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Feest van het Gezin

Jetteinfo

24 maart 2018

Om de twee jaar wordt het
Poelbosdomein omgetoverd tot
een waar kinderparadijs tijdens
het Feest van het Gezin. Dit jaar
vindt dit groot feest plaats op
zaterdag 24 maart 2018. Jong
en oud kan er terecht voor een
spetterende dag boordevol fantastische animatie.
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Wijkcontract Magritte,
na de theorie de praktijk!

“

In maart 2017 vernamen we euforisch dat onze kandidatuur
voor het Duurzaam Wijkcontract Magritte weerhouden was
door het Brussels Gewest. Deze
wijk, tussen de Leopold I-straat in het zuiden, de
Woestelaan en de de Smet de Naeyerlaan in het
westen en de spoorweg en Laken in het oosten,
had nood aan een doorgedreven, gecoördineerde,
multidisciplinaire aanpak van de overheid. Getekend door haar industrieel verleden enerzijds en
door een ontspoorde stadsplanning na de oorlog
anderzijds, aangetast door stadskankers en afgesloten door een spoorweg, vormt deze wijk een
dichtbevolkt gebied, in twee gesplitst door de J.
Lahayestraat, met een gebrek aan openbare voorzieningen.
15 miljoen euro! De gewestelijke enveloppe
vormt een ongelofelijke buitenkans om de wijk
open te trekken en te laten aansluiten bij de om-

liggende wijken. Niet alleen moet de band tussen
de bewoners versterkt worden, op sociaal en cultureel vlak, maar ook de band tussen de wijk en
de gemeente en het Gewest. Hoe? Door in te zetten op groene ruimtes, zachte mobiliteit, ontmoetingsplaatsen, sociale cohesie,…
Met deze gedachte in het achterhoofd gingen
het studiebureau en de gemeentelijke dienst DWC
Magritte samen met de bewoners en verenigingen
aan de slag voor het basisdossier. Dit dossier
omvat de projecten die de Magrittewijk duurzaam
moeten verbeteren en is momenteel onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Met trots durf ik te stellen dat het programma
van een uitzonderlijke kwaliteit is! In deze Jette
Info kan u alvast enkele projecten ontdekken. Als
u zich betrokken voelt bij dit wijkproject, kan u
surfen naar de website www.cqd-magritte-dw.be
waar u alle informatie vindt over hoe u uw mening
kan geven in het kader van het openbaar onderzoek, dat tot 23 maart loopt. Daarna zullen de projecten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
Gemeenteraad en het Gewest om vervolgens tussen 2018 en 2022 gerealiseerd te worden. Na de
theorie de praktijk!
Wat eveneens de theorie overstijgt, is de lange
strijd tegen de uitbreiding van de ring en voor het
behoud van ons leefmilieu! Op 25 maart organiseert de gemeente een nieuwe manifestatie in het
Laarbeekbos. Op een ludieke manier zullen we
onze stem laten horen, hopelijk vergezeld van
heel wat Jettenaren en Brusselaars. Op pagina 16
vindt u alle details over deze
actie. Kom ons zeker vervoegen
op deze grote manifestatie voor
het Laarbeekbos.

Uw Burgemeester, Hervé Doyen
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VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
SURF NAAR
WWW.JETTE.BE
HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en financiële dienst:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

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

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06
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Het Gemeentebestuur zal gesloten zijn op Paasmaandag 2
april 2018
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Hervé
DOYEN
Burgemeester
LBJETTE

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

Paul
LEROY
5de Schepen
LBJETTE

Brigitte
GOORIS
6de Schepen
MR-OPEN VLD

• Economisch leven
en Handel
• Animatie
• Gezinnen en het Jonge
kind, Franstalige jeugd
• Gezondheid - Stedenbouw

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

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.22

Bernard
VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN
• Openbare ruimte
• Gemeentelijk
patrimonium
• Energiebeheer
(URE, PLAGE, …)
> bvannuffel@jette.irisnet.be
02.423.12.09

Benoît
GOSSELIN

Claire
VANDEVIVERE

3de Schepen

4de Schepen

LBJETTE

LBJETTE

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

• Burgerlijke stand
Demografie
• Sociale zaken
• Gelijke kansen – Integratie – Mindervaliden
• Leefmilieu
• Kwaliteit van de dienstverlening aan de burger

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

Nathalie
DE SWAEF
7de Schepen

ECOLO-GROEN
• Mobiliteit
• Woonklimaat / Huisvesting
• Duurzame ontwikkeling
• Noord/Zuid relaties
> ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.08

Mounir
LAARISSI
8ste Schepen
LBJETTE
• Franstalige cultuur
(inclusief academie en
bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Werkgelegenheid
• Erediensten
> mlaarissi@jette.irisnet.be
02.423.12.03

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
> Secretariaat: 02.422.46.11
> Sociale dienst:
02.422.46.75

Brigitte
DE PAUW
Voorzitster OCMW
LBJETTE

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

> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Paul-Marie
EMPAIN
Gemeentesecretaris
• Algemene leiding gemeentelijke diensten
• Hoofd van het gemeentepersoneel en bevoegd
voor het dagelijks personeelsbeheer
• Voorbereiding en opstellen verslagen College van
Burgemeester en Schepenen en Gemeenteraad
> pmempain@jette.irisnet.be
02.423.12.26

Sociaal Woningbureau
Jette

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

Voorzitter :
Laurent Vanden Broeck
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
> Tel: 02.421.70.90

Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00
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Van op de banken van de Gemeenteraad…
Gemeenteraad van van 31 januari 2018
Verbod op kermispony’s

natuurlijke habitat van paarden en pony’s is
te groot om goed te zijn voor de dieren.
Met dit verbod lijkt dus een einde te komen
aan een jarenlange traditie waarbij de kinderen een ritje konden maken op de rug van een
pony. Voor het dierenwelzijn is de beslissing
echter een belangrijke verbetering.

O

p 31 januari vond de eerste gemeenteraad van het jaar plaats. Deze werd
voornamelijk gewijd aan de begroting
(zie hiernaast). Toch stonden er nog enkele
andere beslissingen op de agenda. Zo beslisten de gemeenteraadsleden om het algemeen reglement voor de Jetse kermissen aan
te passen. Voortaan is het verboden om een
stand met kermispony’s te houden.
Eind vorig jaar sprak het Brussels parlement zich reeds uit voor een verbod op kermispony’s en Jette volgt dit verbod dus op.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op
woensdag 28 maart om 20u.
De luide omgeving en onaangepaste omstandigheden van een kermis zijn geen ideale omgeving voor de pony’s. Het contrast met de

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

Receptie nieuwe Jettenaren

Een 100-tal Jettenaren hadden op
woensdagavond 21 februari post
gevat in de Gemeentelijke feestzaal
om zich de honneurs die de gemeentelijke mandatarissen voor hen in
petto hadden, te laten welgevallen.
Ze kregen er van de Ambtenaar van
Burgerlijke Stand een korte virtuele
rondleiding doorheen Jette en werden ondergedompeld in de geschiedenis en het patrimonium van de
gemeente. De aanwezige nieuwkomers namen achteraf bij een glas uitgebreid de tijd om met elkaar en met
de lokale politici kennis te maken.

Nieuws van het gemeentebestuur
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Begroting 2018 in evenwicht
Investeringen in veiligheid, sociale politiek,
crèches, onderwijs en leefomgeving
De jaarlijkse inkomsten en uitgaven van het gemeentebestuur worden gegroepeerd in
de gemeentelijke begroting. Eind januari keurde de gemeenteraad de begroting 2018 goed,
die een overschot voorziet van 6.649 ¤.

D

e begroting vormt jaarlijks telkens
weer een moeilijke evenwichtsoefening tussen inkomsten en uitgaven.
Elke post is fundamenteel binnen het gemeentelijke leven en het bijhorend budget moet dan
ook minutieus bepaald worden. Komt daarbij
dat de inkomsten, met name de personenbelasting en de onroerende voorheffing, de stijging van de uitgaven niet volgen. Ook de,
weliswaar verhoogde, dotatie aan de gemeenten blijft beperkt, zodat de gemeente de uitgaven (95.173.428 ¤) moet beperken volgens de
inkomsten (95.180.077 ¤). De gemeente voorziet een dynamische aanpak van de inkomsten,
onder meer via de inning van de gemeentetaksen. De gemeentetaksen zelf blijven echter ongewijzigd tegenover vorig jaar.

Bevolkingstoename bepaalt
prioriteiten
Via structurele inspanningen worden de
gemeentelijke financiën gezond gehouden.
De uitgaven, onderwijs niet inbegrepen, voorzien een stijging van 1,01%, daar waar deze
stijging nog 3% bedroeg het voorbije jaar.

De uitgaven worden opgesplitst in de gewone begroting en de buitengewone begroting. De gewone begroting betreft de
uitgaven voor het personeel (52.259.885 ¤),
de werkingskosten (8.163.062 ¤), de schuld
(9.427.923 ¤) en de transferts voor de politie
en het OCMW (25.322.557 ¤). De dotatie voor
de politie vormt 14,89% van de gemeentelijke

begroting en de OCMW-dotatie 13,67%. Hiermee wordt volop ingezet op veiligheid en de
sociale politiek.
De buitengewone begroting voorziet dan
weer de (eenmalige) specifieke investeringen
die het komende jaar gepland zijn. Dit totaal
bedrag wordt geschat op 13.150.973 ¤, waarvan 2.568.633 ¤ subsidies. Zo vormt de aankoop van een nieuw technisch gebouw een
grote investering (4.250.000 ¤). Dit gebouw
moet omgevormd worden tot het Technisch
Centrum van de gemeente en ook de gemeentelijke archieven. Het huidige gebouw
op de Dupréstraat, dat momenteel de technische diensten huisvest en te klein geworden
is, zal op termijn verkocht worden.
De bevolkingstoename en -verjonging, die
reeds verschillende jaren aan de gang is, bepalen mee de prioriteiten voor het College en
het Gemeentebestuur. Zo zijn er belangrijke
investeringen gepland voor de crèches en
scholen (2.650.000 ¤) en de wegen
(1.710.000 ¤). Het komende boekjaar zal ook
een deel van het gemeentelijk wagenpark vervangen worden door elektrische voertuigen.
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Jaarverslag van het Gemeentebestuur
Een bron van cijfers en nuttige weetjes
Het Gemeentebestuur is een goedgeoliede machine, met vele tientallen diensten en
meer dan 600 werknemers. Voor de werking vormt de begroting een fundamenteel
onderdeel, zoals u kan ontdekken op de vorige pagina. Er bestaat echter nog een belangrijk document, dat een volledig overzicht biedt van de werking en de realisaties
van het Gemeentebestuur: het jaarverslag.

V

an de straatveger die
voor een propere leefomgeving zorgt tot de loketbediende die uw paspoort
aflevert, het Gemeentebestuur
speelt rechtstreeks en onrechtstreeks een grote rol in ons leven.
Komt daar nog bij dat de gemeente ook over meer verrassende diensten beschikt, die de
bewoners niet meteen linken met
de administratie. Wist u bijvoorbeeld dat Jette over een NoordZuidcoördinatrice beschikt, over
een dienst die het vakantiespeelplein ‘Kids’ Holidays Jette’ organiseert voor meer dan 10.500
kinderen per jaar of over een persoon die graffiti’s weghaalt? Dit
alles ontdekt u in het Jaarverslag
2016-2017 dat eind januari door
de Gemeenteraad goedgekeurd
werd.

8.126 identiteitskaarten
Het Jaarverslag geeft een volledig overzicht van de werking
van de diensten, boordevol interessante cijfers. Cijfers die zich vertalen naar
de dagelijkse realiteit voor de Jettenaren. We
lichten enkele opmerkelijke gegevens uit het
Jaarverslag.
Jette heeft een dienst ‘Nood- en Interventieplanning’ die een algemeen nood- en intervantieplan uitwerkt voor het hele Jetse
grondgebied. Het doel is om goed voorbereid
te zijn als er zich een ramp voordoet in de gemeente en om de hulpverlening zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen. Ver van ons bed?
Een gasontploffing in de buurt van een
school, een ongeluk met een tankwagen, een
giftige gaswolk na een brand,… Ook een ramp
zit soms in een klein hoekje.

De dienst ‘Duurzaam Wijkcontract’ is een
nieuwkomer en moet het wijkcontract Magritte in goede banen leiden. Deze gewestelijke overeenkomst, met ook een grote
financiële steun, zal de Magrittewijk in het
oosten van onze gemeente een belangrijke
boost geven.
Naast de ondersteunende diensten, zoals
HR, Financieel Beheer of Secretariaat, zijn de
meeste diensten rechtstreeks op de bewoners
gericht. Een bevolking die de laatste jaren een
enorme stijging kende, van 43.656 eind 2006
tot 51.835 eind 2016. Zo registreerden onze
diensten in 2016 809 (Jetse) geboortes, 222
huwelijken en 212 wettelijk samenwonenden

en leverden ze 8.126 identiteitskaarten en 4.100 paspoorten af.
Ook op het vlak van de levenskwaliteit speelt het Gemeentebestuur
een belangrijke rol. Zo garandeert
de Preventiedienst bijvoorbeeld
de veiligheid rond 19 schoolsites,
werden 130 fietsen gegraveerd
tegen diefstal of bezocht de diefstalpreventieadviseur 51 gezinnen
met tips tegen inbraak. Ook de
dienst Mobiliteit heeft een rechtstreekse impact op ons leven,
waarbij vooral gemikt wordt op
zachte mobiliteit. Zo zijn er bijvoorbeeld 32 fietsboxen op ons
grondgebied en krijgen de Jettenaren een premie voor de aankoop van een elektrische fiets.
Voor de fietsinspanningen ontving
Jette onlangs trouwens nog de
‘Bike Brussels Award’.
Nog enkele opmerkelijke cijfers
over de reinheid in Jette, ook een
belangrijk aspect voor de bewoners. In Jette werd bijna 1.000 ton
afval ingezameld (zonder de huisvuilophaling), onze gemeente telt
37 ingegraven glascontainers en 20 oliecontainers (een unicum), 2 keer per jaar worden
de 2.736 straatkolken gereinigd en op 1 jaar
tijd werden 184 GAS-boetes uitgeschreven
voor inbreuken tegen de reinheid.
En om met een positieve noot af te sluiten,
Jette verjongt zienderogen. Jette is dan ook
een ‘baby-vriendelijke’ gemeente, met 7 gemeentelijke crèches en 14 privé-crèches of –
onthaalmoeders.
Benieuwd naar de werking van het Gemeentebestuur? U kan het Jaarverslag online consulteren op onze gemeentelijke
website www.jette.be, onder het luik ‘Mijn
Gemeente / Jaarverslag’.
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Brusselse Waterdagen 2018
18/03: Gratis ontbijt en animatie in Waterdorp Jette
Op zondag 18 maart staan in het
Boudewijnpark tal van activiteiten
op het programma in het kader
van de Brusselse Waterdagen: ge
leide wandelingen, fietstochten,
workshops,… De dag start met
een gratis ontbijt aan de oevers
van de bekendste Jetse waterloop,
de Molenbeek.

#BeWaterBeBrussels
Op 18 maart wordt het Jetse startschot van
de Brusselse Waterdagen gegeven aan de oevers van de Molenbeek waar de organisatoren
iedereen zullen verwelkomen met een gratis
ontbijt. De hele dag door kunnen groot en
klein genieten van een gratis programma met
wandelingen, fietstochten, kunstbezoeken,
projectvoorstellen, lezingen, films, tentoonstellingen, workshops,… En fotografieliefhebbers kunnen best hun fototoestel in de
aanslag houden en hun resultaten delen met
het publiek op #BeWaterBeBrussels.

W

e kunnen er niet omheen: water
maakt onlosmakelijk deel uit van
onze stedelijke omgeving, ongeacht of het nu gaat om de vijvers of waterlopen in onze parken of om rioleringen,
overstromingspremies of het opvangen van
regenwater. Daarom vormen de Brusselse
Waterdagen een ideale gelegenheid om het
thema water onder de aandacht te brengen.
Dit evenement vindt dit jaar plaats van 17 tot
25 maart en is een initiatief van de Brusselse
Minister van Leefmilieu, gecoördineerd door
Leefmilieu Brussel en Coördinatie Zenne.

Symbolische uitvalsbasis
De Molenbeek voor Jette is wat de Zenne is

voor Brussel, met dit verschil dat de natuurlijke
loop van de Molenbeek, doorheen het Koning
Boudewijnpark, sinds enkele jaren hersteld is.
Het mag dan ook symbolisch heten dat uitgerekend deze waterloop als uitvalsbasis werd gekozen voor de organisatie van de festiviteiten
rond de Brusselse Waterdagen. Op zondag 18
maart wordt Jette, en meer bepaald de speelruimte van het Koning Boudewijnpark aan de
Toussaintstraat, voor de gelegenheid namelijk
omgetoverd tot ‘Waterdorp’.

Brusselse
Waterdagen
Waterdorp Jette
Programma
Jette –Waterdorp
Zondag 18 maart 2018 vanaf 9.30u
• Van 9.30u
tot 11.30u:
Ontbijt en gezellige
Speelplein
Koning
Boudewijnpark
(Fase II)
gesprekken over water
E. Toussaintstraat
• 11.30u
14.30u (telkens
Wande- –
Meer
info:enTechnische
dienst1,5u):
Stadsaanleg
ling: water–inmschroeder@jette.irisnet.be
Jette en het Koning Bou02.423.13.58
dewijnpark
• Van 9.30u tot 16u: Info, animatie en waterspelen aan het speelplein
• 14u: Fietstocht met de Staten-Generaal
van het Water in Brussel over het alternatief beheer van regenwater door het
stroomgebied van de Molenbeek

1.000 dagen voor mijn kind
Zorgtraject voor kwetsbare zwangere vrouwen in Jette

H

et project ‘1.000 dagen voor mijn
kind’ helpt kwetsbare zwangere
vrouwen om een gezonde levensstijl
aan te nemen en het sociaal isolement te
doorbreken door hen een zorgtraject in groep
aan te bieden zonder drempels en toegankelijk voor de hele familie.
‘1.000 dagen voor mijn kind’ is een initiatief van het Jetse Platform van het Jonge
Kind, in samenwerking met het Jetse OCMW
en de gemeente. Het baseert zich op het belang van de eerste levensjaren die bepalend
zijn voor de gezondheid van het kind op lange
termijn en is tegelijkertijd een instrument in
de strijd tegen kinderarmoede.

Workshops
Aan de hand van diverse workshops worden zwangere vrouwen en hun omgeving bij
de hand genomen om gedurende die cruciale
levensfase van het kind een gezonde levensstijl aan te nemen en de band tussen ouders
en kind aan te halen. Zo zijn er workshops
rond gezondheid, structuur, cultuur en ouderschapsbegeleiding.
Dankzij deze workshops leggen de kwetsbare zwangere vrouwen samen een zorgtraject af en bouwen ze een netwerk op waarbij
ze van elkaar leren en mekaar onderling helpen.

Meer info:
de brochure ‘1.000 dagen voor mijn kind’ kan
u downloaden via www.jette.be (OCMW)

Vrijwilliger gezocht
Het OCMW is momenteel op zoek naar
een vrijwilliger (m/v/x) om het project
‘1.000 dagen voor mijn kind’ in goede
banen te leiden. Op www.jette.be (OCMW)
kan u de functiebeschrijving van deze
vrijwilligersjob te raadplegen.
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OCMW van Jette
Balans na 5 jaar
In maart 2013 trad een nieuwe ploeg aan op het OCMW van Jette, een ploeg vol
ambitie. 5 jaar later is het tijd om de balans op te maken van het gerealiseerde werk…

D

eze legislatuur ging van start met
een Sociale rondetafel, een organisatie in samenwerking met de gemeente. Met dit participatieve initiatief wilde
het OCMW samen met alle Jetse sociale actoren een gezamenlijke visie ontwikkelen
rond de op stapel staande sociale verwezenlijkingen.
De Sociale rondetafel mondde uit in een
sociaal actieplan (2015-2020) waarvan tal van
doelstellingen al gerealiseerd werden. In functie van de specifieke noden van de gebruikers
of de medewerkers van het OCMW, zagen ook
andere initiatieven het levenslicht.
Dit artikel wil de Jettenaren informeren
over de initiatieven voor minderbedeelden
die het OCMW de afgelopen 5 jaar lanceerde.

Een nieuw imago
Het OCMW is een instelling die nog altijd te
weinig bekend is bij het grote publiek. Om de
communicatie met de buitenwereld te verbeteren, kreeg het OCMW in
2014 een nieuwe website
en een nieuwe visuele
identiteit (nieuw logo)
zodat iedereen vlot aan de
nodige informatie geraakt.

Een modern onthaal
Het is niet altijd even makkelijk om bij het
OCMW aan te kloppen, zelfs al is de nood
hoog. Daarom werd de onthaalruimte in de
Sint-Pieterskerkstraat onder handen genomen om de gebruikers van het OCMW in de
beste omstandigheden te kunnen ontvangen
en de werkplek van het personeel op te waarderen. De inhuldiging is gepland voor eind
juni.
Naast deze infrastructuurwerken, hebben
de sociale werkers nagedacht over hoe de
communicatie met de gebruikers kan verbeterd worden. Hier is het project Kis & Write uit
voortgevloeid, dat erop gericht is om de briefwisseling van het OCMW te herzien en in een
duidelijke en begrijpelijke taal op te stellen.

Hulp bij huisvesting
De zoektocht naar een geschikte woning is
een van de grootste zorgen van de lagere sociale klasse. Hoewel het OCMW niet over een
woningaanbod beschikt, heeft het toch verschillende hulpmechanismen in het leven geroepen:
• oprichting van een cel huisvesting om een
gepersonaliseerde begeleiding in de zoektocht naar een woning te garanderen,
• creatie van 4 transitwoningen die een concrete oplossing moeten bieden in afwachting van een definitieve herhuisvesting
(pilootproject),
• samenwerkingsverbanden met lokale actoren actief in de huisvestingssector (AIS en
LOJEGA) om te beantwoorden aan de meest
precaire situaties.

aanpak (workshops, sensibilisering,…). CABA
Jette biedt ook een antwoord op de voedselverspilling dankzij de recuperatie van onverkochte etenswaren van grote winkelketens.
Caba Jette
Leopold I-straat 483
www.cabajette.be

Cultuur voor iedereen
In het belang van zijn gebruikers sloot het
OCMW van Jette ook samenwerkingsverbanden met de culturele sector. Zo is er een project rond participatief theater met het Théâtre
National en het Collectif Pourquoi Pas Nous,
bestaan er voordeeltarieven voor de activiteiten van het Centre Culturel de Jette, en zijn er
cultuurtickets tegen verminderde prijs voor
het OCMW-publiek (artikel 27).

Een sociale kruidenier

Aandacht voor de senioren…

Met de oprichting van CABA Jette beantwoordt het OCMW aan een basisbehoefte van
de bevolking, met name voeding. In samenwerking met een aantal verenigingen biedt de
sociale kruidenier gezonde
producten tegen verminderde prijs aan en zorgt de
dienst voor de nodige begeleiding naar meer autonomie via een pedagogische

Met de renovatie van het rusthuis van het
OCMW stappen de Jetse gepensioneerden definitief de 21ste eeuw binnen. De infrastructuur
beantwoordt ook beter aan de kwaliteitsvolle
dienstverlening van het verzorgend personeel
dat meer en meer gericht is op het menselijke
en het welzijn van de rusthuisbewoners.
Het project VIVA JETTE wil een ontmoetingsplaats zijn waar de Jetse senioren terecht kunnen voor gezellige momenten en
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activiteiten, de strijd aanbinden tegen de eenzaamheid en de autonomie van thuiswonende
senioren bevorderen. Het dagcentrum werd
ingehuldigd in september
2017 en omvat een infopunt
voor senioren en een cafetaria (zie kader).
VIVA Jette
Léon Theodorstraat 197
www.vivajette.be

…zonder de kinderen te vergeten
Het OCMW van Jette ligt aan de basis van
de oprichting van het Jetse Platform van het
Jonge Kind dat een aantal actoren verzamelt
die actief zijn in de strijd tegen kinderarmoede. In dit kader zagen al een aantal concrete projecten het daglicht, waaronder het
programma ‘1.000 dagen voor mijn kind’ (zie
p. 7) dat kwetsbare zwangere vrouwen een
zorgtraject aanbiedt en hun helpt om een gezonde levensstijl aan te nemen.
Het OCMW heeft eveneens de steun opgedreven aan (extra-)scolaire activiteiten voor
jongeren uit kansarme gezinnen: schoolreizen, deelname aan stages tijdens de schoolvakanties, inschrijving in een sportclub of
artistieke activiteit,… Op vijf jaar tijd is de
hulp aan gezinnen gestegen met 24%, wat
gelijkstaat met een toename van 17% van de
gezinnen die steun krijgen bij de educatieve
ontplooiing van hun kinderen.

Een ‘groener’ OCMW
Door in 2016 toe te treden tot het programma
Agenda 21, heeft het Jetse OCMW gekozen voor
de weg van de duurzame ontwikkeling, met als
voornaamste doelstelling de verbetering van
een aantal praktijken in diverse domeinen.
Wat de gebruikers betreft, kadert ook de oprichting van de cel Energie in deze optiek, met
name met het oog op de daling van het verbruik en de energiekosten van de gezinnen. En
eens de werken aan de OCMW-gebouwen achter de rug zijn, zullen dankzij een partnerschap
met SIBELGA en Leefmilieu Brussel ook zonnepanelen verschijnen
op de daken.

Een versterkte sociale
dienstverlening
Gezien de stijging in de sociale dienstverlening in grote mate de groeicurve van de bevolkingscijfers volgt, kunnen we stellen dat
gedurende de laatste 5 jaar de vraag naar sociale bijstand op het Jetse grondgebied globaal gezien stabiel gebleven is.
Toch is de dienstverlening van het OCMW
aanzienlijk versterkt om juist de kwaliteit van
de sociale bijstand voor de gebruikers te verbeteren. Op vijf jaar tijd zijn een 15-tal nieuwe
arbeidsplaatsen bijgekomen (deels gesubsidieerd), waaronder eerstelijns sociaal assistenten, socio-professionele inschakelingsagenten
en andere begeleiders gespecialiseerd in
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schuldbeheer, cultuur, energie, gezondheid,
thuishulp,…
De bedoeling van deze kwalitatieve aanpak
is om de gebruikers in de beste omstandigheden te begeleiden naar een grotere autonomie, wat de hoofddoelstelling blijft van een
instelling als het OCMW.

Café VIVA – een nieuwe
ontmoetingsplaats in Jette
Na de opening in september van het dagcentrum Viva Jette, bleef een deel van het
gebouw nog ongebruikt achter. Begin
maart komt daar verandering in met de
opening van Café Viva, de cafetaria gelegen op de hoek van het gebouw.
Deze plek zal toegankelijk zijn voor iedereen
en moet uitgroeien tot een gezellige ontmoetingsplaats voor de wijkbewoners, waaronder de bewoners van de Lojega-woningen
op de verdiepingen van het gebouw en, niet
te vergeten, de senioren van het dagcentrum.
Naast een kaart met verse producten
tegen betaalbare prijzen (dagschotel voor
7 ¤), heeft dit project ook een sociale dimensie aangezien iemand
van het OCMW er een horecaopleiding zal krijgen.
Spring gerust eens binnen!
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Beveilig uw kelderraam
Verhinder dieven toegang tot uw woning
Het is een fenomeen dat de laatste
jaren meer en meer ingang maakt:
inbraken via het kelderraam. Som
mige dievenbendes doen namelijk
een beroep op kinderen of tengere
personen om zich op die manier toe
gang tot uw woning te verschaffen.

Z

e zijn een vertrouwd gezicht langs de
Brusselse voetpaden: kelderraampjes
in diverse uitvoeringen. Ze zorgen
voor de verluchting van de kelderverdieping
en deden vroeger ook dienst als opening
waarlangs wintervoorraden kolen de woning
binnen kwamen om in de kelder gestockeerd
te worden. En misschien acht u het onmogelijk, maar toch vormen ze een mogelijkheid
tot toegang tot uw woning. En goede beveiliging ervan is dus op zijn plaats.

Hoe inbraak vermijden?
Kinderen of personen met een tengere lichaamsbouw kunnen makkelijk via een kelderraam uw woning binnendringen. Eens ze

binnen zijn, volstaat het een deur of een raam
te openen om de andere inbrekers binnen te
laten. Hier zijn alvast enkele praktische tips
om uw woning ter hoogte van uw kelderraam
of verluchtingskoker te beveiligen:
• Beveilig het rooster van het kelderraam
door middel van een ketting die zo laag mogelijk aan de binnenmuur van uw kelder
vastgemaakt is.
• Las het rooster van het kelderraam aan de
binnenkant vast.
• Vervang uw rooster door een glazen of betonnen voorziening, in combinatie met een
ventilatierooster.
• Bevestig horizontale of verticale, in de muur
verankerde stangen aan de binnen- of buitenkant van het kelderraam.
Voor welke oplossing u ook gaat, een ding
is zeker: na de nodige aanpassingen kan u
met een gerust hart uw woning achterlaten.
Meer info:
Inbraakpreventieadviseur - 02.423.11.56
inbraakpreventie@jette.irisnet.be

Projectoproep ‘Living Jette’
Gemeentebestuur ondersteunt uw project
voor een gezellige wijk

U

heeft ideeën die de gezelligheid in uw
wijk kunnen verhogen? U wil het
evenwicht verbeteren tussen de verschillende gebruikers van de openbare
ruimte? U heeft een specifiek project in uw
hoofd? Praat er dan over met uw buren, sla
de handen in elkaar voor een project ‘Living
Jette’ en bezorg ons uw project voor 11 april
2018. Als uw project geselecteerd wordt door
de jury, zal het op ware grootte getest worden
in aanloop van de Week van de Mobiliteit.
In 2016 werd de Pannenhuisrotonde tijdelijk omgebouwd tot een gezellig plein en vorig
jaar was het de beurt aan het wijkcomité
Ôdon. Deze samenwerkingen tussen de wijkcomités en het Gemeentebestuur, met de

steun van het Gewest, vormden een groot
succes. Jette wil het concept herhalen in een
andere Jetse wijk. Jette lanceert dus een
oproep onder de Jetse bewoners, verenigingen, scholen, handelaars, ondernemingen en
wijkcomités die zich willen inzetten voor hun
leefomgeving.

De openbare ruimte teruggeven aan de bewoners, de snelheid van het verkeer beperken, een plein een groen tintje geven, de
verkeersveiligheid verhogen, een speelruimte
creëren, een petanquepiste installeren,... Met
enkele aanpassingen kan de leefomgeving in
uw wijk een metamorfose ondergaan. Spreek
erover met uw buren en lokale handelaars,
verenig jullie en bedenk hoe jullie wijk gezelliger kan worden, met een evenwicht tussen
de verschillende gebruikers.
De projecten moeten ingediend worden
voor 11 april 2018.
Info en deelname:
www.jette.be - 02.423.31.07
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Jules
Lahayestraat
zone 30

Sinds kort is de Jules Lahayestraat als een
van de laatste gemeentewegen zone 30
geworden. Om deze situatie duidelijk te
maken is hiertoe de nodige signalisatie
aangebracht aan het begin en op het einde
van de straat en komen er binnenkort wegmarkeringen op de vloer om de autobe-

stuurders attent te maken op deze nieuwe
snelheidsbeperking. Buiten een aantal
grote verkeersassen die bovendien onder
gewestelijke bevoegdheid vallen, is een
groot deel van het Jetse wegennet door de
jaren heen zone 30 geworden.

OPENBARE RUIMTE
Jetselaan
Bekabeling
De MIVB, Elia, Proximus, Hydrobru en Sibelga
zijn in november gestart met bekabelings- en
graafwerken op de Jetselaan (tussen de Lakenselaan en metrostation Simonis). De duur
van de werken wordt geschat op 125 dagen.
Voor het autoverkeer is er is een omleiding
voorzien en, in functie van de vordering van
de werken, geldt er een gefaseerd parkeerverbod. Het voetgangersverkeer blijft wel verzekerd.

Fernand Pirestraat en de Keersmaekerstraat
Bekabeling
In de Fernand Pirestraat en de de Keersmaekerstraat zijn Sibelga, Telenet en Proximus in
februari met werken gestart aan de bekabeling en de waterleiding en de vernieuwing van
de aansluitingen. De duur van deze werken
wordt geschat op 80 werkdagen. Tijdens deze
periode geldt een gefaseerd parkeerverbod,
in functie van de vordering van de werken.
Voetgangers zullen geen hinder ondervinden
van de werken.

Vincent Vandermaelenlaan,
Joseph De Heynlaan,
Max Tircherplein

durende deze periode zal, in functie van de
vordering van de werken, een gefaseerd parkeerverbod gelden. Voetgangers zullen geen
hinder ondervinden van de werken.

Paul de Mertenlaan
Vernieuwing van het waterdistributienet
Vivaqua zal in maart het waterdistributienet
vernieuwen in het gedeelte van de Paul de
Mertenlaan gelegen tussen de Jetsesteenweg
en de Jetselaan. De duur van de werken
wordt geschat op 40 werkdagen en in functie
van de vordering van de werken zal tijdens
deze periode een gefaseerd parkeerverbod
gelden. Het voetgangersverkeer blijft gegarandeerd.

Léon Theodorstraat
Plaatselijke vervanging van de
tramsporen
De MIVB vervangt nog tot 9 maart plaatselijk
de tramsporen in de Léon Theodorstraat, tussen de H. Werriestraat en de G. Van Huynegemstraat. Tijdens deze werken is de rijbaan
volledig gesloten voor alle verkeer en geldt
een gefaseerd parkeerverbod. De voetpaden
blijven begaanbaar en tram 19 rijdt normaal.

Tentoonstellingslaan

Bekabeling en vernieuwing van de
openbare verlichting

Vernieuwing van het evacuatienetwerk voor regenwater

In april start Sibelga met bekabelings- en
graafwerken, alsook met de vernieuwing van
de aansluitingen in de Vincent Vandermaelenlaan, de Joseph De Heynlaan en op het
Max Tircherplein. Ook de openbare verlichting wordt aangepakt. Deze werken zouden
zo’n 100 werkdagen in beslag nemen en ge-

Brussel Mobiliteit zal in maart starten met de
vernieuwing van het evacuatienetwerk voor
regenwater ter hoogte van de Tentoonstellingslaan, tussen de Dieleghemdreef en de
Jean-Baptiste Moyensstraat. De duur van de
werken wordt geraamd op 55 werkdagen. Het
voetgangersverkeer blijft gegarandeerd.

Tram 9
Koningin Astridplein, Léon Theodorstraat, Jetselaan en Tentoonstellingslaan
De werken rond tram 9 concentreren zich momenteel in de directe omgeving van het Koningin Astridplein. Na de vervanging van de
tramsporen in de Léon Theodorstraat en de
Jetsesteenweg, verloopt het tramverkeer er
opnieuw normaal. De werken rond tram 9
gaan verder in de buurt van de Tentoonstellingslaan en de Jetselaan, net als de vernieuwing van het Koningin Astridplein, met
omleidingen voor het bus- en autoverkeer als
gevolg.
Meer info over deze werken:
www.tram9.brussels
ombudsmantram9@gmail.com
0497.58.22.57
www.mivb.be – 0800.94.001 (van 9u tot 12u)
www.jette.be

Compensatievergoeding
De inkomenscompensatievergoeding is
een vergoeding die wordt toegekend aan
zelfstandigen die het slachtoffer zijn van
hinder ten gevolge van werken op het
openbare domein. Voor meer informatie
over deze vergoeding en de stappen die u
moet ondernemen om een steunaanvraag
in te dienen, kan u terecht op de website
van Brussel Economie en Werkgelegenheid.
Meer info
http://werk-economieemploi.brussels/nl_BE/travaux-fermeture
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Duurzaam Wijkcontract
Een duurzame facelift voor de Magrittewijk
Van 22 februari tot 23 maart 2018 loopt het openbaar onderzoek voor het projectprogramma van het Duurzaam Wijkcontract Magritte. Dit programma omvat allerhande
innovatieve projecten om de sociale cohesie en de levenskwaliteit van deze Jetse wijk
te verbeteren.

D

e verschillende projecten werden ondermeer gebaseerd op de behoeften
die de bewoners, de verenigingen en
de andere gebruikers van de wijk uitten tijdens workshops, vergaderingen en overige
participatieve momenten. Verschillende elementen kwamen naar voor: de kwaliteit en
het aanbod van groene ruimtes en van de
openbare ruimte, waterbeheer, kringloopeconomie, openbare reinheid, zachte mobiliteit
en sociale cohesie. Na 6 maanden van participatieve voorbereidingen, liggen de verschillende projecten op tafel. De definitieve versie
moet goedgekeurd worden door de Gemeenteraad en het Gewest en de realisatie van de
projecten is voorzien tussen 2018 en 2022.

Een gloednieuw park als
fiets- & wandelverbinding
Deze groene long langsheen de spoorlijn,
achteraan de Esseghemgebouwen, zal een van
de prestigieuze projecten van het duurzaam
wijkcontract vormen. Dit groene park zal bestemd zijn voor wandelaars en fietsers maar ondermeer ook ruimte voor stadslandbouw
voorzien. Deze fiets- en wandelzone tussen het
Jeugdpark, in het westen, en het toekomstige
project Hippodroom, in het oosten, zal de aangrenzende wijken met elkaar verbinden. Bovendien zal het Parkhuis tussen het nieuwe park en
de boulodroom plaats bieden aan een cafetaria,
een wijkvereniging en materiaal voor ontspanning en onderhoud van de groene ruimtes.

Heraanleg van de terreinen van de
Esseghemsite, goed voor 30.000 m2
vernieuwde groene ruimtes
De wijk beschikt momenteel over weinig
gezellige groene plekken. Het Wijkcontract wil
dit verhelpen. Het terrein zal opgedeeld worden in drie publieke tuinen, elk met een specifieke invulling, en met een rechtstreekse
verbinding tot het nieuwe park.
• Een recreatief en sportief park, met sportterreinen, speelpleinen, waterspelen, drinkfonteinen, een fitnessruimte,… Dit terrein is
zowat 1 hectare groot, tussen het Esseghemgebouw 2 en de boulodroom. Het zal de
ideale ontspanningsplek worden waar iedereen terecht kan.

Samenleving
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waarbij ook socio-professionele integratie en
sociale cohesie centraal staan.

Leefomgeving en
socio-economische projecten

• Een ontmoetingstuin tussen de gebouwen 1
en 5, met ondermeer een kiosk, banken,…
Ideaal voor gemoedelijke ontmoetingen tussen de bewoners.
• Een rusttuin, met rustige, veilige groene
ruimtes. Deze komt op de plaats van het huidige speelplein tussen de gebouwen 2, 3 en
4. Met speeltuigen voor de allerkleinsten en
gedeelde moestuinen.
• Maar de Esseghemsite zal ook met artistieke fresco’s opgesmukt worden, waaronder een reusachtige fresco op de puntgevel
van Esseghem 1. Deze projecten zullen – natuurlijk – gerealiseerd worden in samenwerking met de bewoners.

Het Wijkhuis
Een ander groots project van het Wijkcontract wordt het Wijkhuis. 600m2 bestemd
voor de versterking van de sociale cohesie,
met lokalen voor de wijkverenigingen, een
grote polyvalente zaal, een digitale ruimte en
een ludotheek. Ook hier zal de uitwisseling
tussen de bewoners centraal staan.

Fietsrepair café - wassalon
In deze ruimte, met een terras en tuinen,
kunnen de bewoners genieten van een warme
kop koffie terwijl de wasmachines draaien en
de fietsers aan hun tweewieler werken. Gezelligheid en openbare dienstverlening die hand
in hand gaan.

Een pocketpark met water als
centraal thema
Dit pedagogische park met intimistisch karakter zal vlakbij lagere scholen liggen en een
nieuwe crèche van een twintigtal plaatsen.

Men zal er een collectieve moestuin vinden en
een serre voor hydrocultuur. In het midden
van het park zal een bassin het regenwater
van de omliggende daken en percelen opgevangen worden.

Recuperatie- en upcyclingatelier
In de Dansettestraat zal een recuperatie- en
upcyclingatelier de deuren openen, waar men
kledij en ander materiaal zal recupereren, al
dan niet gebruik makend van zijn creativiteit.
Het Centre d’Entraide en het Jetse OCMW zullen dit project van kringloopeconomie dragen,

Naast de ‘bakstenen’-projecten, voorziet
het Duurzaam Wijkcontract Magritte ook nog
heel wat andere projecten voor de wijk: een
speelplein in de Jacques Brelschool, renovatie van de straten met het oog op veiligheid
en actieve modi, nieuwe passieve woningen,
co-wonen, de heraanleg van de Augustijnernonnenstraat tot eco-voorbeeldstraat. Het
Wijkcontract zal ook verschillende socio-economische projecten ondersteunen, zoals een
vrijwilligersnetwerk tegen eenzaamheid van
bejaarden, activiteiten voor vrouwen, sporten artistieke activiteiten, schoolbegeleiding,
sensibilisering rond zachte mobiliteit, workshops rond duurzame voeding, mozaïektegels
op de voetpaden en nog zoveel meer…
Ook u kan bijdragen tot deze projecten! De
bewoners van de wijk kunnen over elk project
hun mening geven. Alle info over het Wijkcontract Magritte vindt u op de website
www.cqd-magritte-dw.be

Dienst Duurzaam Wijkcontract
02.423.13.89
cqd-magritte-dw@jette.irisnet.be
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Van 5 tot 8 maart: inzameling grofvuil

Mobiele containers in 4 Jetse wijken
Een oude zetel, een onherstelbare broodrooster, een gebarsten spiegel,...
Iedereen heeft thuis wel afval dat niet meegegeven kan worden met de huisvuilophaling maar thuis hoort in het containterpark. Begin maart worden er mobiele containers geplaatst in 4 Jetse wijken, waar de Jettenaren hun grofvuil kwijt kunnen.

Waar en wanneer?
• 5/03: Jectagaarde
• 6/03: Spruytstraat
(toegang via Odon Warlandlaan)
• 7/03: Audrey Hepburnstraat
(toegang via E. Demunterlaan)
• 8/03: Verzetstraat
(toegang via Pannenhuisrotonde)
Telkens van 9 tot 18u

A

ls u thuis grofvuil heeft waar u van af
wil, profiteer dan van de speciale inzameldagen voor huishoudelijk grofvuil die in Jette georganiseerd worden op 5,
6, 7 en 8 maart, telkens van 9 tot 18 uur.

Welk afval wordt aanvaard?
Hou er rekening mee dat u enkel met huishoudelijk grofvuil terecht kan bij de mobiele
containers: meubilair (gedemonteerde kasten, tafels, fauteuils, spiegels, parasols,...),
onherstelbare huishoudtoestellen en multimediamateriaal, gereedschap, harde plastics
(die niet in de blauwe zak gaan), huishoudelijke klein chemisch afval (verf, frituuroliën,
batterijen en accu’s,...), banden zonder velg
(max. 5 per gezin), wit en proper piepschuim
(niet van voeding), vlak glas, lampen en verlichting. Afval dat bestemd is voor de witte,
blauwe, gele en groene zakken, alsook glazen
flessen en flacons, worden niet aanvaard!

Enkele regels om in acht te nemen
Elke inwoner heeft het recht om één keer
gratis maximaal 3 m3 grofvuil af te leveren.
Voor chemisch afval bedraagt de maximumhoeveelheid voor dekkende middelen 30 l, die
voor andere chemische producten is vastgesteld op maximaal 5 l. Het personeel behoudt
zich het recht voor om niet-conform of gevaarlijk afval te weigeren. Sorteer uw afval
voor u zich naar een van de inzameladressen
begeeft (zie kader) en vergeet uw identiteitskaart niet mee te brengen.
Uiteraard blijven de containerparken 7
dagen per week tot uw beschikking. Hier worden ook andere afvalfracties, waaronder
bouwafval, aanvaard. U verneemt er alles
over op de website van de gemeente.
Meer info:
www.jette.be - www.netbrussel.be
0800.981.81

Proxy Chimik in Jette:
Maart 2018
• Kardinaal Mercierplein, 12 maart 2018,
van 17u tot 17.45u
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk),
10 maart 2018, van 16u tot 16.45u
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens),
10 maart 2018, van 14u tot 14.45u
• Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99)
enkel voor Jettenaren – elke dinsdag,
donderdag en zaterdag, van 9u tot 12u

Samenleving
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www.weggeefplekjette.be
Nieuw digitaal platform
om gratis voorwerpen weg te schenken
Het fenomeen givebox kent u on
getwijfeld al, waarbij u bruikbare
spullen kan achterlaten die door
anderen gratis kunnen opgepikt
worden. Maar wat als we nu eens
een digitaal platform creëren, met
dezelfde filosofie, dacht Jettenaar
Paul Barbieux. Hij ging zelf aan de
slag en de website www.weggeef
plekjette.be was geboren.

Jette’. U kan er een advertentie plaatsen om
uw voorwerp weg te schenken of u kan natuurlijk zelf ook op zoek gaan naar spulletjes
die u interesseren. Surf naar www.weggeefplekjette.be en maak een account. Kies vervolgens de gepaste categorie uit de 11

W

ie heeft er thuis geen spullen liggen
die nog in goede staat zijn, maar
die voor diverse redenen niet meer
gebruikt worden. Men kan deze weggooien,
wat nefast is voor de afvalberg. Men kan deze
proberen te verkopen via een tweedehandssite, maar door de overvloed aan advertenties
is dit allesbehalve evident. Dan is het beter om
de voorwerpen een tweede leven te bieden
door deze gratis weg te schenken.

Van multimedia tot kledij
Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen,
is er nu dus het gratis platform ‘weggeefplek

categorieën: multimedia, huishoudapparatuur, kledij en accessoires, spelletjes, klusgerief, kunst en ambachten, sport en reizen,
tuin, meubels en decoratie, ontspanning, studie- en bureaumateriaal. Vervolgens voegt u
een foto toe van het voorwerp en vermeldt u
de staat (‘zo goed als nieuw’, ‘gebruikt’ of ‘te
herstellen’). Met wat geluk trekt uw geadver-

teerde voorwerp binnen de kortste keren de
aandacht van een enthousiaste Jettenaar –
de site is bestemd voor Jettenaren en voor
personen die in Jette werken. Spreek een
plaats en datum af en uw voorwerp kan van
eigenaar veranderen.
Hoe meer gebruikers dit nieuw digitaal
platform zal tellen, hoe groter het aanbod zal
zijn en des te meer voorwerpen een tweede
leven zullen krijgen. Kuis gerust uw kasten en
tuinhuis uit, u zal verbaasd zijn hoeveel spullen in aanmerking komen om weg te schenken. Een boek dat u uitgelezen heeft, een
kleedje dat niet langer past, een gsm die u
niet langer gebruikt nu u de allernieuwste
smartphone aangeschaft heeft,… Maar ook
voorwerpen die niet langer goed werken, kunnen andere Jettenaren interesseren. Misschien is het wel het gedroomde voorwerp
voor upcycling voor een handige harry? Benieuwd? Surf naar het nieuwe digitaal platform, creëer een account en plaats uw
advertenties en ga zelf op zoek naar leuke
spulletjes.
www.weggeefplekjette.be

Opening grootste Beroepenpunt van Europa
Een uniek loket voor onderwijs- en professionele oriëntatie

O

p 5 maart 2018 opent het uniek en
tweetalig loket voor onderwijs- en
professionele
oriëntatie
haar deuren in de Astrotoren,
aan Madou. Dit loket kan een
belangrijke partner zijn voor
alle leerlingen, studenten,
werkzoekenden en zelfs
werknemers op zoek naar
een nieuwe uitdaging.
Het Beroepenpunt is een
concept dat zijn wortels vindt in
Frankrijk, waar de ‘cités des métiers’ een

succesverhaal zijn. Het Beroepenpunt wil een
ontmoetingsplek zijn voor al wie vragen heeft
rond opleiding, onderwijs, werk(ervaring), ondernemerschap, mobiliteit, ... Via digitale tools en een
multimedia bibliotheek vind
je
er
informatie
omtrent
voornoemde
thema's. Je kan er ook terecht voor persoonlijke gesprekken met consulenten of
informatiesessies. Het Beroepenpunt is gratis en vrij toegankelijk voor ie-

dereen, ongeacht statuut of leeftijd. De werking is niet aanbodgestuurd maar vraaggericht waardoor het Beroepenpunt een echte
meerwaarde vormt voor de gebruikers.
De promotoren van de Cité des Métiers in
het Brussels gewest zijn Actiris en Bruxelles
Formation. Dit concept wordt uitgebouwd als
een tweetalig Beroepenpunt met medewerking van VDAB en Leerwinkel Brussel (Tracé
Brussel vzw).
Beroepenpunt
Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel (Halte Madou)
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Leefmilieu
25 maart 2018

Manifestatie
‘Tegen de uitbreiding van de ring,
voor de bescherming van ons milieu’
Zoals u ongetwijfeld weet, voert de
gemeente Jette al verschillende
jaren een verbeten strijd met het
Vlaams gewest over diens uitbrei
dingsplannen voor de Brusselse ring
aan de rand van het Laarbeekbos. Op
zondag 25 maart zijn alle Jettenaren
uitgenodigd op de grote manifesta
tie tegen deze uitbreiding en voor de
bescherming van ons leefmilieu.

O

orspronkelijk voorzagen de plannen
zelfs een gedeeltelijke kap van het
Laarbeekbos, maar die veldslag
heeft de gemeente gewonnen zodat het behoud van deze Natura 2000-zone verzekerd
is. Toch gaat de strijd verder, want de
Vlaamse regering is nog altijd van plan om de
ring uit te breiden, met name het stuk dat
enerzijds aansluit met de E40 richting kust,
en anderzijds met diezelfde E40 richting Luik,
of zeg maar het stuk dat de haven van Antwerpen verbindt met de luchthaven van Zaventem. Op dit stuk van 18 km zouden 14(!)
rijstroken komen, een project dat meer dan
één miljard euro zal kosten en meer dan 10
jaar in beslag zal nemen, met de nodige mobiliteitshinder als gevolg.
Dat de voorgestelde plannen de verkeers- en
fileproblemen niet zullen oplossen, bewijzen alle
voorbeelden (waaronder Antwerpen) waarbij de
verbreding van de rijweg een aanzuigeffect veroorzaakt dat uitmondt in nieuwe files met nog
meer auto’s en bijgevolg meer luchtvervuiling.
En het zijn net de auto’s van de pendelaars die
elke dag files veroorzaken in Brussel en de gezondheid van de bewoners, inclusief de Jettenaren, schaden. Het volstaat om ’s morgens om
8u of ’s avonds om 17u een kijkje te gaan nemen
op de Tentoonstellingslaan…

Gedeeltelijke overkapping van de ring
De gemeente verdedigt de noodzaak om
alternatieven voor de auto aan te moedigen

en doet dat zelf al jaren door het nemen van
maatregelen (premie bij aankoop van elektrische fiets,…) en het ontwikkelen van infrastructuren voor zachte verplaatsingsmodi
(fietspaden, nieuwe tramlijn, fietsboxen, enz.).
Jette wil de levenskwaliteit verbeteren en het
milieu beschermen. Daarom weigert de gemeente een project te steunen dat de luchtkwaliteit zal verslechteren en de geluidslast
zal verhogen. Ze wil zelfs een stapje verder
gaan en pleiten voor een gedeeltelijke overkapping van de ring vlakbij haar grondgebied.
Vergeet niet dat de ring op een steenworp ligt
van enkele dichtbevolkte residentiële wijken
zoals de Tuinen van Jette en grenst aan het

Laarbeekbos waar honderden personen dagelijks gaan wandelen, joggen of een luchtje
scheppen.
Om deze en vele andere redenen nodigen wij
u op 25 maart uit om uw grieven rond dit project
kenbaar te maken en het Brussels gewest te wijzen op het gevaren die het inhoudt, niet alleen
voor de Jettenaren, maar voor alle Brusselaars!
Manifestatie ‘Tegen de uitbreiding van de
ring, voor de bescherming van ons milieu’
25 maart 2018 om 11u
Afspraak aan de Laarbeekchalet
Laarbeeklaan 145
Met wandeling in het Laarbeekbos

Reinheid

Groene bezem 2018
Neem deel met je wijk!

E

ditie 2018 van de Groen bezem vindt
dit jaar plaats op zaterdag 5 mei 2018.
Zin om mee te doen? Aarzel dan niet
om contact op te nemen met de organisatoren.
Het principe is eenvoudig: tijdens deze grote
netheidsactie slaan de wijkcomités, de ecoambassadeurs, de straatvegers en de buurtbewoners de handen in elkaar om hun wijk of
groene ruimte in de buurt eens grondig aan
te pakken.
Vorm je samen met enkele buren een gemotiveerd team of ben je actief in een vereniging of school en heb je zin om samen een
ploegje te vormen en deel te nemen aan de
actie? Schrijf je dan vlug in en misschien haal
je samen wel de Groene bezem binnen. Hou
alvast 5 mei vrij in je agenda!

Meer info en inschrijvingen:
Eco-raadgeefster
cmeeus@jette.irisnet.be - 02.422.31.03
Groene bezem actie 2018
Zaterdag 5 mei, van 9.30u tot 11.30u

Organisch afval in oranje zakken

S

inds enkele maanden kunnen de Brusselaars hun voedingsafval een tweede
leven geven door het te sorteren en in
de oranje zak te deponeren. In tegenstelling
tot de sortering van papier/karton (gele zak),
PMD (blauwe zak) en glas (glascontainers), is
deze sortering niet verplicht.
Het voedingsafval bedraagt 40 tot 45%
van de inhoud van de witte vuilniszakken. Wat
het Brussels Gewest betreft, betekent
dit een aardige hoeveelheid afval dat
een tweede bestemming zou kunnen krijgen. Want in plaats van het
te verbranden in de verbrandingsoven, kan ons voedingsafval via een
aparte ophaling en dankzij biomethanisatie getransformeerd worden in biogas.

op de dag van de ophaling buitenzetten.
• Als de oranje zakken geregeld gescheurd
geraken in uw wijk, kan u de zakken in een
container deponeren. Net Brussel haalt de
zakken er vervolgens uit terwijl de container
op het voetpad achterblijft. Opgelet: in dit
geval wordt aan de bewoners gevraagd om
de container onmiddellijk na de ophaling opnieuw binnen te halen.
Zorg ervoor dat u de zakken –
en zeker de oranje – tegen de
gevel plaatst (niet op de stoeprand, aan de voet van bomen of
naast een openbare vuilnisbak).
Op die manier zijn ze zichtbaar voor
de chauffeurs van de vuilniswagen en
voor de ophalers!
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Activiteit Heymboschsite
Wandeling
De Heymboschsite is geklasseerd als een
gebied van hoge biologische waarde en
werd in 2015 vernieuwd om haar waarde
en biodiversiteit te bewaren.
Vorig jaar kon u het hele jaar door deze
unieke site bezoeken of deelnemen aan
ouder/kinderworkshops rond de natuur. De
activiteit van maart bestaat uit een ontdekkingstocht van de Heymboschsite en
zijn belangrijkste boomsoorten. Deze zijn
voorlopig nog naakt maar je kan ze herkennen aan de bladknoppen en de schors. Ook
de eerste vogels laten zich horen! Het is
duidelijk dat de lente in aantocht is…
Wandeling Heymboschsite
Zaterdag 10 maart
Wouterspaviljoen (A. Woutersstraat 12)
Gratis, inschrijven via
ibongaerts@jette.irisnet.be 02.422.31.12

Expo
Een lente zonder
pesticiden
Met de nakende komst van de lente beginnen veel Brusselaars al te dagdromen over
hun toekomstige aanplantingen. Of je nu
een moestuintje of een bloemperkje wil
aanleggen, het kan gerust zonder pesticiden. Er bestaan tal van brochures met tips
en alternatieven om je te helpen zonder
pesticiden en kunstmeststoffen de aanleg
van een tuin of balkon aan te vatten. Tijdens de laatste week van maart kan je terecht op een kleine expo waar je meer te
weten komt over dit thema dat zowel de
biodiversiteit als onze gezondheid aangaat.

Ophaling: 1 maal per week
Het is niet altijd vanzelfsprekend om een
extra vuilniszak toe te voegen aan de selectieve
ophaling, zeker voor de Brusselaars die klein
behuisd zijn. Daarom stelt Net Brussel voor alle
Brusselaars gratis een kleine oranje container
ter beschikking voor de oranje zakken, en dit
om onaangename geurtjes te vermijden.

Hoe gebruikt u een oranje container?
• U kan de container binnen plaatsen en enkel

Hoe gratis een oranje container bekomen?
Jettenaren kunnen zich gratis een oranje
container aanschaffen op vertoon van hun
identiteitskaart:
• bij de dienst Beplantingen (Laarbeeklaan
120): enkel op zaterdag, van 9u tot 12u;
• of door per e-mail contact op te nemen met
de ombudsman Openbare reinheid (ombudsman-proprete@jette.irisnet.be)

Expo ‘Een lente zonder pesticiden
Van 26 tot 29 maart, tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur
Gemeentehuis van Jette
Wemmelsesteenweg 100
Gratis toegang

Samenleving
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Van 12 tot 14 maart 2018

Beurs voor kledij en kleutermateriaal
Met de lenteschoonmaak die op til
is, bent u vast en zeker ook van
plan om uw kleerkast eens onder
handen te nemen. Dat komt goed
uit, want van 12 tot 14 maart orga
niseert la Ligue des Familles haar
jaarlijkse beurs voor kleding en
kleutermateriaal.

N

aast kleutermateriaal spitst deze
beurs zich qua kledij meer specifiek
toe op zomerkleren, sportkleren (van
0 tot 16 jaar) en zwangerschapskleren. De
verkoop ervan vindt plaats in de Gemeentelijke feestzaal op dinsdag 13 maart, van 19u tot
21u, en op woensdag 14 maart, van 9u tot 15u.

Afgifte kleren
U kan uw spullen enkel op afspraak (opge-

past: dit geldt ook voor leden van la Ligue des
Familles!) komen deponeren op maandag 12
maart, van 15u tot 19u, en op dinsdag 13 maart,
van 9 tot 17u. Voor deze afspraak neemt u op
maandag 5 of dinsdag 6 maart, telkens tussen
19u en 20u, contact op met Mevr. Declerck op
0477.35.10.14. Om dit telefoontje vlot te laten
verlopen, bepaalt u best vooraf hoeveel kledingstukken u wil afgeven en het gewenste
tijdstip van de afspraak (dag en uur). Niet verkochte kleren kan u op woensdag 14 maart,
van 19u tot 19.45u, recupereren.

Modieus
Het spreekt voor zich dat de aangeboden
kleren proper zijn, maar zorg er ook voor dat
ze netjes gestreken en toch nog enigszins modieus zijn. Hou er ook rekening mee dat deze
beurs enkel zomerkleren aanvaardt. Leden
van la Ligue des Familles mogen 2 loten van

20 stuks per persoon te koop aanbieden, terwijl niet-leden het bij 1 lot moeten houden.

Beurs voor zomerkleren, sport- en zwangerschapskleren en kleutermateriaal
• Dinsdag 13 maart, van 19u tot 21u
• Woensdag 14 maart, van 9 tot 15u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping)
ruime parking achter het station
Depot kleren: 12 en 13 maart, enkel op afspraak
Meer info: ldf.jette@gmx.com

10 en 11 maart 2018

Operatie Arc-en-Ciel
Inzamelactie levensmiddelen gaat voor zero waste
De operatie ArcenCiel is al 64 jaar
een gevestigde naam onder de
goede doelen. Ook in Jette slaan
tijdens het weekend van 10 en 11
maart tientallen vrijwilligers de
handen in elkaar om kinderen de
kans te geven om zich te ont
plooien via een actieve vrijetijdsbe
steding.

H

et principe is eenvoudig: Operatie
Arc-en-Ciel geeft jeugdhuizen een
steuntje in de rug zodat ze het budget dat ze besteden aan een zinvolle invulling
van de vrije tijd van kinderen, kunnen verhogen door te besparen op de uitgaven voor

voedsel. Deze besparingen worden gerealiseerd door de inzameling van niet-bederfbare
levensmiddelen.
Uiteraard mag de
houdbaarheidsdatum
ervan niet
overschreden zijn.
Dat lijkt
misschien
vanzelfsprekend,
maar toch
belandt elk
jaar zo’n 5%
van de ingezamelde producten bij het vuilnis. Dit jaar wil de organisatie
deze afvalberg drastisch verminderen.

Joie de Vivre begin maart zomaar eventjes
18.000 plastic zakken plooien en verdelen over
gans Jette. In deze zakken kan u uw giften kwijt
die dan vervolgens ingezameld worden tijdens
de week van 5 tot 9 maart. Aan deze inzameling
werkt trouwens ook de Jetse school SacréCoeur mee. Los hiervan organiseren ook de
school Saint-Michel en de Jetse scouts inzamelacties voor de Operatie Arc-en-Ciel.
Aan u om u van uw meest gulle kant te
laten zien en al deze enthousiaste vrijwilligers
niet in de kou te laten staan…

Arc-en-Ciel in Jette

Operatie Arc-en-Ciel
Ophaling levensmiddelen
10 en 11 maart 2018
Meer info: www.arc-en-ciel.be

Ook Jette laat zich niet onbetuigd als het
erop aan komt de handen uit de mouwen te steken voor Operatie Arc-en-Ciel. Zo zal de school

Jette, een bruisende gemeente

Casa Veronica
Een nieuwe culturele plek met zuiderse roots in Jette

W

ist u dat er op de Capartlaan 13b
een nieuwe culturele ontmoetingsplaats te vinden is, Casa Veronica?
Concerten, tablaos flamenco, lessen gitaar,
stages, tentoonstellingen,… Het kunstencentrum organiseert heel wat culturele activiteiten, vaak met zuiderse roots.
Casa Veronica opende in september 2017
haar deuren op de Capartlaan. Een oude
drukkerij werd er opgevormd tot kunstencentrum. Een centrum met een zuiderse inslag.
Niet verwonderlijk, als je weet dat de beide
initiatiefnemers Spanjaarden zijn.
Op zaterdag 24 maart kan u genieten van
een ‘tablao’ Flamenco. Deze expressieve combinatie van muziek en dans laat niemand onberoerd. Claire Nguyen zal samen met Juan
Torres en Yannick Corre op het podium staan.
Claire Nguyen zette haar eerste danspassen
in Frankrijk vooraleer zich te specialiseren in
Sevilla en zich te vestigen in Brussel. Ze is de
rijzende ster binnen de Belgische flamencowereld. Zeker de moeite waard en de ideale
gelegenheid om Casa Veronica te leren ken-

nen. Het volledig programma van het kunstencentrum vind je op hun website.
Casa Veronica - Capartlaan 13b
www.casaveronica.net
contact.casa.veronica@gmail.com
0476.77.23.41

24 maart Tablao Flamenco
Met Claire Nguyen, Juan Torres
en Yannick Corre
12¤/15¤
Noteer ook alvast 20 april:
vernissage expo Tony Weyers

3 maart 2018

Baby-Boum voor peuters tot 4 jaar

B

egin maart nodigt Café Baby-Boum u
uit voor een nieuwe activiteit voor
peuters tot 4 jaar. Centraal thema:
lenteschoonmaak. Schoonmaken was nog
nooit zo plezant!
Tijdens Café Baby-Boum verwelkomt Atelier 34zero kleintjes tussen 1,5 en 4 jaar om
samen met hun ouders een fantastische namiddag te beleven. Op 3 maart staat de volgende activiteit gepland. Op het programma:
gekleurd schuim maken, wedstrijdje veegborstellen, een patchwork creëren met valse
vlekken. Stroop je mouwen al maar op!
Vergeet niet om kledij mee te brengen die
de creativiteit van de kleintjes kan verdragen! Na deze workshop (ongeveer 45’) is er

vanzelfsprekend tijd voor ontmoeting en vrij
spelen in het gezellig cultureel café van het
museum en de grote tuin.

Café Baby-Boum
Zaterdag 3 maart 2018 om 15.30u
Voor peuters van 1,5 tot 4 jaar
Atelier 34zero
de Rivierendreef 334
8¤ per persoon, zowel voor de volwassene als voor het kind
Reservaties:
mail naar kinderen@atelier34zero.be
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Jeugd

School Dageraad volledig vernieuwd
Op 21 februari werd de volledig
vernieuwde school Dageraad inge
huldigd. Deze Nederlandstalige
school, in het noorden van Jette,
bestond uit twee paviljoenen die
niet langer voldeden aan de hui
dige normen. In de plaats kwam
een functionele en compacte
school volgens de passiefnorm.

O

nderwijs behoort tot de grootste prioriteiten op gemeentelijk vlak. Een
goede opleiding vormt een fundamentele basis voor de kinderen. Jette telt 3
Nederlandstalige gemeentelijke lagere scholen
en 7 gemeentelijke kleuterscholen, waaronder
school Dageraad in de Van Rolleghemstraat.

Functioneel en kleurrijk gebouw
Door de jaren heen werden de 2 paviljoenen van de school Dageraad steeds minder
geschikt. Ook de speelplaats was niet erg
functioneel. Daarom besliste de gemeente om
een nieuw, functioneel gebouw op te trekken,
volgens strikte energienormen.
Met de steun van heel wat subsidies (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, de
VGC en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

werd het budget bij elkaar gehaald om de
bouw te realiseren, kostprijs 1.257.841 ¤.
Het resultaat is een modern gebouw, ingericht op twee niveaus. Op het gelijkvloerse niveau, dat aansluit op de speelplaats, vindt
men ondermeer de onthaalzone, de refter, de
lerarenkamer en het computerlokaal. Op de
verdieping zijn 4 klaslokalen en een prachtig

terras ingericht. Dat alles in een kleurrijk
kleedje.
De inplanting van het nieuwe gebouw biedt
verschillende voordelen: compact, maximale
ruimte voor de speelplaats en buitenruimten,
beschutting tegen de wind,… De kleuters zijn
alvast bijzonder enthousiast over hun nieuw
onderkomen.

Zaterdag 31 maart 2018

Paaseierenjacht in het Garcetpark

O

p zaterdag 31 maart staat de traditioneel paaseierenjacht opnieuw op
het programma. Jetse kinderen van
3 tot 12 jaar kunnen dan in het Garcetpark terecht voor een lading paaseieren.
Geen paasfeest zonder paaseieren. De
Jetse kinderen kunnen de dag voor Pasen terecht in het Garcetpark dat met tennisballen
bezaaid zal liggen. Deze tennisballen kunnen
ze vervolgens inwisselen voor heerlijke chocolade-eieren. Net als andere jaren organiseert
de vzw Promotie van Jette ook allerlei animatie om er een echt feest van te maken, met ondermeer springkastelen en een schminkstand.

Inschrijven is verplicht, tot 22 maart 2018.
Meer info: www.jette.be
Grote paaseierenjacht
Zaterdag 31 maart 2018, van 10.30u tot 12u
(toegang tot 11.45u)
Garcetpark
(toegang Kardinaal Mercierplein)
Enkel voor Jetse kinderen
Wie niet ingeschreven is, zal geen toegang
krijgen tot het park

Jette, een bruisende gemeente
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24 maart 2018

Feest van het Gezin
Een namiddag boordevol
fantastische animatie voor jong en oud
Om de twee jaar wordt het Poel
bosdomein omgetoverd tot een
waar kinderparadijs tijdens het
Feest van het Gezin. Dit jaar vindt
dit groot feest plaats op zaterdag
24 maart 2018. Jong en oud kan er
terecht voor een spetterende dag
boordevol fantastische animatie.

W

elk kind droomt er niet van om de
brandweer van dichtbij aan het
werk te zien, om zich uit te leven in
een springkasteel of met de gocart te rijden?
Het kan allemaal op het Feest van het Gezin.
Het centrale thema is ’superhelden’ en kinderen mogen verkleed naar het feest komen.
Dit grote evenement in het groene Poelbosdomein richt zich vooral op de jongste
Jettenaren, die er zich een hele namiddag
lang kunnen uitleven. Een goochelshow, circustenten, de hondenbrigade, sprookjes, een
grimestand, een eendjeskraam, een speelruimte voor de allerkleinsten,… De lijst met
animaties is te lang om op te sommen. Alle
activiteiten zijn volledig gratis bovendien.
Daar bovenop zal die dag het verkeerspark
open zijn voor het publiek zodat de kinderen
op gocarts en fietsen kunnen vertrouwd geraken met de wegcode. Ook tal van verenigingen
(La Ligue des Familles, ONE-consultaties, Viasano,...) zullen van de partij zijn. Snoepers, ten
slotte, zullen zich tegoed kunnen doen aan
pannenkoeken, suikerspin, popcorn en andere
lekkernijen, en dat allemaal tegen democratische prijzen. Kortom: alle ingrediënten zullen
er zijn om er een onvergetelijk namiddag van
te maken.
Feest van het Gezin
Zaterdag 24 maart 2018
Van 13.30u tot 17.30u
Poelbosdomein - Laarbeeklaan 110
Gratis toegang

Uurrooster van de animaties
• 14u – 14.30u:
Sprookjes
• 14.30 – 15u:
Demonstratie van de hondenbrigade
voor de kleintjes
• 14u – 17u:
Demonstratie van de brandweer
• 15u – 15.45u:
Spektakel door Pré en Bulle (FR)
• 15.45u – 16.15u:
Kamishibai (Japanse verteltechniek)

• 16u – 16.30u:
Demonstratie van de hondenbrigade
voor de grote kinderen
• 16.30u – 17u:
Sprookjes
• 17u – 17.30u:
Slotconcert!
Doorlopend (13.30u-17.30u): grimestand,
eendjeskraam, speelruimte voor de allerkleinsten, verkeerspark met gocarts en
fietsen, springkasteel,…
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Senioren

15 maart 2018

55+ Festival
Herbeleef de gloriedagen van ABBA!
Voulez-vous, Fernando, The Winner Takes It
All,.. en vele andere klassiekers van de
Zweedse supergroep passeren de revue. Na
afloop nodigt dj SWA alle aanwezigen uit om
de beentjes te strekken op de dansvloer. En
tussendoor zijn er uiteraard koffie en taart en
de nodige drankjes te verkrijgen. Senioren die
zich nog niet ingeschreven hebben voor deze
gezellige, muzikale topnamiddag, kunnen dat
alsnog doen bij de dienst Senioren op het Gemeentehuis van Jette, Wemmelsesteenweg
100 (C. Demeyer – 02.423.12.67).
Festival 55+ - Met ABBA4U
Donderdag 15 maart, van 14u tot 18u
Omnisportcentrum
Graafschap Jettelaan
Toegang: 5 euro

N

a enkele jaren van afwezigheid is het
55+ Festival opnieuw van de partij!
Dit evenement vindt plaats op donderdag 15 maart, vanaf 14u, in het Omnisportcentrum. Het festival belooft voor de

gelegenheid een spetterende show met de
ABBA-coverband ABBA4U! Deze artiesten
brengen een 75 minuten (incl. pauze) durende
show met het allerbeste uit het ABBA-repertoire. Mamma Mia, Does Your Mother Know,

Brussels Volkstejoêter stelt
nieuwe producties voor

H

et Brussels Volkstejoêter is van start
gegaan met haar nieuwe producties
‘De surboum van Cindy’ en ‘’n klaain
mizeire’. Reserveer zeker uw tickets, als u
houdt van humoristisch theater in het unieke
Brussels dialect.
Het Brussels Volkstejoêter is door de jaren
heen uitgegroeid tot een groot succes in de
culturele sector. Hun concept: bekende theaterstukken herwerken in het Brussels, het
sappigste der dialecten. Hun vele producties
lokten steevast volle zalen, zowel in hun thuishaven Zinnema als tijdens de verschillende
voorstellingen in de rand.
Het nieuwe stuk van de theatergroep is ’n
klaain mizeire’. Een man en een vrouw komen
hun appartement binnen. De vrouw steekt enthousiast de lichten aan, de man blijft staan
in de deuropening: hij herinnert zich niks
meer. Is zij zijn vrouw? Wordt hij wel graag ge-

zien? Waarom weet hij niks meer? Wat is er
allemaal gebeurd tussen hen? Deze wervelende tekst neemt je mee op een liefdestrip
vol valkuilen en gevaren, vol humor en pijn,
vol laffe lieve heerlijke liefde: ge kunt ni geire
zeen zonder af te zeen!
Tegelijkertijd speelt het Brussels Volkstejoêter ook nog steeds ‘De surboum van
Cindy’, gebaseerd op ‘Abigail’s Party’, het
cultstuk uit Groot-Brittannië. Het verhaal
speelt zich af in de jaren zeventig. Wendy en
Laurent, een deftig koppel in een deftige
buurt, organiseren een cocktailparty voor hun
buren. De kennismaking bij het eerste glas
verloopt vlot... Een satirische komedie die
zich afspeelt in een milieu waarin oppervlakkigheid en honger naar bezit een gebrek aan
huiselijk geluk maskeren.
Ontdek de speelagenda op
www.bebrusseleir.be

Info en reservering:
Carmen Demeyer
cademeyer@jette.irisnet.be
02.423.12.67

29 maart 2018
Infovergadering
buitenlandse reis
Op donderdag 29 maart om 10 uur kunnen
de Jetse senioren terecht in de Jan Verdoodtzaal van de Nederlandstalige bibliotheek (Kardinaal Mercierplein 6 – 2de
verdieping) voor de infonamiddag rond de
seniorenreis. De bestemming van de reis
wordt op diezelfde voormiddag onthuld,
net als de prijs en de praktische regelingen.
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17 maart 2018

Lio en Sttellla
op de 31ste Nacht van de Jetse Sporters
Jarenlang was de Nacht van de Jetse Sporters de hoogmis van de lokale sportievelingen. Geroemd vanwege de zinderende sfeer lokte deze feestelijke nacht steeds weer
vele honderden danslustigen. Op 17 maart 2018 is het opnieuw zover. Dan vindt de
31ste Nacht van de Jetse Sporters plaats in het prachtige Omnisportcentrum.

D

e laatst Nacht van de Jetse Sporters
dateert alweer van 6 jaar geleden,
vanwege de gekende tragische gebeurtenis. C. Jérôme, The Gibson Brothers,
Patrick Juvet, Stone & Charden, Patrick Hernandez,… De lijst met iconische muzikanten
die in het verleden op de affiche prijkten is
lang. Na de concerten speelde een dj tot het
ochtendgloren grote hits uit vervlogen tijden.
De ideale cocktail voor een gesmaakt feestje.

Van Banana Split tot Torremolinos
Ook dit jaar staan er mooie namen op het
programma, met niemand minder dan Lio en
Sttellla.
De Belgisch-Portugese zangeres Lio kende
haar hoogtepunt in de jaren ’80. Haar hit ‘Banana Split’ werd een enorm succes in België
en Frankrijk, met 2 miljoen verkochte singles.
Daarnaast had ze nog hits met ‘Amoureux solitaires’ en ‘Mona Lisa’. Na een tussenstop in
de mode- en filmwereld kende ze begin 21ste
eeuw opnieuw succes met ‘Lio chante Prévert’, op teksten van de grote Franse schrijver
Jacques Prévert.
Sttellla, genoemd naar het Belgische bier,
staat reeds sinds eind jaren ’70 op de planken. Sindsdien brachten ze reeds 11 albums en
vele tientallen singles uit, vaak met een knipoog en een humoristische toets. Of wat dacht
u van titels zoals ‘Manneken pis not war’, ‘Les
bananes sont jaunes’ of – hun grootste hit –
‘Torremolinos’. De charismatische zanger
Jean-Luc Fonck maakt samen met zijn muzikanten van elk optreden een groot feest.
Naar goede gewoonte barst de Nacht van
de Jetse Sporters na de optredens helemaal
los. Dit jaar staat het muzikale feest in het
teken van de jaren ’80. Het Omnisportcentrum zal daveren op haar grondvesten. Als u
een fan bent van muziek of gewoon houdt van
een leuk feestje, moet u op zaterdag 17 maart

zeker afzakken naar de Nacht van de Jetse
Sporters. De opbrengst van het evenement
gaat trouwens naar de sportclubs, die zo hun
clubkas aardig gespekt zien.

31ste Nacht van de Jetse Sporters
Met Lio en Sttellla
Zaterdag 17 maart 2018 om 20u
Omnisportcentrum – Grote zaal
Graafschap Jettelaan
Toegang: 20 ¤ (kaarten te verkrijgen bij
de deelnemende sportclubs)
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Jetse Academie brengt jong bloed
en gevestigde waarden op het podium
den naar buiten met hun werk van de afgelopen maanden. Op donderdag 1 maart brengen
de leerlingen viool van Louise een gezellig
concertje in hun klas in de academie in de
Wilgstraat. Op maandag 12 maart bundelen
de saxofoon- en dwarsfluitklassen hun krachten in het gevarieerd concert. Het leger cellisten van de celloklas van Stijn Kuppens
verzorgt op woensdag 21 maart een avondvullend programma in de abdij van Dielegem.
Op vrijdag 23 maart brengen de klassen
woord van Leen De Graeve en Sarah Bourgeois uit school Poelbos poëzie voor alle
weersomstandigheden, dit tijdens hun ‘Poncho en Paraplu Poëzieparcours’ op het Café
in ‘t Groen van GBS Poelbos.
Klasconcert viool
Donderdag 1 maart om 18.30u
Jetse Academie
Wilgstraat 1

Met het pannenkoekenfestijn
staat deze maand hét familieevent
van de Jetse Academie op het pro
gramma. De enthousiaste Vrien
den van de Academie zijn de
voortrekkers van deze gezellige
namiddag en bakken er de lekker
ste pannenkoeken.

I

n de gemoedelijke sfeer van dit festijn
staan de jongste leerlingen van de academie voor het eerst op het podium. Het kinderkoor van de academie brengt verrassende
liedjes. Jonge violisten, gitaristen en blokfluitisten geven het beste van zichzelf en vullen
de zaal met vrolijke deuntjes. Daarnaast kan
u genieten van een primeur: de kinderen van
het 1ste en 2de leerjaar die de nieuwe cursus
‘Vrije improvisatie’ o.l.v. Veronique Craps volgen, tonen voor het eerst hun muzikale creaties. In deze cursus ontdekken ze
spelenderwijs talrijke instrumenten en gaan
vanuit hun eigen verbeelding op zoek naar

klanken, muzikale effecten en eigen melodieën. Het is uitkijken naar het resultaat!
Tussendoor zijn alle aanwezige kinderen
welkom op enkele toffe mini-workshops toneel,
onder leiding van woordjuffen Sarah en Leen.
Geen enkele reden dus om er niet bij te zijn:
rep je op zondag 25 maart naar GC Essegem!
Enkele dagen later zijn de ‘anciens’ van de
academie aan de beurt. Op woensdag 28
maart brengen de laatstejaarsleerlingen een
concert in de abdij van Dielegem. Gedurende
zo’n 10 jaar verdiepten deze jongeren en volwassenen zich in hun instrument en nu tonen
ze trots de weg die zij aan de academie aflegden. Een speciaal moment voor deze muzikanten, maar ook voor hun leerkrachten!
Vaak immers zagen zij deze leerlingen als
jonge snaak toekomen in hun klas en opgroeien tot volwassen muzikanten. In de
maanden mei en juni staan hun fameuze eindexamens op het agenda, tijdens dit concert
brengen zij alvast enkele uitdagende muziekwerken uit hun programma in preview!
En er is nog meer want enkele klassen tre-

Leerlingenconcert saxofoon
en dwarsfluit
Maandag 12 maart om 19u
Abdij van Dielegem
J. Tiebackxstraat 14
Klasconcert cello
Woensdag 21 maart om 19u
Abdij van Dielegem
J. Tiebackxstraat 14
Poncho en Paraplu Poëzieparcours
door de leerlingen Woord
Vrijdag 23 maart om 17.30u
Café in ’t Groen – GBS Poelbos
Laarbeeklaan 110
Pannenkoekenfestijn met optredens
van de jongste leerlingen
Zondag 25 maart, van 13u tot 16u
GC Essegem
Leopold I-straat 329
Concert eindexamens
Woensdag 28 maart om 19u
Abdij van Dielegem
J. Tiebackxstraat 14
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GC Essegem Jette

Programma

FilmLOKAAL

Workshop

Theater

The Beguiled

Lekker vreemd koken

Donderdag 29 maart om 20u

Maandag 12 maart, van 12u tot 15u

(regie: Sofia Coppola, VS)

Nederlands oefenen en koken? Doe mee met
Lekker vreemd koken. Samen gerechten
proeven uit de hele wereld en ondertussen
praten over leuke onderwerpen. Geen keukenprins? Geen probleem! Iedereen leert
zeker iets nieuws. Suggesties voor lekkere gerechten? Laat het weten, misschien is het wel
iets om samen klaar te maken. Ook wie goed
Nederlands spreekt is welkom.
Prijs: 3 ¤
Inschrijven een week op voorhand via:
lore.desmet@vgc.be of 02.427.80.39

Uit de Veren:
De Drakentemmer
(Elly Bakker)

1864, Amerikaanse burgeroorlog. Een gewonde
soldaat komt aan in een meisjesschool in Virginia. De vrouwen leven geïsoleerd. Tot op het
moment dat de soldaat komt. Er ontstaat rivaliteit tussen de vrouwen en tegen de soldaat.
Prijs: 5 ¤ - Paspartoe-kansentarief & studenten: 2 ¤

Workshop

Koffie: ontdek, leer en proef
met Christhal Koffie
Zaterdag 3 maart, van 10u tot 12u

Lezing

Van Brussel tot Bagdad
(Jonas Slaats)
Donderdag 15 maart om 20u
Onze samenleving is heel divers. De aanwezigheid van de islam zorgt voor veel vragen.
Waar komen de huidige conflicten in de islamitische wereld vandaan? Is een botsing van
beschavingen onvermijdelijk of zijn er uitwegen? Theoloog, antropoloog en filosoof Jonas
Slaats gaat dieper in op dit soort vragen en
thema's. Hij zet kanttekeningen bij ons huidige wereldbeeld en plaatst de discussies
over islam in een breder perspectief.
Prijs: 5 ¤, gratis voor KWB-leden (i.s.m. KWB
Jette Laken)

Quiz

Lentequiz
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Zondag 18 maart om 10.30u

Op het eiland ‘Krijt’ kennen de mensen alleen
zwart en wit. De vuurdraak heeft alle kleuren
weg genomen. Pfoewie! Niemand weet
waarom. Een klein en dapper jongetje zoekt
het antwoord op deze vraag. Kan hij het geheim van de draak oplossen?
Twee acteurs vertellen het verhaal met woorden, liedjes en krijttekeningen. De drakentemmer gaat over jezelf durven zijn en over
vriendschap.
Prijs: 6 ¤ volwassenen - 4 ¤ kinderen
2 ¤ Paspartoe-kansentarief

Culinair

Restatable!
Zaterdag 17 maart om 19u
Restatable! brengt mensen bij elkaar rond
een lekkere maaltijd, gemaakt met voedseloverschotten.
Prijs: vrije bijdrage

Vrijdag 16 maart om 19u
Koffieliefhebber? Ontdek alles over koffie.
Leer de verschillen kennen tussen Arabica en
Robusta, specialty en commercial coffee. Ontdek hoe je voor een klein budget thuis lekkere
koffie kan zetten. Wat zijn ethische en ecologische problemen van de koffiehype? Als afsluiter staat een echte coffeecupping op het
programma.
Prijs: 15 ¤ - Paspartoe-kansentarief: 2 ¤
Inschrijven nodig, plaatsen zijn beperkt

Doe mee met de leukste quiz van Jette: de
Lentequiz. Schrijf je in met een groep van
maximum 6 personen.
Prijs: 15 ¤ voor 1 groep
Inschrijven verplicht via essegem@vgc.be

Gemeenschapcentrum
Essegem
Leopold I-straat 329
tel.: 02.427.80.39
essegem@vgc.be
Meer info:
www.essegem.be
Facebook: GC Essegem
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10 & 24 maart 2018  Kids Concerts

Le Jouet Musical en Duo Laterna Magica
Tijdens de Kids Concerts kunnen
kleuters spelenderwijs kennis
maken met de wondere muziek
wereld. In maart staan er twee
concerten gepland die alweer de
verbeelding van de kleintjes mate
loos zullen prikkelen.

Le Jouet Musical

kleuren: rood, blauw, groen of geel. Jonge en
oude instrumenten. Xylofonen, belletjes, mondharmonica’s, trommels, saxofonen, trompetten,
gitaren, piano’s. Le Jouet Musical – Het speelgoedinstrument brengt ze allemaal samen en
laat ons genieten met onze ogen en oren.
Infos en tickets:
www.ccjette.be
Zaterdag 10 maart om 11u (45’)
Voor kleuters vanaf 2,5 jaar
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 145
6¤

Duo Laterna Magica
Face à Face
Instrumenten uit plastic, hout en metaal. Instrumenten van rommelmarkten, uit speelgoedwinkels of van op de zolder. Instrumenten in alle

hedendaagse composities passeren de revue.
Dit alles terwijl de kleintjes zich vergapen aan
het zachte magie van de toverlantaarn, ‘van
aangezicht tot aangezicht’.

Met meer dan 20 blokfluiten reizen de muzikanten van Duo Laterna Magica door de tijd.
Terwijl de muzikale geschiedenis ontdekt
wordt, kan het publiek genieten van een mooi
schaduwspel. Muziek uit de Middeleeuwen tot

Infos en tickets:
www.essegem.be
Zaterdag 24 maart om 11u (55’)
Voor kinderen vanaf 6 jaar en jongeren
GC Essegem
Leopold I-straat 329
6¤

Nocturne in zwembad Nereus op donderdag

B

ent u een waterrat? Dan weet u ongetwijfeld dat u op de grens tussen
Ganshoren en Jette het zwembad Nereus vindt. Voortaan kan u er op donderdagavond terecht voor een ‘nocturne’, waarbij
het zwembad tot 22u open blijft.
Het volledig gerenoveerde zwembad Nereus
opende in 2014 haar deuren. Het zwembad
mag gezien worden: een klein bekken om de
eerste watervrees te overwinnen en een groot
zwembad met 6 zwemstroken van 25 meter
voor de meer geroutineerde waterratten.
Jette heeft trouwens een akkoord met
Ganshoren voor de huur van banen voor de
Jetse scholen en voor een voordeeltarief
voor de bewoners. Zo betalen Jettenaren
slechts 3 in plaats van 5 euro om hun favoriete sport te beoefenen. En dat op een boogscheut van Jette. Het zwembad is dagelijks
open voor het publiek en voortaan kan u er
op donderdag dus terecht tot 22u (ipv 19u).

Nocturne zwembad Nereus
Elke donderdag van 19.45u tot 22u
Uitgezonderd schoolvakanties
Koningin Fabiolaplein 10
1083 Ganshoren
Openingsuren en meer gedetailleerde tarieven: www.ganshorensport.be

Cultuur
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1 april 2018

Klassiek in de Abdij
Ensemble Clematis
Ook dit seizoen laat de concert
reeks van Klassiek in de Abdij de
prachtige zaal van de Abdij van
Dielegem maandelijks vollopen
voor klassieke concerten van
hoogstaande kwaliteit. Dit zal voor
het concert van Ensemble Clematis
niet anders zijn. Ze steken barok
muziek in een modern jasje en
tonen zo dat kwalitatieve klassieke
muziek tijdloos is.

E

nsemble Clematis onderscheidt zich
van andere ensembles door hun specifieke muziekkeuze. Ze opteren voor
barokmuziek, waarvan Johann Sebastian
Bach de bekendste vertegenwoordiger is.
In Jette brengt Ensemble Clematis onder
meer een stuk van de zoon van deze grootmeester, Carl Philipp Emanuel Bach. Daarnaast kiezen ze met ondermeer Corelli en
Goldberg voor andere grote namen uit het
Italiaanse en Duitse repertoire uit de zeventiende eeuw.

Met twee violen en basso continuo speelt
Ensemble Clematis in de abdij verschillende
triosonates die tot de beste uit de barok
horen. Hun concerten tonen dat deze muziekstijl ook meer dan driehonderd jaar later nog
steeds overeind blijft. Maak u klaar voor een
tijdreis naar de zeventiende eeuw.

Info en tickets:
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65
Klassiek in de Abdij - Ensemble Clematis
1 april 2018 om 11h
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Met kinderopvang en receptie

25 maart 2018 - Jazz@Ploef!

Klassiekers en improvisaties door New5

M

idden februari gaf Luiz Márquez
met zijn groep de aftrap voor de
nieuwe concertreeks Jazz@Ploef!
Op zondagnamiddag of donderdagavond kan
u in de culturele ontmoetingsplaats Ploef! genieten van hoogstaande jazzconcerten. Op 25
maart is het de beurt aan New5.
Het nieuwe kwintet New5, ft. Alexandre
Furnelle en Peter Hertmans, brengt zowel
eigen nummers als klassiekers. Hun eigen
nummers onderscheiden zich door de mooie
melodieën en hun geraffineerde harmonie.
Deze worden gecombineerd met klassiekers
van Keith Jarret, Chopin of Kapsberger en

met abstracte improvisaties. In hun muziek
staat de zang centraal, waarbij Kristina Fuchs
haar stem als extra instrument gebruikt. Momenteel leggen ze de hand aan een nieuwe
cd, maar in tussentijd kan u hun prachtige
jazz reeds ontdekken tijdens Jazz@Ploef!
Meer info:
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65
Jazz@Ploef! - New5
Zondag 25 maart 2018 om 16u
Ploef!
Bonaventurestraat 100
Vrije bijdrage voor de zondagsconcerten
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21 & 22 april 2018

Artiestenparcours d’Artistes
Cultuurliefhebbers opgelet! No
teer alvast 21 en 22 april in jullie
agenda. Dan vindt namelijk de 13de
editie plaats van het Jetse Arties
tenparcours d’Artistes. Tijdens dit
groots evenement kan u het werk
ontdekken van zowat 250 kunste
naars, van beeldhouwers tot schil
ders, van designers tot tekenaars.
Ook voor ambachtslui is er plaats
op het parcours.

H

et Artiestenparcours vormt een
uniek evenement in Jette. Een heel
weekend lang stellen de deelnemende kunstenaars hun werken tentoon, bij
hun thuis, in hun atelier, bij vrienden of in
geïmproviseerde exporuimtes. Daarnaast
wordt het weekend ook gekruid met allerlei
animatie. Kortom, een gedroomde afspraak
voor alle liefhebbers van kunst en cultuur.

Nieuwigheden
Ook de 13de editie van dit culturele parcours
zal traditiegetrouw weer wat nieuwigheden
bevatten. Zo wordt er dit jaar meer aandacht
besteed aan de Jetse kunstenaars, met extra
ruimte in de brochure en een tentoonstelling
met hun portretten van de hand van fotografe
Sophie Nuytten. Daarnaast worden de ambachtslui verzameld in de zaal Excelsior voor

een ambachtsmarkt. Op het Kardinaal Mercierplein wordt dan weer een mini-Montmartre georganiseerd, waarbij u kunstenaars ‘live’
aan het werk kan zien. En ten slotte kan u dit
jaar ook fietsen huren om het parcours af te
leggen. Zo geraakt u ook gemakkelijk op verder gelegen adressen die toch een bezoek
meer dan waard zijn, zoals bijvoorbeeld de
Hortakapel op de grens met Laken.
De ziel van het parcours blijft echter behouden, met meer dan 250 artiesten die hun
werk tentoonstellen en rechtstreeks in contact treden met de toeschouwers. Aan de
hand van de handige catalogus en/of het virtueel parcours (begin april beschikbaar) kan
u een selectie maken van de kunstenaars die
u absoluut wil ontdekken. Volgende maand
ontdekt u alle verdere details in Jette Info.
Artiestenparcours d’Artistes
21 & 22 april 2018
Van 11 tot 19u

6>22 april 2018

Expo Sophie Nuytten in de Abdij
Sophie Nuytten heeft de voorbije
jaren een mooi œuvre bij elkaar ge
fotografeerd. Voor het nieuwe Ar
tiestenparcours trok de Jetse
fotografe langs alle deelnemende
Jetse kunstenaars voor een prach
tig portret. Het resultaat kan u in
april ontdekken in de Abdij van
Dielegem.

D

e passie voor fotografie zit Sophie
Nuytten reeds van jongs af in het
bloed. Ze geniet vooral bekendheid
als portretfotografe, maar even goed maakt
ze prachtige beelden van evenementen, toevallige ontmoetingen of kunstwerken voor
een galerie. Een veelzijdige fotografe dus die
een eigen, herkenbare, hele pure stijl heeft
ontwikkeld.
In het verleden nam Sophie Nuytten al deel

aan het Artiestenparcours. Dit jaar stelt ze
echter, mede op vraag van de organisatoren,
een uniek project voor. Alle Jetse kunstenaars
die deelnemen aan het Artiestenparcours
mochten plaatsnemen voor haar lens. Dit resulteerde in een 70-tal fantastische portretten. De werken worden vanaf 6 april
tentoongesteld in de Abdij van Dielegem, tot
en met het weekend van het Artiestenparcours op 21 & 22 april. De foto’s zullen eveneens gebruikt worden in de brochure van het
Artiestenparcours, waarin dit jaar extra aandacht besteed zal worden aan de Jettenaren.
Info: 02.423.12.65 - culture@jette.irisnet.be
Expo Sophie Nuytten in de Abdij
6>22 april 2018
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14
Van dinsdag tot zondag van 14u tot 18u
Op 21 en 22 april (APA) van 11u tot 19u
Gratis toegang
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Ploef Plus On est de Fous
PikniK

Expo Alex Ronsse
Zondag 4 maart
15u: Vernissage Expo Alex Ronsse
Van winter naar lente met de werken van Alex
Ronsse (deze expo loopt tot eind maart).
Alex houdt van felgekleurde landschappen.
Hij brengt zijn indrukken uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Frankrijk tot leven door
middel van pastelkrijt.
18u: Optreden LuzAzuL
When flamenco meets jazz en oosterse muziek, zowel qua geluid, beweging en ritme.
Een optreden in drie delen waarbij het publiek
rond de artiesten staat en beweging het hart
van datzelfde publiek uitmaakt. Een hart dat
bonkt in een lichaam dat ademt en op zijn
beurt energie en prikkels geeft. Beiden vormen een cyclus, een gemeenschappelijke vibe.
Hélène Gulizzi: dans; Vincèn Robin: saxofoon
en kaval
Duur: 1.30u
Toegang: vrije bijdrage

Lenteschoonmaak
Op zaterdag 10 maart om 18u nodigt de vrijwilligersploeg u uit om samen de handen uit
de mouwen te steken tijdens de grote lenteschoonmaak!

Thema-avond

Vrijwillige eenvoud
Donderdag 22 maart
19u: Thema-avond in Spaanse herbergstijl
rond ‘Vrijwillige eenvoud’, met documentaire
en uitwisseling van ideeën

PikniK

Gezelschapsspelen en
JetteSel-permanentie
met breiatelier

PikniK

Zondag 11 maart

13u: Workshop ‘Zero Waste’ met Cindy Hannard van JetteSel, Jette en Transition en Cilo
16u : Concert New 5 (zie p. 27)

Lentefeest

Zero Waste & Jazz@Ploef!
Zondag 25 maart

Concert
Zaterdag 17 maart
20u: Concert Vincent Scarito
21.30u: dj Syl

PikniK

Workshop
Zondag 18 maart
14.30u-17.30: Workshop ‘De wereld zonder
Google en anonimiteit op het internet’

Ploef !
Plus On Est de Fous
Bonaventurestraat 100
ploefplus@gmail.com
www.ploef.eu

Le Rayon Vert
Voorstelling

Volksdansen

Kookworkshop

Kunst in familieverband

Volksbal!

Feestelijk tussendoortje

Zaterdag 3 maart om 18u

Zaterdag 17 maart om 20u

Zondag 25 maart om 14u

Voor het derde opeenvolgende jaar heeft het
Centre culturel de sympathieke en veelzijdige
artiesten van ‘Kunst in familieverband’ te
gast. Of je nu houdt van muziek, beeldende
kunst of fotografie, kom je artistieke talenten
etaleren. Je kan er ook een hapje en een
drankje krijgen. Jong en oud gaan er uit de
bol en iedereen beleeft er de tijd van zijn
leven. Het podium staat voor je klaar! En wie
dat wenst, kan altijd een maaltijd te reserveren.
Centre Armillaire
De Smet de Naeyerlaan 145
Prijs: Gratis voor de artiesten, 4 ¤ voor de
toeschouwers

Bals populaires, met hun traditionele dansen
en live begeleiding, wisselen koppeldansen
(polka, scottish) af met groepsdansen (bourrées, rondo’s). Zin om de stap te wagen of gewoon benieuwd om kennis te maken met een
gezellig tijdverdrijf onder mekaar? Le Rayon
Vert nodigt je op 17 maart uit op een volksbal.
Een animatrice zorgt voor een korte en ludieke initiatie waarbij de basispassen van een
tiental typische dansen zullen aangeleerd
worden, waarbij de nadruk eerder ligt op het
plezier dan op de techniek. Op de tonen van
de harmonica, de accordeon, de viool of viola
da gamba maak je een trip door Europa.
Prijs: 10 ¤/8 ¤ (studenten, werkzoekenden,
gepensioneerden)

Dit jaar organiseert Le Rayon Vert stages
duurzaam koken voor kinderen (vanaf 7 jaar),
volwassenen en senioren. Elke laatste zondag
van de maand maken en proeven we een feestelijk en intergenerationeel tussendoortje. Het
is de bedoeling om gezellig samen lekkere gerechtjes te bereiden. Bovendien doen we in
deze kookworkshops verschillende landen
aan. Zo proeven we deze maand van Canada!
Prijs: 10 ¤ per deelnemer

Le Rayon Vert
G. Van Huynegemstraat, 32
Renseignements et réservations :
02.420.21.26 – www.lerayonvert.be

De Jettenaren aan het woord
Sommige bewoners dragen actief bij tot de dynamiek in onze gemeente. Daarom laten we in deze rubriek elke maand een bijzondere
Jettenaar aan het woord, over Jette.

Laurence Musette
geknipt voor Jette
In enkele woorden
Laurence Musette baat reeds 5,5 jaar het kapsalon ‘Coiffure Passion’ uit op de Jetselaan,
vlakbij het Spiegelplein. Passie is ook het gepaste woord voor deze kapster, die zich met
hart en ziel inzet voor haar klanten.
Laurence is gek op haar gemeente en gepassioneerd door haar werk. Ondanks de kranen
en werklui in haar wijk, behoudt ze haar goed
humeur, de glimlach op de lippen.

vraag en aantwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
40 jaar geleden zag ik het levenslicht in Jette
en ik woon er nog steeds. Als kapster heb ik in
andere kapsalons gewerkt maar sinds 5,5 jaar
baat ik mijn eigen salon uit, met dank aan mijn
echtgenoot. Ik werk er samen met twee meisjes.
Onze specialiteit is schoonheidsverzorging. We
bieden een gepersonaliseerde behandeling,
aangepast aan het gelaat, de stijl en de leeftijd
van de klant.
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
Ongetwijfeld de Jetse parken. Als kind vond je
mij constant in de parken, te voet of met de
fiets, ik maakte er vrienden, we speelden er
urenlang,… Een groot deel van mijn jeugd
speelde zich af in de parken van Jette.
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
Jette onderscheidt zich door haar groen en
open karakter. Een gezellige gemeente waar
men zich thuis voelt en waar het goed leven is.
Bovendien kan Jette rekenen op een mooi
aanbod aan openbaar vervoer, hetgeen ook
een pluspunt is voor de handelaars.
- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
Ik kom het liefst op de zondagsmarkt en het
Spiegelplein. Momenteel doorstaan we moeilijke tijden door de werken, maar eens deze
achter de rug zullen zijn, zullen we over een
prachtig en gezellig plein beschikken.
Gelukkig hebben wij met het salon niet teveel
te lijden onder de werken, aangezien onze
trouwe klanten te voet of met de fiets komen.

De klanten uit de omliggende gemeenten zien
we echter minder.
Andere handelszaken, zoals het café ‘The
Dash’s’ hier op de hoek, voelen veel meer de
impact van de werken. Maar op termijn komt
dit in orde!
- Wat kan er nog beter in onze gemeente?
Ik vind dat de reinheid te wensen overlaat. De
gemeente levert inspanningen maar de Jettenaren zouden zich meer bewust moeten zijn
van hun eigen verantwoordelijkheid. Rondslingerende vuilniszakken, zwerfvuil, achtergelaten afval,… Sommige bewoners plaatsen hun
vuilniszakken op willekeurige momenten buiten, waarna de vogels en katten zich tegoed
doen aan het afval. Een beetje respect voor de
leefomgeving en voor elkaar zou wel op zijn
plaats zijn.

- Op welke manier zet u zich in voor het
Jetse leven?
Voor het Jetse leven zelf zet ik mij niet echt
in, maar binnen het kapsalon spelen we wel
een sociale rol. De klanten doen al eens graag
hun verhaal, met grappige anekdotes maar
ook met triestige gebeurtenissen. We proberen in elk geval altijd voor een goede sfeer te
zorgen. Zo organiseren we ook activiteiten,
volgens de actualiteit: Sinterklaas komt langs
in het salon, de Kerstman schenkt warme chocomelk voor de klanten,…
- Met wie moeten we deze reeks verderzetten?
Als zelfstandige kan ik moeilijk een keuze
maken onder mijn klanten. Ik laat jullie dus de
vrije keuze.

Wat zou uw slogan zijn voor Jette?
‘Jette: waar het goed leven is’

Agenda /03
3.03 – 15H30
BABY-BOUM
Atelier 34zero
drève de Rivierendreef, 334

3.03 – 18H
ARTS EN FAMILLE
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyerlaan, 145

4.03 – 15H & 18H
VERNISSAGE EXPO ALEX
RONSSE
LuzAzul
Ploef!
Rue Bonaventurestraat, 100

5>8.03
ACTION CONTENEURS MOBILES
ACTIE MOBIELE CONTAINERS
Détails: voir page 14
Details : zie pagina 14

7>9.03
SEMAINE CULTURELLE DU
CENTRE DE VIE
Au Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer,
145

10.03 – 11H
KIDS CONCERT
LE JOUET MUSICAL
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyerlaan, 145

9.03 – 20H30
CABARET : LES BI(T)CHES
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegem, 32

10&11.03
OPÉRATION ARC-EN-CIEL
REGENBOOGACTIE
Collecte de vivres
Inzameling levensmiddelen

12>14.03
BOURSE AUX VÊTEMENTS
ET MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE
KLEDIJ- EN BABYMATERIAALBEURS
Salle communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Cardinal Mercierplein, 10

15.03 – 14H
FESTIVAL 55+
Centre Omnisportcentrum
Avenue du Comté de Jette
Graafschap Jettelaan

15.03 – 20H
LEZING VAN BRUSSEL TOT
BAGDAD
DOOR JONAS SLAATS
GC Essegem
Leopold I-straat 329

15.03 – 14H30
CONFÉRENCE
LE BON USAGE DU FRANÇAIS
AUJOURD’HUI
BiblioJette
place Cardinal Mercier, 10

16.03 – 19H
LENTEQUIZ
GC Essegem
Leopold I-straat 329

16.03 – 20H
CONCERT AVISHAÏ & FAFA
THE DUO
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer,
145

17.03 – 20H
NUIT DES SPORTIFS JETTOIS
NACHT VAN DE JETSE SPORTERS
Centre Omnisportcentrum
Avenue du Comté de Jette
Graafschap Jettelaan

17.03 – 20H
BAL FOLK
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyerlaan, 145

17.03 – 11H
CONFÉRENCE
BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS
BRUXELLOIS
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer,
145

17.03 – 20H
FÊTE DE PRINTEMPS
LENTEFEEST
Ploef!
Rue Bonaventurestraat, 100

17.03 – 19U
Restatable!
GC Essegem
Leopold I-straat 329

18.03 – 9H30>16H
Journées bruxelloises de l’Eau
Brusselse Waterdagen
Parc Roi Baudouin (phase II)
Koning Boudewijnpark (fase II)

18.03 – 10H30
KINDERTHEATER DE DRAKENTEMMER
GC Essegem
Leopold I-straat 329

23&24.03 – 20H
RETOURNE DANS TON PAYS
PAR ABDEL NASSER
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer,
145

23.03 – 20H30
CAFÉ KRUISMANS
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegem, 32

24.03 – 13H30>17H30
FÊTE DE LA FAMILLE
FEEST VAN HET GEZIN
Domaine du Poelboschdomein
Avenue du Laerbeeklaan, 110

24.03 – 11H
KIDS CONCERT
DUO LATERNA MAGICA
GC Essegem
Rue Léopold I-straat, 329

24.03 – 19H
TABLAO FLAMENCO
Casa Veronica
Avenue Capart 13b

25.03 – 11H
MANIFESTATION
POUR LA PRÉSERVATION DE
NOTRE ENVIRONNEMENT
MANIFESTATIE
VOOR HET BEHOUD VAN ONS
LEEFMILIEU
Avenue du Laerbeeklaan, 145

25.03 – 16H
JAZZ@PLOEF!
NEW5
Rue Bonaventurestraat, 100

28.03 – 15H
CINÉ KIDS
THE GOONIES
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer,
145

29.03 – 20H
FILMLOKAAL: THE BEGUILED
GC Essegem
Leopold I-straat 329

29.03 – 14H
CIN’AINÉS : MARGUERITTE
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer,
145

29.03 – 18H
ATELIER ‘PESTO MAISON À
DIVERSES SAVEURS’
CabaJette
Rue Léopold Ier, 483

30.03 – 19H
ROSE PAR DAN GAGNON
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer,
145

31.03 – 10H30
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
DE PÂQUES
GROTE PAASEIERENJACHT
Parc Garcetpark

