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Begroting 2015

Investeringen
voor de Jettenaren

De gemeentelijke begroting
vormt een belangrijke politieke
handeling binnen het gemeentelijk leven en voorziet de inkomsten en uitgaven voor het
komende boekjaar. Wij stellen u
alvast de grote lijnen voor van
de begroting 2015, die een positief saldo kan voorleggen.
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Waarden

“

We kunnen nu eenmaal niet om
de gebeurtenissen heen die
onze Franse vrienden, en bij uitbreiding elke Westerse democratie, door elkaar hebben geschud. Deze aanslagen zijn
meer dan laffe en afschuwelijke misdaden, gepleegd
door goddeloze criminelen tegen onschuldige mannen
en vrouwen die hun meningen, hun vrijheid van denken, hun beroep, hun cultuur, met hun leven hebben
bekocht. Ze treffen ook rechtstreeks de vrije wereld,
de democratie, de persvrijheid, de spot, de vrije meningsuiting, het recht om te lachen, het recht om niet
te geloven, kortom: het recht om te zijn. Allemaal rechten waarvoor harde strijd geleverd is, van de eeuw van
de verlichting over Molière, Voltaire, Hugo tot Zola.
Rechten waarvoor miljoenen levens geofferd zijn tij-

dens de twee wereldoorlogen… Rechten die vandaag
door sommigen onder het mom van religie betwist
worden.
Meteen wordt het fundament van onze moderne
staat in vraag gesteld: het principe van de neutrale
staat zoals wij die kennen, van de wereldlijke staat
zoals de Fransen die kennen, van de scheiding tussen
de openbare samenleving en de privébeleving van
godsdienst.
Als we het erover eens zijn dat we allemaal, gelovigen en atheïsten, met elkaar moeten communiceren,
dan kan dat enkel als we vertrekken van het idee dat
er zoiets bestaat als een fundament van gemeenschappelijke waarden waar we niet omheen kunnen.
Deze waarden dragen namen die de man en vrouw
van vandaag als muziek in de oren klinken: Vrijheid,
Broederschap, en Gelijkheid van rechten voor iedereen, man of vrouw, ongeacht huidskleur, godsdienst,
geaardheid,…
Deze waarden zijn geen ijdele en vage begrippen.
Het zijn actieve waarden die het fundament vormen
van onze samenleving en van de solidariteit tussen de
burgers van dit land. Nergens, ook niet in Jette, is
plaats voor onverdraagzaamheid, waar die ook vandaan komt. Nergens, ook niet in Jette, mag religie het
bestuur beïnvloeden. En ik zal
in ieder geval alles in het werk
stellen zodat elke Jettenaar op
een
vreedzame
manier
zijn/haar overtuigingen kan
blijven vasthouden.

”

BEGROTING 2015
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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
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ma-di-woe-vrij
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Léon Theodorstraat 108
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Openbare Ruimte, Gemeentelijk patrimonium, Grondgebiedbeheer, Mobiliteit, Duurzame
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ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u
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Kardinaal Mercierplein 1
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Tel: 02.412.68.06

Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Inhoudstafel
JETTE OP ZAK
ONLINE

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

SOCIAAL
WONINGBUREAU

7

PICORCHAMPS

9

8

SALON JECTA

16

SOCIAAL
ACTIEPLAN

KLASSIEK IN
DE ABDIJ

18

19

Echo van de administratie

|3

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 17 december 2014

Publicatie jaarverslag
Tijdens de laatste zitting heeft de gemeenteraad akte genomen van het jaarverslag 2013-2014. Het jaarverslag biedt
een volledig overzicht van de werking van de gemeentelijke
diensten en staat boordevol interessante cijfers. Van vanzelfsprekende zaken zoals het onderhoud van de leefomgeving
of het afleveren van identiteitskaarten tot meer verrassende
aspecten zoals lokale bemiddeling of activiteiten voor senioren, ze komen er allemaal in aan bod. Dankzij dit document
krijgt de burger een idee van de omvang van het gemeente-

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

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

bestuur als onderneming en organisatie. Na het verstrijken
van de termijn waarbinnen de voogdij kan reageren op het
jaarverslag, eind februari, kan u het raadplegen op de gemeentelijke website (Mijn Gemeente – Jaarverslag).

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

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 4 maart 2015
om 20u in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraadszitting op https://publi.irisnet.be.

Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00
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Opmerkelijke oproep op
Jetse nieuwjaarsreceptie
Twee ingrediënten van de nieuwjaarsreceptie zorgden ervoor dat deze editie nog lang zal nazinderen bij de aanwezige Jettenaren: de 12 affiches met de namen van de slachtoffers van
de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en de oproep van een jonge Jetse.

E

r was weer heel wat volk komen opdagen
op de traditionele nieuwjaarsreceptie
voor de Jettenaren. Het is en blijft immers
de ideale gelegenheid om mekaar het beste te
wensen voor het nieuwe jaar en om politieke
mandatarissen en diverse instanties te ontmoeten. Toch stond het gebeuren dit jaar grotendeels
in het teken van de gruwelijke gebeurtenissen in
Parijs een paar dagen voordien.

Minuut stilte
Al van bij het begin van de speech van de burgemeester was duidelijk dat de nieuwjaarsreceptie dit jaar overschaduwd zou worden door de
aanslag op 7 januari op de redactie van het Parijse tijdschrift Charlie Hebdo. Ter nagedachtenis
van de slachtoffers werd een minuut stilte gehou-

den en hielden de schepenen en enkele gemeenteraadsleden 12 borden omhoog met de ondertussen bekende slagzin ‘Je suis Charlie’ en de
namen van de personen die de aanslag niet overleefden.

Oproep stille mars
Na zijn speech gaf de burgemeester het woord
aan een zekere Laura. Deze jonge Jetse riep de
aanwezigen op om ’s anderendaags mee te lopen
in een stille mars, om de slachtoffers hun eer te
betonen, maar ook als uiting van verontwaardiging over deze aanval tegen de vrije meningsuiting en de democratie. Hoeft het nog gezegd dat
dit opmerkelijk maar lovenswaardig initiatief achteraf op de receptie het onderwerp van menig
gesprek was…

Eerbetoon aan slachtoffers
Parijse terreuracties
In de dagen na de barbaarse aanslagen in Parijs, werd er wereldwijd met afschuw gereageerd
op deze gebeurtenissen. Ook het gemeentebestuur van Jette en de Jettenaren brachten
hulde aan de slachtoffers van deze blinde terreur.

H

et begon allemaal met de aanslag op de
redactie van het Franse weekblad Charlie
Hebdo waar op 7 januari twaalf mensen
in koelen bloede werden neergeschoten. De hele
wereld reageerde geschokt en overal gaven mensen uiting aan hun afkeur van deze terreurdaad
die tegelijkertijd ook een aanslag was op de democratie en de persvrijheid. Zo verzamelden de
personeelsleden van het gemeentebestuur, het
OCMW en leerlingen van de gemeentescholen
zich ’s anderendaags voor het gemeentehuis om
hulde te brengen aan de onschuldige slachtoffers
van deze barbarij.

Stille mars
Maar ook na Charlie Hebdo bleef Parijs in de ban
van de terreur. Zo werd in diezelfde week een politieagente doodgeschoten en kwamen vier mensen
om bij de gijzeling in een Joods warenhuis. Ook
Laura Bartholomeus, een jonge Jetse van 25 jaar,

was danig onder de indruk van de gebeurtenissen
in de Franse hoofdstad dat ze be-sloot niet bij de
pakken te blijven zitten. Op de nieuwjaarsreceptie
en via de sociale media riep ze de Jettenaren op

om deel te nemen aan een stille mars op zondag 11
januari. Deze oproep viel duidelijk niet in dovemansoren en bracht zo’n 600 mensen op de been tegen
terreur en voor de vrijheid van meningsuiting.
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Handige infogids Jette op zak
Nieuwe versie online
Jette op zak geeft u een overzicht van de contactgegevens van het gemeentebestuur,
openbare diensten en allerhande instellingen, van crèches tot culturele infrastructuur.
U kan de versie 2015 consulteren op onze website www.jette.be.

V

College van Burgemeester en Schepenen, overige
openbare diensten zoals het OCMW, het PWA, het
Sociaal Woningbureau, de Jetse Haard,... Daarnaast krijgt u ook nog gerichte gegevens, zoals
bijvoorbeeld over crèches, gemeentescholen, sociale organisaties, culturele of sportinfrastructuur. Tenslotte vindt u in ‘Jette op zak’ ook nog
een overzicht van nuttige telefoonnummers zoals
de brandweer, Net Brussel, Belastingen,...

oor de bewoners vormt het gemeentebestuur vaak een belangrijke gesprekspartner. U gaat verbouwen, u bent op
zoek naar een rusthuis, hoe kan u het OCMW
contacteren,... Op onze website www.jette.be
vindt u zowat alle informatie. In ‘Jette op zak’ is
de belangrijkste informatie samengebald tot een
handige infogids. De nieuwe versie van ‘Jette op
zak’ staat online.

Contactgegevens
Deze ‘Jette op zak’ vormt een communicatiemiddel dat u helpt te ontdekken wie wie is in onze
gemeente. Zo krijgt u een overzicht van de
contactgegevens van het gemeentebestuur, het

Ontdek de ‘Jette op zak 2015’ op onze website
www.jette.be

Dankwoord voor
Artsen Zonder Grenzen

Lokale Politie
BrusselWest
op Facebook

Hoofdzetel verlaat Jette

B

innenkort verlaat de hulporganisatie
Artsen Zonder Grenzen haar hoofdzetel in de Dupréstraat, na 20 jaar. Het
College ontving de uitdrukkelijke dank van de
voorzitster Meinie Nicolai, voor de steun en
het begrip van het Gemeentestuur tijdens de
voorbije twee decennia.
Vanuit Jette werden vertegenwoordigers
over de hele wereld uitgezonden om medische
zorgen te bieden aan slachtoffers in oorlogssituaties en conflictgebieden. Lovenswaardig
werk dat op humanitair vlak een fundamenteel
verschil maakt en letterlijk levensbelangrijk is.

S

inds afgelopen zomer is de politiezone
Brussel-West actief op Facebook. Op de
pagina ‘Police Bruxelles Ouest Politie Brussel
West’ posten ze informatie over onze politiezone. Rekruteringssessies, het maandelijkse
verkeersveiligheidsthema, bijzondere gebeurtenissen en prestaties van hun medewerkers,
preventietips,… je vindt het er allemaal. Wil je
op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in
de politiezone Brussel-West? Ga dan naar ‘Police Bruxelles Ouest Politie Brussel West’ op
facebook en 'like' hen.

Het College en het Gemeentebestuur zijn de
hulporganisatie dankbaar voor de goede samenwerking van de afgelopen jaren en voor de
tomeloze inzet van haar medewerkers. We
wensen Artsen Zonder Grenzen nog veel
succes, moed en doorzettingsvermogen in de
toekomst, opdat de artsen, verpleegkundigen
en logistieke medewerkers ook de komende
jaren wereldwijd de slachtoffers in precaire
omstandigheden kunnen bijstaan. Het was een
eer om jarenlang jullie hoofdzetel onderdak te
mogen bieden in onze gemeente.
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Fietsers en motorrijders
Specifieke parkeerplaatsen voor tweewielers
U bent een overtuigde fietser of motorrijder? U wenst uw tweewieler op een veilige manier
te parkeren op de openbare weg? De gemeentelijke dienst Mobiliteit werkt aan een overzicht
van de behoeften aan parkeerplaatsen voor fietsen en moto’s om vervolgens specifieke
voorzieningen aan te leggen.

D

oor de steeds toenemende verkeersdrukte nemen heel wat weggebruikers
hun toevlucht tot alternatieve vervoersmiddelen, zoals een fiets of een moto. Via deze
tweewielers kan men zich snel en efficiënt door
de stad verplaatsen. Het is echter niet altijd evident om zijn fiets of moto veilig te parkeren op
de openbare weg.

wenste plaatsen. Vermeld desgewenst ook de
plaats van uw bestemming, als u dagelijks hetzelfde traject aflegt en voor zover de bestemming
in Jette ligt.
Mailen kan naar adebrouwer@jette.irisnet.be.

Meer info
Gemeentelijke dienst Mobiliteit
adebrouwer@jette.irisnet.be
Een initiatief van Schepen van Mobiliteit Christine Gallez

Vragen verzamelen
Het gemeentebestuur verzamelt momenteel
de vragen naar de parkeerplaatsen voor fietsers
en motorbestuurders, zowel aan de hand van de
woonplaats als voor de vaste bestemming. Het
aantal plaatsen, de lokalisering, de wijk,… zullen
in kaart gebracht worden. Op basis van dit overzicht kunnen er specifieke parkeerplaatsen aangelegd worden voor de fietsen en motoren. De
parkeerplaatsen voor motoren zullen op de weg
komen, terwijl deze voor de fietsers op voetpadverbredingen voorzien zullen worden.
U gebruikt regelmatig de fiets of de moto voor
uw verplaatsingen? Een specifieke parkeerplaats
voor uw tweewieler lijkt u bijzonder nuttig? Stuur
dan een mailtje naar de gemeentelijke dienst Mobiliteit, met uw naam, adres en het aantal ge-

Het gemeentebestuur Jette
werft aan (m/v):
• Dossierbeheerder

• Ploegchef Controle

Openbare ruimte

gereglementeerd
parkeren

Contract van onbepaalde duur vanaf
01/06/2015
• Bachelor met technische richting
• Ervaring in een technische dienst, in een
gemeentebestuur of inzake klantenbeheer
• Goede kennis van beide talen Nl / Fr
(het Selor taalbrevet is een pluspunt *)

Contract van onbepaalde duur vanaf
01/06/2015
• Diploma van Hoger Secundair Onderwijs
• Relevante ervaring in het team management
• Goede kennis van beide talen Nl / Fr
(le brevet Selor * est un atout)

* Inschrijvingen: http://www.selor.be/nl/testen/taaltesten

Deze vacatures zijn beschikbaar op:
www.jette.be - tewerkstelling - jobaanbiedingen
De gemeente Jette bevordert de gelijke kansen. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het
geslacht, of de seksuele geaardheid handicap
van de persoon.
Geïnteresseerd ?
Gelieve uw curriculum Vitae, een kopie van uw
diploma en eventueel een kopie van uw Selor
taalbrevet (door de functiebenaming duidelijk
te vermelden) per e-mail naar jobs@jette.irisnet.be, per fax (02 422 31 95), of per post (Gemeentebestuur Jette – Dienst HRM –
Wemmelsesteenweg 100 1090 Jette).
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Begroting 2015
Investeringen voor
de Jettenaren

D

e gemeentelijke begroting vormt een belangrijke politieke handeling binnen het
gemeentelijk leven en voorziet de inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar. De
begroting 2015 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2014 en wacht eind
februari op de goedkeuring van de gewestelijke
overheid. Wij stellen u alvast de grote lijnen voor
van de begroting 2015, die een positief saldo kan
voorleggen.
Een gemeentelijke begroting bestaat uit uitgaven
en inkomsten. De inkomsten voor 2015 bedragen
87.583.327,72 ¤, tegenover 87.580.079,62 ¤ uitgaven, hetgeen resulteert in 3.248,10 ¤ overschot.
Op het vlak van de buitengewone begroting voorziet de gemeente investeringen voor een totaal
van 8.017.502 ¤.
Op het vlak van de uitgaven, voorziet de begroting de personeelskosten (lonen, pensioenen,
werkgeversbijdrage, vakantiegeld,...), de werking
(benodigdheden, beheerskosten, expertises,...),
de transfers (OCMW- en politiedotatie, subsidies
en premies), de schuld (rente, terugbetaling leningen en intresten) en het gesubsidieerd onderwijs
(lonen). De inkomsten komen voort uit prestaties
(recuperatie ten onrechte betaalde sommen, toegangsgelden, recuperatie kosten juridische vervolgingen, terugbetaling schoolmaaltijden,
huurgeld gemeentewoningen,...), transfers (boetes, onroerende voorheffing, opcentiemen, taksen, belastingen, gewestelijke subsidies), schuld
(intrest financiële rekeningen, achterstandsin-

trest crediteuren, dividenden, water, gas, elektriciteit) en gesubsidieerd onderwijs (subsidies van
de gemeenschappen).

Bevolkingstoename
Om verder te gaan op de ingeslagen weg van de
voorbije jaren, richt de gemeente haar begrotingspolitiek op gecontroleerde uitgaven en een
betere inning van de inkomsten. De werkingskosten dalen met 1%. De begroting voorziet geen belastingsverhoging, maar verzekert tegelijkertijd
wel een verhoging van de diensten aan het publiek in belangrijke domeinen zoals preventie, kinderopvang, scholen, openbare reinheid,
parkeerbeleid voor de Jetse bewoners en handelaars, reinheid en het onderhoud van de gemeentelijke
gebouwen,
inbegrepen
de
kinderdagverblijven, scholen en bibliotheken,…
Op deze manier beantwoorden de politieke keuzes aan de uitdagingen van de bevolkingstoename, die in Jette tot de grootste van Brussel
hoort.
Veiligheid en sociale steun vormen twee andere

grote uitdagingen in onze samenleving. De begroting voorziet een verhoogd veiligheidsbudget via
de politie en de preventiedienst, maar ook de sociale hulp voor kansarmen krijgt extra middelen,
ondermeer via de renovatie van het OCMW-rusthuis. De begroting 2015 biedt een antwoord op de
behoeften van de Jettenaren, ongeacht hun leeftijd, sociale situatie, achtergrond of verwachtingen.
De begroting 2015 werd voorgesteld door Schepen van Financiën Geoffrey Lepers.

Enkele cijfers
• Dotatie Police: 10.823.310 ¤
• Dotatie OCMW: 10.030.355 ¤
• Personeelskosten (uitgezonderd gesubsidieerde leerkrachten): 32.003.208 ¤
Waarvan 437.849 ¤ (leerkrachten ten laste)
• Onderwijs:
13.640.293 ¤ (gesubsidieerde leerkrachten)
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Sociaal Woningbureau
Voordelen voor huurder en eigenaar
Het sociaal woningbureau (SW), opgericht door de gemeente Jette, het OCMW en de Jetse
Haard, is een van de middelen die door het gemeentebestuur wordt aangewend om het aantal
woningen tegen beperkte prijzen op het Jetse grondgebied te verhogen. Maar ook voor de
eigenaars biedt het Sociaal Woningbureau heel wat voordelen.
• De huur, die vastgelegd wordt door een expert,
wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd.
• De eigenaar heeft recht op een korting op de
onroerende voorheffing.
Geïnteresseerd om als verhuurder een beroep
te doen op het Sociaal Woningbureau. Aarzel niet
om hen te contacteren. U zal met open armen
ontvangen worden.

S

ociale Woningbureaus spelen een bemiddelingsrol tussen de privé- of openbare eigenaars en de huurgezinnen. Ze trachten
voor een lagere huurprijs te zorgen dan de huurprijs op de prive-markt, voor gelijkaardige, comfortabele woningen.

Financiële zekerheid en garanties voor
de eigenaars
Het SW Jette, een initiatief gesubsidieerd door
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, biedt de verhuurder/eigenaar een reeks voordelen aan, vastgelegd in het huurcontract. Zo biedt het bureau
financiële zekerheid en garanties.
• Het huurgeld wordt steeds aan de eigenaar betaald, zelfs indien de woning onbewoond is.
• De huurgarantie van 3 maanden huur is verzekerd.

• Het bureau sluit een verzekerings- en brandpolis
af.
• De plaatsbeschrijving wordt opgesteld bij aankomst en vertrek
• Het bureau zorgt voor de keuze en opvolging
van de huurder, die de woonst als een goede
huisvader moet bewonen.
• Het SW stelt een dossier op om premies te bekomen bij grote renovatiewerken.
• De woning wordt hersteld in geval van schade
met uitzondering van deze door het normaal gebruik.
• Het SW Jette waakt erover dat de clausules van
het huurcontract nageleefd worden (verzekering, huurwaarborg,...).
• Het bureau volgt de eventuele vernieuwingswerken, reparaties of onderhoud op, waarbij er
een ploeg ter beschikking gesteld wordt.

“

DOOR EEN BEROEP TE DOEN OP
HET SOCIAAL WONINGBUREAU, GARANDEERT DE EIGENAAR ZICH VAN HET MAANDELIJKSE HUURGELD EN DE GOEDE STAAT
VAN DE VERHUURDE WONING.

”

Sociaal Woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
02.421.70.90
ais-jette@skynet.be
Voorzitter: Joseph Amisi

Geef bloed en red levens

D

at bloed geven levens redt, hoeft geen
verdere uitleg. Elke dag hebben mensen
bloed nodig: na een operatie, een bevalling, een verkeersongeval… De nieuwe campagne
van het Rode Kruis wil mensen aansporen om
bloed te geven.

Bloedgroep
Wist je dat je bloedgroep bepaalt aan wie jouw
bloed kan worden toegediend? Niet iedereen kan
zomaar aan gelijk wie geven of van elke donor
ontvangen. Wie aan wie kan geven, hangt af van
je ABO bloedgroep en resusfactor. Bovendien bepaalt je bloedgroep ook of je het beste helpt met
het doneren van bloed, plasma of bloedplaatjes.
Dit wordt ook beïnvloed door de bloedvoorraad.
Maar dat je helpt met jouw donatie, is een feit.

Ken je je bloedgroep niet? Kom zeker bloed
geven. Na je tweede donatie stuurt het Rode
Kruis je een donorkaart met daarop jouw bloedgroep. Een tweede donatie is nodig om te voldoen
aan de wettelijke bepalingen voor de uitgifte van
een donorkaart met vermelding van jouw bloedgroep.
Voornamelijk de bloedvoorraad A- en O- staat
momenteel onder druk. Maar elke bloedgroep is
sowieso van harte welkom.

Meer info:
www.wiehelpjij.be
www.bloedgevendoetleven.be
www.rodekruis.be
0800.777.00

Samenleving
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Jets sociaal actieplan definitief gelanceerd
Op 9 januari werd het Sociaal actieplan 2015-2020 officieel ondertekend. Dit plan is het resultaat van het Sociaal forum dat plaatsvond op 13 februari 2014 en dat tot doel had via een
aantal acties te beantwoorden aan de belangrijkste sociale noden binnen de gemeente.

H

et begon allemaal met vijf workshops die
georganiseerd werden in de periode van
november 2013 tot januari 2014 en waaraan zo’n 70 personen deelnamen. Deze workshops
draaiden rond vijf centrale thema’s: huisvesting,
tewerkstelling, voedselhulp, hulp aan kwetsbare
personen en sociale cohesie. De resultaten van de
workshops werden gepresenteerd op het Sociaal
Forum, dat begin vorig jaar georganiseerd werd
door de gemeente Jette in samenwerking met het
OCMW, en dat de Jetse sociale actoren, deskundigen en politici rond de tafel verzamelde.

Sociaal forum
Het Sociaal forum, dat plaatsvond op 13 februari 2014, was eigenlijk een rondetafel bedoeld
om de belangrijkste sociale behoeften in Jette te
detecteren en mogelijke oplossingen voor te stellen. Het resultaat van deze oefening leidde tot de
volgende stap in het proces: de opstelling van het
Sociaal actieplan 2015-2020, dat begin januari
ondertekend werd door de gemeente Jette, het
OCMW, het Sociaal Woningbureau, het PWA, de
sociale organisaties en de verenigingen op het
terrein.

Vijf belangrijke thema’s
De voorgestelde acties in het Sociaal actieplan
2015-2020 draaien rond de vijf zelfde thema’s

waarop de initiële workshops gebaseerd waren
(huisvesting, tewerkstelling, voedselhulp, hulp aan
kwetsbare personen en sociale cohesie). Het plan
bevat in totaal 45 acties, waaronder de oprichting
van een sociale kruidenierszaak, de organisatie
van een cursus budgetbeheer, de creatie van jobtafels, de ontwikkeling van sociale ontmoetingsplaatsen, de coördinatie van een algemeen plan
voor schoolondersteuning,… Sommige van deze
acties zijn al op gang gebracht, andere moeten
nog starten. Maar om de slaagkansen van het actieplan te verhogen zijn de ondertekenaars zich
ervan bewust dat ze verplicht zullen zijn om de

handen in elkaar slaan. De sleutelwoorden van het
plan zijn niet voor niets synergie en samenwerking…

“

HUISVESTING, TEWERKSTELLING,
VOEDSELHULP, HULP AAN KWETSBARE
PERSONEN EN SOCIALE COHESIE
VORMEN DE 5 CENTRALE THEMA’S VAN
HET SOCIAAL ACTIEPLAN

”
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Animators(trices) gezocht
voor Kids’ Holidays Jette
Een leuke bijverdienste tijdens de vakantie

B

en 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.
Het vakantiespeelplein Kids’ Holidays biedt
jaarlijks honderden kinderen een onvergetelijke
vakantie. In het groene Poelbosdomein kunnen ze
ravotten, knutselen, pret maken,… Natuurlijk
moet er voor een dergelijke omvangrijke groep
kinderen ook de nodige begeleiding voorzien zijn.
Daarom schakelt de gemeente Jette jaarlijks tientallen animators en animatrices in, om het vakantieplein mee in goede banen te leiden. 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.

Tijdens de paasvakantie vindt het plein plaats
van 7 april tot 17 april. Het zomervakantieplein,
van 1 juli tot 21 augustus, wordt opgedeeld in vier
periodes van 8 tot 10 dagen.

“

VOOR HET VAKANTIESPEELPLEIN KIDS’
HOLIDAYS TIJDENS DE PAAS- EN
ZOMERVAKANTIE 2015, IS HET JETSE
GEMEENTEBESTUUR OP ZOEK NAAR
GEMOTIVEERDE MONITOREN

”

Interessante vergoeding en prachtig
kader
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.

De uurlonen:
• Animator(trice) - leerkracht of gebrevetteerd:
13 ¤/uur;
• Animator(trice) (niet-gebrevetteerd) met één
jaar ervaring bij Kids’ Holidays : 11 ¤/uur;
• Animator(trice) (niet gebrevetteerd) : 10 ¤/uur.
Geïnteresseerd?
Inschrijven kan via de gemeentelijke website
www.jette.be

Jeugd
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Minder voor het scherm
Beter voor de gezondheid

T

v’s, computers, tablets, smartphones, spelcomputers,… Door deze enorme evolutie
brengen de kinderen steeds meer tijd door
voor een scherm, hetgeen nefast is voor hun gezondheid. Minder voor het scherm en meer bewegen is de boodschap.

Overgewicht en slapeloosheid
De cijfers zijn hallucinant. Tijdens hun jeugd
spenderen kinderen meer tijd voor een scherm
dan in school. Het passieve karakter van deze activiteit wreekt zich op hun gezondheid. Steeds
meer kinderen lijden aan overgewicht en zelfs
aan diabetes type 2, een chronische aandoening
die het gevolg is van de combinatie van overgewicht en te weinig beweging, waarbij voor het
beeldscherm gekluisterd zitten de grootste boosdoener is. Door de overdosis aan schermen geraakt onze biologische klok ook volledig
ontregeld. Kinderen en jongeren zijn vaak tot in
hun bed actief met een scherm, zoals een tablet
of smartphone. Dit heeft slapeloosheid tot gevolg, hetgeen op zijn beurt dan weer lijdt tot
concentratie- en gezondheidsproblemen.

Tips
Hoe kunnen ouders het schermgebruik van
hun kinderen beperken? Weet dat een kind regels
nodig heeft, ook wat betreft schermgebruik. Een
kind jonger dan 3 hoeft helemaal nog geen televisie te kijken of met de tablet te spelen. Vanaf 3
jaar moet 1 uur per dag volstaan. Goede gewoon-

ten leer je van jongs af aan. Leg voorwaarden op:
pas na het huiswerk, nooit 's ochtends, niet vlak
na de maaltijd en al zeker niet tijdens de maaltijden, geen tv, tablet of smartphone in de slaapkamer,...
Bied ook alternatieven aan. Samen een blokkentoren bouwen voor de kleinsten, een hindernissenparcours afleggen voor de iets groteren,
een voetbaltoernooitje voor de tieners,… De kinderen zullen onbewust en met plezier hun dosis
beweging krijgen. Moedig je kind ook aan: drie

schermloze dagen in ruil voor één van zijn favoriete activiteiten: zwemmen, vliegeren, een fietstocht, een uitstapje,... Maar maak het ook jezelf
niet te gemakkelijk. Gebruik televisie of de tablet
niet als babysit, maar laat kinderen kruipen, ontdekken en spelen.
En ten slotte, geef het goede voorbeeld. De
meeste van onze gewoonten en waarden nemen
wij van kleins af aan van thuis over. Iemand die
opgroeit in een actieve familie, zal zelf ook actiever zijn, ook later als volwassene.

Brieven aan Jonge Ouders
Tijdschrift van de Gezinsbond

J

e bent net ouder geworden van een zoon
of een dochter of je bent in blijde verwachting? ‘Brieven aan Jonge Ouders’,
het tijdschrift van de Gezinsbond, begeleidt je bij
deze belangrijke taak.

De 'Brieven aan Jonge Ouders' vallen gratis in
de bus bij alle gezinnen met een pasgeboren
baby. Of het nu je eerste kindje is of je tweede,
derde, vierde ... of je hebt er eentje geadopteerd:
iedereen kan de Brieven aanvragen. Elke 'Brief' is
gewijd aan een bepaalde levensmaand van het
kind, vanaf de geboorte tot de leeftijd van twee
jaar. In elk nummer vind je alle nuttige informatie

die je voor die specifieke maand nodig hebt. In
het eerste jaar worden de 'Brieven' maandelijks
verstuurd, in het tweede levensjaar om de twee
maanden.
Ben je zwanger of een kersverse papa of
mama? Wens je het tijdschrift 'Brieven aan Jonge
Ouders' gratis thuis ontvangen? Stuur dan een
mailtje naar abonnementen@gezinsbond.be met
de naam, voornaam en geboortedata van de
vader, moeder en het kindje en je adresgegevens.

Meer info: www.gezinsbond.be
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Het woord van de ombudsmannen

Openbare vuilnisbak
Reinheidsombudsmannen
netheid-ombudsman@jette.irisnet.be

H

allo, ik ben een openbare vuilnisbak en
dit is mijn foto. Mijn werkgever de gemeente Jette heeft mij jaren geleden in
dienst genomen. Tegenwoordig zijn we al met
zo’n 420, verspreid daar waar nodig over het hele
Jetse grondgebied.
Neen, ik ben geen buitenaards wezen of een
monster dat ontsnapt is uit één of ander attractiepark. Ik ben misschien niet de allerknapste,
maar ik heb een goede inborst en je kan altijd op
mij rekenen. Ik stoor in principe niemand en ik kan
tegen een stootje, zolang je niet overdrijft. Ik leef
van klein afval dat de mensen mij toestoppen en
dat anders op het voetpad zou belanden. Ik ben
vooral verzot op blikjes, papieren zakdoekjes, kastickets, verpakkingen van broodjes en zelfs peuken van opgebrande sigaretten. Mijn mond is
gemaakt voor dergelijke lekkernijen. Elke dag
komt mijn goede vriend de straatveger mij leegmaken zodat ik beschikbaar blijf en iedereen op
mij kan blijven rekenen. Een zestal maanden geleden hebben ze stalen stangen op mijn mond bevestigd. Waarom ze dat gedaan hebben? Omdat

ik hen erop gewezen had dat sommige mensen
mij misbruikten door mij vol te stoppen met grote
hoeveelheden zoals zakken huishoudelijk afval. Ik
verteerde dat niet en mijn mond raakte verstopt
zodat ik dat kleine afval waar ik zo dol op ben niet
langer kon slikken en de straten er vuil en niet onderhouden bij kwamen te liggen. Gelukkig is dat
dankzij die ingreep met de staafjes verleden tijd,
hoewel sommigen ervan profiteren om er zakken
vol afval of eender wat aan vast te maken, wat
niet echt een mooi zicht is. Anderen deponeren
zelfs grofvuil bovenop mij of hun huishoudelijk
afval aan mijn voeten omdat ze denken dat de
straatveger dat bij zijn volgende passage wel zal
meenemen.
Toch worden dergelijke praktijken veelal gezien
als eenvoudige en correcte oplossingen voor een
afvalprobleem. Helaas voor zij die er af en toe
hun toevlucht toe nemen: ze zijn niet toegelaten.
Ik zeg het je liever eerlijk: volgens het reglement
uitgevaardigd door mijn werkgever zijn ze zelfs
strafbaar.
Zo, ik hoop dat je me in de toekomst niet langer
als straatversiering beschouwt maar als een
openbare een nuttige faciliteit en dat je weet hoe
je me een plezier kan doen en tegelijkertijd anderen respecteert.

Ombudsmannen Openbare Reinheid
Tel: 02.423.13.17
Een initiatief van Schepen van Reinheid Geoffrey Lepers

Klein afval in de kijker

Reinheid op straat

D

e gemeente Jette zet zich dagelijks in om
haar bewoners een aangename en propere leefomgeving te geven: straatvegers,
beplantingen,
hondenhoekjes,
sensibiliseringscampagnes,... Maar ook de bewoners hebben ook een belangrijke rol te spelen,
door bijvoorbeeld geen afval op straat te gooien
en door bij te dragen aan propere straten.

Via sensibiliseringsacties zoals de Gouden
Bezem, de praktische reinheidsgids of affichecampagnes, maakt het gemeentebestuur de Jettenaren bewust van de rol die ze te spelen
hebben voor een propere leefomgeving.

Vuilnisbakken: klein afval, geen huishoudelijk afval
Een verpakking, een leeg blikje, een gedoofde
sigarettenpeuk,... Dit type klein afval kan in de
openbare vuilnisbakken gedeponeerd worden. Al
te vaak komt dit echter op de grond terecht, achteloos weggegooid, hetgeen onze straten een
vuile indruk geeft.
Opgelet! Enkel dit klein afval hoort in deze vuilnisbakken, die niet bestemd zijn voor huishoudelijk afval. Huishoudelijk afval moet in de juiste
vuilniszak geplaatst worden en op het juiste moment buiten gezet worden voor de ophaling.
Huisvuil achterlaten in of aan de openbare vuilnisbakjes wordt beschouwd als sluikstorten en levert u een boete op van 66 ¤.

De regel is dus eenvoudig: klein afval hoort in
de openbare vuilnisbakjes, huisvuil niet.

Openbare reinheid in cijfers
• Er zijn in Jette 420 openbare vuilnisbakjes
• Dagelijks zorgen 28 straatvegers voor propere
straten
• De reinheidsploeg zamelt jaarlijks 420 ton afval
in bij het onderhoud van de openbare weg
(straatvegen, leegmaken vuilnisbakjes,...)
• Sluikstorten is goed voor 144 ton afval per jaar
• De reinheidsploegen zamelen jaarlijks 50 ton
bouwafval in
• Het leegmaken van de riolering levert jaarlijks
52 ton afval op

Vind alle informatie over afvalophaling en sorteren
op onze website www.jette.be

Leefomgeving
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 ReMARKable

Nieuwe handelszaken te Jette
Elke maand stellen we u in Jette Info de nieuwe handelszaken voor die recent hun deuren openden in Jette. Zo is er in de Belgica-wijk een outlet bijgekomen en vermelden we toch ook de coördinaten van een woonzorgcentrum in de Carton de Wiartlaan, ook al is dat geen handelszaak in de
strikte betekenis van het woord.
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette of bent u verhuisd en wil u dit kenbaar maken via
Jette Info? Laat het ons dan weten via communication@jette.irisnet.be.

Outlet – kleding en schoenen
Auguste Hainautstraat 9
Open van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 18u
0497.62.35.98

 Wiart 126
Woonzorgcentrum
Carton de Wiartlaan 126
0496.21.61.26

OPENBARE RUIMTE
Magrittewijk
Verlichting
In de Magrittewijk werkt Sibelga aan de vernieuwing van de verlichting.

het kruispunt met de de Smet de Naeyerlaan. De
laan is dus verkeersvrij tussen de Odon Warlandlaan en de de Smet de Naeyerlaan, pare zijde.
Voor meer info over de werken kan u terecht op
0800.94.001 of via mobielbrussel@mbhg.irisnet.

Augustijnernonnenstraat
De onderneming Colt gaat bekabelingswerken uitvoeren in Augustijnernonnenstraat, om de Residentie Magnolia te verbinden met hun netwerk op
de de Smet de Naeyerlaan. Brussel Mobiliteit zal
van de gelegenheid gebruik maken om een verkeersplateau aan te leggen op het kruispunt. Er
zal een parkeerverbod gelden langs de pare zijde
en er zal een wegomlegging voorzien worden.

Jetsesteenweg
Nutsmaatschappijen
In de Jetsesteenweg voert Sibelga werken uit aan
het elektriciteitsnet. Er geldt een parkeerverbod
langs de onpare zijde.

Woestelaan
Fases 4 en 5
De gewestelijke werken voor de heraanleg van de
Woestelaan zijn momenteel in fase 4 en 5 en met

Tentoonstellingslaan
Mobiliteitswerken
Het Gewest gaat verder met de aanleg van fietspaden op de Tentoonstellingslaan, tussen het
Oude Afspanningsplein en de Moyensstraat.

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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Senioren

4 maart 2015

Bezoek Museum voor Natuurwetenschappen
en expo ‘Hersenkronkels’
Voor hun volgende uitstap zoeken de Jetse senioren het deze keer niet te ver en trekken ze
op 4 maart richting Brussel naar het Museum voor Natuurwetenschappen waar ze meteen
ook de tijdelijke expo ‘Hersenkronkels’ meepikken.

M

et een bezoek aan de vaste tentoonstellingen van het Museum voor Natuurwetenschappen kan je op zich al makkelijk
een namiddag vullen. Zo zijn de Galerij van de Dinosauriërs, de Galerij van de Evolutie, BiodiverCITY, 250 jaar Natuurwetenschappen, de Zaal
van de Mosasauriërs, de Mineralenzaal, de Schelpenzaal en de Insectenzaal stuk voor stuk boeiende tussenstops. En nog tot eind augustus 2015
komt daar de tijdelijke tentoonstelling ‘Hersenkronkels’ bovenop.

Bezoek Museum voor Natuurwetenschappen
en expo ‘Hersenkronkels’
Woensdag 4 maart om 13u
Afspraak om 11.30u op het Kardinaal Mercierplein in de hall van het station
De groepsverantwoordelijke zorgt voor de aankoop van het treinticket. De trein richting Station Brussel-Luxemburg vertrekt om 12.14u.
Toegang:
gratis (treinticket wel te betalen)

Kraak je eigen brein
Je brein kan zich pijlsnel aanpassen en is kampioen in het leren van nieuwe dingen. Maar hoe werkt
het? Hoe ziet een neuron eruit? Hoe houden optische illusies en goocheltrucs je voor de gek? En werken de hersenen van dieren op dezelfde manier?
In de tentoonstelling ‘Hersenkronkels’ ga je op
ontdekking in je eigen hersenpan. Test de werking

van je neuronen in het Cognitilab, exploreer je brein
in een 3D-animatie dankzij de ‘Hersencel’, laat je
(niet) beetnemen door de optische illusies, en zoek
uit wat andere dieren met hun hersenen kunnen. Video’s, spelletjes en andere interactieve toepassingen
vervolledigen deze fascinerende reis door je brein…

Inschrijven kan vanaf 12 februari, op donderdagnamiddag van 13.30u tot 15.45u, bij de dienst Senioren (Gemeentehuis van Jette – Wemmelsesteenweg 100 – verdieping ET – bureau 042).
Meer info:
Carmen Demeyer
02.423.12.67
cademeyer@jette.irisnet.be

1 april 2015

Lentefeest met Margriet Hermans
Dit is in geen geval een aprilgrap: op woensdag 1 april 2015 vieren de Jetse senioren
hun Lentefeest waarvoor ze dit keer kunnen rekenen op niemand minder dan
zangeres-presentatrice Margriet Hermans.

M

argriet Hermans werd in 1985 ontdekt
door Marc Dex en begon op 33-jarige
leeftijd aan een succesvolle zang- en
showbusinesscarrière. Op muzikaal vlak scoorde
ze aardig wat hits in de loop der jaren: ‘Een vriend’,
‘De onderwijsblues’, ‘Alle mooie mannen zijn zo lelijk’, ‘Laat de meisjes bij de poppen’,… Haar meest
recente cd, ‘vrouw van vijftig’, verscheen in 2004.

Bulderlach
Margriet Hermans genoot niet alleen grote bekendheid als zangeres, in 1989 kreeg ze haar
eigen talkshow op de toenmalige BRTN: ‘Margriet’. Het programma scoorde jaren aan een
stuk. Haar bulderlach en onmiskenbaar gevoel
voor humor maakten haar uniek en megapopulair. Ze was en is dan ook een graag geziene gast
in tal van spelletjesprogramma’s op radio en tv.

Het Lentefeest wordt dit jaar dus niet alleen
een muzikaal hoogtepunt, maar er zal ongetwijfeld ook heel wat afgelachen worden…

Lentefeest met Magriet Hermans
Woensdag 1 april 2015 om 14u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
Toegang: 6 ¤ (show, taart en koffie)
Inschrijven kan vanaf 5 maart, op donderdagnamiddag van 13.30u tot 15.45u, bij de dienst Senioren (Gemeentehuis van Jette –
Wemmelsesteenweg 100 – verdieping ET – bureau 042).
Meer info:
Carmen Demeyer
02.423.12.67 - cademeyer@jette.irisnet.be

Een initiatief van Schepen van Nederlandstalige Senioren
Brigitte Gooris

Samenleving
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Repair Café zoekt herstellers

V

orig jaar opende het Repair Café van
Jette haar deuren voor het grote publiek,
en dat iedere 4de zondag van de maand
in Rayon Vert. Dit herstelatelier kent een groot
succes en is op zoek naar handige herstellers om
de ploeg te versterken.
Een Repair Café is een plaats waar alledaagse
dingen hersteld worden, een gewoonte die in
onze maatschappij wat in onbruik is geraakt.
Meestal gooien we iets bij het minste probleem
weg en kopen we een nieuw exemplaar. Het resultaat is dat we met bergen afval zitten en altijd
maar meer grondstoffen en energie verbruiken
voor de productie van nieuwe gadgets, huishoudtoestellen, kleren, printers,…

Neen tegen verspilling
Het Jetse platform "Mieux vivre ensemble" is
zich heel bewust van de verspilling en organiseerde
al tal van sensibiliseringsacties, zoals de grote weggeefactie bij Recipro’city, of kleine workshops. Via
het Repair Café wil het platform iedereen mobiliseren die over elementaire praktische vaardigheden
beschikt om voorwerpen te herstellen die dreigen
het slachtoffer te worden van onze ingesteldheid
dat alles wat verouderd is, goed is voor de schroothoop. Handige personen die een talent hebben om
te herstellen, van een broodrooster tot een gescheurde rok, zijn daarom meer dan welkom!
Wil je graag deel uitmaken van de Repair Caféploeg? Neem dan contact op met de organisatoren: 02.422.31.23 of afnicolay@jette.irisnet.be

Nieuwe voorzitter Jetse oudstrijdersbond
Na het overlijden van Albert Blondeel koos de Jetse afdeling van de Nationale Strijdersbond
van België onlangs een nieuwe voorzitter. Tijdens een Algemene Vergadering werd
Marc Bertrand met unanimiteit van stemmen verkozen.

D

e Nationale Strijdersbond is de belangrijkste oud-strijdersbond van België met
afdelingen over het hele land. Begin oktober moest de Jetse afdeling afscheid nemen
van haar voorzitter zodat de verkiezing van een
opvolger zich opdrong. De keuze viel op Marc
Bertrand die meteen een oproep deed aan iedereen die zich vrijwillig wil engageren om de herinnering aan de gruwelen van de wereldoorlogen
levendig te houden.

Zij kunnen zich melden op 0478.65.30.15 of per
e-mail via mbjette@gmail.com. Ook personen die
via getuigenissen, documenten of beeldmateriaal
hun steentje willen bijdragen tot deze herinnering
kunnen terecht op bovenvermeld telefoonnummer of e-mailadres.

“

VIA GETUIGENISSEN, DOCUMENTEN
EN BEELDMATERIAAL KUNNEN WE
DE HERINNERING AAN DE GRUWELEN
VAN DE WERELDOORLOGEN
LEVENDIG HOUDEN

”
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20 en 21 februari 2015

Picorchamps, klaar voor de start
24 uur vol miniatuurwagens, ambiance en animatie
De 24 uren van Picorchamps, die plaatsvinden van vrijdag 20 februari 17 uur tot zaterdag 21
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 miniatuurwagens, ambiance en animatie!

A

cht kleine elektrische Porsche-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.

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.

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.

‘Open race’
Op woensdag 18 februari 2015, van 14 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.

De 24u van Picorchamps:
• 24 uur
• 8 ploegen
• 60 m racebaan
• 120 piloten en monteurs
• 1.500 toeschouwers
• Record: 245 km

24u van Picorchamps
Vrijdag 20 en zaterdag 21 februari 2015,
van 17u tot 17u
Sint-Pieterscollege
de Smet de Naeyerlaan 229
Toegang:
5 ¤ 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

Jette, een bruisende gemeente | 17

Een project van Théâtre National in Jette
Workshop-Theater-Mobiel
Het Théâtre National lanceerde dit seizoen het project Workshop-Theater-Mobiel waarvan
de eerste editie plaatsvond in Jette. Een twintigtal Jettenaren namen deel aan dit burgerinitiatief dat tegelijk cultureel en sociaal geïnspireerd is. Van 26 tot 28 februari stellen ze hun
(Franstalig) theaterstuk voor in het Théâtre National.

S

inds midden september zijn een twintigtal
Jettenaren, onder leiding van Cécile Michaux, animatrice bij het Théâtre National, betrokken bij een collectief en creatief
proces. Met hun eigen woorden, hun verbeelding,
hun wereldvisie die gebukt gaat onder sociale ongelijkheid en hun vragen rond ‘samen leven’,
startten ze een project op dat ze u eind februari
willen voorstellen in de kleine zaal van het Théâtre National. Het resultaat van hun werk houdt
het midden tussen emotie, woede en humor en is
getiteld ‘Nous, les vivants !’.
De toegangsprijs is 1,25 ¤. Na afloop van de
voorstellingen zal een collecte plaatsvinden waarbij de bezoekers vrijwillig een gift kunnen doen
ten voordele van het sociaal restaurant Restojet.

‘Nous, les vivants !’ (Franstalig theaterstuk)
Donderdag 26 en vrijdag 27 februari 2015 om
20u
Zaterdag 28 februari 2015 om 16u
Jacqmainlaan 111
1000 Brussel
Reservering: 02.203.53.03 (van 11 tot 18u, van
dinsdag tot zaterdag)
Toegangsprijs: 1,25 ¤

Met de steun van het socio-cultureel centrum Le Rayon Vert, de
gemeente Jette, het OCMW, Restojet, de kliniek Sans Souci, vzw
Artikel 27, Collectif 1984 en het CFA

Sociaal restaurant ‘De Engelbewaarder’
Binnenkort ook open op weekdagen

H

et sociaal restaurant ‘De Engelbewaarder’, dat al meer dan 12 jaar de minderbedeelden bijstaat, lanceert begin maart
zijn nieuwe pilootproject: de uitbreiding van de
openingsuren van maandag tot vrijdag, van 16u
tot 20u. Iedereen die dat wenst zal er van 16u tot
17.30u terecht kunnen voor een babbel en een
drankje. Om dit project in goede banen te leiden
is ‘De Engelbewaarder’ op zoek naar vrijwilligers
die één of meerdere malen per week gedurende 3
tot 4 uur te handen uit de mouwen willen steken.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de
verantwoordelijken via lajosvida@skynet.be of
0498.21.51.08.

Sociaal restaurant ‘De Engelbewaarder’
Secrétinlaan 11-13
van maandag tot vrijdag, van 16u tot 20u
(vanaf begin maart)
elke zaterdag en sommige zondagen,
van 9u tot 15.30u

“

OM DIT PROJECT TE DOEN SLAGEN IS
‘DE ENGELBEWAARDER’ OP ZOEK
NAAR VRIJWILLIGERS

”

Cultuur
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Van 14 februari tot 31 mei 2015

Wedstrijdtentoonstelling ‘Pipi in de kunst’

Atelier 34zero Muzeum

N

aar aanleiding van het internationale
tentoonstellingsproject ‘Pipi in de kunst’,
lanceerde Atelier 34zero Muzeum een
nationale wedstrijd rond hetzelfde thema. Nadat
een internationale jury op 6 december 2014 delibereerde, giet Atelier 34zero nu de inzendingen
van alle deelnemers in een expo.
De expo ‘Pipi in de kunst’ stelt de veertigtal ingezonden projecten tentoon, waaronder natuurlijk de winnaars wiens werken tijdens de
internationale expo effectief gerealiseerd worden. Het wordt bovendien een interactieve expo,
waarbij het publiek kan deelnemen aan happenings en workshops.

Humoristisch, kritisch en speels
De deelnemers aan de wedstrijd bedienen zich
van zeer uiteenlopende artistieke disciplines en
methodes. Fotografie, schilderkunst, installatiekunst, performances, beeldhouwwerk en videokunst zijn vertegenwoordigd. De verschillende
benaderingen onderscheiden zich bovendien van
elkaar door hun veelzijdigheid: ze zijn humoristisch, sociaal kritisch of speels. Andere roepen
vragen op over sekse en gender of over de universaliteit van de plasdaad.

Sommige kunstenaars benaderen de materie
dan weer op een haast wetenschappelijke manier.
Het voorsmaakje die de expo vormt, wil de diversiteit van de nationale werken vieren en de
nieuwsgierigheid rond het onderwerp eren. Daarnaast wordt ook het plezier benadrukt om zich
het thema eigen te maken, dat in de hele kunstgeschiedenis al een rol speelde.

Wedstrijdtentoonstelling ‘Pipi in de kunst’
Van 14 februari tot 31 mei 2015
Atelier 34zero Muzeum
de Rivierendreef 334
Vernissage en prijsuitreiking: 13.02 om 19u
Meer info: www.atelier34zeromuzeum.be/nl
6 februari om 19u
Culturele drink in Atelier 34zero Muzeum

Van 14 tot 27 februari 2015

68ste Salon Jecta
Van 14 tot 27 februari kan u in de Abdij van Dielegem genieten van het 68ste Salon Jecta.
Dit jaar vormt deze tentoonstelling een eerbetoon aan de Jetse schilder en graveur
Louis Collet, die vorig jaar overleed.

D

e kunstkring Jecta neemt een bijzondere
plaats in in het Jetse culturele leven.
Kunsthypes laten de leden koud en gedreven door hun passie ontwikkelden ze elk een
eigen stijl. Het resultaat zijn tekeningen, schilderijen, gravures en beeldhouwwerken die de duidelijke stempel van de kunstenaar dragen. U kan
deze werken ontdekken op de groepstentoonstelling van de kunstkring Jecta, van midden tot eind
februari. De deelnemende kunstenaars zijn MarieFrance Bruckman, Francis Liesen, Georges Seconde, Godelieve Simons, Robert Thisens, Marcel
Verhofstadt, Jan Wellens en Elza Jaquy. En natuurlijk mogen ook de werken van Louis Collet
niet ontbreken.

68ste Salon Jecta
Hommage aan de schilder en graveur Louis Collet (1930-2014)
Van 14 februari tot 27 februari 2015
Vernissage op vrijdag 13 februari om 19u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van
13u tot 17u, tijdens het weekend van 10u tot 18u,
gesloten op maandag

Een organisatie van het College van Burgemeester en
Schepenen van de Gemeente Jette, op initiatief van de
Schepen van Franstalige Cultuur, Paul Leroy

Cultuur
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Revue Blanche

Klassiek in de Abdij
Van sensuele melodieën tot licht en schaduw

M

et de optredens van Wolf en Toon Fret
en Veronika Iltchenko gaat Klassiek in
de Abdij ook in 2015 verder op de ingeslagen weg van succesvolle, uitverkochte klassieke concerten. Wees er op tijd bij, want de
tickets vliegen de deur uit.

5 april 2015 - Revue Blanche
Massenet, Granados, Ravel, Debussy
& Jongen
Revue Blanche is een Brussels ensemble dat in
2013 de KLARA-Vlaamse Muziekprijs voor jonge
belofte kreeg. Het ensemble ontleent zijn naam
aan het laat 19de-eeuwse literaire en artistieke
tijdschrift Revue blanche, een “wit blad” voor uiteenlopende stromingen. Evenzo zijn de muzikanten van Revue blanche in voor gedurfde en
originele combinaties. In hun niet-alledaagse bezetting met sopraan, fluit, harp en altviool nemen
Lore Binon, Caroline Peeters, Anouk Sturtewagen
en Kris Hellemans u mee op ontdekkingstocht
door een Frans-Spaans muzikaal landschap, van
de Belle Epoque met de sensuele en geraffi-

neerde melodieën van Jules Massenet, via de
Spaanse kleuren en ritmes van Granados naar de
baanbrekende stijl van Ravel en Debussy. Schrijnende anti-oorlogsliederen van Joseph Jongen
maken de reis compleet.

3 mei 2015 – Jan Michiels
De diabolische dialectiek van de
Diabelli-variaties
Jan Michiels staat hoog aangeschreven als docent en pianist. Deze laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd zien spelen is al een uniek
evenement. Als u dan nog weet dat hij Beethovens Diabelli-variaties live uit zijn mouw zal
schudden, wordt dit een muzikale hoogdag. Een
vrolijk huppelend thema van de Weense uitgever
Diabelli leidde tot Beethovens omvangrijkste pianowerk ‘33 Veränderungen über einen Walzer
von Anton Diabelli’. Met de grimmig spottende
eerste mars-variatie begint een pakkend spel van
licht en schaduw, humor en tragiek. Aan het einde
van het werk trekken een aantal prachtige lyrische mineurvariaties een boog naar een demoni-

sche fuga die op zijn beurt uitklinkt in de glimlachende extase van een Mozartiaans menuet.
Klassiek in de Abdij
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Met kinderopvang en aperitief
Info en inschrijvingen:
cultuur@jette.irisnet.be
02.423.13.73

Klassiek in de Abdij
1.02.2015 – Toon Fret & Veronika Iltchenko
• 11u – Volzet
• 15u – Nog tickets beschikbaar
1.03.2015 – VIVA!opera
• 11u – Volzet
5.04.2015 – Revue Blanche
• 11u – Nog tickets beschikbaar
3.05.2015 – Jan Michiels
• 11u – Nog tickets beschikbaar
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Jetse Academie Muziek – Woord – Dans

A

an de agenda voor februari van de Jetse
Academie is niet te merken dat we te
maken hebben met de kortste maand
van het jaar. Met name de eerste helft van de
maand wordt razend druk voor de leerlingen en
hun leraars.

 Leerlingenconcert Jazz & Lichte
muziek
Woensdag 4 februari 2015 om 20u
Zaal Excelsior
Sint-Pieterskerkstraat

 Leerlingenconcert
(alle klassen muziek)
Donderdag 5 februari 2015 om 19u
Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14

 Klasconcert Cello
Woensdag 4 februari 2015 om 19u
Jetse Academie
Wilgstraat 1

 Optreden leerlingen Dans
Woensdag 11 februari 2015 om 19u
Cité Culture
Robijndreef, Modelwijk
1020 Laken

 Startavond Dag van het Deeltijds
Kunstonderwijs

 Klasconcert Viool
Woensdag 4 maart 2015 om 18u
GC De Zeyp
Van Overbekelaan 164
1083 Ganshoren

Vrijdag 6 februari 2015 om 19u
Stadhuis Brussel (gotische zaal)

Inlichtingen:
Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
Wilgstraat 1
02.426.72.94
secretariaat@jetseacademie.be
www.jetseacademie.be
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Rayon Vert
Februari swingt
Concert

Quentin Dujardin
20 februari 2015 om 20u
Gitaarvirtuoos, begenadigd songschrijver en
Dinantenaar Quentin Dujardin komt zijn meest
recente album ‘Le silence des saisons’, dat
vorig jaar uitkwam, voorstellen in Le Rayon
Vert. Kippenvel verzekerd en het belooft een
muzikale topavond te worden met een bonte
mix van akoestische en energieke muziek met
invloeden van jazz, klassiek, blues en filmmuziek. Het belangrijkste thema is de band tussen
mens en natuur. In trioformule maken we kennis met Olivier Hernandez op mondharmonica,
Boris Schmidt op contrabas of Nicola Fiszman
op bas en Quentin Dujardin zelf op gitaar.

Toegang: 12 ¤/10 ¤ (studenten, werklozen, gepensioneerden)

Rayon Vert
G. Van Huynegemstraat 32
Info en reserveringen : 02.420.21.26
lerayonvert@skynet.be
www.lerayonvert.be

Ploef ! en Kyvos slaan de handen in elkaar
Den Teirling, een ontmoetingsplek voor mensen met psychiatrische problemen, komt al een
tijdje met zijn Jetse antenne Kyvos elke week samen in Ploef ! Plus On Est de Fous…
Binnenkort verhuizen ze naar hun eigen clubhuis, een project dat ze op 23 februari even
komen toelichten op een Cinéventura-avond.

D

en Teirling-werking bouwt op dit ogenblik
aan een eigen open clubhuis dat weldra
zal geïnstalleerd worden in een loods aan
het kanaal. Het project kreeg de naam ‘Allée du
Kaai’ mee, naar de partner ‘Allée du Kaai’(vzw
Toestand). In afwachting van de realisatie van dat
nieuwe clubhuis verblijven de ‘gasten van Kyvos’
wekelijks ten huize PLOEF ! Plus On Est de Fous...
Met zicht op de verhuis en omwille van een gedeelde filosofie van publieksvermenging organiseren Ploef ! en Den Teirling een avond samen in
‘open clubhuis’-formule. Op het menu staat een
kort infomoment over het ‘Allée du Kaaiproject’
en een Japanse wegdroomfilm uit de jaren '70.

23 februari om 18u
Filmvoorstelling: 'Dodes'ka-den'
18u: ‘Cinéventura, tussen flatscreen en buurtcinema’: Dodes'ka-den – 1970, Akira Kurosawa,

140 min., Japanse originele versie met Franse ondertiteling, i.s.m. Kyvos/Den Teirlinck/Allée du Kaai
De titel van deze prachtige tragi-komische film
verwijst naar het geluid van een tram of trein. Het
geluid wordt uitgestoten door een mentaal gehandicapte jongen die ons doorheen zijn gemimeerde
tramritten laat kennismaken met de bewoners van
een Japanse sloppenbuurt. In ‘Dodeska'den’ duikt
een hele reeks personages op die met universele
problemen kampen: relatieproblemen, alcoholisme,
zelfmoord, armoede, zinloosheid. De clochardvader die voor zijn zieke zoon een fantastisch huis
droomt, is zonder meer filmgeschiedenis.
Ondanks het grauwe decor steekt de film vol
humor en menselijkheid. Zoals gewoonlijk bij
Kurosawa is de filmtaal visueel superieur.
Toegang: 5 ¤
Ploef - Bonaventurestraat 100
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Lezing Guido Fonteyn
Bent u ook nieuwsgierig naar de clichés die Walen en Vlamingen elkaar toeschrijven? En naar
de geschiedenis die erachter ligt? Dan moet u zeker op 13 februari naar de lezing van Brussels journalist Guido Fonteyn komen luisteren.
Walen. Hij schreef ook verscheidene boeken en
startte enkele jaren geleden een trilogie over België. Dit resulteerde in ‘Over de taalgrens. Van
Komen tot Voeren’, ‘Grensgebied. Van Voeren tot
Sankt-Vith’ en ‘Vlaanderen, Brussel, Wallonië, een
ménage à trois’.
In zijn lezing ‘Vlamingen en Walen, over het
ontstaan van de clichés’, gaat hij dieper in op de
voortdurend veranderende krachtsverhouding
tussen Wallonië, Vlaanderen en Brussel, zoals hij
beschreef in zijn meest recente boek ‘Vlaanderen,
Brussel, Wallonië, een ménage à trois’.

G

uido Fonteyn is als journalist vooral bekend als Walloniëkenner. Hij specialiseerde zich in de berichtgeving over
Europeanen, Brusselaars, migranten en vooral de

Niet het verschil in taal maar de aan- of afwezigheid van delfstoffen in de ondergrond bepaalde eeuwenlang de verhouding tussen
Wallonië, Vlaanderen en Brussel. In de negentiende eeuw was Wallonië dankzij zijn natuurlijke
rijkdom een van de rijkste en meest vooruitstre-

vende regio's. Dit bracht een grote migratie vanuit het doodarme Vlaanderen naar Wallonië op
gang. De winsten gingen naar Brussel.
In zijn lezing gaat Guido Fonteyn dieper in op
de grote en kleine geschiedenissen achter de clichés.
Lezing ‘Vlamingen en Walen, over het ontstaan
van de clichés’ door Guido Fonteyn
13 februari 2015 om 20u
Nederlandstalige bibliotheek
Jan Verdoodtzaal, 2de verdieping)
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis toegang (graag vooraf inschrijven via
jette@bibliotheek.be of 02 427.76.07)

Een organisatie van de bibliotheek van Jette, op initiatief van
Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte Gooris.

Poëzieweek in de bib
De Poëzieweek loopt nog tot en met woensdag 4 februari. Het thema dit jaar is liefde, onder
het motto ‘Met zingen is de liefde begonnen’.

O

ok de bibliotheek van Jette zet tijdens die
week poëzie in de kijker. Zo is er de gedichtenboom waar iedereen zijn/haar mooiste
liefdesgedicht kan in ophangen. Maar ook wie graag
naar gedichten luistert, kan tijdens de Poëzieweek
in de bib terecht. De leerlingen van de Jetse Academie brengen er op verschillende data hun mooiste
gedichten ten gehore. Verder hebben drie Jetse
scholen er elk hun eigen activiteit gepland:

Donderdag 29 januari, 17u
De leerlingen van het filiaal Sint-Pieterscollege
brengen Wilde dingen van Maurice Sendak, Arne
Sierens, Annie M.G. Schmidt en Roald Dahl.

Maandag 2 februari, 17u
De leerlingen van het filiaal Poelbos brengen
Griezelgedichten van Shel Silverstein, Ted van
Lieshout en Herman Brusselmans.

Woensdag 4 februari, 13u
De leerlingen van het filiaal Heilig-Hartschool
brengen Ik wil ik wil ik wil, gedichten over lieve en
stoute mama’s en papa’s, juffen en botteboe’s van
Ted van Lieshout.

De opvoeringen vinden telkens plaats in de
Jan Verdoodtzaal (2de verdieping) van de bib, Kardinaal Mercierplein 6. De toegang is gratis.
Een organisatie van de bibliotheek van Jette en de Jetse academie, op initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte Gooris.

Meer info:
02 427.76.07
of www.jette.bibliotheek.be
www.jetseacademie.be
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Programma
absoluut nooit zouden willen missen. Spullen
die Friek en Wierdo met veel liefde tot bij ons
brengen. Die opdracht blijkt niet altijd even
makkelijk. Maar kleine lelijke trollen houden
ervan grootse mooie dingen te doen.
Friek en Wierdo zijn gewoon te lief om lelijk te
zijn. Mooi is dat!

Varia

Koken met restjes
Donderdag 12 februari 2015, van 18u
tot 22u
Brusselaars, laat jullie strikken voor de workshop 'koken met restjes' en maak tegelijk kennis
met de wereld van voedselverspilling en eerlijke voeding!

© Gloria Boateng

enkele vrouwelijke artiesten uit: Nora Khallouf,
Jolyne Van Quaethoven, Gloria Boateng en
Loubna Kaya!
In Le Basilic, restaurant in de kelders van de
Basiliek van Koekelberg
Basiliek Voorplein 1, 1083 Ganshoren

Varia

Theater

Brussels Got Talent

Uit De Veren: Lelijk lief

Vrijdag 13 februari om 20u

Zondag 22 februari om 9.30u (ontbijt,
voorstelling om 10.30u)

Brussels Got Talent is een showcase van wat er
artistiek leeft in onze stad. Een multidisciplinaire avond die ertoe doet, die de stad en de
cultuur van onderuit in de spotlights zet. De
creativiteit die de stad doet leven, die van de
stedelingen zelf komt. Hetgeen u zal zien en
horen is even verscheiden als verrassend! Deze
avond komt tot stand door gastvrouw/regisseuse Jamila Amadou die een 10-tal gasten
aan het publiek voorstelt. We pikken er alvast

Ze zijn kleiner dan een pink, nauwelijks groter
dan een kruimel, een beetje dom en verschrikkelijk lelijk... Friek en Wierdo wonen
onder de grond. Je kan hen enkel zien met
een diascoop. Meneerke heeft zo'n door-degrond-kijker en beweert dat trollen, want dat
zijn Friek en Wierdo, onder onze voeten een
onwaarschijnlijke ijver aan de dag leggen. Zij
werken in een fabriek aan spullen die jij en ik

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

Cinema Fonkel*
Gratis kinderfilmfestival voor iedereen

V

an 9 tot 20 maart vindt in Jette en Laken
het gratis kinderfilmfestival ‘Cinema
Fonkel’ plaats. Het programma staat vol
kinder- en jeugdfilms, maar ook jongeren en volwassenen komen aan hun trekken.
Sjakie vindt een gouden ticket in zijn chocoladereep, terwijl Pluk verhuist naar de Petteflet,
Harry Potter leert toveren en Pippi Langkous de
boel op stelten zet! Deze verhalen worden via de
magie van het scherm tot leven gebracht. Kom
mee genieten van de verfilmde fantastische verhalen uit 8 kinder- en jeugdboeken.
Op verschillende locaties in Jette en Laken kan
je terecht van 9 tot en met 20 maart voor tal van

kinder- en jeugdfilms. Ook jongeren en volwassenen zijn welkom op dit gratis filmfestival. Op 2
vrijdagavonden worden voor hen leuke Nederlandstalige films getoond, zoals ‘Zot van A’.
Cinema Fonkel*
Van 9 tot 20 maart 2015
Op verschillende locaties in Jette en Laken
Programma en details:
www.bredeschoolbrussel.be/bres (doorklikken
op ‘projecten voorjaar 2015’)
Een project van Brede School Essegem, in samenwerking met
Hallo Cultuur, KWB Jette Laken, brede school de haven, de Jetse
bibliotheek en GC Essegem.
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Van 16 tot 27 februari 2015

Expo Marc Barbay
Van 16 tot 27 februari 2015 stelt de schilder/fotograaf Marc Barbay tentoon in
het gemeentehuis. De ideale gelegenheid om de figuratieve kunst van deze artistieke
globetrotter te ontdekken.

M

arc Barbay begon zijn carrière als zelfstandig fotograaf toen hij op zoek was
naar beelden voor boeken over de middeleeuwen, Brussel, Parijs, het precolumbiaanse
Mexico, Syrië, Beieren, Australië en vele andere.
Via de zoektocht naar grafische elementen in de
landschappen probeert hij overeenkomsten te
vinden tussen zijn foto’s, zijn olieverfschilderijen,
zijn houtskoolaquarellen en zijn ‘polaquarellen’.
Uitgeverij Racine wijdde een boek aan twee jaar
fotowerk van Barbay getiteld ‘Gens de Namur’.
Hij nam ook deel aan tal van tentoonstellingen
met zijn foto’s en schilderijen en wist tal van prijzen weg te kapen, denk maar aan de eerste prijs
Libr’art 2005 voor zijn polaquarelfoto ‘Le regard’.
Marc Barbay neemt ook al jaren deel aan het
Artiestenparcours van Jette waar hij bij hem thuis
in de Léon Theodorstraat zowel werken van hemzelf als van andere artiesten tentoonstelt. Dit jaar
stelt hij bijvoorbeeld vier jonge Naamse fotografen voor.

Expo Marc Barbay
Foto’s en schilderijen
Van 16 tot 27 februari 2015
Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
Een initiatief van de Schepen van Franstalige cultuur Paul Leroy

“

DE ZOEKTOCHT NAAR GRAFISCHE ELEMENTEN IN DE LANDSCHAPPEN VORMT
DE OVEREENKOMST TUSSEN ZIJN FOTO’S,
SCHILDERIJEN EN ‘POLAQUARELLEN’

”

