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van de BGM

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

Veiligheid vormt een blijvende uitdaging

Zoals u op de voorpagina van deze Jette Info reeds opmerkte, besteden we
in dit nummer uitgebreid aandacht aan het veiligheidsplan 2014-2017 van de
Politiezone Brussel-West.

Veiligheid was een beetje in de vergetelheid geraakt bij de prioriteiten van
de bewoners, wiens aandacht nu ook uitgaat naar tewerkstelling, mobiliteit,
kinderopvang, leefomgeving,… De recente gebeurtenis in een buur-gemeente,
waarbij een jongeman zonder reden ’s nachts neergeschoten werd op zijn fiets,
plaatste het thema echter meteen terug op de eerste plaats én op alle voorpagina’s.

Woord

Weet dat de veiligheid steeds een prioriteit gebleven is en zal blijven van uw mandatarissen en van
de politie. Zowel criminaliteit, verkeersveiligheid als overlast worden met een doordachte visie aangepakt. Met succes, zoals u reeds kon afleiden uit de dalende criminaliteitscijfers die vorige maand
in Jette Info verschenen. Het aantal feiten per 1.000 inwoners daalde in 2012 met bijna 12%. De
federale cijfers en de daling van de agressie op het MIVB-netwerk bevestigen deze trend.
Hoe komt het dan dat het onveiligheidsgevoel toch toeneemt, ondanks deze positieve resultaten? De
opkomst van de sociale media is hier ongetwijfeld niet vreemd aan. Twitter, Facebook, YouTube,… Een
bericht wordt al snel gedeeld door honderden ‘vrienden’ en een strafbaar feit dat met een smartphone
geregistreerd wordt, heeft binnen de kortste keren duizenden ‘kijkers’. Het anoniem karakter van deze
media zorgt bovendien vaak voor extreme reacties, veeleer dan een correcte, globale analyse.

Begrijp me niet verkeerd: elk strafbaar feit is er één teveel. De overheid en de politiediensten blijven zich inzetten om onze wijken zo veilig mogelijk te maken. Dit moet op het terrein gebeuren, met
een algemene visie en met voldoende middelen. Hierbij gaat de aandacht zowel uit naar de ‘kleine’
criminaliteit, zoals vandalisme, als naar de ‘zware’ criminaliteit, zoals geweld, inbraken of handel in
verdovende middelen.
Om deze feiten te bestrijden, is repressie een belangrijk middel, maar niet de enige optie. Via
doelgerichte en efficiënte preventie, zoals we deze kennen binnen onze politiezone, kan veel onheil
vermeden worden.

Binnen een stedelijke leefomgeving, waar de bevolking blijft toenemen, vormt de veiligheid een
blijvende uitdaging. Samen blijven we werken aan een veilige samenleving.
Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Uurrooster
gemeentediensten
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
Uitgezonderd cel Menselijke
Ontwikkeling
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 12.30
don van 13 tot 16u

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

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

Het College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

Hervé DOYEN,
Burgemeester
LBJ

• Veiligheid en

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

Geoffrey LEPERS,
1ste Schepen
MR - open vld

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

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

Bernard
VAN NUFFEL,
2de Schepen
Ecolo-Groen

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

Benoît GOSSELIN,
3de Schepen
LBJ

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

Claire
VANDEVIVERE,
4de Schepen
LBJ

• Burgerlijke stand –
Demografie

• Sociale zaken
• Gelijke kansen –
Integratie – Mindervaliden

• Leefmilieu
• Kwaliteit van de dienst-

verlening aan de burger
✉ cvandevivere@jette.irisnet.be
✆02.423.12.05
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Van op de banken
van de gemeenteraad…

Dienst
Menselijke ontwikkeling
Nieuwe openingsuren
van het loket
Vanaf 1 februari 2014 veranderen de openingsuren van het loket van de dienst Menselijke ontwikkeling. Het loket zal vanaf dan gesloten zijn om
12.30 uur i.p.v. om 14 uur. Hou rekening met deze
aanpassing als u van plan bent naar het gemeentehuis te gaan voor een pensioenaanvraag, een attest
erkenning van de handicap, een vaccinatiebewijs,
korting op de waterfactuur of gedeeltelijke werkloosheid.

Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de
gemeentegebouwen of over de aanstelling van een leerkracht in de
gemeenteschool,… Dit zijn maar enkel voorbeelden van de bevoegdheden
van de gemeenteraad. Hieronder vindt u de belangrijkste punten van de
gemeenteraad van 18 december 2013.

Goedkeuring gemeentelijke begroting

Openingsuren van het loket:
● Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag,
van 8.30u tot 12.30 (i.p.v. 14u)
● Donderdag, van 13 tot 16u

Op 18 december 2013 keurde de gemeenteraad van Jette de begroting voor
het jaar 2014 goed, voorgesteld door het College van Burgemeester en
Schepenen. Schepen van Financiën Geoffrey Lepers gaf enkele toelichtingen.
De begroting vormt een essentieel werkmiddel voor de gemeente. Ze
stelt de nodige middelen ter beschikking voor een optimale dienstverlening aan de bevolking door de verschillende diensten van het gemeentebestuur, de scholen, bibliotheken, crèches, enz. In de begroting 2014 zijn
in ieder geval de gemeentebelasting en de opcentiemen onveranderd
gebleven en zijn de tarieven voor de aflevering van tal van administratieve documenten gedaald. Ook is er geld voorzien voor belangrijke
investeringen (sportcomplex, scholen, crèches,…) zonder dat daardoor
de financiële gezondheid van de gemeente in het gedrang komt.

U kan bij de dienst terecht voor:
● Aanvragen voor ouderdoms- en overlevingspensioen;
● Aanvraag tot erkenning van een handicap;
● Aanvragen voor uitkering voor gehandicapten;
● Afgifte vaccinatiebewijs van kinderen tot 18 jaar;
● Aanvraag korting op waterfactuur;
● Controle op gedeeltelijke werkloosheid.
Dienst
Menselijke
ontwikkeling
–
Wemmelsesteenweg 100 (verdieping 2B) –
02.422.31.22

In een van de volgende nummers van Jette Info komen we meer in
detail terug op deze gemeentelijke begroting 2014.

Tot uw dienst
De volgende gemeenteraad vindt plaats op 26 februari 2014 om 20u
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.

OCMW

U vindt de dagorde voor elke gemeenteraad op onze website www.jette.be, door te klikken op
‘Gemeenteraad’ op de onthaalpagina. De volledige inhoud van de gemeenteraadzitting wordt de dag
nadien gepubliceerd op deze website.

Voorzitster: Brigitte De Pauw

Sint-Pieterskerkstraat 47
Secretariaat: 02.422.46.11
Sociale dienst: 02.422.46.75

Sociale
Huisvestingsmaatschappij Jetse Haard
Paul LEROY,
5de Schepen
LBJ

Bernard LACROIX,
6de Schepen
LBJ

• Franstalige cultuur (inclu-

• Economisch leven en

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

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

Brigitte GOORIS,
7de Schepen
Open vld - MR

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

• Nederlandstalige senioren
✉ bgooris@jette.irisnet.be
✆02.423.12.34

Christine GALLEZ,
8ste Schepen
Ecolo-Groen

• Mobiliteit
• Woonklimaat / Huisvesting
• Duurzame ontwikkeling
• Agenda 21
• Noord/Zuid relaties
✉ chgallez@jette.irisnet.be
✆02.423.12.09

Het College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

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

Sociaal woningbureau Jette
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
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Gemoedelijke toast op het nieuwe jaar
Naar jaarlijkse traditie liep de Gemeentelijke Feestzaal weer vol voor de nieuwjaarsreceptie
voor de Jettenaren. De gemeentelijke mandatarissen hadden speciaal voor de gelegenheid hun
sjerp aangetrokken om goed herkenbaar te zijn voor de bewoners. En de Jettenaren zelf lieten
zich de wensen en bijhorende toasten welgevallen.
Tot in de gang van de Gemeentelijke Feestzaal
stond het publiek geboeid te luisteren naar de
Nieuwjaarsspeech van de burgemeester. Hij had het
ondermeer over zijn liefde voor zijn gemeente en
bedankte in één adem alle Jettenaren die ook van
hun gemeente houden. En omdat een kwinkslag

moet kunnen in een officiële speech eindigde hij zijn
betoog met een joviaal “leve de Rode Duivels”.
Een informele drink vormde het tweede luik van
deze receptie. Met een glas in de hand werd er duchtig op los getoast en kuierden de aanwezigen geïnteresseerd langs de diverse stands van ondermeer het

Rode Kruis, de Jetse Haard, de politiezone en het
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. Ook
nieuwkomer het Energiehuis West wist heel wat
nieuwsgierigen te lokken op deze jaarlijkse ontmoeting tussen de Jettenaren, hun gemeentebestuur en
hun de politieke mandatarissen.

Europese verkiezingen 2014
Ook voor burgers
van de EU-lidstaten

Met 2014 staat een belangrijk verkiezingsjaar voor de deur. Op 25 mei kiezen we onze vertegenwoordigers voor het regionaal, het federaal en het Europees parlement. De burgers van de
lidstaten van de Europese Unie kunnen zich alvast laten registreren als kiezer, maar dan enkel
voor de Europese verkiezingen.
Als Belgisch staatsburger zijn we verplicht om op 25 mei 2014 naar de stembus te trekken voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. Voor burgers van EU-lidstaten die hun hoofdverblijfplaats in België hebben, ligt dat
enigszins anders. Zij zijn alleen stemgerechtigd voor de verkiezingen van het
Europees parlement. Het gaat hier dus om een recht, en geen plicht. Dat recht
kunnen ze bovendien enkel laten gelden als ze zich registreren bij de dienst
Demografie. Deze registratie moet gebeuren vóór 28 februari 2014 via een
inschrijvingsformulier dat naar de betrokken potentiële kiezers werd gestuurd.
EU-burgers die zich al lieten registreren voor de Europese verkiezingen van
2009, hoeven dit uiteraard niet opnieuw te toen, tenzij ze hun naam achteraf van
de kieslijst lieten schrappen.

Meer info:
Dienst Demografie – Wemmelsesteenweg 100 – 02.423.12.55 – 02.423.12.51
E-mail: verkiezingen@jette.irisnet.be
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Jette onthult
zijn toekomstig sportcomplex

Multidisciplinair, duurzaam en energiezuinig
De gemeente Jette en de tijdelijke vereniging “LD2 Architecture & Ferrière sprl
Architectes”, die het ontwerp van het nieuwe Jetse sportcomplex kreeg toegewezen, hebben eind december de plannen van het gebouw voorgesteld aan de pers,
de Jettenaren en de sportclubs. De officiële opening is voorzien voor september
2016. Dit nieuwe complex komt in de plaats van de Omnisportzaal aan de
Graafschap Jettelaan, die in juni 2012 door een brand in de as is gelegd.
Een ingrijpend incident dat plaatsvond in de
nacht van 14 op 15 juni 2012 staat in het geheugen
van iedere Jettenaar gegrift: de vernieling van de
omnisportzaal van Jette na een brandstichting. Deze
zaal vormde al vele jaren een belangrijke ontmoetingsplaats voor zowat 150 sportploegen, ongeveer
2000 sportievelingen en meer dan 1.500 leerlingen uit
Jette en omstreken.

Algemene mobilisatie
Om de bevolking snel een duurzaam alternatief te
bieden, hebben de Jetse verantwoordelijken alles in
het werk gesteld om zo vlug mogelijk een nieuw
sportcomplex te realiseren. Nauwelijks twee weken
na het onheil werd een projectoproep gelanceerd
voor een nieuwe zaal, met de bedoeling deze in te
huldigen in september 2016, aan het begin van een
nieuw schooljaar. De kosten van de zaal zullen
oplopen tot 10.000.000 euro, waarvan 5.252.020 euro
komt van de gemeentelijke verzekering en 2.488.788
euro gesubsidieerd wordt door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het meerjarenplan voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuren. De gemeente zal dus zelf 1.659.192
euro bijdragen.

Een uitgebreider aanbod
Sport neemt een centrale plaats in in Jette en
vormt één van de politieke prioriteiten van de
beleidsploeg. De gemeente maakte dan ook van deze
nieuwbouw gebruik om het aanbod aan sport-infrastructuren uit te breiden om zo tegemoet te komen
aan de bevolkingstoename. Het nieuwe sportcomplex zal bestaan uit twee verdiepingen met in totaal

vijf zalen die uitgerust zullen zijn voor de beoefening
van verschillende sporten: voetbal, basketbal, badminton, volleybal, tafeltennis, gymnastiek, schermen,
klimmen, psychomotoriek en dans.

Een voorbeeldgebouw
Het complex zal niet alleen talrijke mogelijkheden bieden op sportief vlak, het zal ook een duurzaam karakter hebben en wordt beschouwd als een
lage-energiegebouw. Het dak zal gedeeltelijk groen
zijn en bestaan uit fotovoltaïsche en thermische
panelen die zullen instaan voor 100% van de elektri-

citeitsconsumptie en 30% van de warmwaterconsumptie. Verder zal via een systeem van watertanks
het regenwater opgevangen en hergebruikt worden
voor diverse doeleinden: doorspoelen, schoonmaken,… Tot slot nog een niet onbelangrijk detail: het
sportcomplex zal volledig toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit.
EEN PROJECT VAN DE SCHEPEN VAN SPORT BENOÎT
GOSSELIN EN DE SCHEPEN VAN GEMEENTELIJK PATRIMONIUM BERNARD VAN NUFFEL, MET DE STEUN VAN
RACHID MADRANE, MINISTER VAN SPORT VAN DE
FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE.

Openbare Computer Ruimte
Informaticalessen op maat
Concreet worden er opleidingen
voorzien rond internet en voor
de programma’s Outlook,
Windows en Microsoft
Office(Word, Excel,
PowerPoint, Access).

De Openbare Computer Ruimte
bevindt zich in het bijgebouw van het
Jetse Gemeentehuis. In samenwerking
met het Brussels Gewest, biedt het
gemeentebestuur hiermee een antwoord
op de groeiende vraag naar betaalbare
computerlessen.
In deze tijden waarin alles wordt gedigitaliseerd, voelen velen de noodzaak
om vertrouwd te geraken met informatica. In het dagelijkse leven is informatica
niet langer weg te denken, denk bijvoorbeeld aan een brief typen, op internet
surfen, administratieve formaliteiten
vervullen of een reis boeken vanuit de
luie zetel,... Maar ook op professioneel
vlak is informaticakennis een belangrijke, haast onmisbare, troef geworden.

Helaas beschikt niet iedereen over
de middelen (financieel, technisch of
anderen) om aan een opleiding te
beginnen. Door deze Openbare
Computer Ruimte (OCR) op touw te
zetten wil Jette, met de steun van het
Centrum voor Informatica van het
Brusselse Gewest (CIBG), een kwaliteitscursus informatica aanbieden, toegankelijk en niet ver van huis. De vzw
Update zorgt voor de organisatie en
het beheer van de lessen, met aandacht
voor het individuele tempo van de
‘leerlingen’. Concreet worden er opleidingen voorzien rond internet en voor
de programma’s Outlook, Windows en
Microsoft
Office(Word,
Excel,
PowerPoint, Access).

De kleine groepen (tussen de 3 en 8
leerlingen) bieden de deelnemers de
kans om persoonlijke opleidingen te
krijgen die rekening houden met hun
capaciteiten. De lessen worden gegeven van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
en hangen af van het niveau en de verwachtingen van de deelnemers. Bij de
inschrijving zal een kleine reeks vragen
gesteld worden om het persoonlijk
programma op te stellen.
Inschrijvingen: vzw Update –
02.646.25.45 of 0496/50.12.13 (preciseer dat u de cursus in Jette wenst te
volgen)

Samenleving
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20 februari 2014

Informatienocturne KTA Jette
Het Koninklijk Technisch Atheneum Jette vormt reeds jaren een gevestigde waarde in onze
gemeente. Leerlingen komen van ver buiten Jette af op de brede waaier aan creatieve richtingen van het atheneum. Op donderdag 20 februari 2014 organiseert KTA Jette een
Informatienocturne.
Ruim aanbod aan studierichtingen
Op de nocturne krijgt u meer informatie over de werking van de school en
haar studieaanbod. De deuren van de praktijklokalen staan open en de bezoekers kunnen proeflessen van algemene en technische vakken volgen. Er is tevens
de mogelijkheid om in te schrijven.
KTA Jette biedt 3 graden aan, over 7 leerjaren, waarbij elke graad meer keuzemogelijkheden biedt wat betreft de studierichting. Het ruim aanbod van een
tiental richtingen gaat van kinderzorg tot creatie en mode, van publiciteitsgrafiek
tot sociale en technische wetenschappen.

Nocturne KTA Jette
Donderdag 20 februari 2014
tussen 17 en 19 uur
Léon Theodorstraat 80
Meer info: www.kta-jette.be

Een Ronald McDonald Huis in Jette in 2016
Laat familie van zieke kinderen
vlakbij het ziekenhuis logeren
Als je kind ziek is, wil je als ouder zo dicht mogelijk in de buurt zijn. Je wilt binnen een
paar minuten aan de rand van het bed staan als je kind je nodig heeft. Een Ronald
McDonald Huis, dat een thuis biedt aan families van zieke kinderen die in het ziekenhuis
verblijven, vormt hiervoor een gedroomde oplossing. De Belgische primeur van een dergelijk Ronald McDonald Huis gaat naar Jette, waar het UZ Brussel tegen 2016 over een dergelijk project zal beschikken.
Een ziek kind in het ziekenhuis schudt vaak de
dagelijkse routine en samenhang van een gezin door
elkaar. Dat weegt op elk lid van het gezin, ook op de
niet-zieke broertjes en zusjes. Een plek vlakbij het
ziekenhuis waar de leden van het gezin even weer
gezin kunnen zijn, heeft een positieve impact op
iedereen. Daarom engageert het Ronald McDonald

Kinderfonds zich om tegen 2016 naast het UZ
Brussel het allereerste Ronald McDonald Huis in
België te bouwen. Ouders, broertjes en zusjes van
zieke kinderen kunnen zo vlakbij het ziekenhuis
logeren, waardoor het patiëntje optimaal wordt
gesteund en de impact van het ziekenhuisverblijf op
het gezinsleven iets kleiner wordt. De Huizen staan
op loopafstand van het ziekenhuis, zodat ouders
binnen een paar minuten bij hun zieke kind kunnen
zijn. Dat het Huis zo dichtbij is, geeft niet alleen
ouders, maar ook kinderen een veilig gevoel.

In 2016 zal het eerste Ronald McDonald Huis in
België geopend worden, meer bepaald op de
Laarbeeklaan in Jette, net naast het
Kinderziekenhuis van UZ Brussel. Het Huis zal
kamers bieden voor 10 gezinnen die hier kunnen
verblijven gedurende de periode dat hun kind
gehospitaliseerd is.

Steun tussen families

vzw Ronald McDonald
Kinderfonds
Karreveldlaan 73 bus 6
1180 Brussel

Net als thuis zorgen ouders voor het eigen gezin.
Ze doen hun eigen boodschappen, koken zelf en
houden hun eigen kamer schoon. Ze beschikken
over hun eigen kamer, maar de leefruimtes zoals
keuken, eetkamer, salon, speelzaal en tuin zijn
gemeenschappelijk. Op die manier kunnen de families elkaar ontmoeten en elkaar steunen.

Zoals de naam het reeds zegt, steunt de fastfoodketen McDonald dit lovend initiatief financieel. Als
u zelf wil bijdragen tot dit project, kan dit via een
overschrijving op de rekening van de vzw:

IBAN: BE61 3101 0000
0117
BIC: BBRUBEBB
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Het Energiehuis West opent zijn deuren
Op maandag 17 februari 2014, opent het Energiehuis West haar deuren op de Léon
Theodorstraat 151. Dit energiehuis stelt gratis een team van deskundigen ter beschikking
om u te helpen uw energieverbruik te laten dalen.
Net zoals de vijf overige lokale kantoren, biedt het
Energiehuis West advies en informatie, huisbezoeken,
kleine gratis ingrepen en een begeleiding op maat.
Tijdens de inhuldiging kan u deelnemen aan praktische
workshops over spaarlampen, handige tips om energie te
besparen,… Op het einde van de inhuldiging wordt het
glas geheven op het nieuw Energiehuis.

MET DE STEUN VAN

Inhuldiging Het Energiehuis West
17 februari van 14u tot 18u
Léon Theodorstraat 151
www.maisonenergiehuis.be

HET ENERGIEHUIS WEST IS EEN INITIATIEF VAN LEEFMILIEU BRUSSEL,
SCHEPEN VAN ENERGIEBEHEER EN VOORZITTER VAN HET ENERGIEHUIS BERNARD VAN NUFFEL.

Aanleg pedagogisch parcours
op Heymboschsite
In de loop van de maand februari start de aanleg van een pedagogisch parcours op de
Heymboschsite. Dit project, dat kadert in het actieplan Agenda 21, werd vorig najaar via
een openbaar onderzoek voorgelegd aan de Jettenaren, die zo de gelegenheid kregen hun
eventuele opmerkingen over het initiatief te formuleren.
De bedoeling van dit pedagogisch
parcours is om het brede publiek te
laten kennismaken met een onbekend
stukje Jette en te sensibiliseren over
het behoud van de lokale biodiversiteit. De Heymboschsite is geklasseerd als een gebied van hoge biologische waarde.

Veiligheidsmaatregelen
Tijdens de werken, die ergens in
februari zullen starten – de precieze
aanvangsdatum hangt af van de weersomstandigheden – zullen een aantal
toegangswegen tot de site afgesloten
worden om de veiligheid van de
gebruikers te garanderen. Het gaat
met name om de toegang ter hoogte
van
de
Heymboschlaan,
de
Mercuregalerij, Gaarde ’t Jagerke en
het speelplein van de Liebrechtlaan.
Ook het verbindingspad tussen de
Heymboschlaan en de Mercuregalerij
zal niet tijdelijk niet toegankelijk zijn.
Op het plan hiernaast zijn de niet
afgesloten toegangen aangeduid met
een blauw driehoekje, de projectzone
zelf is groen ingekleurd.

Wie meer informatie wenst over het project en de werken kan terecht op
de infosessie die plaatsvindt op 27 februari 2014 om 19 uur in het
Wouterspaviljoen (Woutersstraat 12) of bij de cel Duurzame ontwikkeling op de nummers 02.422.31.12/03/01.
EEN INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN DUURZAME ONTWIKKELING CHRISTINE GALLEZ
SCHEPEN VAN LEEFMILIEU CLAIRE VANDEVIVERE
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Sociale steun

Een standaardtraject bij het OCMW Jette
De werking van een instelling zoals het OCMW is heel dikwijls miskend door het grote
publiek. Begrijpelijk, omdat een groot aantal van de burgers nooit beroep heeft moeten doen
op deze diensten. Om de sociale steun op een transparante manier voor te stellen, volgen we
een standaardtraject van een fictieve OCMW-gebruiker, die als burger wettelijk recht heeft op
deze dienstverlening.
voorstel dat zal voorgelegd worden
aan het Bijzonder Comité van de
Sociale Dienst, samengesteld uit
7 leden van de OCMW-Raad. Het
Comité beslist of het voorstel van de
sociale assistente al dan niet aangenomen wordt.

Ter herinnering, het is de wet van 8
juli 1976 die voorziet dat elke burger
recht heeft op sociale hulp, die als doel
heeft aan iedereen een leven conform
aan de menselijke waardigheid te
geven. Het is op deze basis dat elke
inwoner van de gemeente van Jette
die zich in een moeilijke financiële
situatie bevindt wegens welke redenen
ook (ontoereikende inkomsten, niet in
staat om de energiefacturen te betalen, te hoge kosten van de gezondheidszorgen of van de kinderopvang,
…) mag aankloppen bij het OCMW
(Sint-Pieterskerkstraat 47) en een
afspraak kan maken met een sociale
assistent. We volgen het parcours van
Jan – een fictief personage - in het
OCMW.
Een maandagmorgen, beslist Jan
om naar het OCMW te gaan en komt
binnen in het onthaal. Hij wordt uitgenodigd om een ticket te nemen via het
elektronisch systeem dat de wachtrijen beheert. Na enkele minuten te
wachten wordt hij geroepen aan loket
2 waar een medewerker hem onthaalt
en vraagt naar de reden van zijn
bezoek. Jan legt uit dat hij zich
momenteel in een ingewikkelde financiële situatie bevindt en dat hij zijn
energiefacturen niet meer kan betalen
en dat hij geen rekening gehouden
heeft met de bedragen van de laatste
voorschotten. Hij wil een afspraak
met een sociale assistent.
De aanvraag wordt genoteerd en
de medewerker kijkt na of het
OCMW bevoegd is voor zijn aanvraag. Een voorwaarde is dat de aan-

vrager op het Jetse grondgebied moet
wonen). Als dit het geval is, krijgt hij
een ontvangstbewijs en wordt er
onmiddellijk een afspraak gemaakt
voor de dinsdag van de volgende
week.

Sociaal onderzoek
De dag van de afspraak, gaat Jan
naar het OCMW en wordt hij uitgenodigd om plaats te nemen in een “box”
op het gelijkvloers waar een onderhoud plaatsvindt met een sociale
assistente die zijn dossier zal volgen.
In dit geval is het Christelle, die zich
voorstelt en die het gesprek aanvangt
met de gebruikelijke formaliteiten
(identiteit, adres, leeftijd, …) omdat
het hier een eerste bezoek betreft.
Christelle vraagt Jan naar de reden
van zijn bezoek, luistert naar zijn verhaal en neemt nota van de moeilijkheden waarmee hij dagelijks te kampen
heeft. Ze brengt ook de inlichtingen
samen die nuttig zijn voor het sociaal
onderzoek (familiale -, financiële -,
beroepssituatie,...).
Christelle maakt van de gelegenheid gebruik om Jan de eerste adviezen te geven om zijn budget te beheren, net als hulpvereniginggegevens,
en stelt hem een opvolging voor via de
schuldbemiddelingscel
van
het
OCMW. Wanneer het onderhoud ten
einde is, wordt Jan op de hoogte
gebracht van de behandelingstermijn
van zijn aanvraag, die in de meeste
gevallen maximum een maand is.
Na het onderhoud, stelt Christelle
een rapport op met een beslissings-

In het geval van Jan, in functie van
zijn situatie, zal het Comité beslissen
om het voorstel van de sociale
assistente te volgen en de factuur niet
ten laste te nemen maar Jan door te
sturen naar zijn energieleverancier om
een betalingsplan op te stellen,
gespreid over verschillende maanden.
Hij zal indien nodig bijgestaan worden
door Christelle en zal steeds opnieuw
beroep kunnen doen op het OCMW
in geval hij dit nodig acht.
Jan wordt op de hoogte gebracht
door een persoonlijke brief waarin
verduidelijkt wordt dat in geval van
onenigheid het mogelijk is gehoord te
worden voor het Comité om zijn
standpunt uit te leggen.

Gemiddeld 700 dossiers per maand
Het OCMW behandelt gemiddeld 700 dossiers van dit type per maand, wat
een belangrijk aantal is. Om aan de nood te voorzien, zijn er zowat 20 sociale
assistenten, onthaalmedewerkers en administratieve medewerkers (in totaal
60 personen) om elke dag een goede dienstverlening te kunnen geven aan de
burgers die het echt nodig hebben.
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Het woord van de ombudsman

2014 is goed en wel op gang
De feesten, de copieuze maaltijden en de cadeautjes liggen achter ons
2014 is ondertussen goed en wel op gang. We maken van de gelegenheid gebruik om bij het begin van dit
nieuwe jaar enkele regeltjes in herinnering te brengen waar we ons op de openbare weg moeten aan houden en wat ons te wachten staat als we die aan onze laars lappen.
Met kerstmis en Nieuwjaar zijn we kwistig met wensen voor vrede, een goede gezondheid en dat alles
goed mag gaan. Kortom: de wereld is mooi en iedereen is lief voor mekaar. Maar enkele weken later schiet
jammer genoeg niet veel meer over van al die goede
voornemens.
De straten proper houden is een kwestie van respect hebben voor de ander. Een papieren zakdoek,
een sigarettenpeuk of een blikje weggooien, spuwen
op straat, nalaten hondenpoep op te ruimen, de vuilniszak buiten zetten buiten de voorziene uren, niet sorteren, een zakje met huishoudelijk afval deponeren in
of naast een openbare vuilnisbak of aan de voet van
een boom, eender wat achterlaten bij een glasbak of
textielcontainer, het zijn allemaal voorbeelden van respectloos gedrag. Maar het kan nog erger: soms vinden
we huishoudapparaten, een meubelstuk, een tv-toestel, tot zelfs een bed of een compleet salon terug op de
hoek van de straat of midden in het bos. Allemaal
overtredingen die de gemeenschap veel geld kosten.
Klagers hoor je vaak zeggen : “Ik betaal genoeg
belastingen en dus heb ik recht op een nette buurt,
daar moet de gemeente maar voor zorgen.” Zo een-

voudig is het niet natuurlijk! Maar wie durft een
opmerking maken als iemand een bananenschil op het
voetpad gooit, terwijl er enkele meters verderop een
vuilnisbak staat? Wie durft getuigen bij een overtreding? Tegenwoordig zoekt men vlugger zijn heil bij
sociale media zoals Facebook, met foto’s en berichten,
maar zonder een concrete oplossing voor te stellen.
Erg moedig is dat niet, en al helemaal atypisch voor
een Jettenaar. Heel wat getuigenissen tonen aan dat
wij verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen als het
op dergelijke problemen aankomt. Het is niet met een
toverstokje of met Mr. Proper dat we egoïsme, de ziekte van de eeuw, te lijf moeten gaan.
Ik hoor en krijg heel dikwijls complimenten na een
tussenkomst van de gemeente. Waarvoor dank, maar
mag ik erop wijzen dat deze dank niet alleen mij toekomt. Een puik resultaat is slechts mogelijk dankzij
een goede verstandhouding en een efficiënte samenwerking binnen de dienst reinheid van gemeente.
Want zoals je weet: opgeruimd staat netjes, ook in
Jette! Als één iemand zorgt dat het voetpad voor zijn
huis er proper bijligt, dan zal niet iedereen dat merken,
maar als iedereen voor zijn deur veegt, dan krijgen we

een propere straat waar iedereen fier op is.
Gedurende de laatste maanden van 2013 hebben
we samen met de politie en Net Brussel verschillende
onverwachte acties op touw gezet om overtreders op
heterdaad te betrappen en de getroffen wijken
opnieuw proper te krijgen. De laatste actie dateert van
17 december 2013 toen we met een stoet van 6 voertuigen en 12 personen een aantal overtreders betrapten
die het reglement op de openbare reinheid met voeten
traden. Ook in dit nieuwe jaar zullen dergelijke acties
meer dan ooit georganiseerd worden, zowel overdag, ’s
avonds als in het weekend.
Op de volgende pagina
vindt u een uittreksel van
het reglement ‘Taksen reinheid’, alsook de bedragen die
gepaard gaan met een overtreding ervan.

Groenafval

Grofvuil

Graffiti

OPHALING GEWEST. De ophaling van groenafval gebeurt voortaan
het hele jaar door. Plaats uw groene
zak op maandag voor 13u op de
stoep.

GEWESTELIJKE CONTAINERPARKEN. U kan met uw grofvuil
(elektrische huishoudtoestellen, meubelen,...) terecht in twee gewestelijke
containerparken. Het Containerpark
Noord bevindt zich in de Rupelstraat
in Brussel. Het Containerpark Zuid
vindt u in de Brits Tweede Legerlaan
(vlakbij Humaniteitslaan) in Vorst.
Open op zondag en maandag, van
14.30u tot 20u, dinsdag en woensdag
van 9u tot 20u en op donderdag, vrijdag en zaterdag van 9u tot 16u. Voor
de huishoudens is dit gedeeltelijk gratis.
Particulieren,
handelaars,
ambachtslui en kleine ondernemingen
kunnen, tegen betaling, eveneens met
hun bouw- of afbraakafval (chassis,
gootstenen, rolluiken, marmer, balken,...) terecht in de containerparken van
het Gewest.

De gemeentelijke graffiti-ploeg
komt op aanvraag gratis de graffiti
weghalen van uw woning, garagepoort of muur. Deze ploeg beschikt
over het nodige materiaal om de graffiti op een professionele manier weg
te halen zonder sporen na te laten.
De graffiti kan echter niet weggehaald worden van op een geschilderde oppervlakte of van op een ondergrond die geen reiniging onder hoge
druk of met een bijtend middel verdraagt.

BEPLANTINGSDIENST. Met
takken (met een maximumdiameter
van 7cm), ander groen afval en klein
chemisch afval kan u het hele jaar
terecht bij de dienst Beplantingen
(gemeentelijke serres - Laarbeeklaan
120) elke dinsdag en donderdag van 9 tot
12u en op zaterdag van 9 tot 14u. Het
groenafval wordt beheerd via een
kaartsysteem met barcode. Deze kaart
identificeert de gebruiker. Het volume
van het afval wordt bepaald door de
beambte en desgevallend wordt de rekening opgestuurd naar de gebruiker.
Tarief voor Jetse particulieren:
2 m3 gratis per jaar, 10 euro/m3 vanaf
de 3dem3. Tarief niet-Jetse particulieren: 15 euro/m3. Opgelet: enkel particulieren kunnen met hun groenafval
terecht bij de Beplantingsdienst.
Elke laatste zaterdag van de maand,
kan u op de gemeentelijke dienst
Beplantingen terecht voor informatie
over composteren. Van 9u tot 14u,
helpen de compostmeesters u op weg
om uw eigen groen- en keukenafval
te verwerken tot compost, hetgeen u
dan weer kan gebruiken in de tuin.

OPHALING
DOOR
NET
BRUSSEL. Net Brussel komt op
afspraak uw grofvuil aan huis ophalen. Het volstaat om te bellen naar het
gratis nummer 0800/981.81 om een
afspraak te maken. Elk jaar heeft u
recht op een gratis ophaling van 3m3
grofvuil. Voor elke bijkomende m3
betaalt u vervolgens 27,23 euro.

De eigenaars die een beroep willen
doen op de graffiti-ploeg sluiten een
akkoord met de gemeente. De eigenaars die géén beroep doen op deze
gratis dienst om hun graffiti weg te
laten halen riskeren dan weer een
gemeentetaks van 64 euro.

Afval
Klein chemisch afval
PROXY CHIMIK. Het chemisch
afval bevat vaak stoffen die het leefmilieu schade kunnen toebrengen en
vraagt dus om een specifieke behandeling. Breng uw huishoudelijk chemisch afval naar de gemeentelijke
Groene Plekjes (Dienst Beplantingen)
of naar Proxy Chimik (de voormalige
mobiele Groene Plekjes), de voertuigen van Net Brussel. Ook met inktpatronen kan u terecht bij Proxy
Chimik. Opgelet! Geen medicatie.
Hiermee kan u bij uw apotheker
terecht.

Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente
reinheidsdienst: Dirk De Boeck 02.478.09.62.
De Proxy Chimik-kalender voor Jette voor maart 2014:
Kardinaal Mercierplein (politiecommissariaat) – van 17u tot 17.45u:
10 februari en 10 maart
Woestelaan (O.-L.-V. van Lourdeslaan) – van 18u tot 18.45u:
24 februari en 24 maart
Nieuwe standplaats, één maand op twee:
Liebrechtlaan (J.B. Moyens) – van 14u tot 14.45u: 8 maart

Leefomgeving
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Voor een propere gemeente.
Opgeruimd staat netjes

Taksen voor wie reinheidsreglementen niet respecteert
Wie woont er niet graag in een aangename, nette leefomgeving?
Het gemeentebestuur investeert heel wat middelen en energie om
Jette een mooie gemeente te laten blijven, met nette voetpaden,
laanbomen, bloemperken,…
Dagelijks gaan er tientallen straatvegers de straat
op, in weer en wind. Vele openbare vuilnisbakjes vormen een oplossing voor het zwerfvuil. En elke wijk telt
wel haar hondentoilet, die de hondenpoep op straat
tegengaat. De voorbeelden van de inspanningen zijn
uitgebreid, maar elke inspanning wordt teniet gedaan
indien de bewoners niet hun steentje bijdragen.
En hoewel het merendeel van de Jettenaren van
goede wil is en mee helpt om Jette er netjes te laten bijliggen, zijn er toch steeds personen die de reinheidsregels aan hun laars lappen. Daarom voorziet het
gemeentebestuur reinheidstaksen, die dergelijk gedrag
kunnen bestraffen. Logische voorschriften voor wie
een hart heeft voor het leef- en stadsmilieu, corrigerende voorschriften voor wie niet getuigt van burgerzin.

U riskeert een taks van 66 euro bij
- het achterlaten van klein afval op de openbare weg
- hondenpoep op het voetpad of in de berm
- het voederen van niet-huisdieren
- het buitenplaatsen van vuilniszakken buiten de
voorziene ophalingsuren of op niet-gereglementeerde plaatsen
- het plaatsen van vuilniszakken of afval tegen de
bomen of bij het achterlaten van vuilnis tegen de
openbare vuilnisbakjes

bijkomende m³. Deze taks omvat de eventuele reini-

U riskeert een taks van 242 euro

gingskosten niet.

- tot de eerste m³ afval, buiten de gewone ophaling,
op niet-gereglementeerde plaatsen of buiten de
voorziene uren. Dit bedrag stijgt met 108 euro per

U riskeert een taks van 605 euro bij
- niet-geautoriseerde graffiti

Glasbollen en kledingcontainers weggehaald en verplaatst
De bewoners van het Brussels
Gewest hebben de afgelopen jaren
heel wat inspanningen geleverd om de
afvalberg te verkleinen. Het sorteren
en recycleren van afval vormen hier
een belangrijke pijler voor. Voor de
recyclage van glas en kledij vindt u in
Jette verscheidene glasbollen en kle-

dingcontainers. Recentelijk zijn er
enkele verwijderd of verplaatst.
Aangezien er vlakbij, op het
grondgebied van Ganshoren, een
nieuwe glasbol geïnstalleerd is, werden de glasbollen op de middenberm
van de Jetselaan rechtover de
Vlamingenstraat weggehaald.

De glasbollen en kledingcontainer
in de Schuermansstraat, achter de
Sint-Jozefkerk, werden verplaatst
naar de Liebrechtlaan aan de ingang
van het Dieleghembos. Deze verplaatsing is in een testfase van twee
maanden. Deze aanpassing zal de veiligheid van de gebruikers verhogen,

door de zebrapaden en de sociale controle.
Het gemeentebestuur zoekt intussen naar een plek waar de glasbollen
ondergronds geplaatst kunnen worden.

Werken openbare ruimte
Dieleghemsesteenweg
Wijziging parkeerregels
Binnen afzienbare tijd zal de huidige regeling
van
beurtelings
parkeren
op
de
Dieleghemsesteenweg worden afgeschaft. In plaats
daarvan zullen wegmarkeringen langs beide kanten
van de weg aangeven waar in de toekomst mag
geparkeerd worden. De wegmarkeringen voor deze
wijziging zullen aangebracht worden van zodra de
weersomstandigheden het toelaten.

ting van nieuwe bomen op het programma. Dit zal
hoogstwaarschijnlijk niet voor eind februari gebeuren.

Dikke Beuklaan
Openbare verlichting
In samenspraak met Belgacom is Sibelga op 25
november begonnen met de vervanging van de
oude straatverlichting door 24 nieuwe lichtpunten.
Deze aanpassingen worden voor midden februari
afgewerkt.

Poplimontlaan en
Wereldtentoonstellingslaan
Heraanleg voetpaden en asfaltering
Het Gewest is van start gegaan met de heraanleg
van de voetpaden en de asfaltering van de
Poplimontlaan en de Wereldtentoonstellingslaan.
Deze werken zijn in januari gestart en zullen minstens tot juni in beslag nemen.

Woestelaan

Abdij van Dieleghemstraat en
H. Liebrechtlaan

Ontmijnerslaan

Renovatiewerken

Werken MIVB

Drainering

MIVB voorziet vanaf eind februari vernieuwingswerken in de Ontmijnerslaan. Het kruispunt
van de Ontmijnerslaan en de Secrétinlaan zal tijdelijk afgesloten worden.

De grootschalige renovatiewerken aan de
Woestelaan werden begin januari hervat. De nutsmaatschappijen vernieuwen hun leidingen tijdens
de maand februari. Intussen wordt er verder
gewerkt aan de vernieuwing van de voetpaden en
het wegdek.

Hydrobru is gestart met draineringswerken in de
H. Liebrechtlaan en in de Abdij van
Dieleghemlaan. Deze werken gaan door tijdens de
maanden januari en februari 2014.

Decreestraat

Grotplein, Steppé-, Mayelle-,
Berré- en Decréestraat

Wegenwerken

Boombakken

Opgelet: De werf op de Woestelaan is een
gewestelijke werf.

Na de draineringswerken en de heraanleg van de
voetpaden in de Decréestraat staan de komende
weken de herasfaltering van de weg en de aanplan-

In de loop van de maand februari zullen er op
het Grotplein en in de Steppé-, Mayelle-, Berré- en
Decréestraat boombakken geplaatst worden.

Als u klachten heeft of informatie wenst, kan
contact opnemen met Brussel Mobiliteit 0800.94.001 - brusselmobiliteit@mrbc.irisnet.be
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Duurzame ontwikkeling

11 februari 2014
Infoavond

Hoe de strijd aanbinden
tegen binnenluchtvervuiling?
Het gros van onze tijd spenderen we binnen,
ofwel thuis, op het werk, in de auto, op het openbaar
vervoer,… Maar hebt u er al eens bij stilgestaan dat
onze woningen veel stoffen kunnen bevatten die
schadelijk zijn voor onze gezondheid? Het is immers
een feit: de lucht in de woning is vaak vervuilder dan
de buitenlucht, zelfs in de stad! Hoe vermijden we
binnenluchtvervuiling in onze woning en welke
planten kunnen ons daarbij helpen? Op onze infoavond krijgt u een antwoord op al uw vragen.

Welke plant in welke ruimte plaatsen ?... Kortom:
een schat aan onmisbare informatie die uw gezondheid en die van uw naasten ten goede zal komen!

Tijdens deze infoavond passeren alle luchtvervuilers de revue, of ze nu in de woonkamer, in de badkamer of in de kinderkamer actief zijn. Het tweede
deel van de avond zal gewijd zijn aan zogenaamde
“zuiverende” planten. Dit zijn planten die het
mogelijk maken de vervuiling in onze woningen te
beperken. U krijgt er talrijke tips en trucjes om uw
woning gezonder te maken: Welke onderhoudsproducten gebruiken? Hoe de strijd aanbinden tegen
vochtigheid en schimmelvorming? Zijn alle verfproducten schadelijk? Hoe mijtachtigen bestrijden?

Wanneer? Dinsdag 11 februari van 19 tot 21u

Infoavond

Hoe de strijd aanbinden tegen
binnenluchtvervuiling?

Waar? Polyvalente zaal (eerste verdieping van de
Nederlandstalige
bibliotheek),
Kardinaal
Mercierplein 6
Inschrijven is niet verplicht maar wel wenselijk:
cel Duurzame ontwikkeling – Coralie Meeus :
cmeeus@jette.irisnet.be of 02.422.31.03
De deelnemers ontvangen een plant die de
binnenlucht zuivert (zolang de voorraad strekt)

DE INFOAVOND ‘HOE DE STRIJD AANBINDEN TEGEN BINNENLUCHTVERVUILING?’
IS EEN INITIATIEF VAN DE SCHEPEN VAN LEEFMILIEU CLAIRE VANDEVIVERE

Grote voedselconsumptiepeiling
Misschien wordt u binnenkort wel gecontacteerd door het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid voor een grootschalig onderzoek naar onze voedselconsumptie. Het doel
is om een voedingsbeleid te ontwikkelen dat aansluit bij de reële behoeften van de bevolking en om eventueel nieuwe voedingsaanbevelingen voor België te formuleren.
Verbeteren, beschermen en opvolgen
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid is een federale instelling die onderzoeken uitvoert op wetenschappelijke basis.
Met de resultaten, verkregen uit de onderzoeken, tracht het WIVISP de gezondheid van de bevolking in België te verbeteren, te
beschermen en op te volgen.
In 2004 werd voor het eerst een voedselconsumptiepeiling uitgevoerd. De resultaten waren nuttig voor het opstellen van een
effectief voedingsbeleid. Om na te gaan of er vele veranderingen
zijn in de voedings- en leefgewoonten van de bevolking en of er
nieuwe voedingsaanbevelingen nodig zijn voor België wordt nogmaals een voedselconsumptiepeiling uitgevoerd. In België worden 3.200 personen tussen 3 en 64 jaar uitgeloot. Zij zullen
bevraagd worden over hun eet- en leefwijze met betrekking tot
voeding, gezondheidstoestand en fysieke activiteit.
De antwoorden van alle andere deelnemers weerspiegelen de
algemene voedingsgewoonten van de bevolking in België. Aan de
hand van deze gegevens wordt er een effectief voedingsbeleid ontwikkeld dat aansluit bij de reële behoeften van de bevolking en
worden eventueel nieuwe voedingsaanbevelingen voor België
geformuleerd.

Resultaten van de
Belgische
Voedselconsumptiepeiling
in 2004
- 30 % van de bevolking kampt met
overgewicht en
- 11 % met obesitas
- 71 % van de bevolking neemt
dagelijks een ontbijt
- 38 % van de algemene bevolking
eet dagelijks groenten
- 47 % van de bevolking eet dagelijks fruit
- 65 % van de jongeren tussen 15 en
18 jaar drinkt dagelijks gesuikerde
dranken
- 35 % van de bevolking eet één
maal per week vis
Meer info: www.fcs.wiv-isp.be/nl
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Duurzame renovatieplannen?
Gemeentelijke premies voor dakisolatie
en installatie regenwatertank

Vorig najaar keurde de gemeente een resolutie goed om de gemeentelijke premies voor dakisolatie
en de plaatsing, herstelling of vervanging van een regenwatertank nieuw leven in te blazen. Het leek
ons dus geen overbodige luxe om wat in te zoomen op deze premies en op de procedure om ze aan
te vragen uit de doeken te doen.
Dakisolatie
Uw dak isoleren is veruit de meest rendabele duurzame investering en zou
dus bovenaan uw lijstje van energiebesparende maatregelen moeten staan. De
gemeente Jette wil u hierbij een financieel duwtje in de rug geven middels een
premie voor dakisolatie. Let wel: deze premie is enkel geldig bij renovatiewerken, niet bij nieuwbouw.
Het bedrag van de premie wordt bepaald in functie van het inkomen. Zo
geeft een gemiddeld inkomen recht op 10 euro/m² geïsoleerde dakoppervlakte,
met een maximum van 250 euro per woning. Dat maximum loopt op tot 500
euro indien u over een laag inkomen beschikt. De grens van een gemiddeld bruto belastbaar jaarinkomen voor een alleenstaande ligt tussen 30.000 en 60.000
euro, dat van een laag inkomen ligt lager dan 30.000 euro. Deze inkomensgrenzen worden met 5.000 euro verhoogd indien u jonger bent dan 35 jaar en per
persoon ten laste. Voor een koppel liggen ze hoe dan ook 15.000 euro hoger.
De gemeentelijke premie voor dakisolatie is cumuleerbaar met de gewestelijke renovatiepremie (zie www.huisvesting.irisnet.be) en de gewestelijke energiepremie (zie www.leefmilieubrussel.be) en wordt net als de gewestelijke premies toegekend aan zowel huurders als eigenaars. Bovendien zijn de uitgaven
voor dakisolatie de enige energiebesparende uitgaven waarvoor u nog kan
genieten van een belastingvermindering (zie financiën.belgium.be).

Regenwatertank
Hoewel het nog te weinig gebeurt, is het vanuit technisch oogpunt heel interessant om regenwater te recupereren. U helpt er overstromingen mee te voorkomen en de rioleringen te ontlasten. Ook vanuit ecologische en energetische
hoek komen alleen maar voordelen aanwaaien: u houdt uw waterfactuur onder
controle en u helpt mee het tekort aan drinkbaar water te bedwingen.
Het bedrag van de premie voor de plaatsing, herstelling of vervanging van
een regenwatertank is vastgelegd op 250 euro per individuele installatie. Deze
gemeentelijke premie kan zowel door huurders als door eigenaars worden aangevraagd en zal worden toegekend mits in acht name van enkele technische
voorwaarden: zo moet de tank een minimale capaciteit hebben van 1.000 liter
en mag het opgevangen water enkel afkomstig zijn van daken met een oppervlakte van minstens 40 m². De premie is cumuleerbaar met de gewestelijke
renovatiepremie (zie www.huisvesting.irisnet.be).
Meer informatie over en de aanvraagformulieren voor de verschillende
premies:
Cel Duurzame Ontwikkeling – Léon Theodorstraat 108 (3de verdieping) –
adres briefwisseling: Wemmelsesteenweg 100 – 02.422.31.03 (Coralie Meeus) of
02.422.31.12
(Inge
Bongaerts)
–
cmeeus@jette.irisnet.be
of
ibongaerts@jette.irisnet.be

Het Energiehuis stelt gratis een team van deskundigen
ter beschikking om u te helpen het energieverbruik te laten
dalen!

Energiehuis West
Léon Theodorstraat 151
02.563.40.03
west@maisonenergiehuis.irisnet.be
www.maisonenergiehuis.be
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2 april 2014: lentefeest voor de senioren
‘Ba Mariëtte’: lachen en gieren
met Jeanke Taxi en zijn ‘copains’

De dienst senioren van de gemeente Jette lanceert een gloednieuw initiatief
om gezond en welgemutst de lente tegemoet te treden: een lentefeest.
Gezond, want er wordt gestart met een kleine wandeling, en welgemutst, want
nadien trekken we naar de Gemeentelijke feestzaal voor een namiddag vertier
met Jeanke Taxi, Mariëtte, Pierrot en Swa.

In het café ‘Ba Mariëtte’
waar de ‘copains’ Jeanke Taxi,
Pierrot de coiffeur,
Swa, de ‘chômeur professionnel’
en Mariëtte, de cafébazin,
hun ‘parleeke’ doen.

Lentewandeling
Op woensdag 2 april 2014 spreken de Jetse senioren om 14 uur af aan de Gemeentelijke feestzaal
(Kardinaal Mercierplein 10). Van daaruit trekken se te
voet naar het Jeugdpark tot 15 uur. Het wordt dus een
gemoedelijke wandeling onder een – laten we hopen –
aangenaam lentezonnetje. Daarna gaat het terug richting Gemeentelijke feestzaal waar we opgewacht worden door de vier ‘copains’ Jeanke Taxi, Mariëtte,
Pierrot en Swa voor een namiddag met taart en koffie,
maar vooral volkse humor van de bovenste plank.

Brusselse kolder
De drijvende kracht achter het spektakel ‘Ba
Mariëtte’ is Wiet Van Bever, alias Jeanke Taxi. Zijn
drie medespelers zijn acteurs bij het Brussels
Volkstejoêter en, net als hijzelf, geboren en getogen
Brusselaars.
De voorstelling kan nog het best omschreven worden als Brusselse kolder ‘aan den toog’, want het is
namelijk in het café ‘Ba Mariëtte’ waar de ‘copains’
Jeanke Taxi, Pierrot de coiffeur, Swa, de ‘chômeur
professionnel’ en Mariëtte, de cafébazin, hun ‘parleeke’ doen. Het resultaat: 60 minuten lachen en gieren
en ‘vitaminnekes opdoen’ met mopkes en anekdotes
in het Brussels.

Inschrijven voor dit lentefeest kan vanaf 18 februari
2014 bij de dienst Senioren, Gemeentehuis van Jette,
Wemmelsesteenweg 100 (verdieping ET – bureau
046) op dinsdag en woensdag van 9u tot 11.30u en op
donderdag van 13.30u tot 15.45u. Opgelet: geen
inschrijvingen op maandag en vrijdag!

Lentefeest Senioren
Woensdag 2 april 2014
Aanvang: 15.30u (opgelet: afspraak om 14u voor een
wandeling naar het Jeugdpark!)
Plaats: Gemeentelijke feestzaal – Kardinaal
Mercierplein 10
Einde: 17.30u
Inkom: 5 euro (spektakel, taart en koffie inbegrepen)
Meer info: Carmen Demeyer – tel.: 02.423.12.67 –
cademeyer@jette.irisnet.be

Van 10 tot 12 maart 2014

Kledingbeurs
Van 10 tot 12 maart 2014 organiseert la Ligue des Familles een beurs
voor zomer- en sportkledij (van 0 tot 16 jaar), zwangerschapskledij en materiaal
voor kinderverzorging.
Deze beurs vormt de ideale gelegenheid om
enerzijds tweedehandskledij op de kop te tikken
tegen een schappelijke prijs en, anderzijds, om kleren die u niet langer draagt te verkopen.
Wenst u kleren te verkopen? Zorg er dan voor
dat ze proper, gestreken, modieus en voor het
juiste seizoen zijn. U kan ze afgeven op maandag
10 maart, van 15 tot 19 uur, en op dinsdag 11 maart,
van 9 tot 17 uur. Dit enkel op afspraak en zowel
voor leden als niet-leden. U kan telefonisch een
afspraak regelen op maandag 24 en dinsdag 25
februari, van 19 tot 20 uur, op 02.427.22.42.
Leden hebben recht op twee afspraken oftewel
40 stuks, niet-leden op één afspraak en 20 stuks.

Om tijd te besparen bij het maken van een telefonische afspraak kiest u best op voorhand op welke dag, op welk uur en hoeveel afspraken u wenst.
De verkoop vindt plaats op dinsdag 11 maart,
van 19 tot 21 uur en woensdag 12 maart, van 9 tot
15 uur. De terugname van de niet-verkochte waren
is voorzien op woensdag 12 maart, van 19 tot 20 uur.
Meer info: ldf.jette@hotmail.com

Kledingbeurs
Van 10 tot 12 maart 2014
Gemeentelijke feestzaal – 1ste verdieping
Kardinaal Mercierplein 10
Parkeergelegenheid achter het station

Koop of verkoop zomer- en
sportkledij (van 0 tot 16
jaar), zwangerschapskledij
en materiaal voor kinderverzorging

Samenleving
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22 maart 2014

Groot Feest van het Gezin
Het vierde Feest van het Gezin vindt plaats op 22 maart 2014. In het Poelbosdomein staan tal van
animaties voor kinderen van alle leeftijden op het programma. Iedereen is welkom op dit groot feest:
kinderen, jongeren, ouders, vrienden,…
Activiteiten voor jong en oud kunnen vertrouwd geraken met de

Kinderen, jongeren, ouders en vrienden…
Iedereen is welkom op het Feest van het Gezin

Gesterkt door het grote succes van
de vorige edities, worden dit jaar de
gezinnen opnieuw in de bloemetjes
gezet. Op 22 maart 2014 vindt er met
het Feest van het Gezin opnieuw een
namiddag plaats die volledig gericht is
op de kinderen en hun ouders.
Ook nu zal het programma weer
uitpuilen met aantrekkelijke activiteiten voor jong en oud: circustenten,
trampolines, springkastelen, een podium met animaties, een ziekenwagen
van het Rode Kruis, een brandweerwagen, een goochelshow, workshops
grime, djembe en Afrikaanse dans,…
Daar bovenop zal die dag het verkeerspark open zijn voor het publiek
zodat de kinderen op karts en fietsen

wegcode. Ook tal van verenigingen
hebben besloten om deel te nemen
aan het evenement. Kortom: alle
ingrediënten zullen er zijn om er een
prachtige dag van te maken.

Feest van het Gezin
Zaterdag 22 maart 2014
van 13.30u tot 18u
Poelbosdomein - Laarbeeklaan 110
Gratis toegang
Meer info:
Gemeentelijke dienst van het jonge kind en gezin – 02.422.31.36/37.
HET FEEST

VAN HET

GEZIN

SCHEPEN
JONGE KIND PAUL LEROY

INITIATIEF VAN

VAN HET

Nieuwe handelszaken te Jette
Elke maand stellen we u in Jette Info de nieuwe
handelszaken voor die recent hun deuren openden
in Jette. Sinds begin januari kan u bij Cash
Converters terecht met artikelen die u niet langer
gebruikt. Ondertussen is hun stock voldoende
opgebouwd en zijn ze ook gestart met de verkoop
van deze tweedehandsartikelen. En om gezellig te
tafelen is Le Bistro de JP een adresje om te onthouden.

Cash Converters

Aan- en verkoop tweedehandsartikelen
Leopold I-straat 452-454
Om te verkopen: maandag tot zaterdag
van 10.30u tot 17.30u
Om te kopen: maandag tot zaterdag
van 10.30u tot 18.30u
Tel.: 02.426.73.96
www.cashconverters.be

Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette of Le Bistro de JP
Restaurant
bent u verhuisd en wil u dit kenbaar maken via
Jette Info? Laat het ons dan weten via communica- Léon Theodorstraat 20
Tel.: 02.427.86.44
tie.1090@jette.irisnet.be.

IS EEN
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Jeugd

Speelplein paas- en zomervakantie 2014

Animators(trices) gezocht
voor Kids’ Holidays Jette!
Ben je ouder dan 17 jaar, heb je ervaring als monitor of heb je een monitorbrevet en ben je op
zoek naar een leuke bijverdienste tijdens de vakantie? Dan ben jij misschien wel de geknipte persoon om aan de slag te gaan als animator/trice tijdens het vakantiespeelplein Kids’ Holidays Jette.
De uurlonen:

In het kader van de activiteiten voor kinderen tussen 3 en 12 jaar op de vakantiespeelpleinen in het Poelbosdomein, is de
gemeente op zoek naar animators(trices)
om de kinderen op te vangen gedurende de
paas- en zomervakantie. De gemeente biedt
een interessante vergoeding, een dagelijkse
maaltijd (soep en sandwich) en een vieruurtje. De animators(trices) kunnen bovendien
terecht in een prachtig groen kader, op twee
stappen van het Koning Boudewijnpark.

• Animator(trice) - leerkracht of gebrevetteerd: 13 euro/uur;
• Animator(trice) (niet-gebrevetteerd) met één jaar ervaring
bij Kids’ Holidays : 11 euro/uur;
• Animator(trice) (niet gebrevetteerd) : 10 euro/uur.
Als je geïnteresseerd bent of je wenst bijkomende inlichtingen, neem dan contact op met de gemeentelijke dienst
Jeugd en Sport - tel: 02.423.12.93.
Meer informatie op onze gemeentelijke website
www.jette.be

Als je ouder bent dan 17 jaar, ervaring
hebt als monitor of een monitorbrevet hebt,
aarzel dan niet om je kandidaat te stellen.
De ideale gelegenheid voor een interessante vakantiejob met een goede verdienste.

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

Kleuterweken
in GC Essegem
Tijdens de kleuterweek ontdekken
kleutertjes vanaf 3 jaar een nieuwe
wereld, experimenteren ze er op los
en leren ze een hoop nieuwe spelletjes!
Er wordt gewerkt met een weekthema waarrond verhalen, knutselsessies en spelletjes worden georganiseerd. Verwacht geen gemakkelijke
opvang, maar een week waarin de
bengeltjes bijleren, vriendjes maken
en hun creativiteit ontwikkelen.
Voor slapertjes is er een dutkamer.

In de voormiddag gaan de kinderen aan de slag met een ervaren danser om hun ritme te testen en hippe
‘moves’ te leren. In de namiddag ontdekken ze met de sportmonitoren
allerlei sportdisciplines.
Haal jullie favoriete liedjes al maar
boven, zodat jullie binnen de kortste
keren perfect kunnen hiphoppen,
jumpen en tecktoniken!
Van 11 tot 15 februari
Telkens van 9u tot 16u (opvang van
8u tot 17u)
Meer info: GC Essegem – Leopold
I-straat 329 - www.essegem.be

Van 3 tot 7 maart (vanaf 3 jaar)

De Kinderboerderij

Telkens van 9u tot 16u (opvang van
8u tot17u)

Tijdens de krokusvakantie organiseert de Kinderboerderij vakantiestages voor kinderen van 7 tot 9 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.

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

Dans- en Sportweek
in GC Essegem
Speciaal voor kinderen vanaf 6 jaar
die de dansmicrobe te pakken hebben, is er deze krokusvakantie weer
de beroemde dans- en sportweek!

Natuurlijk is er ook aandacht voor

de verzorging van de dieren en de
omgeving van de boerderij.
Van 3 tot 7 maart
Prijs: 70 + 7 euro (lidgeld)
Inschrijvingen enkel via de website
www.kinderboerderijjette.be vanaf
maandag 3 februari 2014!

IBO De Puzzel
In IBO De Puzzel, in de Léon
Theodorstraat 163, kunnen alle kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar tijdens de
krokusvakantie komen spelen, springen, dansen, ravotten, knutselen,
lezen, zot doen,… Hetzelfde geldt voor
de vestiging in Poelbos (Laarbeeklaan
110), maar dan enkel voor kinderen uit
de kleuterklas.
De week van de krokusvakantie
staat in het thema van ‘Wat kriebelt
daar?’.
Van 3 tot 7 maart
IBO De Puzzel Léon Theodorstraat
163: opvang van 7u tot 18.30u
IBO
De
Puzzel
Poelbos
(Laarbeeklaan 110): opvang van
7.30u tot 18u

Meer info:
sienloos@sint-goedele.be –
02.427.09.44
Reserveren kan enkel ter plaatse
op dinsdag 4/02 en donderdag 6/02
van 16 tot 18u voor kinderen die nog
niet ingeschreven zijn in IBO De
Puzzel.

Chippink
Chippink organiseert stages van
één week met activiteiten allerhande
(schilderen, knippen, tekenen, knutselen,…) vakantiestages voor kinderen die verzot zijn op tekenen, knutselen, muziek,…) rond het thema
‘Carnaval de wereld rond’.
Van 3 tot 7 maart
Van 9 tot 17u (onthaal vanaf 7.30u)
Prijs: 89 euro voor Jettenaren
Info
en
inschrijvingen
:
02.888.63.02 – 0488.516.901 –
info@chippink.com – www.chippink.com
Chippink asbl – Rue Longtin 44

Jette, een bruisende gemeente
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7 & 8 maart 2014

Picorchamps

24 uur vol scalextric, ambiance en animatie
De 24 uren van Picorchamps, die plaatsvinden van vrijdag 7 maart 17 uur tot zaterdag 8 maart
februari 17 uur in het Jetse Sint-Pieterscollege, hebben opnieuw tal van verrassingen in petto voor
de toeschouwers. Hou je klaar voor 24 uur vol scalextrick, ambiance en animatie!

Acht kleine elektrische wagentjes scheuren over
8 pistes van 60 meter. Zowat 120 piloten, opgedeeld
in 8 ploegen, zullen voluit gaan om het record van
245 kilometer te breken. Dit record werd tijdens de
30ste editie gevestigd. Snelheid is echter niet het enige element. Behendigheid speelt minstens een even
grote rol. Als de wagen uit de bocht vliegt, staan de
controleurs klaar voor een bestraffing.

Animatiedorp voor de kinderen
Alles is voorzien om het de toeschouwers – er
worden 1.500 kijklustigen verwacht – tijdens deze 24
uur naar hun zin te maken: liveresultaten op groot
scherm, geluidsinstallatie, animatiezaal voor de kinderen, eetstanden, bar, spelletjes,… Om deze originele race nog aantrekkelijker te maken, voorziet de
organisatie een heus dorp vol animatie en spektakel
voor de kinderen: springkasteel, houten spelen,
schilderstand,
cuistaxwedstrijd,
speleobox,
clown/goochelaar, grime, enz. Aangezien carnaval
vlakbij is, wordt er ook een verkleedwedstrijd georganiseerd voor de kinderen, met defilé en prijsuitreiking op zaterdagnamiddag.

Scalextric: is de naam voor het rijden met
miniatuurwagens op een racebaan, gebruikt
voor de 24u van Picorchamps. Op een
schaal van 1/32ste kan op dit elektrisch
systeem ingehaald worden en kunnen er pitstops gehouden worden, hetgeen de race
nog realistischer maakt. .

“Open race”
Op woensdag 5 maart 2014, van 13 tot 18 uur, is
het circuit van Picorchamp open voor iedereen, jong
en oud, die het zelf eens wil testen. Diezelfde dag
van 19 tot 23 uur staat er een “Open race” op het
programma.

24u van Picorchamps
Vrijdag 7 en zaterdag 8 maart 2014, van 17u tot 17u
Sint-Pieterscollege, de Smet de Naeyerlaan 229
Toegang: 5 euro voor volwassenen, drankje inbegrepen, en voor kinderen, toegang tot het animatiedorp
inbegrepen (vrije toegang gedurende de 24 uur). Gratis voor kinderen tot 8 jaar.
Meer info: www.picorchamps.be
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Lezen voor de straat:
vrijwilligers gezocht
Tijdens het weekend van het Artiestenparcours in Jette op 25 en 26 april
2014 lanceren de Franstalige en Nederlandstalige bibliotheek van Jette de
ludieke literaire actie ‘Lezen voor de straat – Lire la rue’.
De bedoeling is om toevallige voorbijgangers tijdens dat weekend op een aantal vaste plekken op
straat een kort verhaal als cadeautje aan te bieden.
Deze actie gebeurt in samenwerking met de
Stichting Lire le Monde, die iedereen wil laten delen
in het leesplezier.
De bib is dan ook op zoek naar vrijwilligers om

een kortverhaal, een verhaalfragment,… voor te
lezen op straat.
Ziet u het zelf niet zitten om voor te lezen, maar
kent u leuke teksten die voor deze actie geschikt
zijn, laat het de bib zeker weten.
Meer info:
www.jette.bibliotheek.be of 02.427.76.07

Zoek het eens op!
Bent u op zoek naar actuele informatie over een
bepaald onderwerp? Dan vindt u dat misschien wel in
het digitaal Krantenarchief Gopress dat de bibliotheek
van Jette sinds kort aanbiedt.

Veel jolijt op finale
Boekenbende
De Boekenbende is een voorleesproject van de Brusselse bibliotheken
dat zich richt tot kleuters uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs, bij wie
het Nederlands thuis niet de voertaal is.
Gedurende minstens 5
opeenvolgende weken ontdekken deze kinderen en
hun ouders wat verhalen
kunnen betekenen dankzij
de komst van een voorlezer.

U kan het krantenarchief in de bib
zelf raadplegen maar als lid van de
bibliotheek kan u het archief ook
thuis online raadplegen. Het enige
wat u daarvoor nodig heeft, is een
unieke toegangscode die u in de bib
kan aanvragen.
Met die code kan u een jaar lang,
waar u ook bent, het archief raadple-

gen, artikels afdrukken of opslaan. In
het krantenarchief verschijnen nieuwe
artikels met twee publicatiedagen
vertraging. Het gebruik van Gopress
via de bibliotheek is gratis.
Een lijst van alle beschikbare titels
vindt u op de website van de bibliotheek: www.jette.bibliotheek.be

Geef uw mening en red een stukje regenwoud
De Universiteit Antwerpen organiseert een groot gebruikersonderzoek over
bibliotheken en cultuurcentra in Vlaanderen en Brussel. Ook als je de bib of het
gemeenschapscentrum niet bezoekt, is uw mening belangrijk.
Bovendien redt u door uw deelname een stukje van het regenwoud en maakt u kans op schitterende prijzen zoals
een reis naar New York of een iPad! U kan nog een stapje verder gaan door de link naar het onderzoek door te sturen
naar uw vrienden. Want hoe meer deelnemers, hoe meer regenwoud we me z'n allen redden.
Doe mee aan dit gebruikersonderzoek via www.b2020.be. Laat je stem horen nog tot eind februari! Wie geen
toegang heeft tot het internet kan altijd in de bib terecht voor het invullen van de enquête, online of op
papier.

Van 20 tot 22 januari
werden de ukjes van de
scholen Van Asbroeck, SintMichiels en Sint-Pieters met
open armen in de bib ontvangen door toekomstige
kleuterjuffen en -meesters
van
de
Hogeschool
Universiteit Brussel voor de
finale van dit project. Via
ludieke
spelletjes
en
opdrachten konden ze er
spelenderwijs hun taal- en
poëtische
vaardigheden
aanscherpen.

Cultuur
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Klassiek in de Abdij

2 februari 2014: Quatuor Alfama
De schoonheid van Haydn, de jonge van Beethoven en Webern
Nadat Klassiek in de Abdij op 5 januari het nieuwe jaar mooi inzette met het
Cellosextuor Brussels Philharmonic, is het op 2 februari de beurt aan Quatuor
Alfama. Dit viertal topmuzikanten brengt prachtige stukken van Haydn, Webern
en van Beethoven. Haydn laat als het ware de zon opgaan voor de romantische
Webern en de jonge van Beethoven.
Het Quatuor Alfama koppelt het Strijkkwartet Op. 76 Nr. 4 van Joseph
Haydn aan het Strijkkwartet Op. 18 Nr. 3 van Ludwig van Beethoven, met tussenin Langsamer Satz van Anton Webern. Het ensemble staat voor passie,
nauwgezetheid, dynamisme en subtiliteit. Ze laten hun publiek wegdromen aan
de hand van de ontwapenende schoonheid van Haydn of de hunkerende romantiek van Webern. Het is één van de meest in het oog springende jonge ensembles
in het Belgische muzieklandschap en internationaal groeit hun reputatie zienderogen.

Haydn laat de zon opgaan voor de romantische Webern
en de jonge van Beethoven

EEN INITIATIEF VAN SCHEPENEN VAN CULTUUR
BRIGITTE GOORIS EN PAUL LEROY

Klassiek in de Abdij
Quatuor Alfama - Zondag 2 februari 2014 om 11u
Met kinderopvang en aperitief
Abdij van Dieleghem - Tiebackxstraat 14
Tickets : 10 euro / 5 euro - 12, + 65, Jetse academies - Reservatie gewenst
Meer info: cultuur@jette.irisnet.be – 02.423.13.73
www.musicaclassicajette.com

Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
Leerlingenuitvoering
Het tweede trimester van de Jetse Academie Muziek – Woord – Dans begint in februari definitief
op kruissnelheid te komen. Op 12 februari staat een klasconcert blokfluit gepland en op het einde van
de maand mag GC Essegem de woordklassen ontvangen voor het evenement “Leven in de Stad”.

Woensdag 12 februari 2014 om 19u

Leven in de Stad
Optreden woordklas

Abdij van Dieleghem – Tiebackxstraat 14

Woensdag 26 februari 2014 om 19u

Klasconcert Blokfluit

GC Essegem – Leopold I-straat 329

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

1 maart 2014

Jam’in Jette Indoor
Programma
Jam’in Jette Indoor
1 maart 2014
van 19u tot 1u

Neenee, u droomt niet: Jam’in Jette Indoor
nodigt u wel degelijk op 1 maart uit in het
Centre Culturel. Het zal wat wennen worden
aan de nieuwigheden die er in 2014 zitten
aan te komen voor Jam’in Jette Indoor, dat
dit jaar overigens zijn 8ste verjaardag viert!

Lylac (Folk)
MuZiek de Singe
(Fusion World Music)

Om dat te vieren heeft vzw Kwa ! heel wat verrassingen in petto om u rustig voor te bereiden op de festivalzomer.

Pura Vida Dub
(Reggae-Dub)

Op het programma: 6 kleurrijke bands die de pannen van het
dak zullen spelen. Aan de fairtradebar kan u rustig bekomen met
een drankje tegen een democratische prijs.

Safar République
(African vibes)
The Summer
Rebellion
(Folk-Rock)
Oghene Kologbo
& World
Squad (Afrobeat)

Het begint al op 1 maart met een knappe mix van wereldmuziek, toffe ambiance, verrassende ontdekkingen en feest.

Jam’in Jette Indoor staat voor een knappe
mix van wereldmuziek, toffe ambiance,
verrassende ontdekkingen en feest

Een organisatie van vzw Kwa ! met de steun van het Centre
Culturel en de gemeente Jette en Schepen van Franstalige
Cultuur Paul Leroy
Meer info: jaminjette@gmail.com – 0474.73.46.77

Jam’in Jette Indoor
Zaterdag 1 maart 2014,
van 19u tot 1u
in het Centre Culturel van Jette
de Smet de Naeyerlaan 145

© Denis Danze

Keramiekatelier Betty Moerenhoudt
Franstalige stages voor volwassenen
en adolescenten tijdens het schooljaar

Keramiste Betty Moerenhoudt organiseert Franstalige stages voor
volwassenen en adolescenten tijdens het schooljaar. U ontdekt er de
geheimen van verschillende pottenbakkerstechnieken: draaien, rollen,
kleiplaten maken, modeleren, beeldhouwen, bas-reliëf, engoberen op
ruwe klei, emailleren,…

Wanneer?
Op woensdagavond van 20 tot 22u (120 euro - 10 sessies)
Op donderdagavond van 20 tot 22u (120 euro - 10 sessies)
Op vrijdagmorgen van 9.30 tot 12u (150 euro - 10 sessies)
De prijs van de klei (12 euro) en het bakken zijn niet in de basisprijs inbegrepen.
Meer info en inschrijvingen: 02.427.17.23
(voorschot van 40% bij inschrijving)
Atelier Betty Moerenhoudt – Henri Werriestraat 41 – www.bettymoerenhoudt.be – betty-moerenhoudt@skynet.be

Cultuur
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Roots Rock Cardinal

4 concerten, van rockabilly tot punkrock
Roots Rock Cardinal is de jongste telg van de rijke Jetse muziekfamilie. Grote
namen uit de muziekgeschiedenis en opkomend talent palmen voortaan het podium
in van de Excelsior. In februari en maart staan er maar liefst 4 optredens op het programma. Met rockabilly, surf, punk en rock ‘n’ roll vindt elke muziekliefhebber
ongetwijfeld zijn gading in het muzikale aanbod.
The St-Gillbillies
Op zaterdag 22 februari brengt de Brusselse groep The St-Gillbillies swingende rockabilly en meeslepende surfmuziek, met een scheutje country & western
in Café Excelsior. Onmogelijk om stil te blijven staan tijdens hun optreden.

8 maart 2014

Chelsea
(Original '77 Punk)
+The Bombsite Kids
(rock ‘n’ roll)

Chelsea
Op zaterdag 8 maart is het dan de beurt aan de mythische groep Chelsea. De
muziekkenner denkt bij deze naam niet aan de Londense voetbalclub, maar wel
aan de Londense punkrockband die in 1976 opgericht werd. Ze kleurden mee de
punkscène die eind jaren ’70 haar hoogtepunt kende. Hun eerste single ‘Right to
Work’ vormde ook meteen hun grootste hit, maar ook de jaren nadien brachten
ze verscheidene succesvolle singles en albums uit. Zo kwam in 2005 nog het live
album ‘Live & Loud’ uit. De band bouwde door de jaren heen een stevige live
reputatie en toert nog steeds met een tomeloze energie. Begin maart kan u
getuige zijn van muzikale geschiedenis.

Meer info: www.rootsrockcardinal.com

The St-Gillbillies
(Rockabilly)
The 45's
(rythm and blues)

Nauwelijks een week later, op vrijdag 28 februari, is het de beurt aan The
45’ers. De groepsleden van deze Britse band zijn nauwelijks de schoolbanken
ontgroeid en zien er uit als brave schooljongens, maar op het podium veranderen ze in swingende rockers die aanstekelijke rythm and blues brengen.

Reserveer ten slotte ook nog 29 maart in uw agenda, want dan komen
Cherry & the Bombs langs met een tribute aan Joan Jett & the Runaways.

22 februari 2014

28 februari 2014

The 45’ers

Het voorprogramma van Chelsea wordt verzorgd door The Bombsite
Kids, de Luikse rock ‘n’ rollband.

Roots Rock Cardinal

29 maart 2014

Cherry & the Bombs
(Tribute to Joan Jett
& the Runaways)
Begin maart kan u met het
optreden van de Londense
punkrockband Chelsea getuige
zijn van muzikale geschiedenis.

Excelsior Kardinaal Mercierplein

Cinematek, het Koninklijk Belgisch Filmarchief
Voor het behoud van het cinematografisch patrimonium
Cinematek, het Koninklijk Belgisch Filmarchief, beschikt over een enorme schat aan waardevolle
films en documentatie. Dit enorm patrimonium wordt gedigitaliseerd, zodat de analoge films ook voor
de toekomstige generaties bewaard blijven. Dit vormt niet alleen een tijdrovend werk, maar vraagt
vooral heel wat financiële ondersteuning.
3.000 vertoningen per jaar
In de Baron Hortastraat 9 in het
hart van het Paleis van Schone
Kunsten, ontworpen door Victor
Horta, en in Studio 5 van Flagey, lichten de projectoren alle dagen op om
de films te tonen die door het
Koninklijk Belgisch Filmarchief worden bewaard. Met 3.000 vertoningen
per jaar laat de filmgeschiedenis zich
ontdekken doorheen retrospectieven,
festivals, ontmoetingen, avant-premières, seminaries, conferenties…
De collectie beschikt in totaal over
150.000 kopieën en negatieven van
71.000 titels, van 35 mm tot blu-ray.
Het documentatiecentrum van het
Filmarchief telt 5.000 internationale

tijdschriften, 55.000 boeken, 700.000
foto's, 3.000.000 persknipsels, affiches,
festivalcatalogi, filmscenario's en privé- of institutionele archieven. De
documenten zijn te raadplegen in de
leeszaal en de catalogus staat online.

Op zoek naar financiële
steun
Duizelingwekkende cijfers, die de
rijkdom van het filmarchief illustreren. Cinematek voorziet de nodige
investeringen om deze schat te digitaliseren en zo te bewaren voor de toekomst. Daarom is het archief op zoek
naar financiële steun.
Als u wil bijdragen tot het behoud
van cinematografisch patrimonium,

kan u een gift doen op hun rekening
IBAN BE80 00 42 5022 7677 –
BIC/SWIFT GEBABEBB met als
vermelding “Gift”. Voor giften vanaf
40 euro krijgt u een fiscaal attest.

Cinematek
Baron Hortastraat 9
1000 Brussel
Meer info: www.cinematek.be

22

Jette Info nr 216 ■ februari 2014 ■

Cultuur

Hommage aan Roland Topor
Festival brengt eerbetoon
aan surrealistische kunstenaar

Van 22 februari tot 2 maart vindt het Topor-Festival plaats in Jette. Dit evenement vormt
een eerbetoon aan deze surrealistische kunstenaar, aan de hand van theater, expo, film,
concert, geleid bezoek,…

De Franse tekenaar, illustrator,
schilder en schrijver Roland Topor
was een kind van Pools-Joodse
ouders, maar vooral van het surrealisme en dada. De organisatoren, theaterregisseur Dirk Mosselmans,
PLOEF!, GC Essegem en het René
Magritte Museum, bieden een mooi
overzicht van de rijkdom van het uiteenlopende en waardevolle werk van
deze kunstenaar.

Zaterdag 22 februari
Openingsavond
20u: ‘Winter onder tafel’

Van 22 februari tot 2 maart
Doorlopend
Expo Leven in de Stad

Theaterbewerking R. Topor

Tentoonstelling van kunstwerkjes
gemaakt door de kinderen van de
knutselateliers in GC Essegem. Het
thema van deze expositie is ‘Leven in
de stad’, naar de werken van Topor.

‘Winter onder tafel’ vertelt het verhaal van Florence Michalon, een
berooide vertaalster, en Dragomir, een
eveneens berooide immigrant en haar
‘onderverhuurder’. Een meertalige
bewerking in samenwerking met de
bewoners van het opvangcentrum van
het Rode Kruis in Jette.

Vrijdag 28 februari
17.30u: 'Topor vs Magritte'
Een ontmoeting tussen het
Toporiaans en het Magritte universum.
Een gegidst bezoek van één uur in de
wereld van het surrealisme. Drie kunstwerken van Topor zullen uitzonderlijk
tentoongesteld worden in het museum.
René Magritte Museum –
Esseghemstraat 135
Toegang: 6 euro / 3,5 euro
(Jettenaren)

20u: Filmvoorstelling
'The Tenant' (OV)

Het festival toont de verscheidenheid van het werk van
Topor, met theater, een expo,
film, concert, geleid bezoek,…

Film van Roman Polanski naar het
boek 'Le locataire chimérique' van
Roland Topor.
GC Essegem – Leopold I-straat 329
Gratis

Zaterdag 1 maart
16.30u: 'Topor vs Magritte'
Geleid bezoek FR
René Magritte Museum –
Esseghemstraat 135
Toegang: 6 euro / 3,5 euro
(Jettenaren)

Zondag 2 maart
14u: 'Topor vs Magritte'
Geleid bezoek NL/FR
René Magritte Museum –
Esseghemstraat 135
Toegang: 6 euro / 3,5 euro
(Jettenaren)

16u: ‘Winter onder tafel’
Theaterbewerking . Topor
PLOEF! – Bonaventurestraat 100
5 euro

18u: Kunigi Fanga
Concert van de Kunigi Fanga
(world reggae)

Gratis
Info : GC Essegem – 02.427.80.39
– www.essegem.be

Cultuur
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Februari in GC Essegem
Creatief schrijfatelier voor
kinderen

Ketjesfantasie: Het is
feest in mijn hoofd!
Dit creatieve schrijfatelier is voor kinderen die
een verrassende tocht door eigen verbeelding willen maken. Het gaat niet zozeer om zonder fouten
schrijven. Nee, in dit verhaal speelt vooral het
(schrijf)plezier de hoofdrol! Door middel van onze
eigen zintuigen, gekke spelopdrachten en geheimzinnig speurwerk proberen we onze fantasie op
papier te krijgen. Daarnaast krijgt ieder de kans
om een eigen portfolio aan te leggen. Deze map
wordt aangevuld met alle prachtwerkjes en toont
de schrijftocht die wordt afgelegd. Klim in je pen
en ga mee op avontuur!
Voor kinderen vanaf het 3e leerjaar uit het
Nederlandstalige onderwijs.
Wanneer? Woensdag 12 en 26 februari, 12 en
26 maart en 2 april, van 14 tot 17u (opvang van
13 tot 18 uur)
Prijs: 30 euro / 10 euro
Lesgever: Pieter Delfosse

Uit de Veren – ontbijttheater
voor kinderen & ouders

De Toverfluit
Door Theater Droommolen
Zondag 23 februari 2014 vanaf 8.30u

TOPOR FESTIVAL
Op 22 februari en van tot 28
februari tot 2 maart 2014
In het kader van de theatrale bewerking van
‘Winter onder tafel’ brengen we hommage aan de
adoptiezoon van de grote familie van het surrealisme.
In samenwerking met PLOEF! en het René
Magritte-museum

Theater om 10.30u

In GC Essegem vinden de volgende activiteiten plaats:

Voor kinderen van 6 tot 10 jaar

THE TENANT
Vrijdag 28 februari om 20u

Er is veel te beleven als je in het magische bos
van De Toverfluit stapt. Een jonge, knappe prins is
op zoek naar een prinses in nood. Op zijn pad
wordt hij vergezeld door Papageno, de kleurrijke
vogelvanger die zorgt voor de vrolijke noot.
Betoverde dieren, een betoverende fluit. Maar pas
op voor de donkere koningin van de Nacht, want
voor haar moet het licht altijd uit! Theater
Droommolen bewerkt Mozarts meest populaire
opera tot een grappig en spannend sprookje voor
kinderen van 6 tot 10 jaar.
Duur: 50 minuten
Voorstelling: 4 (-12j) / 6 euro
Ontbijt + voorstelling: 7 (-12j) / 9,5 euro
Paspartoe welkom!
Ontbijt vanaf 8.30u, theater om 10.30u

Gemeenschapscentrum Essegem
Leopold I-straat 329
Tel.: 02.427.80.39
E-mail: essegem@vgc.be
Meer info: www.essegem.be
Facebook: GC Essegem

Film van Roman Polanski naar het boek ‘Le
locataire chimérique’ van Roland Topor
Prijs: gratis

LEVEN IN DE STAD
Doorlopend
Tentoonstelling van kunstwerkjes gemaakt
door de kinderen van de knutselateliers in GC
Essegem. Het thema van deze expositie is ‘Leven
in de stad’, naar de werken van Topor.
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