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Samen op weg naar werk

Jetteinfo

De Jobtafel

Tewerkstelling blijft een van
de grote uitdagingen in de huidige samenleving. Zowat 1
Brusselaar op 5 is op zoek naar
een job. In Jette kunnen de
werkzoekenden terecht bij het
Jobhuis, waar alle tewerkstellingspartners verzameld zijn.
De Jobtafel, een nieuw project
in Jette, biedt een extra ondersteuning die u op weg kan
helpen naar een job.
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Engagement,
ploeggeest, ervaring
en stabiliteit
15 jaar als burgemeester aan het
hoofd van onze geliefde gemeente!
Hoewel het een veeleisende functie
is met veel verantwoordelijkheden,
is het vooral toch een voorrecht om
burgemeester te kunnen zijn van zijn gemeente. Mee de
richting bepalen waarnaar de gemeente evolueert, een
antwoord bieden op de behoeften van de bewoners, het
aangenaam karakter van onze leefomgeving bewaren,...
Deze 15 jaar zijn in een oogwenk voorbij gegaan.
Maar welke veranderingen hebben we beleefd,
waaronder ondermeer de grote bevolkingstoename:
meer dan 11.000 bijkomende bewoners sinds 2000.
Het was onze taak om hierop, vaak met beperkte
middelen, adequaat te anticiperen met het oog op kin-

“

deropvang, onderwijs, huisvesting, tewerkstelling, sociale steun, veiligheid, openbare ruimte,... Met het oog
op deze dienstverlening, was een nieuw Gemeentehuis
nodig. Vaak hoor ik tevreden reacties over het werk
van de diensten van het gemeentebestuur en het
OCMW. Ik betuig hen dan ook mijn oprechte dank.
Nieuwe crèches, nieuwe scholen, huisvestingsprojecten, het Jobhuis, de opgetrokken middelen voor het
OCMW en de politie,... Alles wordt in het werk gesteld
voor alle Jettenaren.
Hiervoor heb ik een beroep kunnen doen op het college en de gemeenteraad, die mee de grote bestuurslijnen uittekenen. Ook hen wens ik hier te bedanken.
De ploeggeest vormt een fundamentele sleutel tot
het succes, net als ervaring en stabiliteit. Dit kwartet,
engagement, ploeggeest, ervaring en stabiliteit, vormen de basis van de resultaten die we de afgelopen 15
jaren bereikt hebben.
Er staan ons nog heel wat uitdagingen te wachten.
Duurzame mobiliteit, de renovatie van het Koningin
Astridplein, het sportcomplex, de vernieuwing van verschillende straten,… Deze projecten tonen dat de gemeente een levend organisme is dat constant
evolueert en waarop wij als politieke mandatarissen
moeten anticiperen.
U, de Jettenaar, stond de afgelopen 15 jaar centraal in onze
acties. U hebt een fundamentele
rol gespeeld in het welslagen
van de talrijke initiatieven en inspanningen. Ik weet dat u ook centraal zal staan in
onze ambitie van morgen.

”
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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
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

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

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Hervé DOYEN
Burgemeester
LBJ

Geoffrey LEPERS
1ste Schepen
MR-OPEN VLD

• 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
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Gezinnen en het Jonge
kind, Franstalige jeugd
• Gezondheid - Stedenbou
> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Bernard VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN

Benoît GOSSELIN

Claire VANDEVIVERE

3de Schepen

4de Schepen

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

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Bernard LACROIX
6de Schepen
LBJ

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

> blacroix@jette.irisnet.be
02.423.12.03

de

8 Schepen

ECOLO-GROEN

Paul-Marie EMPAIN : Gemeentesecretaris

Van op de banken van de gemeenteraad…
Gemeenteraad van 28 januari 2015

Nieuwe gemeenteraadsleden
Tijdens de afgelopen twee gemeenteraadszittingen hebben
twee nieuwe gemeenteraadsleden de eed afgelegd om zitting te nemen in de gemeenteraad. Na het vertrek van Mohammed Errazi in december en van Mustapha Taher in
januari, maakten achtereenvolgens Patricia Rodrigues da
Costa (SP.A) en Sellam El Ktibi (PS) hun intrede als nieuwe
Jetse gemeenteraadsleden.

lening aan de burger

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 4 maart 2015
om 20u in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraadszitting op https://publi.irisnet.be.

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

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

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

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00
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Nieuwe maatregel rond
sanctionering parkeerinbreuken
Met de komst van het nieuwe jaar zijn ook enkele wijzigingen doorgevoerd met betrekking
tot de sanctionering van bepaalde inbreuken tegen de wegcode, meer bepaald wat betreft
het stilstaan en parkeren.

T

en gevolge van een protocolakkoord dat
afgesloten werd met het Parket, zijn de
gemeenten van de politiezone BrusselWest sinds 1 januari bevoegd voor de sanctionering van bepaalde parkeerinbreuken, en dat op
basis van artikel 121 van het Algemeen Politiereglement. Het gaat bijvoorbeeld over parkeren op
een voetpad, fietspad, zebrapad,…

Proces-verbaal
Deze verkeersinbreuken, die voortaan door
zowel de politie als door bevoegde gemeenteambtenaren vastgesteld kunnen worden, zullen
leiden tot een proces-verbaal van ofwel 55 ofwel
110 euro, afhankelijk van de inbreuk. Deze bedragen zijn wettelijk vastgelegd en de Sanctionerende ambtenaar die de procedure start en voor
de gemeente het dossier beheert, kan er dus
geen oordeel over uitspreken.
Wie echter vindt dat hij onterecht beboet werd

kan zijn boete betwisten bij de Sanctionerende
ambtenaar, mits de nodige overtuigende argumenten. Op de uiteindelijke beslissing van de
Sanctionerende ambtenaar, volgend op deze be-

twisting, kan ten slotte beroep aangetekend worden bij de politierechtbank om de boete alsnog
ongedaan te maken.

Een vakantie in het buitenland gepland?

Denk tijdig aan de kids-ID voor uw kinderen
Voor wie in afwachting van de zomervakantie er tijdens de paasvakantie al wil op uittrekken
naar het buitenland, vergeet best niet op tijd een kids-ID aan te vragen voor de kinderen.
Vergeet niet dat u rekening dient te houden met een wachttijd van 3 weken.

D

e kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0
tot 12 jaar en is verplicht als u met uw
kind(eren) op vakantie naar het buitenland vertrekt. De kaart is drie jaar geldig en wordt erkend
in de meeste Europese landen en in enkele landen
buiten Europa. Ze heeft het formaat van een
bankkaart en bevat alle identiteitsgegevens en de
foto van uw kind, zichtbaar op de kaart aangebracht en geregistreerd op de chip.
De kids-ID kost 9,20 euro per kind en de wachttijd
bedraagt 3 weken. Als u te lang wacht met het aanvragen van de Kids-ID, bestaat enkel de mogelijkheid
om ze via de spoedprocedure te bekomen. De prijs
voor zo’n versnelde afgifte van de kaart bedraagt 116
euro (binnen de 4 dagen) of 181,50 euro (binnen de
48 uur). Er op tijd bij zijn is dus niet alleen goed voor
uw gemoedsrust, maar ook voor uw portemonnee.

Extra toepassingen
Voor de kids-ID kunnen ook extra toepassingen
aangewend worden. Zo kan de kaart verbonden worden met de toepassing Hallo Ouders, die toelaat telefonisch contact op te nemen met de ouders
wanneer het kind in moeilijkheden verkeert. Om
deze optie te activeren kan u tot 7 telefoonnummers
opgeven via de website www.halloouders.be. Ten
slotte beschikt de kids-ID nog over een bijkomende
troef in deze cybertijden: dankzij de chip en de geheime code kunnen kinderen vanaf 6 jaar de kaart
gebruiken om zich op het internet te identificeren.

Meer info:
Gemeentelijke dienst demografie
Wemmelsesteenweg 100
demografie@jette.irisnet.be
02.423.12.95

Tewerkstelling
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De Jetse Jobtafel
Zoals u wellicht hebt gehoord opende het Jetse Jobhuis begin december een Jobtafel. Op
enkele weken tijd deden zo’n 70 personen er al een beroep op voor hulp bij hun zoektocht
naar werk. Kan u ook een extra duwtje in de rug gebruiken? Profiteer dan van dit initiatief!

D

e meeste personen die zich aanboden bij
de Jobtafel waren leefloontrekkers. Toch
staat het initiatief open voor elke werkzoekende in Jette die toegang zoekt tot efficiënte
hulpmiddelen bij de zoektocht naar een job of advies wil inwinnen over de opstelling van een cv of
motivatiebrief.

sprek is bedoeld om voor homogene groepen te
kunnen zorgen zodat iedereen van dezelfde diensten kan profiteren.
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Jetse
werkzoekenden gebruik maken van de Jobtafel.
Aarzel dus niet en ga langs bij Actiris of de Cel Tewerkstelling en opleiding van het OCMW!

Wie kan er gebruik van maken?
Bent u ook op zoek naar een job en wenst u gebruik te maken van de infrastructuur en de raad
die de Jobtafel te bieden heeft? Om u in te schrijven kan u zich aanbieden bij Actiris of de Cel Tewerkstelling en opleiding van het OCMW tijdens
de openingsuren. Na een kort onderhoud zullen
de consulenten bepalen wanneer u een beroep
kan doen op de Jobtafel. Zo’n voorafgaand ge-

Actiris
Léon Theodorstraat 108
02.563 23 60
jette@actiris.be
Openingsuren:
Van maandag tot vrijdag, van 8.30u tot 12.30u
Maandag, dinsdag en vrijdag van 13.30u tot 16u
OCMW - Cel Tewerkstelling en opleiding
Sint-Pieterskerkstraat 47
02.422.46.11
cpas-ocmw@jette.irisnet.be
Openingsuren:
Van maandag tot vrijdag, van 8.30u tot 12.15u
en van 13.15u tot 16u
Een initiatief van de Schepen van Economisch Leven Bernard
Lacroix

Dienst voor Jetse werkgevers
De gemeente verspreidt uw jobaanbiedingen

Zin om je eigen job
te creëren?
CreateYourJob helpt je
op weg!
Beschik je over kwaliteiten die je wil doen gelden? Heb je een gat in de markt ontdekt dat je
zou willen vullen? Heb je zin om je eigen job te
creëren en je eigen baas te worden?

B

ent u werkgever en hebt u een openstaande vacature? De gemeente helpt u
om de geschikte kandidaat te vinden!
Vanaf april 2015 geeft het gemeentebestuur u de
kans om uw jobaanbiedingen te laten verschijnen
in Jette Info en op de website van de gemeente.
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan uw vacatures
naar de coördinatrice van het Jobhuis. Zij doet
het nodige om ze te publiceren. Om potentiële
kandidaten de kans te geven om te reageren,

moet u er wel op toezien dat de functieomschrijving duidelijk is en mag u niet vergeten te vermelden hoe ze kunnen solliciteren op de vacature.

Jobhuis
Léon Theodorstraat 108
Coördinatrice: Stéphanie Housiaux
02.422.31.13
shousiaux@jette.irisnet.be

1819, de regionale informatie- en oriëntatiedienst voor ondernemers in Brussel, slaat de
handen in elkaar met Actiris en de gemeenten
Jette, Koekelberg, Ganshoren en Sint-AgathaBerchem en nodigt je uit om deel te nemen
aan CreateYourJob@brussels. Deze activiteit
voor Brusselse ondernemers is een ludieke en
interactieve workshop waarbij je de verschillende organismen ontdekt die je kunnen helpen bij het concretiseren van een idee voor
een nieuwe onderneming. In recordtempo leer
je je eigen businessplan opstellen, op zoek
gaan naar de premie of de financiering die je
het best uitkomt, een handelspand vinden,…
Kortom, als je van plan bent een bepaalde activiteit op te starten, dan is deze dynamische
workshop echt iets voor jou!
Inschrijven verplicht:
shousiaux@jette.irisnet.be – 02.422.31.13
Atelier CreateYourJob@brussels
Donderdag 30 april 2015 om 12.30u
Zaal Excelsior - Sint-Pieterskerkstraat

6|

Echo van de administratie

15 jaar burgemeesterschap Hervé Doyen
Kwalitatieve leefomgeving voor de Jettenaren
Burgemeester Hervé Doyen staat 15 jaar aan het hoofd van onze gemeente. Tijd voor een
overzicht van de realisaties, accenten en prioriteiten van het College, dat hij voorzit,
en het Gemeentebestuur.

M

et het overlijden van Jean-Louis Thys,
eind 1999, verloor Jette haar geliefde
burgervader. De keuze voor de opvolger
viel op de jonge politicus Hervé Doyen, die voorheen reeds als voorzitter van het Centre Culturel,
schepen en OCMW-raadslid bewees dat hij uit het
goede politieke hout gesneden was. En hoewel hij
in de indrukwekkende voetsporen trad van een
politiek monument, kan hij 15 jaar later tevreden
terugkijken op zijn parcours.

Evolutie van de samenleving
De verschillende partijen die het gemeentelijk
beleid mee bepalen, het College, de Gemeenteraad, het Gemeentebestuur en de Burgemeester
in het bijzonder, hebben het voorbije anderhalve
decennium hun eigen accenten gelegd om de Jettenaren een kwalitatieve leefomgeving te bieden
in de ruimste zin van het woord. Ook de evolutie
van de samenleving heeft de keuzes mee bepaald. De bevolkingsexplosie bijvoorbeeld brengt
een stijgende vraag naar huisvesting, onderwijs
en kinderopvangplaatsen met zich mee. Maar ook
de bewustwording rond duurzame ontwikkeling is
niet meer weg te denken uit onze maatschappij.

Van crèches tot jobs
Wat zijn nu de politieke accenten die de periode 2000-2015 tekenen? Zoals gezegd werd er op
het vlak van kinderopvang en onderwijs een antwoord geboden op de stijgende vraag naar opvangplaatsen en onderwijsplaatsen. De opening
van diverse crèches is hier het bewijs van, samen
met de nakende opening van de School ‘Arbre
Ballon’. Via specifieke bouw- en renovatieprojecten
werd eveneens tegemoet gekomen aan de nood aan
kwalitatieve én betaalbare huisvesting.

werkstellingspartners samengebracht, hetgeen een
grote verbetering betekende voor de werkzoekenden.

Op het vlak van mobiliteit is de wagen niet langer de koning van de openbare ruimte. De straten
worden aangepast voor de zachte weggebruikers,
in het bijzonder voor personen met een beperkte
mobiliteit en schoolgaande kinderen. Het parkeerplan, dat in de steigers staat, vormt een volgende stap om de auto een plaats te laten
behouden in het straatbeeld, zonder dit te verstikken onder een onhoudbare druk.

Duurzaam
Meer bewoners betekent ook een stijgende vraag
naar jobs, een trend die zich in heel het Gewest voordoet. De gemeentelijke armslag in deze materie is
beperkt, maar via het Jobhuis werden alle lokale te-

Het doel is om tot een duurzame mobiliteit te
komen. Duurzaam is ook het codewoord voor verscheidene andere stokpaardjes van de Jetse politieke mandatarissen. Van groene energie, via
bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen, tot

noord-zuidsolidariteitsprojecten. Hier sluiten gelijke kansen en lokale solidariteit trouwens naadloos bij aan. Jette wil een gemeente zijn waar
iedereen zich thuis voelt, ongeacht hun afkomst,
politieke of geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap.
Maar ook specifieke projecten tekenden onze
gemeente de afgelopen jaren. Denk bijvoorbeeld
aan het volledig vernieuwde Kardinaal Mercierplein. Het evolueerde naar een aangename ontmoetingsplaats voor jong en oud, die bruist van
leven van zodra de eerste zonnestralen hun intrede doen.

Toekomst
En wat brengt de toekomst? Gezien de omvang, de nodige fondsen en het tijdrovend karakter van grote projecten, vormen dergelijke
initiatieven telkens een werk van vele jaren. De
volgende omvangrijke projecten die het levenslicht zullen zien zijn het nieuw sportcomplex,
tram 9 en de renovatie van de Spiegel. Maar daarnaast wordt er dagelijks ingezet op de gekende
prioriteiten, van een aangename leefomgeving
tot kwalitatief onderwijs. De voornaamste uitdaging bestaat erin om de typische sfeer van Jette,
een dorp in de stad, te bewaren, ondanks de spectaculaire bevolkingsgroei.

Onderwijs
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Ruimtevaartproject SintPieterscollege
Internationale erkenning voor jonge leerlingen
Met fysica-leerkracht Erik de Schrijver als drijvende kracht, gooit het ruimtevaartproject van
het Sint-Pieterscollege reeds jaren hoge ogen. Tot ver buiten de landsgrenzen wordt met
verbazing en respect gekeken naar de experimenten die de jonge leerlingen in elkaar boksen.

E

rik de Schrijver, zoon van de 'Speegelman'
en brusselkenner bij uitstek Marcel de
Schrijver, is naast leerkracht fysica en chemie in het Sint-Pieterscollege ook ruimtevaartfanaat. 10 jaar geleden komt hij een Amerikaans
project op het spoor waarbij weerballonnen 35 kilometer de lucht in gelaten worden. Scholen kunnen gratis een experiment mee sturen, ter grootte
van een pingpongballetje, gevuld met 100 gram
elektronica en/of biologie-experimenten. Het project van de Jetse secundaire school wordt geselecteerd, hetgeen meteen de start vormt van een
jarenlang fascinerend verhaal.

Na de aanslagen van 9/11 werd de controle veel
strenger, waardoor Erik de Schrijver dichter bij
huis naar een oplossing zocht. In samenwerking
met het KMI wordt er sinds 5 jaar elk jaar een zogenaamde ‘Asgard-weerballon’ opgelaten. Het
Sint-Pieterscollege is de projectverantwoordelijke
van deze internationale wedstrijd, waarbij secundaire scholen van over de hele wereld, van Italië
tot Japan, projecten kunnen meesturen om bepaalde gegevens te meten. Scholen uit het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Polen tot Japan
namen trouwens al deel of zullen dit jaar deelnemen. De ballon komt een paar uur na de lancering
terug neer op aarde, binnen een afstand van
zowat 250 km. Steeds weer een spannend moment, want de ballon kan evengoed in de zee of
in een rivier neerkomen, waardoor de experimenten – en de vele uren werk – verloren zouden zijn.
De wedstrijd kent een groot succes en jaarlijks
moeten er projecten geweigerd worden.

Ruimtevlucht
Wat wordt er nu precies gemeten tijdens deze
weerballonprojecten? De temperatuur, luchtdruk,
intensiteit zonlicht, vochtigheid,... De experimen-

ten tijdens deze ballonvluchten leveren soms verrassende resultaten op. Een voorbeeld: tijdens
een vlucht werden er artemia-eitjes (gebruikt als
visvoer) meegestuurd. Daar waar er op aarde
slechts 10-20% uitkomt, verhoogde dit percentage na een ruimtevlucht tot 60-70%! De analyse
van deze gegevens vormt een bijkomend educatief aspect van het project.
Omdat de weerballonnen uiteindelijk beperkt
blijven qua mogelijkheden, ging Erik de Schrijver
op zoek naar meer geavanceerde testmogelijkheden. Dit resulteerde in drie nieuwe projecten. In
één ervan wordt er een experiment gestuurd naar
Noorwegen, Antartica en Nigeria (evenaar) om de
sterkte van het magneetveld van de aarde te
meten. Daarnaast wordt er gestreefd om in samenwerking met de universiteit van Delft leerlingen de kans te bieden om experimenten uit te
voeren in gewichtloosheid. Met de Cessna Citation II van de Tudelft kunnen namelijk paraboolvluchten worden uitgevoerd waarbij gedurende
elke parabool tot 15 seconden gewichtloosheid
kan worden gecreëerd, met zo’n twaalftal parabolen per vlucht. Dit project gaat verder dan elektronica, want ook biologie, fysiologie of
geologie-experimenten kunnen uitgevoerd worden, waardoor er ook meer meisjes in geïnteresseerd zijn. Maar zelfs dit project ging nog niet ver
genoeg voor de gedreven fysica-leerkracht. Hij
slaagde erin om een team leerlingen te motiveren
voor een project waarbij ze proeven mee zouden
sturen met de nieuwe Xcor Lynx, die ontworpen
wordt met het oog op ruimtevaarttoerisme.

Schouderklopjes
Via het ruimtevaartproject worden de leerlingen op een alternatieve, maar concrete manier
warm gemaakt voor wetenschappen. Het project
vraagt ook heel wat motivatie en inspanningen,
van zowel de projectleider Erik de Schrijver, als van
de leerlingen. Al het werk gebeurt in hun vrije tijd,
waarbij ze elke middag aan de slag gaan om hun
kleine modules te bedenken en in elkaar te steken.
Waarom steken de leerlingen zoveel vrije tijd
in dit project? Enerzijds zijn er natuurlijk de directe resultaten van hun inspanningen, waarbij ze
de uitkomst van hun proeven kunnen analyseren.
Anderzijds is er de internationale erkenning voor
hun projecten. Sinds de start van het ruimtevaartproject wordt het Sint-Pieterscollege telkens
uitgenodigd op het tweejaarlijks Europees Ruim-

tevaartcongres, in het kader van het onderdeel
Space Education. Het college zendt telkens, naast
de projectleider, enkele leerlingen die zelf presentaties geven aan de professionele wetenschappers
en ze achteraf te woord staan over hun proeven.
Erik de Schrijver zelf stelt er de educatieve aspecten van het project voor en wendt het congres aan
om te netwerken en ideeën uit te wisselen. De vele
schouderklopjes vormen een mooie motivatie,
maar een dergelijke ervaring staat natuurlijk ook
mooi op het toekomstig cv van de leerlingen.
Het ruimtevaartproject van het Sint-Pieterscollege heeft Jette op de internationale kaart gezet.
Met een buitenaardse gedrevenheid werken ze
proeven en projecten uit die, ook door de jonge
leeftijd van de leerlingen, wereldwijd op applaus
onthaald worden. Tegelijkertijd ontdekken de studenten de praktische mogelijkheden die achter
de theorie schuilen. Een prachtig project dat alle
lof verdient en dat ook op de steun kan rekenen
van de Schepen van Nederlandstalig Onderwijs
Brigitte Gooris.

Sociaal
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Vorming OCMW
Hoe beheer ik mijn budget?
Hoe beheer ik mijn budget? Ziehier een eenvoudige vraag waar elk gezin dagelijks mee
geconfronteerd wordt. Een vorming op het OCMW wil de Jettenaren helpen beter hun
portemonnee te beheren.

H

et beheer van onze inkomsten en uitgaven bepaalt onze manier van leven, ongeacht of je alleenstaande bent of een
gezin hebt. Soms brengt dit moeilijkheden met
zich mee, vooral als de inkomsten niet onbeperkt
zijn, zoals bij de meesten het geval is. Het is inderdaad niet altijd eenvoudig om een balans te
vinden tussen elektriciteitsfacturen, ziekenfondsbijdragen, verzekeringspremies, hypotheekaflossingen en gsm-kosten. Het is ook niet evident om
te snoeien in het budget voor voeding, uitgaven
voor de kinderen, vrije tijd,…

“

HET IS NIET ALTIJD EENVOUDIG OM
TE BEPALEN WELK DEEL VAN ONS BUDGET
GAAT NAAR VOEDING, UITGAVEN VOOR
DE KINDEREN, REKENINGEN,…

”

Met deze realiteit in het achterhoofd moeten
we alert blijven en onze financiën onder controle
houden zodat de achterstallige betalingen en
schulden zich niet opstapelen. In de huidige
maatschappij is het belangrijk dat we daar oog
voor hebben, want de problematiek van overmatige schuldenlast is een van de belangrijkste oorzaken van armoede.

ven, de kosten spreiden over een volledig jaar om
onaangename verrassingen te vermijden in december (belastingen, energiekosten,…) en administratieve documenten beheren (verzekeringen,
ziekenfonds,…).

Energieonkosten
Tips
Daarom lanceert het OCMW dit jaar een pilootproject vorming budgetbeheer. Deze vorming is
gratis en toegankelijk voor iedereen. Ze verplicht
je tot niets maar geeft je de kans om het hoofd te
bieden aan de dagelijkse financiële beslommeringen en reikt je tips aan om je beter te organiseren.
Tijdens deze vorming leren de deelnemers hun
budget beheren, duidelijk de kosten identificeren en
de balans maken tussen de inkomsten en de uitga-

Beter voorkomen dan genezen
Als sociaal huis dat openstaat voor iedereen,
besteed het OCMW van Jette bijzondere aandacht aan het probleem van overmatige schuldenlast. In de overtuiging dat preventie
noodzakelijk is, wil het de boodschap overbrengen dat je best niet wacht tot het te laat is om
een beroep te doen op het OCMW. In het belang van je eigen welzijn en dat van je gezin is
het beter te anticiperen op moeilijkheden.

Een specifiek onderdeel van de vorming zal gaan
over energieonkosten (water, gas, elektriciteit, huisbrandolie,…) met aandacht voor verschillende
thema’s. Hoe verschillende leveranciers vergelijken? Hoe geld besparen door zuinig om te springen
met energie? En nog meer van die vragen. Zegt
deze vorming je iets of ken je iemand die er baat
bij zou kunnen hebben? Je bent alvast welkom en
spreek er gerust mensen in je omgeving over aan.

Gratis
De vorming is gratis en zal 2 tot 3 uur duren.
Het gaat om een pilootproject, dus de datum en
het uur van de eerste sessie zullen meegedeeld
worden van zodra voldoende personen zich ingeschreven hebben. Na een eerste Franstalige
sessie zullen in de loop van het jaar ook vormingen georganiseerd worden in het Nederlands.
Info en inschrijvingen:
budget.cpas.ocmw@jette.irisnet.be - 02.422.46.80
aan het onthaal van het OCMW (waar inschrijvingsformulieren ter beschikking liggen)

Vergoeding bij verblijfsaanvraag
Vanaf 2 maart zullen sommige vreemdelingen een bijdrage moeten betalen wanneer ze
een verblijfsvergunning aanvragen. Deze vergoeding moet ten dele de behandeling van
de aanvraag dekken.

B

egin dit jaar keurde de Ministerraad het
Koninklijk Besluit over de retributie voor
verblijfsaanvragen goed. Met deze heffing
vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken aan de
vreemdeling die een verblijfsaanvraag indient,
een vergoeding voor de administratieve kosten
die voortvloeien uit de behandeling van zijn of
haar dossier. Het bedrag van de bijdrage houdt
rekening met de leeftijd van de aanvrager en het
doel van de reis en is vastgesteld op 160 of 215

euro. Sommige aanvragers van een verblijfsvergunning betalen geen bijdrage. Zo zijn kandidaatvluchtelingen, niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen en vreemdelingen die om dringende medische redenen een regularisatie aanvragen, vrijgesteld van deze retributie.
Naast de verblijfsaanvragen vallen ook de statuutwijzigingen onder deze nieuwe regeling.

Samenleving
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7 en 8 maart 2015: Operatie Regenboog
Voor de 61ste keer doet de Operatie Regenboog een beroep op uw vrijgevigheid om minderbedeelde kinderen actieve en educatieve ontspanningsmogelijkheden te bieden. Met dit doel
voor ogen organiseert de vereniging een grootse inzameling van voedingswaren.

A

rc-en-Ciel is een vzw die verenigingen wil
helpen om te investeren in kwaliteitsvolle
ontspanning voor kinderen en jongeren
uit minder gegoede gezinnen. Via de jaarlijkse
Operatie Regenboog geeft ze deze verenigingen
(kindertehuizen, jeugdpleinen, jongerencentra,…)
de kans om te besparen op voedingswaren om zo
te kunnen investeren in recreatieve activiteiten
die essentieel zijn voor de ontwikkeling en de ontplooiing van de jongeren.

Vrijwilligers
Typisch aan de Operatie Regenboog is dat het
de organisatoren niet om geld te doen is maar om
niet-bederfelijke voedingswaren (koekjes, rijst,
pasta, suiker,…). Voor de ophaling ervan kan de
actie rekenen op de medewerking van tal van
jeugdbewegingen en een uitgebreid netwerk van
jonge vrijwilligers die gedurende twee dagen van
deur tot deur gaan of post vatten aan scholen,
warenhuizen, enz.

Solidariteit
De Operatie Regenboog is niet alleen een actie
voor en door jongeren, ze draagt ook een solidariteitsboodschap uit aan zij die eraan meewerken
met hun jeugdbeweging, hun school of hun instelling. Maar de actie brengt niet alleen vrijwilligers
van alle leeftijden en milieus samen, ook de verenigingen die werken met minderbedeelde jongeren en tienduizenden gulle schenkers zullen op 7
en 8 maart meedeinen op deze golf van solidariteit.

Operatie Regenboog
Ophaling voedingswaren voor jeugdverenigingen
7 en 8 maart 2015
Bij uw in de buurt

Meer info:
www.arc-en-ciel.be
operation@arc-en-ciel.be

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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Magnolia en Kliniek SintJan
zoeken vrijwilligers
Woonzorgcentrum Magnolia in de Leopold I-straat is gekend in heel Jette en ver daarbuiten.
Maar wist u dat de Brusselse Kliniek Sint-Jan over een afdeling beschikt op dezelfde site?
Beiden zoeken ze via deze weg versterking op vrijwillige basis.

M

agnolia is een geriatrisch centrum gelegen in een groene oase aan de voor
de rest drukke Leopold I-straat. Het
bestaat uit een woonzorgcentrum, ziekenhuisdiensten en Residentie Magnolia, een appartementencomplex voor ouderen boven de 60 jaar.
Maar ook de Kliniek Sint-Jan heeft een afdeling
aan de Leopold I-straat nummer 314. Beiden
staan ze garant voor een kwaliteitsvolle zorgverlening in het hart van Jette.

Vrijwilligers
Hoewel beide instellingen enkele honderden
toegewijde personen tewerkstellen zijn zowel Magnolia als Kliniek Sint-Jan/Leopold I op zoek naar

extra mensen die vrijwillig enkele uren per week
de handen uit de mouwen willen steken. Hebt u
een hart voor oudere mensen? Wil u graag 1 of 2
namiddagen per week tijd investeren om onder begeleiding van de medewerkers zinvol bezig te zijn
met bewoners of patiënten? Dan moet u zeker
dinsdag 31 maart 2015 vrijhouden in uw agenda,
want dan vindt om 14 uur een informatienamiddag
plaats waar u zich kan opgeven als vrijwilliger of
meer informatie kan inwinnen. Inschrijven kan via
onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.
Meer info en inschrijvingen:
Fanny De Man
02.421.01.02 – fanny.deman@magnolia-jette.be

Go Jette 2015 rolt van de persen
Het jaarboek van de Jetse sportclubs en handelaars

D

e vzw Sport in Jette stelt u met plezier
de tweede editie van haar jaarboek Go
Jette voor, een handige gids die er gekomen is dankzij het engagement van talrijke mensen en een vruchtbare samenwerking met Jetse
handelaars.

Een jaar vol emoties
In 2014 werkten de vzw Sport in Jette en Go
Jette onder andere mee aan het grote wereldbekerevenement dat zoveel Jettenaren samen hebben beleefd voor het reuzenscherm op het
Koningin Astridplein. In een gezellige sfeer leefden meer dan 30.000 mensen mee met de nationale ploeg. De vzw Sport in Jette was een actieve
partner van het evenement, met name via de financiering van het reuzenscherm via Go Jette.
Andere partners waren de gemeentediensten die
instonden voor de organisatie en de coördinatie
van dit evenement, de politie- en preventiediensten en het Rode Kruis.
Een andere prioriteit van de vzw in 2014 was
de promotie van de sport. Samen met de Jetse
Haard, investeerde de vereniging in het voetbalterrein op de Esseghemsite en bood ze specifieke
hulp en bijstand aan sportclubs in moeilijkheden.

Nieuwe projecten
Dankzij het succes van Go Jette kan het concept in 2015 evolueren en is er ruimte voor de
ontwikkeling van nieuwe projecten. Binnenkort
arten de werken aan het nieuwe sportcomplex
waar iedereen vol ongeduld op zit te wachten. Via
een reservefonds zal Go Jette helpen bij de aankoop van sportmateriaal voor de nieuwe zaal, ten
voordele van de clubs en de scholen. Ook rechtstreekse investeringen in sportclubs blijven op
het programma staan. Om in aanmerking te
komen voor hulp moeten de clubs sportieve projecten ontwikkelen met een sociaal doel of ter ondersteuning van hun leden. De vzw Sport in Jette
en Go Jette verdedigen de sportieve waarden van
respect voor de anderen en de moed om zichzelf
te overstijgen en om de strijd aan te gaan tegen
sociale ongelijkheid en discriminatie.
Een nieuwigheid dit jaar is de databank van de
Jetse handelaars van Sport in Jette. U kan die
raadplegen via www.gojette.be. Veel plezier met
de nieuwe Go Jette!

Go Jette is een initiatief van de vzw Sport in Jette, voorgezeten
door Gianni Marin

Senioren
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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.

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

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.

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

16 april 2015

Bezoek Java-koffiebranderij en bloesemroute
In april gaan de Jetse senioren letterlijk de lente opsnuiven in het Hageland. En terwijl hun
reukorgaan zich ’s namiddags te goed doet aan de geur van lentebloesems, genieten ze
’s morgens van het heerlijke aroma van versgebrande koffie.

D

e dag start met een bezoek aan de Javakoffiebranderij in Rotselaar maar de senioren koffie en gebak aangeboden
krijgen. Na het middagmaal trekt de karavaan
vanuit Wezemaal door het Hageland langsheen
de verschillende boomgaarden. Het Hageland is
van oudsher een fruitland. Vooral in de oostelijke
gemeenten staan de boomgaarden dik geplant en
wordt het landschap in de lente getekend door

een prachtige bloesemweelde. Tijdens de rit
wordt er niet alleen uitgeweid over de fruitteelt
verteld maar komen ook verschillende andere onderwerpen aan bod. Er is eveneens een korte
stop voorzien op de markt van Zoutleeuw voor zij
die willen een bezoekje brengen aan het 16deeeuwse stadhuis.

Bezoek Java-koffiebranderij en bloesemroute
Donderdag 16 april 2015
Afspraak om 8.45u aan de Secrétinlaan (kerkhof)
Prijs: 49 ¤

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).

Infovergadering
buitenlandse senio
renreis van 29 septem
ber tot 6 oktober 2015
Op woensdag 11 maart om 10 uur kunnen de
Jetse senioren terecht in de Polyvalente Zaal
van de Ned. Bibliotheek (K. Mercierplein 6 – 2de
verdieping) voor de infonamiddag rond de seniorenreis. De bestemming van de reis wordt
op diezelfde namiddag onthuld, net als de prijs
en de praktische regelingen.
Infovergadering buitenlandse seniorenreis
11 maart 2015 om 10u
Polyvalente Zaal van de Nederlandstalige
bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6
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Hulp voor personen met een handicap
De gemeente maakt u wegwijs
Wegwijs raken in de vele hulpmaatregelen die bestaan voor personen met een handicap: het
is geen sinecure! We proberen alvast de verschillende tegemoetkomingen en maatregelen op
een rijtje te zetten. Alles begint uiteraard met de aanvraag tot erkenning van de handicap.

O

p de gemeentelijke dienst Menselijke
ontwikkeling kan u terecht voor alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag tot erkenning van uw handicap bij de FOD
Sociale Zekerheid. Deze erkenning geeft recht op
bepaalde sociale voordelen of kortingen, vrijstellingen of andere tegemoetkomingen.

Structurele hulp
Afhankelijk van de handicap en de financiële
en gezinssituatie van de aanvrager, kan de Directie-generaal Personen met een handicap – een
subdivisie van het FOD Sociale Zekerheid – een
aantal voordelen toekennen zoals een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming, verhoogde kinderbijslag, sociaal
tarief voor gas en elektriciteit, verlaagd btw-tarief
bij aankoop van een eigen voertuig,… De Directiegeneraal Personen met een handicap kan u bereiken via het gratis nummer 0800.987.99, en dat
van maandag tot vrijdag, van 8.30 uur tot 13 uur.

Verkeer en mobiliteit
Personen met een handicap kunnen op diverse
manieren aanspraak maken op hulp om hun
plaats in het verkeer op te eisen en hun mobiliteit
te verhogen. Denk maar aan de parkeerkaart
waarmee u onbeperkt gratis kan parkeren en die
u kan aanvragen bij de gemeente (dienst Menselijke ontwikkeling). Voor een parkeerplaats voor
gehandicapten voor of vlakbij uw deur moet u
dan weer een officiële aanvraag indienen bij het
College van Burgemeester en Schepenen (Wemmelsesteenweg 100).
Wie zich niet met eigen middelen of met het
openbaar vervoer kan verplaatsen kan gebruik
maken van taxicheques die het OCMW tegen bepaalde voorwaarden kan toekennen. Een alternatief is de Minder Mobielen Centrale. Zo’n centrale
biedt vervoersmogelijkheden aan personen met
mobiliteitsproblemen dankzij vrijwillige chauffeurs. Het OCMW fungeert als tussenpersoon tussen de vrijwilligers en de Minder Mobielen
Centrale.

toe diensten, voorzieningen en personen met een
handicap op verschillende domeinen. De hulp aan
personen concretiseert zich in subsidies voor
hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning of
de wagen en een persoonlijk-assistentiebudget
voor wie liever thuis wil blijven wonen.

KORTOM
De erkenning van een handicap geeft recht
op bepaalde sociale voordelen of kortingen,
vrijstellingen of andere tegemoetkomingen
die naargelang de aard ervan aangevraagd
dienen te worden bij de federale, de gewestelijke of de gemeentelijke instanties.

Gewestelijke hulp
Het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met
een handicap bevorderen in alle domeinen van
het maatschappelijk leven. Het subsidieert hier-

Meer info :
gemeentelijke dienst Menselijke ontwikkeling
02.422.31.20
menselijkeontwikkeling@jette.irisnet.be

Jetse verenigingen die actief zijn in
de gehandicaptensector:
• SAHAM vzw:

begeleiding van volwassenen met een lichte
tot matige mentale handicap; begeleid
wonen
• Le Centre de Vie:
dagcentrum voor personen met een mentale
handicap
• Ecole Joie de Vivre:
secundaire school bijzonder onderwijs
• Olé vzw:
begeleiding tijdens vakantieperiodes van
volwassenen met een mentale handicap
• Nouveau Centre Primavera vzw:
dienst voor geestelijke gezondheid
• Entre autres vzw:
psychosociale begeleiding en beschut
wonen voor volwassenen met psychologische problemen

Samenleving

STAGES
Creatief
IBO De Puzzel

In IBO De Puzzel kunnen alle kinderen van 2,5
tot 12 jaar – afhankelijk van de locatie – tijdens
de paasvakantie (van 7 tot 17 april) komen spelen, springen, dansen, ravotten, knutselen,
lezen, zot doen,… Het thema van de stages
staat momenteel nog niet vast.

• Van 7u tot 18.30u
Voor kleuters en kinderen uit het 1ste en 2de
leerjaar
Inschrijvingen enkel op woensdag 4/03 en
18/03, telkens van 16u tot 18u
Poelbos
Laarbeeklaan 110
• Van 7u tot 18.30u
Voor kinderen van de lagere school en hun
broers en zussen
Inschrijvingen enkel op maandag 2/03 en
16/03, telkens van 16u tot 18u
Leopold
Leopold I-straat 307
• Van 7u tot 18.30u
Voor kleuters
Inschrijvingen enkele op donderdag 5/03
en 19/03, telkens van 16u tot 18u
Magritte
Wemmelsesteenweg 229
Meer info:
IBO De Puzzel
depuzzel@sint-goedele.be – 02.427.09.44

Creatief
GC Essegem: Kleuterweek:
Clara op reis
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Ziehier enkele Jetse verenigingen die stages organiseren tij
dens de paasvakantie. Kwestie van uw kinderen een actieve
vakantieweek te bezorgen.
Tijdens de kleuterweek ontdekken kleutertjes
vanaf 3 jaar een nieuwe wereld, experimenteren ze er op los en leren ze een hoop nieuwe
spelletjes! Steeds is er 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.

Van 13 tot 17 april (3-5 jaar)
Telkens van 8u tot 16u
Meer info:
GC Essegem
Leopold I-straat 329 - www.essgem.be

Tijdens de paasvakantie organiseert de Kinderboerderij twee stages van 4 dagen voor kinderen
van 4 tot 6 jaar (thema: ‘op de boerderij) en voor
kinderen van 7 tot 9 jaar (thema: ‘natuur-lijk’).

Van 13 tot 17 april 2015
Van 9 tot 16u (opvang ‘s morgens: 1,5 ¤ - opvang ‘s avonds: 2 ¤)
Prijs: 75 ¤ + 7 ¤ lidgeld (1 maal per jaar en
per gezin)
Info en inschrijvingen:
De Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172
www.kinderboerderijjette.be

Multidisciplinair
Kids’ Holidays Jette

Sportief
GC Essegem: Sportweek

Sportieve kids kunnen zich uitleven tijdens
onze sportweek. De monitoren bedenken een
gevarieerd programma dat gaat van toffe
kringspelen tot circustechnieken en kennismakingen met bekende en minder bekende sportdisciplines. Wanneer het weer het toelaat
wordt er buiten gespeeld en gesport.

Van 13 tot 17 april (9-12 jaar)
Telkens van 8u tot 17u
Meer info:
GC Essegem
Leopold I-straat 329
www.essgem.be

Open lucht
De Kinderboerderij van Jette

Tijdens de paas- en de zomervakantie organiseert de gemeentelijke dienst Jeugd en Sport
jaarlijks het vakantiespeelplein Kids’ Holidays
voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
In het groene kader van het Poelbosdomein
worden de kinderen opgevangen door gebrevetteerde of ervaren animatoren en nemen ze
deel aan activiteiten die aangepast zijn aan
hun leeftijd: creatieve workshops, sport, zwemmen, minigolf, culturele uitstapjes,…

Van 7 tot 10 april 2015 (4 dagen)
Van 13 tot 17 april 2015 (5 dagen)
Prijs:
68 ¤ (32,8 ¤ voor Jettenaren) – 4 dagen
85 ¤ (41 ¤ voor Jettenaren) – 5 dagen
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110
Van 7 tot 17.30u (soep en broodje inbegrepen
– picknick meebrengen)
Info en inschrijvingen:
www.jette.be (Vrije tijd – Jeugd – Kid’s Holidays)
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Het woord van de ombudsmannen
Rattenbestrijding in Jette
Reinheidsombudsmannen
netheid-ombudsman@jette.irisnet.be

Z

oals elk jaar rond dezelfde periode vindt
aan het begin van de lente een rattenbestrijdingscampagne plaats in Jette. Maar
acties zoals deze zijn slechts efficiënt als ze samengaan met volgehouden inspanningen van alle
Jettenaren op het vlak van netheid.
Dit jaar organiseert de gemeente Jette geen twee
maar vier rattenbestrijdingscampagnes om de
populatie van deze zich snel voortplantende dieren in te dijken. Deze campagnes, die in elke
straat van de gemeente plaatsvinden, vormen
geen gevaar voor mensen en huisdieren. Ze worden op touw gezet in samenspraak met het bedrijf Vivaqua dat het rioleringsnet beheert en een
privéfirma ingehuurd door de gemeente. Dit jaar

verlenen ook de Jetse Haard, de beheerders van
grote flatgebouwen en sommige buurgemeenten
hun medewerking aan de operatie. Zo vermijden we
dat de ratten iets verderop hun toevlucht nemen.

Beter voorkomen…
De beste manier om ratten te bestrijden blijft
preventie. U kan bijvoorbeeld een rooster plaatsen voor de openingen waarlangs ratten hun weg
naar binnen vinden (vloerafvoer, kelderraam, bezoekersruimte, verluchtingsgat,…). Bewaar voedsel ook in afgesloten dozen en let op de netheid
binnenshuis. Hetzelfde geldt uiteraard voor de
omgeving van uw woning: een iets te weelderige
struik of een tuin vol afval zijn gedroomde schuilplaatsen voor ratten. Ook afval in de straat, voedsel bedoeld voor zwerfkatten of vuilniszakken die
te lang op het voetpad blijven rondslingeren, het
trekt allemaal ratten aan.

Wie de openbare ruimte proper houdt en de regels betreffende de openbare reinheid respecteert, werkt actief mee aan de strijd tegen de
toename van de populatie van ratten en andere
schadelijke dieren.

Ombudsmannen Openbare Reinheid
Tel: 02.423.13.17

Dieren in de kijker

Dieren voeren in de openbare ruimte

K

atten, duiven, vossen,…, net als in de
meeste Belgische gemeenten is het ook
in Jette verboden om rondzwervende en
wilde dieren te voeren. Deze reglementering mag
dan in de ogen van sommige mensen streng lijken, ze is bedoeld om de verspreiding van schadelijke dieren tegen te gaan en bepaalde soorten
te beschermen.

Zwerfdieren
Van zodra ze te talrijk
worden en in slechte gezondheid verkeren, kunnen zwerfkatten, duiven
en zelfs vossen ziekten
veroorzaken. Bovendien
brengen ze geregeld
schade toe aan de openbare ruimte: gescheurde
vuilniszakken, bevuilde muren en vensterbanken,
enz. De reden waarom de gemeente Jette een
sterilisatieplan voor katten heeft, is om de kattenpopulatie in te dijken en het aantal achtergelaten
katten terug te dringen. Als u in uw buurt een
zwerfkat ziet die niet gesteriliseerd is, kan u dat
laten weten aan vzw Chats Libres (02.736.80.58).
Kleine tip: zwerfkatten die gesteriliseerd zijn, heb-

ben een inkeping in de vorm van een driehoek in
hun oor.
Als u de zwerfkatten wil voederen op een wettelijke manier, moet u een accreditatie aanvragen
bij de gemeente (02.422.31.03 - cmeeus@jette.irisnet.be)

Huisdieren
Om dezelfde redenen van hygiëne en veiligheid,
zijn ook de eigenaars van huisdieren geacht zich
te houden aan bepaalde verplichtingen wat betreft hun gezelschapsdier. Zo moet elke hond geïdentificeerd
en
geregistreerd
zijn.
Hondeneigenaars zijn ook verplicht om gebruik
te maken van hondentoiletten bij het uitlaten van
hun hond. Ze moeten hun hond ook aan de lijn
houden en hondenpoep op de openbare weg opruimen. Ook voor eigenaars van katten gelden er
bepaalde verplichtingen. Sinds 1 september 2014
mogen katten niet langer verkocht of weggegeven worden zonder dat ze gesteriliseerd en geïdentificeerd zijn. Elk land heeft zijn specifieke
reglementering wat betreft huisdieren. Als u dus
op reis vertrekt met uw huisdier, doet u er goed
aan u te laten inlichten over de geldende regels
wat betreft vaccinatie, attesten, quarantaine,…

Dierenwelzijn
De bedoeling van al deze reglementering is op de
eerste plaats het welzijn van de dieren te garanderen, door ervoor te zorgen dat ze zich in de
meest optimale condities kunnen voortplanten en
gezond blijven. Als u in uw buurt toch een dier in
nood zou aantreffen, kan u contact opnemen met
volgende organisaties:
• Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren:
02.521.28.50
• Dienst Dierenwelzijn Leefmilieu Brussel (mishandelde of verwaarloosde huisdieren):
02.775.75.75
Initiatieven van de Schepen van Openbare Reinheid Geoffrey Lepers

Proxy Chimik in Jette
Kalender maart 2015
• Kardinaal Mercierplein (politiecommissariaat), van 17u tot 17.45u – 9 maart 2015
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), om de 2 maanden, van 14u tot 14.45u – 14 maart 2015
• Woestelaan (Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk), van 18u tot 18.45u – 23 maart 2015

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

Leefomgeving
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Gouden Bezem 2015
Oproep tot algemene mobilisatie
Op 9 mei organiseert de gemeente Jette voor de 9de keer de grote Grote Bezem Actie.
Vorig jaar namen 230 Jettenaren eraan deel en ging de groep ‘Florair-Verschelden’,
met zomaar eventjes 49 deelnemers, aan de haal met de Gouden Bezem!

V

orm je samen met enkele buren een gemotiveerd team of ben je actief in een
vereniging of school? Wil je deelnemen
aan een leuke actie en zo meehelpen aan de verbetering van de leefomgeving van je wijk? Schrijf
je dan nu in en probeer samen met je ploeg de
prijs van de Gouden Bezem in de wacht te slepen.
Het principe? Tijdens deze grote netheidsactie
slaan wijkcomités, de eco-ambassadeurs, de
straatvegers en de buurtbewoners de handen in
elkaar om hun wijk een grondige beurt te geven.
Dit evenement vormt tevens de ideale gelegenheid om je leefomgeving op te fleuren en kennis
te maken met de straatvegers die elke dag het
beste van zichzelf geven om de wijk waarin je
woont proper te houden.
Zin om dit jaar met een groepje mee te doen?
Neem dan zo vlug mogelijk contact op met je ecoraadgeefster. Zij zal u precies uitleggen hoe de
actie verloopt en zorgen voor een ontmoetingspunt bij jou in de buurt. Hou de datum alvast vrij!

Gouden Bezem Actie 2015
Zaterdag 9 mei, van 9.30u tot 11.30u
Een initiatief van Schepen van Openbare Reinheid
Geoffrey Lepers en Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere

Meer info :
Eco-raadgeefster – Coralie Meeus
cmeeus@jette.irisnet.be
02.422.31.03

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

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

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’).

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

Werf Leefmilieu Brussel

Dieleghemsesteenweg en Wemmelsesteenweg

Heraanleg Koning Boudewijnpark

Telenet

Leefmilieu Brussel ging in september van start
met de heraanleg van het Koning Boudewijnpark.

Eind maart, begin april zal de installatie van netwerkkabels op het kruispunt van de Dieleghemse-

steenweg en de Wemmelsesteenweg, een tijdelijk
parkeerverbod met zich meebrengen.

G. Gilsonstraat, Duysburghstraat,
H. Van Eepoelstraat en E. Toussaintstraat
Mobistar
In de loop van de maanden maart en april zal Mobistar bekabelingwerken uitvoeren in de G. Gilsonstraat, de Duysburghstraat, de H. Van
Eepoelstraat en de E. Toussaintstraat. Er zal een
tijdelijk parkeerverbod gelden in de G. Gilsonstraat tussen Clos ’t Hof Ten Berg en de G. de
Greefstraat, alsook in de E. Toussaintstraat en de
H. Van Eepoelstraat.
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Bike Experience
Met de fiets naar het werk
Elke lente is Bike Experience van de partij. Het doel? Meer Brusselaars op de fiets krijgen!

V

an 27 april tot 8 mei 2015 vindt de
nieuwe editie van Bike Experience plaats.
Deze actie zorgt er jaarlijks voor dat
meer Brusselaars met de fiets naar het werk
gaan. Wil je graag vlot leren fietsen in het Brussels verkeer? Kan je al fietsen? Doe dan mee als
Biker! Fiets je elke dag en voel je je als fietser in
Brussel als een vis in het water? Help dan een beginner in het zadel en doe mee als Coach!

Opleiding
De 'Bikers' gaan de uitdaging aan om twee
weken met de fiets naar het werk te trekken, waarbij ze de eerste drie dagen begeleid worden door
een ervaren fietser. De fietsers gooien zich niet zomaar in dit avontuur. Ze krijgen een opleiding op
voorhand (theorie én praktijk), de befaamde Gids
van de Biker en een gratis leenfiets. De Coaches
krijgen ook een specifieke opleiding om een beginnend fietser te begeleiden in het verkeer.
Al wie naar het werk willen leren fietsen
springt in het zadel tijdens de Bike Experience.
Voor de eerste drie dagen krijgen de nieuwe fiet-

sers een coach die hen begeleidt op het woonwerktraject, met advies op maat. Bike Experience
stelt Biker-Coachkoppels samen en biedt vorming
op maat voor beide.

Info en inschrijvingen:
www.bikeexperience.be
Sinds 21 februari voor de coaches en vanaf
21 maart voor de fietsers

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.

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 over-

zicht 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 gewenste 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

Duurzame ontwikkeling
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Fais le Jezelf
Vormingen duurzame ontwikkeling
Le Rayon Vert en de gemeente Jette nodigen je uit op 4 vormingen ‘Fais le Jezelf’ om op een
gezondere, duurzamere en zuiniger manier door het leven te gaan.

D

eze vormingen van zijn er voor jong en
oud met uiteenlopende achtergronden.
Ze hebben betrekking op verschillende
aspecten van het dagelijkse leven. Verschillende
verenigingen nemen deel aan dit avontuur dat kadert in het actieplan Agenda 21: het Repair Café,
het Energiehuis, Rouf en Les Ateliers de Gen’.
Reserveren is verplicht.

1 maart 2015, van 10 tot 13u
Maak je eigen boodschappentas met
vzw Rouf CEJ – vrije bijdrage
Elke zondagmorgen verwelkomt Le Rayon Vert
de Jetse biomarkt. Als je op 1 maart naar de
markt komt met twee oude T-shirts, maken leden
van vzw Rouf er een originele, duurzame en herbruikbare boodschappentas van.

22 maart 2015, van 15 tot 18u
Workshop naaien met het Repair Café
– vrije bijdrag
Creëren en recycleren was nog nooit zo eenvoudig! De naaisters van het Repair Café zijn daar het
levende bewijs van. Ze helpen je graag verder, on-

geacht je niveau. Terwijl de beginnelingen spinnen, stikken of stoppen, kunnen de gevorderden
een kleed ontwerpen of een kussensloop maken
met behulp van twee T-shirts.

19 april 2015, van 16 tot 18u
Je energieverbruik verminderen met
het Energiehuis – gratis
Je ecologische voetafdruk verminderen en je
energiefactuur naar beneden halen, het is best
haalbaar. Het Energiehuis organiseert een interactieve infosessie, gevolgd door een praktische
workshop waar we samen ontdekken welke ingrepen we kunnen uitvoeren in ons huis om energie
te besparen. Alles wat je bijleert kan je in de praktijk brengen door het ecologische imago van Le
Rayon Vert nog meer in de verf te zetten.

En ook nog:
31 mei 2015 van 16 tot 18.30
Vervaardiging natuurlijke producten met ‘Les
Ateliers de Gen’ – 15 ¤
14 juni van 12 tot 18u
Maak je eigen kaas – 5 ¤

Reserveren verplicht:
lerayonvert@skynet.be of 02.420.21.26
Met de steun van de Schepen van Duurzame ontwikkeling Christine Gallez

Week zonder pesticiden 2015
Pesticiden zijn niet zonder risico!

N

ogal wat gezinnen gebruiken geregeld
pesticiden, insecticiden en kunstmest
zonder op de hoogte te zijn van de risico’s die eraan verbonden zijn. Ondoordacht en
ongepast gebruik van deze producten kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid, de dieren en het
milieu.
In de meeste gevallen bestaan er natuurlijke
methoden die een alternatief bieden dat zeker
even efficiënt is als pesticiden. Ziehier enkele
ideetjes…

houten recipiënt (vermijd metalen recipiënten).
Dek het recipiënt af en plaats het in de schaduw.
Laat het mengsel weken in 1 liter water, op 18°C
gedurende 10 tot 15 dagen of op 30° gedurende
7 dagen. Het mengsel is klaar als het niet langer
belletjes produceert bij het schudden. Opgelet, de
geproduceerde geur is heel sterk. Nadat het
mengsel gefilterd is kan je het bewaren in flessen,
en dat op een koele en donkere plaats. Leng het
mengsel aan (110 ml gier in 2 liter water) voor je
er je planten mee benevelt.

Brandnetelgier: natuurlijke kunstmest
en insecticide

Efficiënte planten

Brandnetelgier is een aftreksel van brandnetels en is rijk aan stikstof. Het stimuleert de groei
van planten en maakt ze meer bestand tegen
ziektes en parasieten. Het is ook zeer efficiënt
tegen bladluizen en mijten. Het recept voor
brandnetelgier is eenvoudig: hak 100 gr grote
brandnetels zonder granen grof in een plastic of

Sommige planten hebben bepaalde eigenschappen waar je gebruik kan van maken in je
tuin of moestuin. Wist je bijvoorbeeld dat basilicum witte vliegen op afstand houdt en dat OostIndische kers bladluizen aantrekt? Nog een
nuttige tip: de goudsbloem (calendula) houdt parasieten weg bij tomaten en wormkruid verjaagt
mieren.

Een brochure met interessante weetjes
Zin om meer recepten te ontdekken en extra
advies te krijgen? Naar aanleiding van de Week
zonder pesticiden geeft de gemeente Jette een
kleine brochure uit met tips en trucjes over het
onderwerp. Ze zal verkrijgbaar zijn vanaf 23
maart en is te bestellen bij de cel Duurzame ontwikkeling: cmeeus@jette.irisnet.be of 02.422.31.03.

Waar kan je terecht met oude
chemische producten?
Chemische tuinproducten bevatten gevaarlijke
stoffen en vragen dus een speciale behandeling. Je kan ermee terecht bij de Proxy Chimikophaalplaatsen die georganiseerd worden
door Net Brussel (zie pagina 14) of bij de gemeentelijke dienst Beplantingen (Laarbeeklaan 120) op dinsdag, donderdag en zaterdag,
van 9 tot 12u.
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Jette, een bruisende gemeente

4 april 2015

Grote paaseierenjacht in het Garcetpark

H

et is ondertussen een traditie geworden
in Jette tijdens de paasvakantie: kinderen die zich vooraf hebben ingeschreven
gaan in het Garcetpark op paaseierenjacht. Dit
jaar vindt de oogst van lekkere chocolade-eieren
plaats op zaterdag 4 april om 10.30u.
Alle kinderen tussen 3 en 12 jaar vergezeld van
hun ouders zijn welkom. Het park zal bezaaid liggen met tennisballen die de kinderen kunnen inwisselen voor chocolade-eieren. Net als vorige
jaren voorziet de vzw Promotie van Jette ook allerlei randanimatie (springkastelen, jongleurs,
schminkstand).
Grote paaseierenjacht
Zaterdag 4 april 2015, van 10.30u tot 12u (toegang tot 11.45u)
Garcetpark (ingang Kardinaal Mercierplein)
Inschrijven verplicht voor 25.03.2015 via
www.jette.be (vanaf 4 maart)
Een organisatie van de vzw Promotie van Jette, voorgezeten door
Eric Demarbaix, met de steun van de Schepen van Economisch
leven en Animatie Bernard Lacroix

1 april: buitenspeeldag! En nee, het is geen grap!

K

nikkeren, touwtjespringen, bikkelen, tikkertje, steltenlopen, hinkelen, krijttekeningen maken,... Nostalgie alom! Samen
met jullie willen we de ‘vergeten’ spelen weer
nieuw leven inblazen!
Daarom nodigen we iedereen, jong en oud, uit
op 1 april om te komen spelen op de buitenspeeldag! Van 13u tot 17u kunnen jullie terecht op het
Kardinaal Mercierplein. Daar kunnen jullie naast
spelen ook stempels verzamelen. Met een volle
stempelkaart krijg je nog een vieruurtje!
Brede school de Verrekijker en Brede school Essegem (Bres) wensen jullie alvast veel speelplezier!
Prijs: Gratis
Locatie: Kardinaal Mercierplein, Jette
Wanneer: 1 april van 13u tot 17u
Doelgroep: iedereen die graag speelt
Organisatie en meer informatie:
Bres: Anja Desmedt: Leopold 1-straat 329, 1090
Jette, 02.427.80.39, adesmedt@jette.irisnet.be
Brede school De Verrekijker:
Betty Eggermont:
bettyeggermont@sint-goedele.be
490.422.662

Cultuur
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Klassiek in de Abdij
Virtuoze en verleidelijke muziek

H

et succesvolle seizoen van Klassiek in de
Abdij loopt stilaan op z’n einde. Met
Revue Blanche, Jan Michiels en The
Monnaie Wind Quintet & Veronika Iltchenko staan
er nog mooie optredens op het programma, met
muziekstijlen die even verscheiden als verleidelijk
zijn. Snel reserveren is de boodschap, want de
plaatsen voor deze klassieke concerten zijn beperkt.

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 geraffineerde 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
Jan Michiels / © Michael Seum

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
demonische fuga die op zijn beurt uitklinkt in de
glimlachende extase van een Mozartiaans menuet.

7 juni 2015 – The Monnaie Wind Quintet
& Veronika Iltchenko
Sprankelende blazers, elegante pianoklanken
De pianiste Veronika Iltchenko bundelt haar temperament en oog voor detail met de blazers van
het Monnaie Wind Quintet, allen eerste solisten in
het Symfonieorkest van de Munt. Carlos Bruneelfluit, Luk Nielandt-hobo, Yvo Lybeert-klarinet,
Jean-Noël Melleret-hoorn en Dirk Noyen-fagot,
delen eenzelfde passie voor hun instrumenten en
ervaren een intens plezier bij het samenspelen,
dat ze graag willen delen met het publiek.
Nu eens solo, dan weer als kwintet of sextet spelen zij een programma waar pit in zit: een frisse
en energieke selectie uit het Frans-georiënteerde
repertoire, met composities van onder meer
Claude Debussy, Francis Poulenc, Darius Milhaud,
Jean René Françaix en Vincent d’Indy. Virtuoze
muziek die elk publiek zal bekoren.

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 is een initiatief van de Schepenen van Cultuur
Brigitte Gooris en Paul Leroy

Klassiek in de Abdij
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
7.06.2015 – The Monnaie Wind Quintet
& Veronika Iltchenko
• 11u – Nog tickets beschikbaar
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Jetse Academie Muziek – Woord – Dans

© Kang Korasak'

Net als februari wordt ook
maart een drukke maand
voor de leerlingen van de
Jetse academie. En ook nu
weer zijn de activiteiten
grotendeels geconcentreerd in één week, met
name de laatste week van
de maand.
Een overzicht:

Leerlingenuitvoering Woord:
‘Onder de toren’
Maar goed dat de leerlingen woord van de
Jetse academie er tijdens hun lessen op getraind
worden om hun publiek verstaanbaar, expressief
en overtuigend toe te spreken. Op 27 maart moeten ze immers de grote zaal Excelsior te baas
kunnen. Sinds hun optreden tijdens de poëzieweek in de Jetse bibliotheek, weten we dat er
heel wat creatief en humoristisch talent in deze
klassen schuilt. Voor deze voorstelling lieten de
leerkrachten en leerlingen zich inspireren door
de geschiedenis die de zaal Excelsior ademt.
 Vrijdag 27 maart 2015 om 19u

Klasconcert Viool
 Woensdag 4 maart 2015 om 18u

GC De Zeyp
Van Overbekelaan 164
1083 Ganshoren

Zaal Excelsior
Sint-Pieterskerkstraat 8

Jong musiceert!
‘Ik vlieg!’ is het thema van het grote jaarlijkse
optreden van de initiatieklassen van de academie.
Kinderen vanaf de derde kleuterklas kunnen aan
de Jetse academie terecht voor wekelijkse lessen
creatief musiceren. Wie dat wil kan daarbij ook al
starten met het bespelen van een instrument. In
de Gemeentelijke Basisschool Poelbos, het SintPieterscollege en de Heilig-Hartschool kunnen
kinderen deze lessen van de academie onmiddellijk na schooltijd volgen. Wees maar zeker dat al
die jonge muzikantjes heel wat in hun mars hebben. Ze laten van zich horen op zondagochtend
(opgelet zomeruur!) 29 maart. Om het thema ‘Ik
vlieg!’ extra in de verf te zetten, krijgen ze hulp
van de woordklassen van de academie.
 Zondag 29 maart 2015 om 11u

Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10

Academix
 Zondag 29 maart 2015 om 15u

Flagey
Flageyplein 18
1050 Brussel
Inlichtingen:
Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
Wilgstraat 1
02.426.72.94
secretariaat@jetseacademie.be
www.jetseacademie.be

Klasconcert Blokfluit
 Dinsdag 31 maart 2015 om 19u

Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14

Jette, een bruisende gemeente

24 maart 2015
Lezing Nick Trachet
Over ettekeis en boerkozen
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Lezen voor de straat:
vrijwilligers gezocht

In het kader van de Nacht van de Geschiedenis geeft culinair
journalist Nick Trachet op 24 maart een lezing ‘Over ettekeis
en boerkozen’ in de Nederlandstalige bibliotheek van Jette.

B

ent u ook nieuwsgierig naar het verhaal
achter de landbouw in onze hoofdstad?
Dan moet u op 24 maart zeker afzakken
naar de Nederlandstalige bibliotheek van Jette.
Nick Trachet, bekend om zijn aantrekkelijke columns over eten en voedingsproducten in Brussel
Deze Week, neemt er een duik in de geschiedenis
van de Brusselse landbouw. Hij kijkt terug naar de
tijd van de boerkozen, de Brusselse boeren die
een beetje van alles teelden en hun waar op de
markt verkochten op hun eigen typische wijze.
En welke producten werden er allemaal in die
tijd en nu geteeld? Trachet, bioloog van opleiding,
kijkt, vergelijkt, voelt en ruikt. Hij gaat op zoek
naar het verhaal achter de ettekeis (Brusselse
kaas) en talrijke andere typische streekproducten.

Lezing Nick Trachet ‘Over ettekeis en boerkozen’
24 maart 2015 om 20u
Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis toegang (graag vooraf inschrijven via
jette@bibliotheek.be of 02.427.76.07)
Deze lezing is een samenwerking tussen Davidsfonds Jette en
de Nederlandstalige bibliotheek van Jette.

Tijdens het weekend van het Artiestenparcours in Jette op 25 en 26 april 2015 lanceren
de Franstalige en Nederlandstalige bibliotheek
van Jette de ludieke literaire actie “Lezen voor
de straat – Lire la rue.”
Bedoeling is om toevallige voorbijgangers tijdens dat weekend op een aantal vaste plekken
op straat een kort verhaal als cadeautje aan te
bieden.
De bib is dan ook op zoek naar vrijwilligers om
een kortverhaal of 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

Jubilarissen of Eeuweling?

Dat wordt gevierd!

Hebt u de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of overschreden? Viert u binnenkort uw 50, 55, 60, 65, 70 jaar (of meer) huwelijk? Als u dat
wenst, kan het gemeentebestuur u helpen om van dit feest iets bijzonders te maken, door u tijdens een viering in de bloemetjes te zetten.
Het volstaat om uw aanvraag zes weken voor de datum van uw huwelijksverjaardag (drie maanden in het geval van een honderdste verjaardag)
in te dienen bij de Ambtenaar van de burgerlijke stand (02.423.12.05) of bij de gemeentedienst burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100 in
1090 Jette – tel.: 02.423.12.71).

Diamanten
bruiloft
Mr. en Mevr. Laurent-Garcet

Honderdjarige
Mevr. Renée Dupont
Mevr. Yvonne De Raeve
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14 tot 29 maart 2015

Expo Jean De Becker

V

an 14 tot 29 maart 2015 kan u in de Abdij
van Dielegem het werk ontdekken van
Jean De Becker. Deze doorwinterde kunstenaar maakt prachtige abstracte werken, waarbij zijn liefde voor kleur eraf spat.
Van jongs af was Jean De Becker voorbestemd
om aan de slag te gaan met zijn creativiteit. Als
jongeling werkte hij in een drukkerij waar grote
kunstenaars over de vloer kwamen voor hun affiches en uitnodigingen, zoals Magritte, Delvaux,
Somville, Slabbinck, Landuyt,… Gefascineerd door
hun werk, volgt hij tekenlessen aan de Academie
van Schone Kunsten in Molenbeek. Door zijn talent en passie blijft hij jarenlang evolueren qua
stijl en kleurgebruik. De werken die u in de Abdij
van Dielegem kan bewonderen, roepen een ly-

risch abstracte wereld op, die zowel dromerig als
meeslepend is. De toeschouwer kan de beelden
invullen, op basis van zijn eigen beleving, gevoel
en gemoedstoestand. Op deze manier overstijgen

zijn schilderijen het concept kunstwerk en worden
ze een beleving.
Doorheen zijn carrière stelde Jean De Becker
reeds tentoon met grote namen zoals Paul Delvaux, Roger Somville of Paul Mara. Zijn internationale tentoonstellingen brachten hem langs
ondermeer Stockholm, Kopenhagen en Parijs. Nu
kan u de werken van deze gepassioneerde schilder dus bewonderen in Jette.

Expo Jean De Becker
Schilderijen
14 tot 29 maart 2015
Vernissage 13 maart 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

“

DE LYRISCH ABSTRACTE WERKEN VAN
JEAN DE BECKER VORMEN EEN WARE
BELEVING VOOR DE TOESCHOUWER

”

Een initiatief van Schepen van Franstalige Cultuur Paul Leroy

4 april 2015

Jam’In Jette Indoor

O

p 4 april 2015 vindt de 10de editie van
Jam’In Jette Indoor plaats in het Jetse
Centre Culturel. Een mijlpaal voor dit gezellige festival dat garant staat voor wereldmuziek, democratisch geprijsde drankjes en een
lekkere keuken die voor de gelegenheid een speciaal menu zal samenstellen. Op de twee podia
zullen zes groepen elkaar aflossen om de nacht
in vuur en vlam te zetten.

Black Flower

Black Flower - Ethio Jazz
Fris spektakel, exotische geluiden en sensuele
melodieën met een vleugje melancholie… Deze
vijf jazzmuzikanten delen een ware passie voor
Ethiopische muziek.
 23.30u – 00.45u

Diab Quintet - Jazz-World
Akoestische groep van vele stijlen: klassiek, jazz,
wereldmuziek, improvisatie,... Ze brengen een geluid dat doorweven is met betoverende melodieën en meeslepende ritmes.
 22h45 – 23h30
Mocambo - Hip-hop/Afro-beat/Brazilië
Een mix van Frans-Portugese hiphop en Braziliaanse muziek, afrobeat, jazz en funk met als resultaat eerlijke, meeslepende en organische
muziek.
 21.45u – 22.45u
Congolese roots - Reggae/Frans chanson
Belgische groep. De muziek is onvervalste reggae
waarbij accordeon, gitaar en poëtische teksten de
originaliteit van de groep vormen.
 21u – 21.45u
Pedro Kouyaté - Mali
Deze virtuoos van de kamélé n’goni, met zijn hese
stem, laat zijn innerlijke harmonieën, zijn dissonanties, zijn vreugde en zijn geloof de vrije loop.
Zijn sjamanisme wordt gesublimeerd door zijn
groep Mandinka Transe Acoustique.
 20u – 21u
Arnaldo Prete - Brazilië/Italië
Zijn muziek is een ode aan de culturele diversiteit
en bevat zowel Italiaanse folk, Braziliaanse jazz,

“

JAM’IN JETTE INDOOR, EEN MUZIKALE
TRIP ALS GEEN ANDERE, KLEURRIJK,
GEËNGAGEERD EN ONGEDWONGEN!

”

Congolese rumba, West-Afrikaanse ritmes als
samba-invloeden. Hij vertelt zijn levensverhalen
in het Spaans, Italiaans en Portugees. Zijn kwartet is een ware muzikale reis rond de wereld.
 19.15u – 20u
Meer info:
jaminjette@gmail.com
www.asblkwa.be - 0474.73.46.77
Jam’In Jette Indoor
Zaterdag 4 april 2015
Van 18u tot 01u
Centre Armillaire
De Smet de Naeyerlaan 145
Toegang: 8 ¤
Een organisatie van vzw Kwa !, met de steun van het Centre Culturel de Jette en de Schepen van Franstalige cultuur Paul Leroy

Cultuur
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PLOEF ! … helpt het voorjaar ontwaken
 8/03 : Italo-PikniK

 13/03 om 20u15 :

16u: docuventura stelt voor: ‘Mamma Irma’ 2014, Remo Perrotti, 50 min.
‘Mamma Irma’ is een indrukwekkende documentaire van Remo Perrotti over de Italiaanse migratie. De film maakt momenteel straffe furore in
Vlaanderen met uitverkochte zalen. Perrotti
groeide op in de Limburgse mijnstreek en vertelt
op grandioos ontroerende manier het verhaal van
de generatie van zijn ouders. De film zal voor het
eerst vertoond worden met Franse ondertiteling.
Het wordt een vertoning in aanwezigheid van de
regisseur en leden van de cast met melancholische liederen van Vincenzo Petrelli, live en als opwarmer, voorafgaand aan de film.

‘Cinéventura, tussen flatscreen en buurtcinema’:
Het Rode Korenveld (Le Sorgho Rouge) – 1987,
Zhang Yimou, 91 min., Chinees gesproken (Mandarijns) met Franse ondertiteling
China, de jaren dertig van de twintigste eeuw.
Een oude lepralijder die een afgelegen wijngaard
beheert, overlijdt. Jiu’er, de vrouw die door de lepralijder is gekocht en haar minnaar, nemen de
wijnhandel over. Zij zetten een geïdealiseerde
quasi-matriarchale gemeenschap op. Dan dringen Japanse soldaten het gebied binnen. Ze willen de druivenvelden platgooien om plaats te
maken voor een weg. Dit pikken de lokale bewoners niet en ze komen in opstand.
‘Het Rode Korenveld’ was de debuutfilm van
zowel de regisseur als de beeldschone actrice Gong
Li. De film won een Gouden Beer op het filmfestival
van Berlijn. De manier waarop het korenveld in het
scenario verweven zit, de draagstoelscène met de
bruid en de mannenkoren die hun leven uit volle
borst bezingen, tillen de film op naar een overdonderend episch en visueel niveau.
Toegangsprijs: 5/4 ¤ – drankje inbegrepen

©ZuPP

18u: ‘Des charges déraisonnables’
Theaterperformance van Silvia Guerra, try-out.
Silvia Guerra is een dame met een aparte geschiedenis. Als kleindochter van een Italiaanse mijnwerker
die in Marcinelle kwam werken maar het hier (met
een perfect gevoel voor timing!) voor bekeken hield
en terugkeerde, ziet ze zich anno 2013 geconfronteerd met de nieuwe Europese richtlijnen voor Europeanen die in een andere lidstaat verblijven en hun
‘toegevoegde waarde’ niet kunnen bewijzen. Ze
wordt België uitgewezen maar ze gaat in het verweer
met de enige wapens die ze heeft: haar accordeon
en haar artistiek oog op de situatie. In 2013 animeert
ze de Brusselse Begijnhofkerk die bezet wordt door
Afghaanse asielaanvragers met het programma ‘Ritalia mon amour’. Momenteel werkt ze verder op dezelfde thematiek. Ze haalt er haar ex-man bij die als
uitgewezen Roma hetzelfde lot onderging en ook hun
zoontje die om één of andere duistere reden Belgische ijsjes verkiest boven authentieke gelato's.
Silvia brengt haar getuigenistheater op gevatte
en grappige wijze en met een warm politiek eerbetoon aan haar familie.

 15/03 : No PikniK but...
Geen PikniK wegens maandelijks rendez-vous
Zebrapad. Van 14 tot 18 uur is er echter mogelijkheid tot het spelen van gezelschapsspelen in onze
kleinere lokalen.

 22/03 : PikniK Gypsy
10u30: Embodied Consciousness
Atelier door Susanne Bentley, hedendaagse
danser, performance-artieste, lesgeefster, choreografe en coach. Een atelier dat onze relatie met
ons lichaam onderzoekt en deze ook via allerlei
oefeningen wil verbeteren. Comfortabele kledij
noodzakelijk.
16u: Concert Djurdjevak
Djurdjevak staat voor vier mannen uit de
Vlaamse Ardennen die zichzelf met een wonderlijk
medicijn weten los te wrikken uit de zompige
Vlaamse klei. Ook al woon je in Brussel en beschouw
je jezelf als een frivool stadsmens, vergis je niet van
therapie en wees erbij! Djurdevak is namelijk geen
Servisch voor kettingzaag. Het betekent ook niet
‘persoon die louter door zijn stem vrouwenhoofden
op hol brengt’. Het betekent gewoon ‘meiklokje’...

Deze gezonde jongens dompelen ons met
losse polsen onder in een stevige saus van zigeunermuziek van het bovenste schap en genezen
ons voor lange tijd van veel moderne ziekten. De
namen van deze zoetgevooisde vaganten zijn:
Dirk Ongena (gitaar, zang), Walter Janssens
(contrabas, zang), Rik Verstrepen (viool, zang),
Peter Van Assche (accordeon, zang).
Toegangsprijs voor beide programma’s:
vrije bijdrage

 28/03 om 10h : Tao-spel
Het Tao-spel is een spel dat gebaseerd is op collectieve intelligentie. De spelers helpen elkaar vooruit met het verzetten van reële levensbakens vanuit
eigen ervaringen, observaties opgedaan tijdens het
spel en gevoed door filosofisch gedachtegoed.
Opgelet: dit spel wordt door maximum zes spelers gespeeld. Het duurt 4 tot 6 uur en om praktische redenen is de voertaal Frans.
Deelnemers worden gevraagd iets mee te brengen voor een maaltijd in ‘Spaanse Herberg’-stijl.
Toegangsprijs: vrije bijdrage vanaf 10 ¤.
Reserveren verplicht via 02.476.98.07 of
ploefplus@gmail.com

 29/03 : PikniK Jazz
14u: eerste maandelijks percussie-atelier
Een atelier van ca. 1 uur, toegankelijk en gratis
voor iedereen. Je maakt er kennis met de wondere wereld van de Afro-Peruviaanse ritmes als
de Lando, Festejo Ritmo, Son de Diablos,… Het instrument is de cajon. Dit atelier wordt maandelijks hernomen. Het is de ambitie om na verloop
van tijd te komen tot polyritmie: ritmes die zich
vermengen of in gesprek gaan met elkaar. Alle niveaus zijn welkom. Geen ervaring noodzakelijk.
16u: concert jazz A. Furnelle – P. Hertmans
Alexandre Furnelle (contrabas) en Peter Hertmans (gitaar) delen de liefde voor jazz waarin
mooie melodieën ondersteund worden door een
geraffineerde harmonie. In hun repertoire flankeren eigen composities die van emblematische
jazzmensen zoals Keith Jarret, Charlie Haden, Pat
Metheny,... Hun langdurige samenwerking heeft
het mogelijk gemaakt om een diepmenselijke muzikale medeplichtigheid te ontwikkelen.
Hun cd ‘Sous les Grands Arbres’ kreeg enkele
uitstekende kritieken, wordt vaak geprogrammeerd in verschillende radioprogramma’s en is
verkozen tot beste jazz-cd van 2013 in het programma ‘Django’ op Klara.

Ploef !
Plus On Est de Fous…
Toegangsprijs voor beide programma’s:
vrije bijdrage
©Hendrik Braem

Bonaventurestraat 100 – 1090 Jette
02.476.98.07 – ploefplus@gmail.com
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Rayon Vert
Muziek, gezelschapspelen of een muziekquiz.
U beleeft het allemaal in Le Rayon Vert!
Kennismakingsavond

Concert

Animatie

Duurzame voeding

Karim Baggili - Arabic Band
Quatuor

Art en famille

27 maart 2015 om 20u

U zingt, danst, speelt een muziekinstrument
samen met uw kinderen, kleinkinderen, neven,
nichten of oom of tante? Bent u bezeten van muziek, plastische kunsten of fotografie? Kom dan
de talenten van uw artistieke familie delen met
het publiek! De bedoeling van dit initiatief is de
zorgen opzij te zetten en plezier te maken. Voor
7 euro (na reservering) kan u zich in de loop van
de avond ook tegoed doen aan een drankje en
een heerlijke tajine.

7 maart 2015 om 20u
Le Rayon Vert organiseert een avond in drie
luiken rond duurzame voeding:
- Kennismaking met SAGAL (Solidaire AankoopGroep voor Artisanale Landbouw) – afdeling Laken. Deze groep burgers werkt samen
met boeren om rechtstreeks, op regelmatige
basis en op lange termijn kwaliteitsvolle seizoensproducten af te nemen.
- Vertoning van ‘Je mange donc je suis’, een
productie van 11.11.11. In deze documentaire
toont Vincent Bruno de dringende noodzaak
aan van een solidaire, duurzame en democratische maatschappij.

Karim Baggili is een Belgische componist van
Jordaans-Joegoslavische oorspong, geboren
in 1976. Hij speelt elektrische gitaar sinds zijn
zestiende. Op 20-jarige leeftijd probeert hij de
verschillende technieken van de flamencogitaar onder de knie te krijgen en schaft hij zich
in Jordanië een Arabische luit aan. Na ‘Douar’,
‘Cuatro con Cuatro’ en ‘Lea & Kash’, stelt
Karim zijn nieuwe album ‘Kali City’ voor. De flamencogitaar, de oud (arabisch luit), de sfeer
van verre landen, beeldrijke muziek… Kortom,
wereldmuziek zoals we die graag hebben.

28 maart 2015 om 19h

Toegang: 4 ¤ volwassenen/2 ¤ kinderen
- Na afloop van de filmvertoning zal Thierry
Kesteloot, onderzoeker bij Oxfam Solidariteit,
een debat animeren rond de verschillende manieren waarop we via concrete acties ons het
voedselsysteem opnieuw kunnen toe-eigenen.
Een lokale boer komt getuigen.
Gratis

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

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

Gym Seniors Jette wordt alsmaar groter!
Ontdek de nieuwe cursus aquagym

B

ent u een waterrat en wilt u uw conditie
onderhouden in een dynamische en aangename omgeving? Gym Seniors Jette
lanceert een nieuwe cursus aquagym in groep
voor senioren.
Aquagym is een sport die de ideale combinatie
vormt tussen lichaamsbeweging en ontspanning.
De lessen van Gym Seniors Jette vinden plaats
elke woensdag van 17 tot 18 uur in het zwembad
van het Sint-Pieterscollege van Jette, behalve tijdens schoolvakanties. Zegt het u iets? Kom dan
gerust eens langs, de eerste les is gratis!

Inlichtingen en inschrijvingen (van 17 tot 20u):
0478.66.85.58 of 0473.63.37.25
Cursus aquagym
Gym Seniors Jette
Elke woensdag van 17 tot 18u
Sint-Pieterscollege van Jette
de Smet de Naeyerlaan 229
Prijs: 60 ¤/trimester (voor 1 les per week)

Cultuur

GC Essegem Jette
Varia

Muziek

Lentequiz #13

[ãm’bRas] CD-voorstelling
Sens Unique

Vrijdag 22 maart om 19.30u (deuren
19.30u)
Ben je een doorwinterde quizliefhebber en wil
je je graag een weg naar de top quizzen? Of
ben je een sympathieke underdog die zin heeft
in een gezellig avondje uit? De lentequiz is een
leuke en ontspannende quiz waar het niet alleen belangrijk is om veel encyclopedieën te
lezen. Verwacht je ook aan een mix van leuke
weetjes, doordenkers en andere vreemde gevallen. Dat alles wordt opgeleukt met heel wat
beeld en geluid.

Prijs: 15 ¤/groep van 2-6 personen
Inschrijven voor 13 maart via
essegem@vgc.be of 02.427.80.39
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Programma

Zaterdag 28 maart om 20.30u
Over aantrekken en afstoten, over komen en
gaan. [ãm’bRas] – de eerste langspeler van
Sens Unique – komt van embrasser (kussen,
omhelzen) maar ook van embarrasser (pesten,
kwellen). Plagen is immers om liefde vragen.
De sound van de plaat zwerft tussen melancholisch donker en feestelijk uptempo.
[ãm’bRas] is een uitnodiging voor een muzikale tocht langs pop, rock, folk en world. Beginnen met een zwoele openingsdans en
ontaarden in een stevig feestje, dat is het verleidelijke van ambras à la française.

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

Inkom: ¤ 5
Tickets via essegem@vgc.be of 02.427.80.39

Info
Essegem verbouwt!
Van 23 februari tot eind juli zijn er verbouwingswerken in Essegem. Taverne Ter Linden wordt helemaal vernieuwd en Essegem
krijgt een nieuw onthaal. Van 13 juli tot 3 augustus houdt Essegem de jaarlijkse zomersluiting. Nadien gaan we met een vernieuwd
gebouw en vol energie opnieuw van start!
Essegem blijft de volledige periode open en
bereikbaar maar van 23 februari tot en met
27 april kunnen de meeste dagactiviteiten
er tijdelijk niet meer doorgaan. Avondactiviteiten kunnen wel blijven doorgaan.
Heb je vragen hierover?
Laat ons gerust iets weten op essegem@vgc.be of via 02.427.80.39 en de
mensen van Essegem helpen je verder.
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25 en 26 april 2015

10de editie Artiestenparcours d’Artistes
Cultuurliefhebbers aller landen, kruis 25 en 26 april 2015 alvast met rood aan in uw agenda.
Dan kan u in Jette terecht voor de 10de editie van het Artiestenparcours d’Artistes.
Deze jaarlijkse hoogmis van de amateurkunstenaars belooft ook dit jaar weer een ongezien
aanbod van artiesten, van schilders tot fotografen, van beeldhouwers tot muzikanten.

H

et Jetse Artiestenparcours d’Artistes is
reeds aan de 10de editie toe. De afgelopen 10 jaar groeide deze culturele afspraak uit tot het grootste artiestenparcours van
het Brussels gewest en ver daarbuiten. Het uitgangspunt is echter onveranderd gebleven: amateurkunstenaars de kans bieden om een weekend
lang hun werken tentoon te stellen, in hun atelier,
woonkamer of exporuimte-voor-één-dag. Tegelijkertijd kunnen ze samen met de overige honder-

 Peter Permeke

den bezoekers het werk ontdekken van de kunstenaars in hun buurt.

Meer dan 200 kunstenaars
Voor deze feesteditie nemen meer dan 200
kunstenaars deel aan het parcours, plus de vele
tientallen muzikanten en podiumkunstenaars. In
de overzichtelijke brochure krijgt u alvast een
voorsmaakje van de deelnemende artiesten en
hun werk. Nieuw dit jaar is een virtuele kaart,
waarop alle deelnemers verzameld worden.
Ideaal voor smartphone- of tabletgebruikers, die
online hun favoriete kunstenaars kunnen opsnorren. Maar dit virtueel plan stelt ook personen met
een beperkte mobiliteit in staat om van het artiestenparcours te genieten.
Jette wordt opnieuw in 3 wijken opgedeeld, om
uw culturele wandeling te vergemakkelijken. Onderweg kan u trouwens ook genieten van heel
wat animatie. Naast optredens vormt het parcours ook de gelegenheid voor de leerlingen van
de muziekacademie om voor een groot publiek te
spelen. Krijgt u honger van al dat geestesvoer? U
kan een tussenstop maken op het culinair parcours, waar een tiental gepassioneerde amateurkoks u heel wat lekkers voorschotelen.

 Corinna O'brien

Een initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte
Gooris, Schepen van Franse Gemeenschap Paul Leroy, GC Essegem en le Centre Culturel

Artiestenparcours
Nu ook virtueel

S

inds het Artiestenparcours d’Artistes 10
jaar geleden van start ging, onderging de
samenleving een ware metamorfose. Internet was toen nog volop aan zijn opmars bezig
en intussen zijn de smartphones niet meer weg
te denken uit ons dagelijks leven. Om tegemoet
te komen aan de gebruikers van deze moderne
technologie, wordt er een virtueel plan gecreëerd, dat de deelnemers van het Artiestenparcours verzamelt.
De bezoekers kunnen vooraf, via hun smartphone, tablet of computer, het plan reeds consulteren. Aan de hand van hun favoriete
kunstenaars, kunnen ze dan hun wandeling uitstippelen. Maar ook tijdens het weekend zelf komt

het virtueel plan goed van pas. U komt net het
atelier van een deelnemende kunstenaar buiten
en bent op zoek naar een leuke kunstenaar in de
buurt? U opent het plan en ontdekt meteen de
overige artiesten en hun oeuvre in de omgeving.

Beperkte mobiliteit
Daarnaast is er ook nog een groep bezoekers
voor wie het Artiestenparcours meer moeite vraagt:
de personen met een beperkte mobiliteit. Via het
virtueel plan kunnen zij in alle rust het rijkelijke aanbod van het parcours ontdekken, met een voorsmaakje van het oeuvre van de deelnemende
kunstenaars. Als een artiest hun interesse wekt,
kunnen ze via zijn website ook zijn overige werken
ontdekken. Zo stelt het parcours zich dit jaar voor
het eerst helemaal open voor alle cultuurliefhebbers, ook diegenen die fysiek niet in staat zijn om
het kilometerlange parcours te voet af te leggen.
Het virtueel parcours zal vanaf midden april online zijn.

Cultuur

Van 10 tot 26 april 2015

Fototentoonstelling APA in de Abdij

N

aar aanleiding van het Artiestenparcours
vindt jaarlijks een tentoonstelling plaats
in de Abdij van Dielegem. Dit jaar staat
de fotografie centraal.
De kunstvorm fotografie werd lang ietwat stiefmoederlijk behandeld, maar geniet de laatste
jaren steeds meer erkenning. De technologische
evolutie biedt de fotografen bovendien een speeltuin aan mogelijkheden, met onverwachte en
adembenemende resultaten tot gevolg. Maar ook
de pracht van een schijnbaar eenvoudig beeld,
met een perfecte timing geschoten, maakt nog
steeds indruk.
Op de fototentoonstelling in de Abdij van Dielegem stellen 11 fotografen een selectie van hun
werk tentoon. Daarnaast wordt er ook een overzicht getoond van de 18 overige fotografen die
ook elders deelnemen aan het Artiestenparcours,
her en der verspreid over het Jetse grondgebied.

Rijk spectrum

 Mauricio Martens

De 11 fotografen die enkel in de Abdij van Dielegem tentoonstellen zijn Françoise Sleex, Hervé
Doyen, Patrick Herregods, Sophie Nuytten, Mauricio Martens, liliane_b, Edison Mccullen, Bea, Guy
De Simpele, An Deceuninck en Baron.
De 18 overige fotografen zijn Isabelle Arthuis,
Joss Barthelemy, Jacques Baudoux, William Bernard, Nahro Beth-Kinne, Charline Derèse, Joseph
& Charlotte Gabel, Arnaud Ghys, Daniel Herbinaux, Jaboth Lallemend, Luc Le Lièvre, Paco
Parma, Ben Reynen, Tinou, Stefanie Van Raes,
Daniel Verbeeck, Michel Walgraeve en Marc Wavreil.

Hun beelden bieden een mooi overzicht van
het rijke spectrum dat fotografie biedt. Van de onschuld van het spelend Birmaans jongetje tot het
intrigerend verhaal achter een ouderling in
hemdsmouwen op het strand. Van het kleuraccent van een nachtelijke portiek tot de dreiging
van een verlaten bos. Fotografie doet meer dan
de realiteit vastleggen. Het bevriest een moment,
roept vragen op, vertelt een verhaal, creëert een
sfeer,…

 Françoise Sleex

 Hervé Doyen

 Patrick Herregods
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Agenda

Solidariteit

Festival

Expo

Operatie Regenboog

Cinema Fonkel*
gratis kinderfilmfestival

Expo Jean De Becker

Voor de 61ste keer doet de Operatie Regenboog
een beroep op uw vrijgevigheid om minderbedeelde kinderen actieve en educatieve ontspanningsmogelijkheden te bieden. Met dit doel
voor ogen organiseert de vereniging een
grootse inzameling van voedingswaren.
Operatie Regenboog
Ophaling voedingswaren voor jeugdverenigingen
7 en 8 maart 2015
Bij u in de buurt

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’)

Jeugd

Grote buitenspeeldag

Grote paaseierenjacht

Knikkeren, touwtjespringen, bikkelen, tikkertje,
steltenlopen, hinkelen, krijttekeningen maken,...
Samen met jullie willen we de ‘vergeten’ spelen
weer nieuw leven inblazen! Daarom nodigen
we iedereen, jong en oud, uit op 1 april om te
komen spelen op de buitenspeeldag! Van 13u
tot 17u kunnen jullie terecht op het Kardinaal
Mercierplein.

Het is ondertussen een traditie geworden in
Jette tijdens de paasvakantie: kinderen die
zich vooral hebben ingeschreven gaan in het
Garcetpark op paaseierenjacht. Dit jaar vindt
de oogst van lekkere chocolade-eieren plaats
op zaterdag 4 april om 10.30u.

Buitenspeeldag
1 april van 13u tot 17u
Kardinaal Mercierplein

Grote paaseierenjacht
Zaterdag 4 april 2015
Van 10.30u tot 12u (toegang tot 11.45u)
Garcetpark (ingang Kardinaal Mercierplein)
Inschrijven verplicht, van 4 tot 25 maart 2015
via www.jette.be

Expo Jean De Becker - Schilderijen
14 tot 29 maart 2015
Vernissage 13 maart 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

Agenda

Jeugd

Op het Kardinaal Mercierplein kan u van 27 februari tot 29 maart de expo Mobil 2040 van
Mobiel Brussel ontdekken. Deze constructie
van zowat 40 meter sensibiliseert de bezoekers en voorbijgangers over de mobiliteit in
Brussel. De expo Mobil 2040 toont foto’s in
groot formaat en projecteert video’s van Brussel in 2040 om ons te laten nadenken over de
duurzame mobiliteit van morgen.

