige bib. De ouders worden intussen verwelkomd met een (h)eerlijk kopje koffie of
thee. Een stand met Oxfamproducten laat je kennismaken met fairtradevoedings- en artisanale
producten. En na afloop krijgt elk deelnemend
kind een eerlijke chocoladereep (zolang de voorraad strekt) mee naar huis.

Houdt u van reizen en andere culturen ont
dekken? Kom dan op zaterdag 11 oktober
naar het Salon van het Fair Trade toerisme.
Daarnaast kan u eveneens genieten van het
improvisatiespektakel ‘Reizen’.

O

p zaterdag 11 oktober organiseren Le Rayon
Vert en de gemeente Jette het eerste Salon
van het Fair Trade toerisme in Jette. Verschillende
organisaties zullen er aanwezig zijn om de principes van het eerlijke toerisme toe te lichten en u
‘eerlijke’ bestemmingen en projecten voor te stellen: een bezoek aan een koffieplantage in Guatemala, vrijwilligerswerk op internationale werven,…

Animatie en degustatie
Hmm, chocolade, lekker!
Zaterdag 4 oktober, van 11 tot 12u en van 14 tot 16u
Jeugdafdeling van de Nederlandstalige bib –
Kardinaal Mercierplein 6
Meer info:
www.jette.bibliotheek.be

Om uw bezoek helemaal de moeite te maken, zijn
er tal van activiteiten voorzien: verhalen voor de
kinderen, een fototentoonstelling, getuigenissen,
enz. Op het eind van de namiddag zullen het buffet
‘wereldkeuken’ en de fairtradebar u meevoeren
naar nog andere bestemmingen. De dag wordt afgesloten met een improvisatiespektakel ‘Reizen’.
Salon van het Fair Trade toerisme
Zaterdag 11 oktober 2014, van 14 tot 21u
Le Rayon Vert
G. Van Huynegemstraat 32
14 tot 17u: Salon van het Fair Trade toerisme
18 tot 20u: buffet ‘wereldkeuken’
20 tot 21u: improvisatiespektakel ‘Reizen’
Gratis toegang
Meer info:
Inge Bongaerts
02.422.31.12 – ddo@jette.irisnet.be

Een initiatief van de Schepen van Duurzame Ontwikkeling
Christine Gallez en de Schepen van Handel Bernard Lacroix,
i.s.m. Atrium Jette, de Nederlandstalige bibliotheek,
Oxfam Wereldwinkel, vzw Le Rayon Vert en de deelnemende
handels- en horecazaken

Van 1 tot 11 oktober

Kies uw
Fair Trade topchef!
Bent u verzot op desserts en culinaire ont
dekkingen in het algemeen? Van 1 tot 11 ok
tober kan u gratis eerlijke desserts gemaakt
door Jetse chefs proeven om daarna uw fa
voriete Fair Trade topchef te kiezen!

Deelnemende handels- en horecazaken:
• Bakkerij Gavilan: Ferdinand Lenoirstraat 1
Dessert: Salvad’Or: chocolademousse met
stukjes gedroogde mango
Van 02 tot 11/10 : ma, di, do, vr, za, zo: 10 - 18.30u
• IJszaak Il Cappuccino: Koningin Astridplein 1
Dessert: Banana Split met kaneel en glaasje
fruitsap
Van 01 tot 11/10: ma tot za : 12 - 15u, zo: 15 - 17u
• Taverne Ter Linden (GC-Essegem):
Leopold I-straat 329
Dessert: Sablé au chocolat met noten
Van 01 tot 09/10: ma, di, wo, do: 8 - 21u, vr: 8 - 23u
• Restaurant L’Olivier de Villarosa:
Wemmelsesteenweg 10
Dessert: Mascarponecrème met speculaas
Van 04 tot 11/10: di, wo, do, za: 11.30u - 15.30u
• Restaurant Le Bistrot de JP:
Léon Theodorstraat 20
Dessert: Brownies met petits-beurres en
crème anglaise
Van 01 tot 09/10: ma, di, wo, do: 12 - 14u, ma:
18.30u - 21.30u, wo: 18 - 21u
• Broodjeszaak Madame Sandwich:
Jetsesteenweg 604
Dessert: Cheesecake met chocolade
Van 02 tot 11/10: do, zo: 12 - 15u - vr, za : 12 – 17u
Haal u deelnemerskaart af en geef een score aan
elk dessert. De deelnemerskaarten zijn beschikbaar aan het onthaal van de Gemeente Jette
(Theodorstraat 108 en Wemmelsesteenweg 100).
Inschrijvingen:
Inge Bongaerts
02.422.31.12 – ddo@jette.irisnet.be of
Angélique Scaillet
0484.97.78.97 – ascaillet@atrium.irisnet.be
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Oxfamontbijt met (h)eerlijk sinaasappelsap
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Oxfam Wereldwinkel Jette naar aanleiding van
de Week van de Fair Trade een eerlijk ontbijt. Place to be is dit jaar het Wouterspaviljoen.
Afspraak aldaar op 11 en 12 oktober.

T

er gelegenheid van haar 50ste verjaardag
van Oxfam wil de organisatie op deze editie van het Oxfam-ontbijt een product in
de kijker plaatsen dat dagelijks op onze ontbijttafel komt: sinaasappelsap. Achter dit populaire
fruitsap schuilt een sector die extreem getroffen
wordt door de tekortkomingen van het internationale handelssysteem. Op het Oxfam-ontbijt
verneemt u er alles over en kan u kennismaken
met een Braziliaanse coöperatieve van producenten die dankzij fairtradehandel aan dat systeem
kan ontsnappen.

Nieuw adres!
De grote nieuwigheid aan het Oxfam-ontbijt is
de locatie. De ontbijttafel staat namelijk niet langer in het Poelbospaviljoen, maar in het Wouters-

paviljoen in de A. Woutersstraat nr. 12. Dit jaar is
het evenement ook gespreid over twee dagen: zaterdag 11 en zondag 12 oktober. Voor de rest zal
het er even eerlijke en gezellig aan toe gaan als
andere jaren.

Oxfam-ontbijt
Zaterdag 11 en zondag 12 oktober 2014,
van 8 tot 12u
Wouterspaviljoen – A. Woutersstraat 12
MIVB-bussen 13-14-53-84
Prijs: volwassenen: 6 euro / kinderen van 4 tot
12 jaar: 4 euro
Vooraf inschrijven niet nodig
Meer info:
jette.oxfam@gmail.com – 02.420.74.71

11 oktober 2014: Nacht van de Duisternis
Proef de gezelligste nacht van het jaar
Zaterdag 11 oktober is het weer zover: dan doven we allemaal de lichten en trekken we naar
de Kinderboerderij om er te proeven van de rust en de gezelligheid van een donkere nacht.
De gemeente en de Jetse Kinderboerderij voorzien alvast enkele passende activiteiten.

D

e Nacht van de Duisternis wordt ondertussen al voor de 19de keer georganiseerd,
onder meer door de Bond Beter Leefmilieu
en de Fédération Inter-Environnement Wallonie. De
bedoeling van dit initiatief is iedereen zoveel mogelijk bewust te maken van de impact van lichtvervuiling. Want geef toe: er wordt te veel en verkeerd
belicht. We kunnen gerust met minder verlichting
en licht dat zomaar de hemel wordt ingestraald, is
al helemaal een energieverspilling. Wat zuiniger
omspringen met licht zal niet alleen de gezondheid
van de mens ten goede komen, maar ook het bioritme van plant en dier zal er wel bij varen.

Schimmenspel en knutselworkshop
Ook de gemeente Jette staat graag even stil
bij deze Nacht van de Duisternis en slaat dit jaar
de handen in elkaar met de Kinderboerderij voor
de organisatie van twee gratis activiteiten. Alles
speelt zich af vanaf 18.30 uur in de Kinderboerderij van Jette. De bezoekers worden onderverdeeld in twee groepen die achtereenvolgens
kunnen genieten van een Chinees schimmenspel

en deelnemen aan een knutselworkshop waarbij
de kinderen hun eigen schimmenspektakel ineen
kunnen knutselen. Het Chinees schimmenspel
heet ‘3amis’ en wordt gebracht door DWISH Théâtre. In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, is het een volledig tweetalige voorstelling.
Afspraak dus op 11 oktober om 18.30 uur aan
de Kinderboerderij om te genieten van een 100%
donkere nacht. Wie er niet bij kan zijn, kan alvast
zijn steentje bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering door die avond de lichten te
doven en wat kaarsen boven te halen.
Nacht van de Duisternis
Zaterdag 11 oktober 2014 om 18.30u
Voorstelling Chinees schimmenspel ‘3 amis’
door DWISH Théâtre (voor kinderen vanaf 3
jaar)
Knutselworkshop Chinees schimmenspel
Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172
Meer info: Aurore Rousseau – 02.422.31.10

Een initiatief van schepen van Energiebeheer
Bernard Van Nuffel, met de steun van de Jetse Kinderboerderij
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Het woord van de ombudsmannen

Werven en reinheid
Vele Jettenaren, soms terecht, klagen over de reinheid in bepaalde wijken. De gemeentelijke
Reinheidsdienst doet nochtans al het mogelijke om u een aangename en nette leefomgeving
te bieden, maar de weg is niet zonder obstakels.

Reinheidsombudsmannen
rvanlaethem@jette.irisnet.be
cpelders@jette.irisnet.be

H

oewel ze ons niet altijd met blijdschap
vervullen, zijn werken aan de openbare
ruimte noodzakelijk om onze leefomgeving te verbeteren. En hoewel de gemeente er
over waakt om bepaalde regels te laten naleven,
zelfs al is ze niet verantwoordelijk voor de werf,

toch kan men niet omheen bepaalde ongemakken
zoals geluidsoverlast, stof, tijdelijke verkeersmaatregelen,… Als een werf in de war loopt, zorgt dit
voor ergernis, maar dit is nog geen reden om zelf
een ergerlijk gedrag aan te nemen. Weet dat uw
buren met dezelfde ongemakken geconfronteerd
worden. Respecteer de reinheidsregels om de situatie niet erger te maken. Hou rekening met de
ophaaluren en vermijd sluikstorten. Zo zorgen we
er samen voor dat de hinder door de werken toch
enigszins beperkt blijft voor de wijk.
Met een verantwoordelijk gedrag draagt u bij tot de
ruime reinheidstrijd in Jette. De gemeente organiseert specifieke en regelmatige reinheidsacties, in
samenwerking met Net Brussel en de politiediensten. De komst van een tweede ombudsman zorgt
voor een betere controle van de gemeentelijke reinheid. Maar ook andere diensten dragen bij tot het

aangenaam karakter van onze gemeente. De dienst
Graffiti bijvoorbeeld, die u gratis bevrijdt van de graffiti op uw gevel.
We worden tijdens onze acties soms geconfronteerd
met hindernissen en ergernissen, hetgeen onze motivatie op de proef stelt. Een vuilniszak doorzoeken
en op rottend voedsel stoten, op een afstotelijke inhoud of op gevaarlijke voorwerpen: dit is voor niemand een pretje. Maar deze onaangename taak
dient een hoger doel: een nette en aangename omgeving. Stel u dus de vraag: hoe zou onze gemeente
er uitzien zonder de motivatie en de overtuiging van
al deze personen die van reinheid hun leidmotief gemaakt hebben? Misschien overtuigt dit u wel om u
samen met ons in te zetten.
Ombudsmannen van de Openbare Reinheid
Roland Van Laethem – Christine Pelders
Tel: 02.423.13.17

Graffiti in de kijker
Een gratis gemeentelijk dienst
april 2005 kunnen graffitispuiters trouwens bestraft
worden met een gemeentelijke administratie sanctie. In
Jette gaat men nog een stapje verder, via de Graffitiploeg. Met specifiek materiaal kunnen ze op een professionele manier de graffiti weghalen van niet-geverfde
ondergrond of ondergrond die bestand is tegen hoge
druk of bijtende producten.

e gemeentelijke Graffiti-ploeg komt gratis tussenbeide om de graffiti weg te halen van uw woning, garagepoort of muur. Deze tags
beschadigen de gebouwen en versterken het onveiligheidsgevoel.

De eigenaars die het slachtoffer zijn van graffiti moeten
een beroep doen op de gemeentelijke Graffiti-ploeg, die
gratis tussenbeide komt. Hiervoor wordt er een overeenkomst ondertekend tussen de eigenaar en de gemeente.
Het team kan niet aan de slag als de temperaturen te
laag liggen. Weet ook dat de bewoners die de graffiti ongemoeid laten een gemeentetaks zullen moeten betalen
van 66 euro. Redenen genoeg dus om gebruik te maken
van de gratis gemeentedienst.

De strijd tegen de graffiti maakt deel uit van het veiligheids- en preventiecontract van de gemeente. Sinds

Meer info:
Gemeentelijke Graffiti-ploeg : 02.478.09.62

D

Reiniging riolering in oktober
Respecteer het parkeerverbod
De gemeentelijke Reinheidsdienst
start op 6 oktober met de reiniging van de riolering op het Jets
grondgebied. De riolering
schoonmaken gebeurt via een
externe firma met een pompvrachtwagen. Om dit voertuig
vlot te laten werken, zal er een
tijdelijk parkeerverbod gelden in
de betrokken straten. Aangezien
de interventietermijn beperkt is,
rekenen de gemeentediensten
op uw medewerking om het parkeerverbod te respecteren. Wagens die het werk van de
privé-firma onmogelijk maken,
zullen weggesleept worden.
We herinneren er ook aan dat
het verboden is om vloeistoffen
in de riolering te gieten, om verstoppingen te vermijden. Alvast
bedankt voor uw medewerking.

Vindt alle details over de Graffitiploeg op onze website
www.jette.be (Tot uw dienst – Reinheid en Leefmilieu – De dienst Graffiti)
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Winnaars in de bloemetjes gezet
De gemeente Jette zet zich dagelijks in om de Jettenaren een aangename leefomgeving te
bieden. Zo zorgen de vele tuiniers van de beplantingsdienst voor mooi onderhouden groene
plekjes. Maar u kan zelf ook uw steentje – of bloemetje, zo u wil – bijdragen door uw gevel te
versieren met balkon- of gevelplanten. Via de wedstrijd ‘Jette in de bloemetjes’ zet het gemeentebestuur deze gemotiveerde Jettenaren… in de bloemetjes.

N

aar goede gewoonte waren er weer talrijke deelnemers aan de wedstrijd ‘Jette
in de bloemetjes’. Verscheidene creaties
waren een streling voor het oog. De jury selecteerde de winnaars in verschillende categorieën,
van het mooiste voortuintje tot het meest in het
oog springend balkon.
Op 23 september kregen de laureaten van
‘Jette in de bloemetjes 2014’ hun prijs overhandigd. De winnaars werden beloond met een diploma en een cadeaucheque ter waarde van 100
(1ste plaats) of 50 euro (2de en 3de plaats) voor aankopen in het tuincentrum van de beschutte werkplaats ‘La Ferme Nos Pilifs’. Om alle deelnemers
te danken voor hun inzet en te stimuleren om hun
woning verder met bloemen te versieren, kregen
ze een sierplant mee naar huis.
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Schotelantennes
Voldoen aan verschillende voorwaarden
Voor vele mensen vormt televisie de ideale ontspanning. Een schotelantenne biedt de mogelijkheid om veel buitenlandse zenders te ontvangen. Weet echter dat er strenge regels
gelden rond deze schotelantennes en dat deze niet zomaar op uw gevel, dak of balkon
geplaatst kunnen worden.

I

n Jette moet de installatie van een schotelantenne onderworpen goedgekeurd worden
door het College van Burgemeester en Schepenen. Bovendien moet aan verschillende voorwaarden voldoen worden. We sommen deze
voorwaarden even op.

Voorwaarden
• De antenne mag niet zichtbaar zijn vanuit elke
ruimte die voor het publiek toegankelijk is (straat,
voetpad, park, enz.);
• De antenne moet worden geplaatst:
a. hetzij op de achterste dakschilden of op de achtergevels van de gebouwen;
b. hetzij in de tuinen, voor zover ze bedekt is door
vegetatie met permanente bladeren;
c. hetzij elders als ze bedekt is door toegelaten
constructies;

• De antenne mag de architecturale kwaliteiten
van het gebouw niet in het gedrang brengen,
noch het algemeen esthetisch aspect van het gebouw schaden.
• De eigenaars of gebruikers van antennes en parabolen moeten voortdurend nagaan of de stabiliteit ervan perfect is.
• De antennes mogen nooit aan de voorzijde van
een gebouw worden geïnstalleerd.
• Elke antenne (...) die niet meer gebruikt wordt,
moet worden verwijderd binnen de dertig dagen
die volgen op de stopzetting van het gebruik ervan.
In geval van niet-naleving van de voorwaarden
die in de vergunning gesteld zijn, zal het College
van Burgemeester en Schepenen de definitieve
intrekking van de vergunning uitspreken.
Indien de eigenaar of gebruiker geen vergunning heeft, wordt hij bestraft met een administratieve boete van maximum 150 euro. Bovendien is

hij verplicht de antenne of parabool te verwijderen, anders houdt de Gemeente zich het recht
voor het te doen op kosten en risico van de overtreder.

Duurzaam wonen
Lezingen en workshops

D

e Stadswinkel informeert de Brusselaars
over het leefmilieu en een kwaliteitsvolle
leefomgeving, huisvesting, stadsrenovatie, stedenbouw en rationeel energiegebruik. Via
lezingen en workshops geven ze nuttig advies
over duurzaam wonen.
Ook dit najaar vinden er heel wat infosessies
plaats. Van renovatiepremies tot geluidsisolatie,
de Stadswinkel biedt de nodige informatie voor
uw duurzame renovatieprojecten.

16.10: Bouwmisdrijven en uw goed

Lezingen:
op dinsdag, van 12.30u tot 14u

18.10: Onderhoud en reiniging van uw vloeren
en muren in marmer, granito, mozaïek en
van het bouwbeslag binnen.

23.10: Eigenaars: alternatieven voor het beheer
van uw goed.

Workshops:
op zaterdag, van 14u tot 17u
4.10: Maak zelf het eendraadschema en het plan
van uw elektriciteitsinstallatie!

7.10: Mede-eigendommen en renovatiewerken :
de premies in de praktijk (NL)

Lezingen:
op donderdag, van 18.30u tot 20u

14.10: Mede-eigendommen en renovatiewerken :
de premies in de praktijk (FR)

2.10: Kleine mede-eigendommen in zelfbeheer,
wat zijn de basisprincipes ?

21.10: Geluidsisolatie van installaties

9.10: Oude huizen en energieprestaties :
patrimonium en comfort verenigen

Stadswinkel
Antwerpselaan 24
1000 Brussel (Metro IIzer)
Inschrijving aangewezen
02.227.42.60
inscriptions@curbain.be - www.curbain.be
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Zin om te sporten?

Vraag uw sportcheque aan!
Hoe kan u uw sportcheque bekomen?

U

bent een sporter, Jettenaar, senior of
jonger dan 25 jaar? Dan geeft de gemeente Jette u een duwtje in de rug om
uw favoriete sport te beoefenen, via een sportcheque van 30 euro.
Dankzij de sportcheque van 30 euro, stimuleert de gemeente Jette het sporten bij jongeren
en ouderen. Deze cheque richt zich tot drie categorieën Jettenaren:
• de gepensioneerden
• de jongeren tussen 3 en 18 jaar
• de studenten tussen 18 en 25 jaar
Om een sportcheque te bekomen, volstaat het
om Jettenaar te zijn en om een jaar lid te zijn van
een sportclub naar keuze of van een vereniging
die buitenschoolse activiteiten organiseert.

Vul het aanvraagformulier in – voor 19 december – dat u vindt op de gemeentelijke website
(vrije tijd / sport / de sportcheques). U kan dit
aanvraagformulier eveneens bekomen aan het
Onthaal of bij de dienst Sport in het Gemeentehuis - Wemmelsesteenweg 100, tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur.

Gemeentelijke dienst Sport
Wemmelsesteenweg 100
02.423.12.50
sport@jette.irisnet.be
Een initiatief van de Schepen van Sport Benoît Gosselin

Neem de trap
Gezondheidsactie gemeentebestuur
In het kader van de Week van de Mobiliteit, werden de bezoekers en de werknemers van het
Jetse Gemeentehuis op 18 en 19 september gevraagd om de lift links te laten liggen en de
trap te gebruiken. Daarnaast werd ook gezonde voeding gepromoot, met gratis appels.

V

oldoende lichaamsbeweging is belangrijk
voor jouw gezondheid. Het houdt je fit en
gezond, je hebt een mooier figuur, je bent
minder snel moe en je kan beter omgaan met
spanning en stress. Voor een goede gezondheid
wordt aanbevolen om elke dag 30 minuten te bewegen met een matige intensiteit. Ga je zoals zovelen gebukt onder de druk van de combinatie
werk-gezin-ontspanning? Geen nood, vele
kleintjes maken ook een verschil. Moet je een
kleine afstand afleggen? Ga te voet in plaats van
met de wagen. Moet je ontspannen na een drukke
werkdag? Maak een ontspannende wandeling.
Moet je naar de derde verdieping? Verkies de trap
op de lift.
Het Jetse gemeentebestuur besteedt aandacht aan de gezondheid van haar leerlingen,
personeel en bewoners. Zo is Jette een "gezonde" gemeente, die het Viasano-programma
toepast om zich actief in te zetten tegen obesitas
bij kinderen en tegen cardio-vasculaire aandoeningen bij volwassenen.

Positieve invloed
Om het gemeentepersoneel en de bezoekers
van het gemeentebestuur te stimuleren en de

Een initiatief van Schepen van Gezondheid Paul Leroy

sensibiliseren, vond op 18 en 19 september – niet
toevallig tijdens de week van de mobiliteit – de
actie ‘Neem te trap’ plaats. Voldoende lichaamsbeweging in de werkomgeving, waar veel mensen
tenslotte zowat de helft van hun tijd doorbrengen, heeft een positieve invloed op het fysieke niveau. Bovendien verhoogt een goede fysieke
conditie de productiviteit en de kwaliteit van het
werk van de werknemers. Wie een goede fysieke

conditie zegt, denkt ook meteen aan gezonde
voeding. De bezoekers en de werknemers van het
gemeentehuis die de trap gebruikten ontvingen
een gratis appel.
Het gebruik van de trappen blijkt een uitstekende en eenvoudige manier om dagelijks de fysieke activiteit te verhogen. Redenen genoeg dus
om voortaan de voorkeur te geven aan de trap.
En bovendien, met de trap gaat het even rap!
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Leefomgeving

4 fietsstraten in Jette
Kadert in de aandacht voor de zachte mobiliteit
Jette beschikt binnenkort over 4 fietsstraten. In deze straten vormen de fietsers
de belangrijkste weggebruikers. Een unicum in het Brussels Gewest.

J

ette zal de eerste Brusselse gemeente zijn
waar men fietsstraten vindt. Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook
motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers. Fietsers mogen de hele breedte van de
rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de
rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan
30 km/u.

Smalle eenrichtingsstraten
Concreet betreft het de Vanderborghtstraat

(tussen de Lakenselaan en de Prins Boudewijnstraat),de Van Bortonnestraat (tussen de G. Van
Huynegemstraat en het Kardinaal Mercierplein),
de Gillebertusstraat en de Baron de Laveleyestraat. Er werd bewust geopteerd voor smalle
eenrichtingsstraten. De invoering van het fietsstraatstatuut officialiseert als het ware de geldende situatie, waarbij de fiets niet ingehaald
mag worden en zijn plaats kan opeisen op de
openbare weg. Bovendien bevinden de straten
zich op de gewestelijke fietsroutes, de aanbevolen fietswegen voor uw verplaatsingen binnen en
buiten Jette.

dacht. Denk bijvoorbeeld aan de fietsboxen, de invoering van de zones 30 op zowat het volledige
grondgebied,… De fietsers kunnen dan ook een
aanzienlijke bijdrage leveren tot het oplossen van
het mobiliteitsvraagstuk in ons gewest.

De fietsstraten zullen op 3 manieren aangeduid
worden: het verkeersbord; grondmarkeringen met
een witte fiets, gevolgd door een rode auto en een
visgraatmotief dat de fiets uitnodigt om in het midden van de baan te rijden. Dit laatste aspect moet de
fietsers helpen om openslaande deuren te vermijden.
In onze stadsomgeving is er niet altijd plaats
voor een apart fietspad. Daarom bieden de fietsstraten een mooie tussenoplossing die de veiligheid van de fietser garandeert. Dit project helpt
Jette bij het stimuleren van zachte mobiliteit. De
fietsers krijgen in onze gemeente de nodige aan-

Een initiatief van Schepen van Mobiliteit Christine Gallez

OPENBARE RUIMTE
Asfaltering

De Gewestelijke Fietsroutes

Rotonde De Moor, de Wemmelsesteenweg, A. Baeckstraat

Tentoonstellingslaan

De gemeente Jette zal tijdens de maand oktober
asfalteringswerken uitvoeren op de centrale ring
van de rotonde De Moor, net als in een deel van
de Wemmelsesteenweg en de A. Baeckstraat.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest installeert tot
november 2014 de Gewestelijke Fietsroutes op de
Tentoonstellingslaan, tussen het Oude Afspanningsplein en de gemeente Wemmel. Er gelden
verkeersmaatregelen tijdens de werken.

Werf Vivaqua

Woestelaan

O. Warlandlaan

Fase 4

Vivaqua voert werken uit in de O. Warlandlaan
(tussen de C. Woestelaan en de de Clercqstraat),
tot midden oktober. De straat is gesloten voor het
verkeer.

De fase 4 van de gewestelijke werken voor de heraanleg van de Woestelaan is van start gegaan in
september. Deze fase loopt over 9 maanden en
betreft het stuk tussen de de Smet de Naeyerlaan
en de Leopold I-straat, kant even huisnummers.

Er zijn omleidingen voorzien en in de Augustijnernonnenstraat geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer.
Voor meer info over de werken kan u terecht op
0800.94.001 of mobielbrussel@mbhg.irisnet.be.

Werf Leefmilieu Brussel
Heraanleg Koning Boudewijnpark
Leefmilieu Brussel ging in september van start
met de heraanleg van het Koning Boudewijnpark.
Het doel is om de Molenbeek open te leggen en
de omgeving van de E. Toussaintstraat te heropwaarderen door het te integreren in een groot,
doorlopend park. Meer info over deze werken:
02.775.76.80 - www.leefmilieubrussel.be
(luik ‘Particulieren’ – rubriek ‘Info werken’).
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Autoloze Zondag in Jette
Het Kardinaal Mercierplein als sfeervol startpunt
21 september was de hoogdag voor de aanhangers van zachte mobiliteit, ondanks de dreigende
wolken en ochtendbuien. In Jette vormde het Kardinaal Mercierplein het ideaal startpunt,
met informatiestands, animatie en activiteiten voor jong en oud.

Z

elfs al kruisten we steps en skateboards,
de echte ster van deze Autoloze Zondag
in Jette was ongetwijfeld de fiets. De vele
aanwezige fietsers werden op hun wenken bediend : een behendigheidsparcours, fietsroutes,
graveren en herstellingen, hybridefietsen,... Maar
ook de wandelaars konden genieten van de vele
animaties, zoals de gemeentelijke 'smoothie'stand, de solidariteitsactie give box en het repair
café, of ontspannen op het leesterras van de bibliotheken, terwijl de jongsten zich lieten schminken, als sumo worstelden of deelnamen aan de
djembé-workshop. In de Gemeentelijke Feestzaal
vond dan weer een circus- en goochelshow
plaats.

Een zaak is zeker, de goede sfeer stond centraal tijdens deze mooie namiddag in het teken
van de duurzame ontwikkeling en zachte mobiliteit.

MIVBaanbod
Aanpassingen in Jette op
verschillende lijnen
Zoals elk jaar na de zomervakantie heeft de
MIVB enkele aanpassingen doorgevoerd op haar
net. Dit jaar is een bijzondere inspanning geleverd om de spitsuren uit te breiden en de frequenties tijdens het weekend op te voeren. Dit
zijn de aanpassingen voor Jette:
Trams : 19 – 51 – 93
De spitsuren van de trams 19, 51 en 93 werden uitgebreid en de frequenties van de eerste twee lijnen werden verhoogd tijdens het
weekend en de spitsuren.
Bus : 13 – 14 – 49 – 53 – 84 – 88
De belangrijkste verandering voor de lijnen 13
en 14, 49, 84 en 88 ligt voornamelijk in de verhoging van de frequentie tijdens de spitsuren
en in het weekend. Ook goed nieuws voor de
gebruikers van buslijn 53 die op woensdag
verlengd wordt tot het Militair Hospitaal.

Jette info 223 - NL.qxp_Mise en page 1 30/09/14 15:13 Page18

18 |

Senioren

Dat wordt gevierd!

Jubilarissen

Viert u 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 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).

Gouden
bruiloft
Mr. en Mevr. Impatient-Nolmans

Orchideeën
bruiloft
Mr. en Mevr. Bruyns-Schmidt

Orchideeën
bruiloft
Mr. en Mevr. De Gunsch-Smets

Diamanten
bruiloft
Mr. en Mevr. Vanderborght-Vanhamme

Briljanten
bruiloft
Mr. en Mevr. Van Hemelryck-Thielemans
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18 november 2014: Seniorensalon
Dit najaar heeft de gemeente Jette een primeur in petto voor haar senioren: de allereerste
editie van het Seniorensalon. Dit tweetalig initiatief slaat op 18 november zijn tenten op in de
Gemeentelijke feestzaal en zal er naast koffie en gebak vooral veel informatie serveren.

L

entefeesten, uitstappen naar concerten,
kerstfeesten, 55+-festivals, de Jetse senioren zijn altijd al verwend geweest met als
het op activiteiten met een hoge amusementsfactor aankomt. Daarom dat de Sociale coördinatie
van Jette, het OCMW en de gemeente de handen
in elkaar geslagen hebben om een seniorennamiddag te organiseren waar het informatieve luik op de
eerste plaats komt, maar tegelijkertijd toch voor een
gezellige omkadering te zorgen.

Infostands
Het Seniorensalon is een gloednieuw initiatief
dat plaatsvindt op dinsdag 18 november 2014, van
12 tot 16.30 uur. Op diverse infostands zal u er terecht kunnen voor informatie en antwoorden op

al uw eventuele vragen rond activiteiten voor senioren, sociale zaken, rechten, paramedische
hulp,… En om de innerlijke mens te versterken
worden broodjes en gebak voorzien aan democratische prijzen. Maar er staan ook zang en dans
op het programma, want het moet ten slotte
vooral een gezellige namiddag worden…
Seniorensalon
Dinsdag 18 november 2014, van 12 tot 16.30u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 6
Toegankelijk voor minder mobiele personen
Meer info:
Carmen Demeyer
02.423.12.67 – cademeyer@jette.irisnet.be

Een initiatief van De Sociale coördinatie van Jette, met de steun
van de Voorzitster van het OCMW Brigitte De Pauw,
het College van Burgemeester en Schepenen, de Schepen van
Nederlandstalige Senioren Brigitte Gooris,
de Schepen van Franstalige Senioren Paul Leroy

Oldtimerjuweeltjes op Retro Jette

O

p 15 augustus konden de liefhebbers van
oldtimers hun hart ophalen tijdens Retro
Jette op het Koningin Astridplein. Ondanks de regen kwamen er toch heel wat toeschouwers genieten van de oldtimerjuweeltjes.
Als u gepassioneerd bent door oldtimers,
vormt Retro Jette voor u ongetwijfeld een vaste
afspraak. Het Koningin Astridplein liep op 15 augustus alvast aardig vol met kenners, liefhebbers
en nieuwsgierigen. Ze vergaapten zich aan de
schoonheid van de oude, maar prachtig bewaard
gebleven en stijlrijke wagens. Na een rit doorheen
de Jetse straten en omgeving genoten de eigenaars van de schitterende vierwielers van een
rustpauze en lunch op het plein, terwijl de toeschouwers hun oldtimers konden aanschouwen.
Rond 15u kwam de zon dan toch even piepen tijdens de prijsuitreiking, als het ware om de winnaars in het zonnetje te plaatsen.

Retro Jette is een initiatief van de vzw Sport in Jette, voorgezeten door Gianni Marin, en de Schepen van Sport Benoît Gosselin
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Drukbezochte jaarmarkt als afsluiter van
geslaagd feestweekend
De maandag volgend op de laatste zondag van augustus is sinds mensenheugenis gereserveerd voor de Jetse jaarmarkt. Dit jaar viel dit evenement uitzonderlijk op 1 september,
maar de feestelijkheden waren eigenlijk enkele dagen daarvoor al gestart.

H

et Bloemenconcert is sinds enkele jaren
de opener van het jaarmarktweekend.
Maar de kerk van pastoor Dirk was uiteraard het hele weekend lang het decor voor een
unieke bloemenweelde die zeer in de smaak viel
van de vele bezoekers.
Het Stripfestival is ondertussen uitgegroeid tot
een ware publiekstrekker tijdens deze feestelijke 5daagse, met als gevolg dat de unieke locatie – de
Abdij van Dielegem – stilaan uit haar voegen barst.
Maar ook muzikale festiviteiten ontbreken
nooit op de jaarmarktaffiche, met als zuiderse variant Cuba del Central. Dit zwoele festival kreeg
dit jaar af te rekenen met enkele forse plensbuien, maar na een valse start maakte de regen
vlug plaats voor opzwepende muziek en dito
dans.

De grote volkstoeloop was echter voorbehouden voor de hoogdag van het feestweekend, met
name de jaarmarkt zelf. Al van ’s morgens vroeg
streken tractoren en aanhangwagens neer aan de
Jetselaan om er paarden, runderen en kleinvee
een halve dag het centrum van Jette te laten innemen. Vooral de keurig geborstelde en uitgedoste (trek)paarden maakten indruk op de
modale stadsmens. Uiteraard waren de Jetse
straten bezaaid met kraampjes, stalletjes en
standjes allerhande waar de meest diverse (rommel)marktwaar werd uitgestald. Om nog maar te
zwijgen van de kermis, het Joêrmetfestival, het
Spiegelfestival en vele randanimatie. En van een
kwakkelzomer was op deze jaarmarktdag al helemaal geen sprake: de zon was van de partij en de
temperatuur best aangenaam.
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31 oktober 2014

Groot Halloweenfeest in het Garcetpark

D

e feestdag Halloween deed pas de laatste
jaren zijn intrede in onze contreien maar
is intussen niet meer weg te denken op
de vooravond van Allerheiligen. De kinderen vinden het fantastisch om zich te verkleden, om
pompoenen te bewerken en vooral om veel snoep
te verzamelen. Op vrijdag 31 oktober wordt Halloween opnieuw gevierd in het Garcetpark, met
animatie, verrassingen en heel wat lekkers.

dat wensen, kunnen tegen een bescheiden prijs
een foto kopen als aandenken.

Een organisatie van de vzw Promotie van Jette,
voorgezeten door Eric Demarbaix, met de steun van
de Schepen van Economisch Leven en Animatie Bernard Lacroix

Halloween in het Garcetpark
Vrijdag 31 oktober 2014
Van 19u tot 20.30u (laatste toegang om 20.15u)
Inschrijven tot 26 oktober via www.jette.be
Info: 02.423.13.02

Het (gratis) feest is bestemd voor verklede kinderen van 3 tot 12 jaar. De laatste vrijdag van oktober kunnen ze het Garcetpark bestormen en
lekkere snoepjes bemachtigen ter gelegenheid
van het traditionele Halloweenfeest. Inschrijven
kan tot 26 oktober via de gemeentelijke website.

Heksen, spoken en snoepgoed
Op 31 oktober zullen de deelnemers en hun familie langs de paden van het Garcetpark oog in
oog komen te staan met heksen en spoken die
verleid worden door mysterieuze animaties. Het
wordt dus een feestelijke wandeling vol verrassingen en animatie (jongleurs,…), waarna ieder kind
zijn ticket kan inwisselen tegen snoepgoed. Een
Jetse fotograaf zal er aanwezig zijn en ouders die

STAGES
Natuur
De Kinderboerderij
Tijdens de herfstvakantie organiseert de Kinderboerderij vakantiestages voor kinderen van
4 tot 6 jaar. Het doel van deze
stages is om de kinderen de natuur die ons omringt te laten
(her)ontdekken en hen respect
te leren opbrengen voor het milieu. De stages gaan door in een
familiale en leuke sfeer. Natuurlijk is er ook aandacht voor de
verzorging van de dieren en de
omgeving van de boerderij.
M
Van 27 tot 31 oktober
Prijs: 70 + 7 euro (lidgeld)
Inschrijvingen enkel via de website www.kinderboerderijjette.be!

Actieve en creatieve vakantiestages

Bent u op zoek naar een leuke, actieve of creatieve herfstvakantiestage voor
zoon en/of dochterlief? Misschien vindt u hieronder wel de oplossing voor uw
opvangprobleem.

Creatief
IBO De Puzzel
In IBO De Puzzel kunnen kinderen tijdens de herfstvakantie
komen spelen, springen, dansen,
ravotten, knutselen, lezen, zot
doen,… Dat kan ondertussen op
3 locaties in Jette:
M
IBO De Puzzel
Leopold I-straat 307
Opvang van 7.15u tot 18u
Leeftijden: van 2,5 tot 12 jaar
Reserveren (nieuwe kinderen)
kan enkel ter plaatse op maandag 6/10, van 16-18u
M
IBO De Puzzel
Poelbos (Laarbeeklaan 110)
Opvang van 7.30u tot 18.15u
Leeftijden: van 2,5 tot 8 jaar

Reserveren (nieuwe kinderen)
kan enkel ter plaatse op dinsdag
7/10, van 16-18u
M
IBO De Puzzel
Magritte (Wemmelsestweg 229)
Opvanguren en leeftijdscategorieën nog te bepalen
Reserveren (nieuwe kinderen)
kan enkel ter plaatse op donderdag 9/10, van 16-18u

Dans
C-Dance
TC-Dance is een vzw die tijdens
de herfstvakantie een stage van
3 dagen aanbiedt (27, 28 en 29
oktober) voor kinderen vanaf 4
jaar. Door middel van verschillende technische oefeningen,
stretching en choreografie leren

professionele leerkrachten er de
kinderen alles wat nodig is om
het dansen te beheersen. Er is
keuze tussen diverse dansstijlen: hiphop, jazz, New Style,…
M
Van 1 tot 4 juli, van 7 tot 11 juli
en van 4 tot 8 augustus (van 6
tot 12 jaar)
Fire Gym
A. Hainautstraat 48c
27, 28 en 29 oktober, van 10 tot
16u
Prijs: 69 euro + 15 euro (verzekering)
Info en inschrijvingen:
0476.63.65.37
info.cdance@gmail.com
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Samenleving

Speelgoed- en skiklerenbeurs
4 en 5 november 2014
Bent u op zoek naar koopjes of van plan wat plaats te ruimen op uw zolder?
Op 4 en 5 november organiseert La ligue des familles een beurs voor speelgoed,
kinderboeken, skikleren en babymateriaal.
Waar en wanneer kan u uw spullen
afgeven?
Zonder afspraak, op dinsdag 4 november van 9 tot
12 en van 13 tot 17 uur, in de Gemeentelijke Feestzaal, Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping).
• Leden van la Ligue des Familles kunnen 40
stuks afgeven (2 loten van max. 20 stuks/persoon). Niet-leden kunnen slechts 20 stuks afgeven (1 lot van max. 20 stuks/persoon).
• Wat? Speelgoed (geen gadgets en liefst geen
pluchen speelgoed) en kinderboeken (loten
van dezelfde collectie), skikleren (salopettes,
broeken, handschoenen of brillen), alles in
goede staat en intact.
• Niet-verkochte artikelen kunnen gerecupereerd
worden op woensdag 5 november, van 19 tot 20u.

van 9 tot 17u, terecht in de Gemeentelijke Feestzaal. De opbrengst van deze beurs en de nietverkochte artikelen die niet gerecupereerd
werden, gaan naar een goed doel.

Meer info:
ldf.jette@hotmail.com
Beurs voor speelgoed, kinderboeken, skikleren
en babymateriaal
• Dinsdag 4 november van 19 tot 21u
• Woensdag 5 november van 9.30 tot 15u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
(1ste verdieping)
ruime parking achter het
station
Depot artikelen: dinsdag
4 november van 9 tot 12
en van 13 tot 17u

7 en 8 oktober:
Beurs voor winterkledij
Op dinsdag 7 oktober, van 19 tot 21u, en op
woensdag 8 oktober, van 9.30u tot 15u,
organiseert la Ligue des Familles in de
Gemeentelijke Feestzaal ook een beurs voor
winter-, sport- (van 0 tot 16 jaar) en zwangerschapskledij.

• Wie koopjes wil doen, kan op dinsdag 4 november, van 19 tot 21u, en op woensdag 5 november,

Nieuwe actie rond verkeersveiligheid
Mijn gordel, mijn super-bescherming
De nieuwe gewestelijke verkeersveiligheidscampagne wil de ouders sensibiliseren over het
belang om hun kinderen (goed) vast te klikken in de auto, ook voor korte ritten.
De autogordel vormt een onmisbaar onderdeel om de veiligheid in het verkeer te verhogen.

W

ist u dat 1 op 2 kinderen in Brussel niet
correct vastgeklikt zit in de auto? 1 op
6 kinderen wordt zelfs helemaal niet
vastgemaakt! Ieder jaar zijn er 120 kinderen die
in de auto overlijden of gewond raken. Bovendien
is uit enquêtes gebleken dat het percentage bestuurders dat hun kind niet vastmaakt, de voorbije
jaren gestegen is. De situatie lijkt nog zorgwekkender in Brussel dan in de andere gewesten.

Stevige boete
Zelfs bij een lage snelheid kan een botsing dodelijk zijn voor de inzittenden van een voertuig.
Kinderen vormen geen uitzondering op die regel.

De wet schrijft voor dat kinderen tot 1,35 m plaats
moeten nemen in een geschikt kinderbeveiligingssysteem. Vanaf 1,35 m moeten ze vervoerd
worden in een geschikt kinderbeveiligingssysteem of een veiligheidsgordel dragen.
Uw kind vastklikken is een kleine moeite om de
veiligheid van uw oogappel te verhogen. Niet
overtuigd? Weet dat een kind niet correct vastmaken in de auto, ook voor korte afstanden, een
overtreding van de derde graad is. De boete bij
onmiddellijke inning bedraagt 165 euro. Een stevige boete die ook de hardvochtige ouders zal
overtuigen.
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Nieuw loopparcours in groene omgeving
Unicum in Brussels Gewest
Lopen is hip. Het is een leuke manier om aan jouw conditie en gezondheid te werken, zonder
dat je er tonnen materiaal of hopen vrije tijd voor nodig hebt. Jette beschikt voortaan over
de eerste looproute in het Brussels Gewest. Trek alvast jouw loopschoenen aan.

D

e vele groene ruimtes vormen een van de
grootste troeven van Jette. Een zegen
voor gezinnen, wandelliefhebbers en
sportievelingen. Door een unieke samenwerking
tussen verschillende partners kan u voortaan
twee aansluitende looproutes van 7,1 km en 2,7
km volgen langs het Koning Boudewijnpark, het
Laerbeekbos en het Dielegembos. Goed voor een
9,8 km lang, bewegwijzerd loopparcours in een
prachtige, natuurlijke omgeving.

Onverhard terrein
Wat is er fijner dan na een drukke werkdag de
loopschoenen aan te trekken voor een ontspannende loopsessie? Of u nu marathonloper bent of
een halfuurtje volmaakt tegen een gemoedelijk
tempo, de lichaamsbeweging zal uw gezondheid
ongetwijfeld ten goede komen. 5 partners - Bloso,
Brussels Leefmilieu, de VGC, Cocof en de gemeentelijke Sportdienst - zetten zich rond de tafel
om een loopparcours uit te tekenen in Jette. Een
unicum in het Hoofdstedelijk Gewest. De route is
bewegwijzerd en via afstandplaatjes kan u de af-

gelegde kilometers bijhouden. De route start bij
de ingang van het Boudewijnpark, ter hoogte van
de Heilig-Hartlaan. De bewegwijzering en de metertelling zijn reeds aangelegd, het startbord wordt
in de loop van de komende weken geïnstalleerd.
Het parcours richt zich voornamelijk op de recreatieve loper. Het onverhard terrein vermindert

de kans op kwetsuren, terwijl het bewegwijzerd
parcours met duidelijke afstandsaanduiding de
beginnende lopers zal stimuleren. De schitterende, groene omgeving maakt het plaatje compleet.
Met de steun van Schepen van Sport Benoît Gosselin

CAP 48 in Jette van 3 tot 12 oktober
Neem deel aan de actie!
Van 3 tot 12 oktober 2014 vindt de nieuwe actie CAP48 plaats, ten voordele van personen
met een handicap. De Jetse ploeg is op zoek naar vrijwilligers om een handje te helpen op
lokaal niveau via de verkoop van post-its.
Solidaire post-its
Een van de hoofdacties van CAP48 is de verkoop van post-its. Versierd met leuke tekeningen,
worden de post-its verkocht in pakketjes voor 10
euro. Als u over wat vrije tijd beschikt, kan u de
Jetse ploeg vervoegen om als vrijwilliger mee
post-its te verkopen in de Jetse straten en op de
zondagsmarkt tijdens de twee weekends van de
campagne, van 9 tot 13u. De vrijwilligers worden
’s morgens gebrieft tijdens het ontbijt in de brasserie Le Central en worden na hun deelname uitgenodigd voor een aperitief in dezelfde brasserie.

De gemeente draagt haar steentje bij
Het gemeentebestuur van Jette heeft een hart
voor personen met een handicap. Daarom steunt

zij ook de actie CAP48, via de aankoop van postits voor haar personeel. Van 6 tot 10 oktober vindt
in het Gemeentehuis eveneens een tentoonstelling plaats rond de acties van CAP48. Tijdens deze
periode kan u eveneens post-its aanschaffen aan
het onthaal van het Gemeentehuis.

Verkoop post-its in Jette:
4, 5, 11 en 12 oktober
• Op zaterdag in de Jetse straten
• Op zondag op de Jetse zondagsmarkt
Tentoonstelling in Jette:
van 3 tot 12 oktober
Gemeentehuis
Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur
Geïnteresseerd om als vrijwilliger mee post-its
te verkopen?
Contacteer Kris Ceuppens :
0475.42.42.64 - kceuppens@mmm.com
Met de steun van de Schepen van Integratie, Gelijke Kansen en
Personen met een Handicap Claire Vandevivere
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Directeurswissel bij le Centre culturel
Amik Lemaire neemt de fakkel over
Voor sommige Jettenaren is Amik Lemaire een vertrouwd gezicht. Hij was de afgelopen vier jaar
namelijk aan de slag bij le Rayon vert. Met een nuchtere blik en boordevol ideeën rekent hij als
nieuwe directeur van le Centre culturel op zijn ploeg om van deze uitdaging een succes te maken.
verder die in oktober 2013 startte: “Mijn voorganger Isabelle Paternotte heeft hier een ware dynamiek op gang gebracht en talloze initiatieven
opgestart die we nu tot een goed einde moeten
zien te brengen voor ik mijn eigen projecten kan
ontwikkelen”. De zin om er samen iets van te
maken en de ideeën ontbreken geenszins.

Communicatie, bereikbaarheid en
openheid

C

ultuur is meer dan een passie voor Amik
Lemaire, het is zijn roeping. Na zijn studies politieke wetenschappen slaat hij de
richting cultuurmanagement in, en een nieuwe
wereld gaat voor hem open! “Daarna volgden al
vlug stages bij het museum van de ULB, de Botanique en Pure FM”, vertelt hij.

Van le Rayon vert naar
le Centre Armillaire
Na enkele minder belangrijke jobs, stages en
vrijwilligerswerk schakelt Amik met zijn intrede in
de Jetse Rayon vert in een hogere versnelling:
“Professioneel gezien was het een belangrijke
stap: het was mijn eerste voltijdse job, met nogal
wat verantwoordelijkheden”… en die waren niet
van de minste! “Ik stond er alleen voor om alles te
coördineren: de programmatie, de contacten met
de artiesten, maar ook de communicatie, de boekhouding, het stockbeheer,… In de loop der jaren is
le Rayon vert sterk gegroeid, mede dankzij de lancering van de wekelijkse biomarkt in 2012, waarvoor we 4 jobstudenten in dienst namen. Ik moest
meteen ook mijn weg vinden in de wereld van contracten, sociaal secretariaat, enz.”. De functie van
directeur van le Centre culturel is dus een logisch
voortzetting van deze mooie evolutie: “Het is fijn
om te zien dat er continuïteit in zit: ik heb in mijn
vorige job de nodige bagage opgedaan waarop ik
nu verder kan bouwen”.

Teamwerk
Ook al zet hij zijn eerste stappen als verantwoordelijke van een uit de kluiten gewassen team,
toch verheugt de nieuwe directeur zich al op de

“

IK WIL DE DYNAMIEK DIE HIER HEERST
VERDER AANMOEDIGEN EN DE MOGELIJKHEDEN VAN DE GROTE ZAAL EN DE VERSCHILLENDE LOKALEN MAXIMAAL BENUTTEN

”

vele mogelijkheden die zo’n nieuwe structuur bieden: “De middelen waarover wij hier beschikken
zijn veel talrijker dan wat ik tot nu toe heb gekend, niet alleen op infrastructureel, maar ook op
menselijk vlak. Ik wil echt de dynamiek die hier
heerst verder aanmoedigen en de mogelijkheden
van de grote zaal en de verschillende lokalen
maximaal benutten”. Na amper enkele weken aan
het roer zet Amik Lemaire de vernieuwende koers

Trouw aan wat hem is bijgebleven van zijn studie cultuurmanagement, zou Amik de Jettenaren
een locatie en activiteiten willen bieden die hen
aanspreken, en die alle kanten uitgaan: “Cultuurcentra moet plaatsen zijn waar mensen zich thuis
voelen, waar ze projecten willen ontwikkelen en terecht kunnen voor de culturele activiteiten die hen
interesseren. Dat gevoel van geborgenheid wil ik
bereiken door van le Centre culturel een open huis
te maken waar het publiek en andere organisaties
zich welkom voelen. De Jettenaren zijn vragende
partij voor initiatieven, ze willen almaar meer mogelijkheden om zich te ontspannen. Jette telt talloze dynamische verenigingen die ik graag wil
ondersteunen”. Sinds de komst van Isabelle Paternotte waait er een frisse wind door le Centre Armillaire. Zo zagen heel wat nieuwe workshops het
licht en kreeg de krant ‘Armillaire’ een nieuwe look.
En dat is nog maar de eerste stap in het vaste
voornemen om de communicatie aan te pakken.
Jonge of minder jonge Jettenaren, liefhebbers
van theater, muziek of dans: grijp deze dans om
le Centre Armillaire te (her)ontdekken en er uw
culturele hart op te halen.
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Wissel van de wacht aan het hoofd van
GC Essegem
Sinds begin augustus pas is Ilse Verbeke aan de slag als nieuwe centrumverantwoordelijke
bij GC Essegem. De job mag dan al nieuw zijn voor haar, aan ervaring binnen het Brusselse
socio-culturele werkveld ontbreekt het haar geenszins.

A

ls het over haar roots gaat dan bestempelt Ilse Verbeke zichzelf als een inwijkeling. Deze sociaal agoge van opleiding
spoelde zo’n 14 jaar geleden in Brussel aan en
vestigde zich in de Jetse buurgemeente Molenbeek. Haar eerste professionele stappen zette ze
bij Jeugd en Stad. Ilse Verbeke: “Ik was er verantwoordelijk voor de opstart van een opleidingsproject voor werkzoekenden die hun kansen wilden
wagen in de horeca. Wat me meteen opviel was
dat de vrouwen onder hen zich professioneel
moeilijk konden ontplooien omdat ze geen opvang vonden voor hun kinderen. Blijkbaar hebben
kansarmen moeilijker toegang tot het systeem
van kinderopvang dan werkende mensen.” Met
deze vaststelling als bagage ging ze in 2006 aan
de slag bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie
waar ze zowel beleidsmatig als inhoudelijk meewerkte aan projecten rond kinderopvang. “Hoe
graag ik het ook deed, op de duur begon ik toch
wel te verlangen naar een job op de werkvloer zelf,
waar je in teamverband kan werken aan concrete
en kleinschaliger uitdagingen. En zo vond ik een
paar maanden geleden de weg naar Essegem.”

Spannende tijden
Op de vraag of Essegem ondertussen weer op
volle toeren draait na de personeelswissel aan de
top, antwoordt Ilse Verbeke categoriek: “Als Essegem tegen eind 2015 zijn draai gevonden heeft,
zal ik een tevreden vrouw zijn. Er staan het centrum in de nabije toekomst namelijk heel wat uitdagingen te wachten. Zo vertoont ons
personeelsbestand nog aan aantal hiaten. Het
cultuurluik van Essegem, zeg maar de programmatie, wordt sinds een maand ingevuld door Marjolein Roelandt. Maar we zijn bijvoorbeeld nog op
zoek naar een communicatiemedewerker, een
functie die mijn voorgangster Tatjana Eekman in
het personeelsplan wist op te nemen. En voor het
Stedenfondsproject ‘Hallo Cultuur’ zoeken we
nog een projectmedewerker.”
Maar ook infrastructureel staat er heel wat op
til bij het gemeenschapscentrum: “In 2015 starten
de verbouwingswerken aan de onthaalruimte en
de taverne. Het onthaal wordt groter en zichtbaarder en de taverne krijgt een nieuwe keuken
en een inkom langs het terras aan de Leopold Istraat die ook toegankelijk zal zijn voor rolstoelpatiënten. Het is ook de bedoeling dat de twee
ruimtes meer één geheel gaan vormen. Zo komt er
in de inkomhal van het centrum een broodjesbar.

“

ER STAAN HET CENTRUM NOG HEEL
WAT UITDAGINGEN TE WACHTEN,
VOORAL QUA INFRASTRUCTUUR
- MET DE GEPLANDE VERBOUWINGEN EN OP PERSONEELSVLAK.

”

Maar niet alleen de fysieke infrastructuren zullen
op elkaar afgestemd worden, er komen ook inhoudelijke afspraken met de verantwoordelijke van
EAT, de vzw achter taverne Ter Linden.”

Verbinden
Volgens Ilse Verbeke mag de rol van de gemeenschapscentra in Brussel niet onderschat
worden: “Het zijn plaatsen waar mensen, jong en
oud, elkaar ontmoeten. De uitdaging ligt erin de
verschillende groepen die hier over de vloer
komen met elkaar te verbinden en ontmoetingskansen te creëren.” Ter illustratie van zo’n ‘verbinding’ haalt ze ZOdoende aan, een
samenwerking waar onder meer JH De Branding
en het Seniorencentrum deel van uit maken en
waarbij verschillende generaties hun kennis en
kunde (bv. sms’en, breien,…) aan elkaar doorgeven. Naar analogie hiervan begint de nieuwe Essegem-verantwoordelijke al luidop te dromen:
“Zo zouden we de succesvolle ontbijttheaterformule ‘Uit de Veren’ in samenwerking met de vzw

EAT kunnen uitbreiden tot een brunchformule, inclusief activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen.”

‘Nieuwe’ vrijwilligers
Tot slot wil de nieuwe centrumverantwoordelijke
van Essegem in de toekomst ook inzetten op een
vrijwilligerswerking. “Vrijwilligerswerk is tegenwoordig lang niet meer wat het vroeger was”, weet
ze te vertellen. “Misschien engageren mensen zich
niet meer voor een langere periode als vrijwilliger,
maar op korte termijn zijn ze best bereid om de
handen uit de mouwen te steken, zo lang het aanbod hen maar interesseert.” Meteen roept ze geïnteresseerde lezers van Jette Info op om zich
kandidaat te stellen voor de nieuwe algemene vergadering van vzw Gemeenschapscentrum Essegem. Qua wervende uitsmijter kan dit tellen…

OPROEP!
Ben je een geëngageerde Jettenaar?
Heb je zin om mee te denken over de koers van
het gemeenschapscentrum?
Stel je dan kandidaat om lid te worden van de algemene vergadering van Essegem.
Dat kan als afgevaardigde van een Jetse vereniging of als individu.
Meer info
02.421.91.71 – ilse.verbeke@vgc.be
Je kandidaat stellen kan tot 20 oktober 2014
via de aansluitingsfiche die je vindt op
www.essegem.be.
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Vanaf 11 oktober 2014: Bibliotheekweek
Verwendag voor de Jetse leners
In oktober pakken de Nederlandstalige bibliotheken opnieuw uit met de Bibliotheekweek.
Dit jaar viert de Bibliotheekweek haar 30-jarig bestaan en worden de activiteiten voor deze
feesteditie gespreid over een halfjaar. Ook in de bibliotheek van Jette staat er heel wat op stapel. Dit jaar vaart de bibliotheekweek onder de vlag “Iedereen Bibliothecaris, deel je passie.’

O

p zaterdag 11 oktober gaat de Bibliotheekweek van start met de traditionele
verwendag. Ook dit jaar kan u in de bib
terecht voor pure verwennerij en worden er passies gedeeld. Wat staat er die dag allemaal op het
programma?

Make-up bar
Altijd al smokey eyes willen proberen? Of ga je
liever voor een onberispelijke huid? Misschien wil
je wel eens een nieuwe kleur op je lippen proberen? Make-up Artist Nathalie Peeters is er om u
te helpen! Breng een bezoekje aan de bar en laat
je verwennen in onze make-up stoel.
Naast een touch up, geeft Nathalie Peeters u
ook graag persoonlijk advies.

Eva Engels, een vrouw met een passie voor
alles wat met kruiden te maken heeft, zal je met
plezier een kijkje laten nemen in de wondere wereld van de kruiden. Wil je graag weten welk kruid
er kan helpen bij jouw kleine kwaaltje? Of wil je
raad over hoe je thuis een kruidentuin kan hebben? Misschien ben je wel op zoek naar tips naar
wat je nu allemaal kan met de kruiden in je tuin?
Eva Engels helpt je vast op weg.

Wil je zelf creatief aan de slag om je tafel te
versieren? Lieve Van den Borre toont je hoe je op
een eenvoudige manier jouw tafel net dat extraatje
meer geeft door aan de slag te gaan met recuperatie- en natuurmaterialen.

Retrokapsel zijn weer helemaal terug van weggeweest. Vaak lijken ze er echter best moeilijk uit
te zien. Studente Lisen, gepassioneerd door vintagekapsels, toont je graag hoe je met enkele
handige kneepjes en een minimum aan materialen zelf aan de slag kan voor een make-over in
retro-stijl.

Ook met kruiden kan je je verwennen. Een zalig
rustmoment met een infusie, genieten in bad met
een kruidenboeket, een zelfgemaakte bruisbal, je
eigen zalfje maken, … Met kruiden kan je allerlei
richtingen uit.

Maak kennis met TED
14 november 2014 - 20u
De leden van het beheersorgaan van de bibliotheek selecteren voor u een aantal boeiende
filmpjes uit de grote online TED-bibliotheek.
Voor de nieuwsgierigen: neem alvast een kijkje
op www.ted.com.

Geef je tafel een persoonlijke touch

Maak je eigen retrokapsel

Momentje om je bij te kruiden

Andere activiteiten bibliotheekweek

De verwendag vindt plaats in de volwassenenafdeling van de bib tussen 11u en 13u en tussen
14u en 16u. Alle activiteiten zijn gratis en vinden
doorlopend plaats behalve de workshop ‘eenvoudige tafeldecoraties maken’ (enkel in de namiddag).

Bibdate
14 december 2014 - Voormiddag
Babbel over je lievelingsboeken met mensen
die dezelfde belangstelling hebben: boeken.
Versier de Poëzieboom in de bib met je
mooiste liefdesgedicht tijdens de Poëzieweek
van 29.01 tot 4.02.2015
Lezing ‘Vlaanderen, Brussel, Wallonië,
een ménage à trois’
Door Guido Fonteyn
13 februari 2015 – 20u
Fotomuur ‘Welke schatten zitten in jouw
bibliotheekkast’?
Maart 2015
Meer info:
www.jette.bibliotheek.be
02.427.76.07.
Alle activiteiten zijn gratis
Bibliotheek van Jette
Kardinaal Mercierplein 6
Een organisatie van de Nederlandstalige bib, op initiatief van
de Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte Gooris.
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Nieuw seizoen Jetse Academie
Muziek – Woord – Dans
Kinderen, maar ook volwassenen, die gebeten zijn door de toneelmicrobe, elastieken benen
hebben of muziek ademen, kunnen vanaf volgend schooljaar opnieuw terecht bij de Jetse
Academie om hun talenten te ontwikkelen. Het aanbod is even divers als uitgebreid.
 Dans
De cursus dansinitiatie van de Jetse Academie
is er voor de kleinsten die hun eerste stapjes op
de dansvloer willen zetten. Iets oudere kandidaten kunnen zich wagen aan de eigenlijke danscursus en zo hun houding perfectioneren, aan kracht
en lenigheid winnen en meer durf en zelfvertrouwen krijgen.
Aanbod:
dansinitiatie (voor kinderen van 6 en 7 jaar)
en dans (vanaf 8 jaar)

 Muziek

 Woord

Schuilt er een muzikaal genie in jou of ben je gewoon gepassioneerd door muziek? Dan is het
misschien tijd om je zangtalent te testen in het
zangkoor of je muziektheorie aan te scherpen.
Ook wie een muziekinstrument wil leren bespelen
zal zeker zijn gading vinden in het ruime aanbod
van de Jetse Academie Muziek – Woord – Dans.

Wie de gave van het woord heeft en die wil bijschaven, kan terecht bij de sectie Woord van de
Jetse academie. Misschien gaat binnen afzienbare tijd wel het doek voor je open en kan het
grote publiek mee genieten van je acteertalent
en/of welbespraaktheid.

Aanbod:
notenleer, muziektheorie, diverse instrumenten (inclusief initiatiecursussen), (jazz)zang,
stemvorming, koor, samenspel, vocaal en instrumentaal ensemble, algemene muziekcultuur, muziekgeschiedenis, creatief musiceren
(voor kinderen van 5 tot en met 7 jaar)

Aanbod:
dictie, dramatische expressie, repertoirestudie,
voordracht, toneel, welsprekendheid

Inlichtingen:
Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
Wilgstraat 1
02.426.72.94 – secretariaat@jetseacademie.be
www.jetseacademie.be

Diverse locaties
De meest lessen gaan door in de lokalen van
de school Van Asbroeck, toch ook op enkele
andere locatie terecht voor een aantal specifieke cursussen:
• School Poelbos:
muziek: notenleer (vanaf 8 jaar), saxofoonen hobo-initiatie (vanaf 8 jaar) en creatief
musiceren (voor kinderen van 6 tot en met
7 jaar) / woord: dictie (vanaf 8 jaar)
• Heilig-Hartschool:
woord: dictie (vanaf 8 jaar)
• GC Essegem:
muziek: kinderkoor
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Van 10 tot 19 oktober 2014

Expo Paula Michiels ‘Van Potlood naar Penseel’
Van 10 tot 19 oktober kan u in de Abdij van Dielegem genieten van de expo van Paula Michiels.
Deze geboren en getogen Jetse brengt verloren gewaande wijken tot leven op papier.
Naast deze potloodtekeningen, stelt ze ook haar kleurrijke schilderijen tentoon.

P

aula Michiels zag het levenlicht in de
Baeckstraat. Doorheen haar leven ziet ze
onze gemeente evolueren en ziet ze buurten en gebouwen komen en gaan. Haar voorliefde
voor het tekenen en haar gezonde dosis nostalgie
combineert ze in haar potloodtekeningen. Oude
Jetse wijken en woningen worden zo vereeuwigd.
In haar creatieve drang legt ze zich de laatste
jaren ook steeds meer toe op het aquarelschilderen en acryl. Hier kiest ze voor andere thema’s en
staat de natuur vaak centraal.
Op haar tentoonstelling ‘Van Potlood naar
Penseel’ midden oktober kan u zowel haar potloodtekeningen als haar schilderijen ontdekken.
Een mooie confrontatie tussen de gestileerde
zwart-witwerken en de kleurrijke taferelen.

Expo Paula Michiels
Van Potlood naar Penseel
van 10 tot 19 oktober 2014
in de Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Van dinsdag tot vrijdag, van 14 tot 17u
zaterdag en zondag van 10 tot 12u
en van 14 tot 17u.
Gesloten op maandag.
Gratis toegang
Vernissage op vrijdag 10 oktober 2014 om 19u

Fototentoonstelling Jean-Marie Janssens
Natuur en stadslandschappen
Jean-Marie Janssens is al meer dan 45 jaar gepassioneerd door fotografie. Hij houdt van
experimenteren en constant nieuwe creatieve mogelijkheden ontdekken. Natuurelementen
en stedelijke decors zijn de favoriete onderwerpen van deze landschapsfotograaf die u in
oktober kan ontdekken in het gemeentehuis.

H

oewel hij pas sinds 2012 fulltime met fotografie bezig is, nam Jean-Marie Janssens bijna 50 jaar geleden voor het
eerst plaats achter de lens. Gepassioneerd door
zwart-witfotografie begint hij zijn eigen laboratorium waar hij de kunst van het fotograferen
ontdekt door te experimenteren met allerhande
optische en technische procedés. Dankzij de mogelijkheden van digitale fotografie legt hij zich tegenwoordig toe op kleurenfotografie.

Natuur en visie
Als fotograaf van natuur- en stadslandschappen
is Jean-Marie Janssens gefascineerd door de
esthetische kracht van de natuur. Die kracht, gecombineerd met zijn wereldvisie, probeert hij
creatief weer geven door bepaalde momenten
te kristalliseren met zijn fototoestel. Hierbij
geeft hij de voorkeur aan bij uitstek grafische
onderwerpen, zoals rotsen in originele vormen,
of uitgesproken karakteristieke stadselementen
die hij herwerkt via zijn foto’s.

Maak kennis met het universum van Jean-Marie
Janssens en bezoek zijn tentoonstelling in de inkomhal van het gemeentehuis van 13 tot 24 oktober.
Meer info:
www.jeanmarienaturephotography.com

Expo Jean-Marie Janssens
Van 13 tot 24 oktober 2014
Inkomhal gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
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Van 8 tot 16 november 2014

Expo Vesna Spoljaric en Pascal Jenard

V

an 8 tot 16 november kan u in de Abdij van
Dielegem genieten van de duotentoonstelling van Vesna Spoljaric en Pascal Jenard.
De expressieve sculpturen van de Anglo-Kroatische
kunstenares vormen een mooi tegengewicht voor
de kleurrijke werken van de Jetse schilder Jenard.

Complexiteit van het menselijk wezen
Vesna Spoljaric is een intrigerende kunstenares die reeds een indrukwekkend oeuvre bij elkaar schilderde, maar die eveneens bijzondere
beelden creëert. Het zijn deze fascinerende sculpturen die ze tentoonstelt in de Abdij.
De artieste is van Kroatische afkomst en woonde
eveneens jarenlang in Londen. Ze had reeds verscheidene internationale tentoonstellingen achter
de rug vooraleer ze zich in België vestigde. Haar
sculpturen vormen een commentaar op de paradox
van de menselijke relatie en de complexiteit van de
verschillende facetten van het menselijk wezen. Het
resultaat zijn krachtige beelden die een hevige emotie kunnen oproepen bij de toeschouwer.

Emotie staat centraal
Bij het werk van Pascal Jenard staat de emotie
eveneens centraal. Deze emotie vertaalt zich in
kleurrijke doeken. De schilder geeft zijn universum

“

DE EXPRESSIEVE SCULPTUREN VAN DE
ANGLO-KROATISCHE KUNSTENARES VESNA
SPOLJARIC VORMEN EEN MOOI TEGENGEWICHT VOOR DE KLEURRIJKE WERKEN VAN
DE JETSE SCHILDER PASCAL JENARD

Zaterdag en zondag van 10u tot 18u – Gesloten
op maandag

”

weer via enerzijds een lineaire, ontmantelde wereld
en, anderzijds, architecturaal kubisme. De visuele
elementen veroorzaken een specifieke energie binnen de werken. De toeschouwer die zich openstelt,
kan de achterliggende verhalen oppikken of er zijn
eigen geschiedenis en gevoel aanhaken.
De werken zullen prachtig tot hun recht komen
in het bijzonder interieur van de Abdij van Dielegem. Een absolute aanrader voor dit najaar.

Expo Vesna Spoljaric en Pascal Jenard
Van 8 tot 16 november 2014
Vernissage op 7 november om 19u
Finissage op 16 november om 15u
Abdij van Dielegem – Tiebackxstraat 14
Van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en
van 14u tot 17u

Met de steun van de Schepen van Franse Gemeenschap
Paul Leroy

8 november 2014

Stomende wereldmuziek op Jam’in Jette Indoor

B

ij aanvang van de zomer kan u jaarlijks genieten van het grootse festival Jam’in Jette.
In het najaar vindt het kleine broertje van
dit festival plaats, eveneens met stomende wereldmuziek op het programma. Op 8 november kan u in
het Centre culturel terecht voor Jam’in Jette Indoor.
Dit jaar vindt reeds de 9de editie plaats van
Jam’in Jette Indoor. De succesformule blijft ongewijzigd: muziek, sfeer en feest. Er staan 6 groepen op de affiche die de rijkdom van de
wereldmuziek laten ontdekken. Met Aboubakar
Traoré Trio (Burkina Faso), Tali Toké (Jazz/World),
Kinch & Rafiki (Congo/Blues/Folk), One Root
(Roots reggae), Tangawissi (World/Fusion) en The
Left Arm of Buddha (Exotica Style) komt de liefhebber van swingende, sfeervolle muziek uitgebreid aan z’n trekken. Wedden dat u binnen de
kortste keren aan het dansen slaat?
Jam’in Jette Indoor
8 november 2014 vanaf 18u
Centre culturel de Jette
de Smet de Naeyerlaan 145
8 euro toegang
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Nieuw seizoen Klassiek in de Abdij
Four Aces en Ensemble César Franck

H

et concept van Klassiek in de Abdij blijft
onveranderd. 9 concerten van oktober
tot juni, telkens op de eerste zondagochtend van de maand om 11 u in het stijlvolle decor
van de Abdij van Dielegem. Een intiem muziekfeest op zondag, compleet met aperitief en kinderopvang. De eerste concerten vinden plaats op
5 oktober met het gitaarkwartet Four Aces en op
2 november met Ensemble César Franck.

Originele composities
Het jonge en virtuoze Four Aces gitaarkwartet
is een regelmatige gast op gitaarfestivals. In 2013
werden ze door Klara tot Supernova-laureaat uitgeroepen. Hun nieuwe cd, Odyssee, verklankt verhalen en herinneringen uit vijf jaar
omzwervingen. Bart Venken, Inti de Maet, Menno
Buggenhout en Stein Verrelst spelen originele
composities voor vier gitaren van onder meer
Bellinati en Assad. Daarnaast brengen ze eigen
arrangementen van klassiekers als Bach, Puccini,
Boccherini en Liszt, en van volksmuziek. Een concert van het Four Aces Guitar Quartet staat garant voor een vuurwerk van schwung, timing,
humor en sentiment.

Kamermuziek in Hongaarste stijl
Tijdens het concert van Ensemble César
Franck hoort u enkele geliefde klassiekers uit de
kamermuziek door een vooraanstaand en doortimmerd gezelschap. Het Ensemble César Franck
heeft als spil twee welbekende en ijzersterke Koningin Elisabeth-laureaten: Jean-Claude Vanden
Eynden op piano en Véronique Bogaerts op viool.
De jongere maar niet minder befaamde Marie
Hallynck staat hen bij op cello. Met zijn drieën
spelen zij het pianotrio in G groot all’ungarese
van Joseph Haydn; samen met altiste ThérèseMarie Gillissen gaan ze in zigeunerstijl verder met

het eerste pianokwartet van Johannes Brahms
waarvan de finale eveneens Hongaars getint is.
Hun rijpe samenklank zal de ochtend van Allerzielen in een gouden gloed hullen.

Programma Klassiek in de Abdij
2014-2015
5.10 Four Aces Gitaarkwartet
2.11 Ensemble César Franck
Jean-Claude Vanden Eynden - piano
Véronique Bogaerts - viool
Thérèse-Marie Gilissen - altviool
Marie Hallynck - cello
7.12 Ensemble 1090
Barbara Konrad - viool
Michel Boulanger – cello
Elise Simoens - pianoforte
4.01 Wolf Blaasoktet
1.02 Toon Fret & Veronika Iltchenko
Dwarsfluit - Piano
1.03 VIVA!opera
Muziekkapel Koningin Elisabeth
5.04 Revue Blanche
Lore Binon - zang
Caroline Peeters - dwarsfluit
Kris Hellemans - altviool
Anouk Sturtewagen - harp
3.05 Jan Michiels Piano
7.06 The Monnaie Wind Quintet & Veronika
Iltchenko Blaaskwintet van de Munt

KORTOM
Klassiek in de Abdij biedt opnieuw 9 kwalitatieve, klassieke concerten, van oktober tot
juni, telkens op de eerste zondagochtend van
de maand om 11u in het stijlvolle decor van
de Abdij van Dielegem.
Een intiem muziekfeest op zondag,
compleet met aperitief en kinderopvang.

Een initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte
Gooris en Schepen van Franse Gemeenschap Paul Leroy

Four Aces
Gitaarkwartet
5 oktober 2014 om 11u
Ensemble César Franck
Piano, viool, altviool en cello
2 november 2014 om 11u
Telkens met kinderopvang en aperitief
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Tickets: 10 ¤ / 5 ¤ -12, +65, Jetse Academie
Abonnement 9 concert(s)en: 70 ¤ / 35 ¤
Reserveren is aangeraden
Meer info:
www.jette.be - cultuur@jette.irisnet.be
02.423.13.73
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4 oktober 2014

Mini On Air Festival
Deze nazomer organiseert de vzw Captain Matteo een nieuwe editie van het Mini On Air
Festival. Een spetterend feest voor jong en oud waarop u zeker niet mag ontbreken.
En bovendien steunt u er ook een goed doel mee.

W

as u twee jaar geleden al van de partij
op het Mini On Air Festival? Dan weet u
dat het een groot feest was. Kom zeker
opnieuw langs met uw familie en vrienden. Is het
On Air Festival onbekend terrein voor u? Kom het
festival dan dit jaar ontdekken. De winst van het
Mini On AirFestival gaat bovendien naar het verbeteren van het dagelijks leven van Matteo, een
jongen uit Ganshoren die onlangs verlamd raakte.

Animatie
Zoals u vorige maand al kon lezen, opent het
Mini On Air festival vanaf 11u met allerlei animatie
voor het hele gezin. Op het programma vindt u
tal van activiteiten voor de kleintjes, de groten en
de mindervaliden: springkasteel, grimage, goochelaar, verteller, schilderen,… Uiteraard zijn er

ter plaatse drankjes en diverse snacks voorzien.
De animaties zijn gratis en eindigen rond 18u,
waarna u kunt genieten van de gala-avond.

Galamenu en dansavond
Om 19u start de gala-avond. Op het galamenu:
‘Zebrano Grillades’. Om 22u start de dansavond.
Wilt u helpen om van deze avond een succes te
maken? Kom dan naar het Mini On Air Festival en
nodig al uw vrienden uit.
Mini On Air Festival
4 oktober 2014
Animatie vanaf 11u (gratis)
Galamenu vanaf 19u (35 euro)
Dansavond vanaf 22 (10 euro)
Laarbeeklaan 109

Roots Rock Cardinal
10 oktober 2014  The Talks
Nadat de Deense rockgroep The Movement begin september de aftrap mocht geven voor
het najaarsprogramma van Roots Rock Cardinal, is het op 10 oktober de beurt aan de
skagroepThe Talks.

T

he Talks halen een verloren gewaande
muziekstijl vanonder het stof: de Ska.
Deze Britse band bouwde op korte tijd een
fantastische live-reputatie uit. Van zodra de
eerste noten opstijgen, herkent men de invloed
Madness, The Specials, Rancid,… Toch is The Talks
erin geslaagd om een eigen geluid te creëren.
Hun opgewekte dansmuziek kan steevast op de
goedkeuring rekenen van de muziekliefhebbers,
die zich machteloos moeten overgeven aan de
opzwepende ritmes. Op vrijdag 10 oktober kan u
persoonlijk hun swingende ska ontdekken.

Roots Rock Cardinal
10 oktober 2014 om 20u – The Talks
Zaal Excelsior
Kardinaal Mercierplein
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Nieuw seizoen Ploef!
Op kruissnelheid
Op 4 oktober schiet ontmoetingscentrum Ploef! uit de startblokken met een nagelnieuw
seizoen. Vanaf 12 oktober tot eind november opent het elke zondag zijn deuren voor een
gevarieerd programma in PikniK-sfeer. En de nieuwigheid van het seizoen zijn de
‘Brainbrunches’.


4 oktober
Seizoensstartschot

17u: Jettesel (het plaatselijke LETS –‘Local Exchange Trading System’) ontvangt je met open
armen
20.30u: Brussels concert met de rake go-nonsense poëzie van Hans Wellens
21.30u: Dj SyL


10 oktober
Filmvoorstelling Padre Padrone

20.15u: ‘Cinéventura, cinema tussen flatscreen
en buurtcinema’: Padre Padrone
1977, Paolo et Vittorio Taviani, 114 min.


14u: Maquillage en flamenco-dansatelier met
Yves Vande Walle (gitaar), Laura Castro (zang) en
Astrée Wartelle (dans) o.l.v. Astrée Wartelle (dans)
16u: Flamenco-concert door Yves Vande Walle
(gitaar), Laura Castro (zang) en Astrée Wartelle
(dans)




26 oktober
Brainbrunch en gezelschapsspelen

11u: Brainbrunch 2
14u: Gezelschapsspelen van vroeger en nu.
Breng je geliefkoosd of al te lang opgeborgen gezelschapsspel mee

9 oktober
Brainbrunch, goochelaar en
Indisch concert

11u: Brainbrunch 1: thema: vrijheid
14u: Sylvain de goochelaar en zwervende poëet

12 oktober
Brainbrunch en flamenco

11u: Brainbrunch 0: in het kader van de week van
Brussel in Dialoog
‘Brainbrunches’ moeten bijdragen tot een groeiende
goesting om deel te nemen aan de programmatie
van Ploef! voor volgend seizoen. Ze starten telkens
om 11 uur en vinden plaats in een Spaanse herbergformule waarbij iedereen iets meebrengt en deelt.



16u: concert Indische muziek: Asad Qizilbash, gevolgd door een Zuid-Indische maaltijd, bereid
door de schitterende Indisch-Keralese kokkin
Vijaya Sankara (reserveren verplicht)



24 oktober
Cinédocu ‘The Human Tower’
(20.15u)

2 november
Brainbrunch, expo, workshop en
jazzconcert

11u: Brainbrunch 3
13u: Vernissage tentoonstelling Pascale Stas!
14u: workshop ‘de remedies van onze
(over)grootmoeders’
16u: jazconcert

Ploef !
Plus On Est de Fous…
Bonaventurestraat, 100 – 1090 Jette
02.476.98.07 – ploefplus@gmail.com
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Rayon Vert
Klaar voor een herfst vol kleur en muziek...
Concert

Salon Duurzaam Toerisme

Concert

MuZiek de Singe

11 okober 2014, vanaf 14u

Cloé du Trèfle

3 oktober 2014 om 20u

In het kader van de Week van de Fairtrade.
Meer info op pagina 10.

Dit project van Gilles Kremer en Maxime Tirtiaux, beide liefhebbers van zigeunerswing,
walst rond verschillende stijlen zoals folk,
jazz, balkanmuziek, rock en funk. Met 'Fermé
le lundi', brengen de muzikanten een origineel concert/spektakel dat zowel muzikaal als
visueel de aandacht trekt, kleurrijk, ludiek en
verrassend.

24 oktober 2014 om 20u
De Brusselse Cloé du Trèfle beheerst vele
instrumenten en heeft reeds vier albums op
haar naam staan. Haar laatste werk ‘D’une
nuit à une autre’ vertelt kleurrijke verhalen :
van de illegaal tot een prosituee, van de
Turkse kruidenier/poëet tot een escargotverkoper... Een mooi muzikaal sprookje waarbij
de schitterende stem van Cloé begeleid wordt
door piano, gitaar en elektronica.

Gratis

Gezelschapsspelavond
Toegang: 10¤/8¤
(studenten, werklozen, gepensioneerden)

Concert

Karine Germaix
10 oktober 2014 om 20u
Ver van de Franse variété van de dorpsfeesten, gebruikt de accordeoniste Karine Germaix het uiterste potentieel van haar
instrument, 'de piano van de armen'. Door
moderne klassieke composities te ontdekken,
geraakte ze gepassioneerd door de accordeon, die vaak wat meewarend bekeken
wordt. Ze bekomt een geluid dat soms zelfs
naar elektronica neigt, hetgeen een nieuw
genre creëert dat krachtig en modern klinkt
en zelfs de hardste harten sneller laat slaan.

17 oktober 2014 om 20u
Kent u de gezelschapsspelen 'Sherlock
Holmes', ‘Lady Alice’ of ‘Speed dating’? Deze
ludieke ontspanning maakt deel uit van het
uitgebreide aanbod dat men tegenwoordig op
de markt vindt. In samenwerking met Le
Rayon Vert, laat de winkel Sajou deze bijzondere spelen ontdekken tijdens de gezelschapsspelavond. Via een drankje en een
hapje tank je voldoende energie om de avond
door te komen.

Rayon Vert
Van Huynegemstraat, 32
Info en reservaties:
02.420.21.26
lerayonvert@skynet.be - www.lerayonvert.be

Repair Café
Zondag 26 oktober 2014

Toegang: 4 ¤/2,5 ¤ (- 12 jaar)
Toegang: 8 ¤/6 ¤
(studenten, werklozen, gepensioneerden)

Toegang: 10 ¤/8 ¤
(studenten, werklozen, gepensioneerden)

Uw broodrooster werkt niet meer? Er zit een
gat in uw favoriete pull? Een oud voorwerp
waar u aan houdt is stuk? Kom er mee naar
het Repair Café van Jette, misschien kan het
wel hersteld worden. Het Repair Café vindt
elke vierde zondag van de maand plaats in le
Rayon Vert, uitgezonderd in december. Het
doel? Kleine reparaties aanbieden zoals naaiwerk, kleine elektronica, computers, fietsen,...
En als u niets heeft dat hersteld moet worden,
kan u toch langskomen om te kijken, te kletsen
of om een handje te helpen.
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GC Essegem Jette

Programma

Ontbijttheater, Taverne Ter Linden en Brussels talent gezocht
Muziek

Doregami door Cirkanto
Zondag 26 oktober 2014
Uit de Veren - Ontbijttheater
voor kinderen & ouders
Stel je voor: op een dag staan er twee keurige
muzikanten voor je neus. Hoera, een verrassingsconcert! Maar het zijn niet de eerste de
beste muzikanten; de ene is een onhandige
kluns, de ander een dromer. En als ze dan
uiteindelijk achter hun partituren zitten,
ontstaat er iets heel geks.
Lars Senders en Karen Claessens brengen
een surreëel sprookje tot leven door middel
van muziek, objecttheater en clownerie!

schrijfster-activiste die van aanpakken weet. Als
gastvrouw bij de sociaalartistieke organisatie De
Vieze Gasten deed ze veel ervaring op met het
ontvangen en stimuleren van artistiek talent.
Interesse? Neem dan contact op via amadoujamila@hotmail.com of 0487.53.17.08.
Een initiatief van GC Essegem, GC De Platoo,
GC De Zeyp. In samenwerking met Cultuurcentrum Brussel, Demos, FZOVL, BKO-RAB
en Foyer.

Taverne

Nieuw bij Taverne Ter Linden
(Eat vzw)
Duur: 30 min.
Vanaf 4 jaar
Voorstelling: 4 euro (-12j) / 6 euro
Ontbijt + voorstelling: 7 euro (-12j) / 10 euro
Ontbijt vanaf 8.30u (reserveren verplicht),
theater om 10.30u

Artistiek project

Jamila Amadou zoekt
Brussels talent
Ben je muzikant, (break)dancer, dichter of acteur? Was je enige podium tot nu toe een
stadsbank of de living thuis? Niet lang meer,
want Jamila Amadou toont je in een intensieve reeks workshops hoe je jouw talent op
een podium inzet. Samen met andere deelnemers werk je zo aan een voorstelling die midden februari 2015 klaar is. Hierbij komen alle
mogelijk genres aan bod: hiphop, poëzie,
theater, dans, stand-up comedy, modeshow,
video,… Een revue-project voor en door Brusselaars met artistieke goesting.
Jamila Amadou is een Antwerpse/Gentse

Taverne Ter Linden is een taverne met terras
verbonden aan het gemeenschapscentrum
Essegem in Jette. Taverne Ter Linden is het
adres voor een democratisch geprijsd en
heerlijk dagmenu, al dan niet vegetarisch. Er
wordt een vrij klassieke Frans-Belgische keuken geserveerd: een dagmenu, een grill van
de week en uiteraard een uitgebreid gamma
aan drankjes waarvan je afhankelijk van het
weer kan genieten binnen of op het terras.
Taverne Ter Linden is een onderdeel van EAT
vzw, een organisatie die in het kader van de

sociale economie kansen creëert voor kwetsbare groepen en ze via werkervaring en opleiding laat doorstromen naar de reguliere
arbeidsmarkt. De werknemers van Taverne
Ter Linden schaven hun Nederlands bij op de
arbeidsvloer, dus vergeef hen eventuele
foutjes. Je kan bij hen ook terecht voor de catering van al je feestjes – in Essegem of elders.
Voortaan kan je in deze taverne ook terecht
voor een dagmenu met soep (10 euro), meeneemgerechten, broodjes en kindergerechten.
Taverne Ter Linden
Leopold I-straat 329
Tel. 02.421.91.76 taverneterlinden@eatvzw.be - www.eatvzw.be
Open van maandag tot en met donderdag
van 8.30u tot 21u, vrijdag van 8.30u tot 23u.
De keuken is geopend van maandag tot vrijdag van 11u tot 21u

Gemeenschapscentrum
Essegem
Leopold I-straat 329
Tel.: 02.427.80.39
E-mail: essegem@vgc.be
Meer info:
www.essegem.be
Facebook: GC Essegem
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Grondplan Gallo-Romeinse villa gevisualiseerd
Getuige van de rijke Jetse geschiedenis
De gemeente Jette kent een rijke geschiedenis die vele honderden jaren teruggaat. De aanwezigheid van een Gallo-Romeinse villa is hier een mooie getuige van. De funderingen van
deze villa, gelegen in de Bosstraat, werden gevisualiseerd met blauwe steen, zodat de voorbijgangers de contouren van het gebouw herkennen. Mits wat verbeelding kan men zich de
hoevevilla zo voor de geest halen in de prachtige, groene omgeving.

D

e Gallo-Romeinse villa was niet toevallig
gelegen op een steenworp van de Molenbeek. Het open landschap met een zonnige
ligging, was bevorderlijk voor de akkerbouw en de
veeteelt. De vruchtbare Molenbeekvallei was eveneens een ideale ligging voor het latere Jette. In 1859
publiceerde Louis Galesloot, een pionier van de
Brusselse archeologie, een uitgebreid artikel over
de provincie Brabant tijdens de Romeinse periode
waarin hij gewag maakte van een Gallo-Romeinse
villa in de omgeving van het Jetse Laarbeekbos. Het
is pas tussen 1965 en 1967 dat het gebouw door
leden van de ‘Geschied- en Heemkundige Kring van
het Graafschap Jette’ kon gelokaliseerd worden in
de Bosstraat. Meer dan vijftig jaar later beslisten
Leefmilieu Brussel en het Departement Archeologisch Patrimonium van de Directie voor Monumenten en Landschappen om een reeks sonderingen uit
te voeren om zo de exacte locatie te kunnen aanduiden en het grondplan te visualiseren van deze
villa die een één van de oudste, gekende stenen gebouwen in ons Gewest vormt.

Bezoekje meer dan waard
Dit archeologische werk gebeurde door de archeoloog Stéphane Van Bellingen, die eerder ook
al de opgravingen op het Kardinaal Mercierplein
leidde. Een opmerkelijke anekdote: als jongetje
hielp deze archeoloog in spe zijn ouders bij de
oorspronkelijke opgravingen. Dankzij de nieuwe
sonderingen kon het grondplan van het hoofdge-

Tekening Thomas De Ridder © GOB-DML

bouw aangevuld worden en opnieuw worden uitgezet. Op vraag van Leefmilieu Brussel visualiseerde een aannemer de funderingen met blauwe
steen. Op de plaatsen waar de muren verdwenen
waren of niet onderzocht konden worden, werd
het tracé aangeduid met een grindlaagje. Tussen
de muurtjes is een grasperk aangelegd. De bezoeker van het Koning Boudewijnpark ontdekt naast
het grondplan eveneens een verklarend paneel
met nuttige info over deze hoevevilla. Een tekening geeft een beeld van hoe de villa er destijds
uitzag. De site en de omliggende natuur zijn dus
zeker een bezoekje waard.

Hoewel de nieuwe opgravingen een extra muur
blootlegde, werden er geen spectaculaire vondsten gedaan. De oorspronkelijke opdelvingen
(tussen 1967 en 1971) legden wel enkele mooie objecten bloot, zoals muntstukken, een riemgesp en
een kleine bronzen buste. Deze voorwerpen bevinden zich in de Abdij van Dielegem, in het Gemeentelijk Museum van het Graafschap Jette.
Wie weet welke geheimen de Bosstraat, die gezien haar veelvuldig gebruik niet zomaar opengelegd kan worden, nog herbergt?

R. Pessemier © KMKG-GOB-DML

Bezoek ook zeker de expo ‘Vermaarde personages en minder gekende figuren in het Graafschap Jette’, nog tot 21 december in de Abdij van
Dielegem, Tiebackxstraat 14. Dagelijks van 10 tot
12u en van 14 tot 17u. Gesloten op maandag.
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Cultuur

Coucou’N
De handen uit de mouwen voor een hippe wijk
Tijdens de maand oktober waait er een nieuwe wind door de wijk rond de Amnesty Internationalsquare. Onder de naam ‘Coucou’N’ worden de bewoners uitgenodigd om samen met
kunstenaar Eric Van Uytven de buurt om te toveren tot een plek waar het leuk vertoeven is.

S

teek de handen uit de mouwen en tover
jouw buurt om tot een hippe wijk. Breng
je woonkamer naar de straat, geef het
Amnesty International Square een nieuwe spirit
en tover de O. Warlandlaan om tot een speeltuin
en leer je buren op een originele manier kennen!
In oktober helpen artiest Eric van Uytven en de
gemeentelijke cultuurbeleidscoördinatrice de
buurtbewoners een handje op weg met een uitgebreid programma. Met zelfgebouwde kunstwerken,
kleurrijke
stoeptekeningen,
een
reuzespinnenweb, de expo ‘Mijn wijk voor mijn
raam’ zal de omgeving een ware metamorfose
ondergaan.
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 gaan ze van deur
tot deur voor een algemene kennismaking en een
toelichting van het project Coucou’N. Het project
staat of valt namelijk met de hulp van de omwonenden.

Recup’ Art
Op vrijdag 10 oktober gaan ze dan effectief van
start met het Coucou’N’en. Elke vrijdag en zaterdag in oktober zullen ze samen met de bewoners
de buurt aankleden door leuke kunstwerken te
maken met recuperatiemateriaal in hun mobiel
atelier. Afspraak elke vrijdag van 16u tot 19u en
elke zaterdag om van 13u tot 17u aan het mobiel
atelier op het Amnesty International Square. Mee
te brengen benodigdheden: stukken hout die je
niet meer gebruikt, ander ruw recuperatiemateriaal, verf, verfborstels, gereedschapskoffer en
ander stevig materiaal om originele kunstwerken
te bouwen.

Kinderen welkom
Tijdens de herfstvakantie schakelt het project
nog een versnelling hoger. Dan zijn ze de hele
week actief in uw wijk (telkens van 13u tot 17u) en
is er een programma uitgewerkt waar ook de kinderen kunnen aan deelnemen. Op maandag 27

oktober zal er een spinnenweb geweven worden
doorheen de wijk, op dinsdag 28 oktober rekenen
ze op de bewoners om ballonnen op te blazen,
kunstwerkjes te maken en kaartjes te schrijven
om het spinnenweb te versieren, op woensdag 29
oktober versieren we de stoep met krijttekeningen, op donderdag 30 oktober gaan we de wijk
dan effectief versieren en op 31 oktober voorzien
we om 16u een slotmoment. Benodigdheden: ballonnen, knutselmateriaal, blanco kaartjes, schrijfpennen, ander versieringsmateriaal, koffie, thee,
drank, cake, taart,…

Raamexpo
Kan je niet deelnemen aan één van de bovenstaande momenten? Geen probleem. Je kan van
thuis uit ook je steentje bijdragen aan dit project,
via de expo ‘Mijn wijk voor mijn raam’. Maak een
tekening van hoe jij de buurt wil zien, maak een
foto van jouw favoriete plek in huis, schrijf een ludieke boodschap gericht aan je buren en hang dit
alles gedurende de hele maand oktober voor je
raam. De mensen die over een binnenplein beschikken dagen we uit om het binnenplein met de
buren te versieren zodanig dat iedereen kan zien
dat ook jullie deelnemen aan dit project.
Meer info:
www.jette.be cultuur@jette.irisnet.be
0492.917.264
Een organisatie van kunstenaar Eric Van Uytven, met de steun
van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte Gooris en
Schepen van Openbare Reinheid Geoffrey Lepers

Coucou’N
3 & 4 oktober: deur- aan deurinfo
van 10 tot 25 oktober: elke vrijdag (16-19u) en
zaterdag (13u-17u) buurtkunstwerken ‘recup-art’
van 27 tot 30 oktober (13u-17u) – herfstvakantie
27.10: spinnenweb weven
28.10: spinnenwebversiering maken
29.10: stoeptekeningen
30.10: spinnenwebversiering ophangen
31 oktober (16u)
Slotmoment, inhuldiging parcours Coucou’N
Breng op de ateliers jouw eigen materiaal mee

