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Resultaten en analyse

Jetteinfo

Gemeenteraadsverkiezingen

14 oktober 2018 was een bijzondere dag voor alle politici
voor wie de gemeenteraadsverkiezingen het grote examen
vormde. Ontdek de resultaten
en de eerste analyse van de
Jetse gemeenteraadsverkiezingen in ons dossier.
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U hebt gesproken…

Gemeenteraadsverkiezingen
schudden de kaarten om de 6
jaar, zo gaat dat in een democratie. De relatief korte duur van
de mandaten weerhoudt sommigen ervan om zich te engageren in omvangrijke
en eventueel onpopulaire projecten die hen bij
eerstvolgende verkiezingen hun mandaat zouden
kunnen kosten.
Zo reageerde een belangrijk deel van de Jetse bevolking afkeurend op onze steun aan het gewestelijke project voor de aanleg van tramlijn 9. Maar we
hebben voet bij stuk gehouden. Politici moeten
een langetermijnvisie hebben en soms onpopulaire
maatregelen durven nemen die hen in moeilijk
vaarwater brengen. Het was onze optie – het enige
alternatief voor immobilisme – en de resultaten
van 14 oktober, samen met de eerste cijfers van de
bezettingsgraad van tram 9, bewijzen dat we juist
zaten.
Onze meerderheid, die ook op tal van andere rea-

lisaties geëvalueerd werd, komt zelfs versterkt uit
de verkiezingen. Met 28 zetels op 37 in de gemeenteraad vertegenwoordigt ze meer dan ooit
de Jetse bevolking in al zijn diversiteit – met zelfs
een paritaire (man/vrouw) samenstelling – en dus
is ze vast van plan om op het ingeslagen pad verder te gaan. Ook de meerderheidspartners hebben
zich geëngageerd om binnen het college pariteit
na te streven.
En nu, zal u zich afvragen? Eens de schepenen bekend zijn, zal het college een meerderheidsprogramma opstellen rond de grote lijnen van het
gemeentelijke beleid voor de komende 6 jaar. Dit
programma zal geënt zijn op dat van de politieke
formaties die u uw vertrouwen hebt geschonken.
Enkele van die beleidslijnen tekenen zich al duidelijk af. Zo moeten we verder gaan met de heraanleg van de openbare ruimte om die voor iedereen
aangenamer en veiliger te maken. We moeten nog
meer inzetten op het aanbod van alternatieven
voor de auto, bijvoorbeeld door tram 9 door te
trekken naar de Heizel en – met de klimaatverandering in het achterhoofd – het gebruik van de
fiets aan te moedigen.
Ook de demografische evolutie brengt een reeks
uitdagingen met zich mee. Zo zullen we genoodzaakt zijn om de capaciteit qua kinderopvang te
verhogen en de mobiliteitsvoorzieningen voor ouderen en mindervaliden te verbeteren. En dit is
nog maar een greep uit de maatregelen van een
omvangrijk programma waarvoor we ons met de
grootste toewijding en in alle transparantie zullen
engageren.
Samen met de hele ploeg ben ik
er klaar voor!

Uw burgemeester, Hervé Doyen
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HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en financiële dienst:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

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

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
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Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

GESLOTEN OP 1 & 2.11
Het gemeentebestuur zal gesloten zijn op donderdag 1
(Allerheiligen) en vrijdag 2
november (Allerzielen).
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50 jaar
Jettenaar
‘Oude’ Jettenaren in
de bloemetjes gezet

E

ind september liep de Gemeentelijke
Feestzaal vol met ‘oude’ Jettenaren. De
bewoners die reeds 50 jaar in onze gemeente wonen, werden namelijk in de bloemetjes gezet. Er kwam heel wat volk opdagen voor
deze viering. Met de nodige trots ontvingen ze
een medaille uit handen van de politici. De ceremonie werd afgesloten met een receptie waar
ze konden keuvelen over hun mooie gemeente.

Galerij der Burgemeesters
Wist je dat Jette sinds 1830 20 burge
meesters heeft gehad? De lijst begint
met Nicolas Bonaventure en eindigt
voorlopig met Hervé Doyen. Om dit
belangrijk stukje gemeentelijke ge
schiedenis niet verloren te laten
gaan, realiseerde het gemeentebe
stuur een ‘Galerij der Burgemeesters’
in de Raadzaal op het Kardinaal Mer
cierplein, waar maandelijks de ge
meenteraad plaatsvindt.

O

p zaterdag 6 oktober was de Gemeentelijke Feestzaal opnieuw het schouwtoneel voor de viering van de Jetse koppels
met een opmerkelijke huwelijksverjaardag.
In de voormiddag kwamen de zilveren bruiloften (25 jaar) langs. In de namiddag was
het de beurt aan de gouden bruiloften (50
jaar) en diamanten bruiloften (60 jaar). En
het moet gezegd dat velen onder hen er
nog erg patent uitzagen, ondanks hun gezegende leeftijd. De piekfijn uitgedoste jubilarissen ontvingen een gepersonaliseerd
cadeau en mochten vervolgens samen op
de foto. De foto konden ze later gratis gaan
oppikken bij het gemeentebestuur.

E

lke burgemeester kreeg er zijn portret, voor zover dit voorhanden is (rekening houdend met de periode waar
de fotografie nog niet uitgevonden was). Ook
de begin- en einddatum van zijn mandaat
wordt vermeld.
Opmerkelijk is dat er tot nu toe geen enkele vrouwelijke Jetse burgemeester was, dat
Hervé Doyen met 23 jaar ambtstermijn een
jaar beter zal doen dan zijn beroemde voorganger Jean-Louis Thys - als hij bij zijn voornemen blijft om de fakkel door te geven in
2021 - en dat enkel François Haeck straffer
doet met 24 jaar burgemeesterschap.
U kan de galerij ontdekken tijdens de maandelijkse gemeenteraad, open voor publiek, of
op onze gemeentelijke website www.jette.be
(Mijn Gemeente / Geschiedenis van Jette).

Oude liefde roest niet
Jubilarissen
worden gevierd

Gezocht: nog enkele portretten…
We missen nog enkele portretten om onze
galerij compleet te maken: Nicolas Bonaventure, Henri Berré, Albert Van Swae,
François Vanden Driessche, Henri-Corneille
Werrie, Jacques Swartenbroeck.
Als u over een foto of een illustratie beschikt (tekening, schilderij,...) van een van
deze burgemeesters, vragen wij u om
contact op te nemen met de gemeentelijke
dienst Communicatie, zodat wij de foto of
illustratie
kunnen
digitaliseren:
02.423.12.00 - communicatie@jette.irisnet.be.
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Gemeenteraadsverkiezingen
Grote onderscheiding voor de huidige meerderheid

14 oktober 2018 was een bijzon
der stresserende dag voor alle
politici voor wie de gemeente
raadsverkiezingen het grote exa
men vormde. De huidige Jetse
meerderheid LBJette, Ecolo
Groen en MROpen VLD had
vooraf al aangegeven dat ze
samen verder zouden besturen
als hun meerderheid stand hield.
Ze haalden alvast een grote on
derscheiding op hun examen.
Samen versterkten ze hun meer
derheid van 53% naar een indruk
wekkende 68,3%. Een duidelijke
blijk van vertrouwen van de be
woners voor het huidige be
stuur.

De stemmenkanonnen van de meerderheidspartijen zijn dan ook ruim
vertegenwoordigd in de top 10 van de voorkeurstemmen.

De top 10 van de voorkeurstemmen:

1

Hervé Doyen (LBJ)

3.611

6

Nathalie De Swaef (Ecolo-Groen)

978

2

Claire Vandevivere (LBJ) 2.226

7

Bernard Van Nuffel (Ecolo-Groen)

932

3

Benoît Gosselin (LBJ)

1.698

8

Jacob Kamuanga Tujibikile (LBJ)

854

4

Mounir Laarissi (LBJ)

1.162

9

Xavier Van Cauter (PS-SP.A)

796

5

Fouad Ahidar (PS-SP.A)

1.008

10

Brigitte De Pauw (LBJ)

644
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Nieuwe gezichten

A

ls we de resultaten meer in detail bestuderen, blijkt dat vooral de Lijst van
de Burgemeester (+9,3%) en EcoloGroen (+6,4%) een stevige groei kennen,
waarbij Ecolo-Groen de tweede partij van
Jette wordt. De derde coalitepartner MROpen VLD bleef zowat stabiel met een verlies
van 0,5%. De verliezers van deze verkiezingen zijn in het kamp van de oppositie te zoeken, met PS-SP.A (-8,8%) en Démocrates,
voorheen Les Libéraux, (-5,1%).
Binnen de Gemeenteraad zorgt deze score
ervoor dat de meerheid haar positie duidelijk
verstevigt. In totaal telt de meerderheid 28
zetels op 37, verdeeld over LBJette 16 (+4),
Ecolo-Groen 7 (+3) en MR-Open VLD 5 (=). Er
maken ook heel wat nieuwe gezichten hun intrede in de Gemeenteraad.

Verkozen voor de Gemeenteraad
LBJette
Hervé Doyen
Claire Vandevivere
Benoît Gosselin
Mounir Laarissi
Jacob Kamuanga Tujibikile
Brigitte De Pauw
Nathalie Vandenbrande
Paul Leroy
Orhan Aydin
Laura Vossen
Christophe Kurt
Joëlle Electeur
Valérie Molhant
Mauricette Nsikungu Akhiet
Said El Ghoul
Joris Poschet

PS-SP.A
Fouad Ahidar
Xavier Van Cauter
Yassine Annhari
Halima Amrani
Patricia Rodrigues Da Costa
Behar Sinani

Ecolo-Groen
Nathalie De Swaef
Bernard Van Nuffel
Annemie Maes
Salima Barris
Thomas Naessens
Fatima Salek
Cindy Devacht

M
MR-OpenVLD
Geoffrey Lepers
Sven Gatz
Olivier Corhay
Shirley Doyen
Eren Guven

Défi
Myriam Vanderzippe
Chantal De Bondt

NVA
Sara Rampelberg

College
Het nieuwe College van Burgemeester en
Schepenen zal ook enkele nieuwe gezichten verwelkomen. De nieuwe schepenen
worden aangeduid door de Gemeenteraad
tijdens de installatiezitting van 1 december
2018. In het januarinummer van Jette Info
zal u een portret ontdekken van de schepenen en hun prioriteiten.
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Risico op stroomtekort
Solidariteit gevraagd aan de Brusselaars
Deze winter riskeert ons land een
stroomtekort. Bepaalde gemeen
ten riskeren om tijdens korte peri
odes afgeschakeld te worden.
Hoewel het Brussels Gewest niet
tot deze categorie behoort, vraagt
de overheid de Brusselaars toch
om solidair te zijn en op bepaalde
momenten hun stroomverbruik te
beperken.

O

m het risico op het elektriciteitstekort
zoveel mogelijk te beperken, tracht
Elia, de beheerder van het elektriciteitsnet, zoveel mogelijk te anticiperen. De
kritieke periodes zijn tussen 11u en 13u, tussen
16u en 16.30u en tussen 20u en 20.30u, tijdens de weekdagen waarop de weersomstandigheden tegenzitten (koud, bewolkt, geen
wind).
Elia zal ruim op voorhand communiceren

als er een dergelijke risicoperiode aankomt.
Alle bewoners kunnen er mee voor zorgen
dat er toch voldoende elektriciteit voorhanden is, door hun verbruik tijdelijk te beperken.
Enkele ideeën:
• Geen toestellen gebruiken die veel elektriciteit verbruiken (waterkoker, microgolf, elektrische verwarming,…)
• Elektrische apparaten uitschakelen
• Lichten uitschakelen
• Geen gsm, tablet of fietsbatterij opladen
• Maak een eenpansgerecht klaar

Gemeentebestuur doet mee
Ook het Jetse gemeentebestuur zal haar
bijdrage leveren. Tijdens de risicomomenten
kunnen er inspanningen geleverd worden om
het elektriciteitsverbruik te beperken. Check
regelmatig de gemeentelijke website en facebookpagina. De info zal hier ruim op voorhand gecommuniceerd worden.

Meer tips en info op de website offon.be of
via de gratis telefoon 0800.120.33

Renovatie OCMW-rusthuis
Inhuldiging fase 3 van de werken
Op woensdag 10 oktober 2018
werd fase 3 van het vernieuwde
OCMWrusthuis Iriscentrum inge
huldigd. Het rusthuis beschikt nu
over een nieuwe, moderne en aan
gepaste onthaalruimte. De toe
gang tot het Iriscentrum bevindt
zich nu in de SintPieterskerk
straat, in plaats van de Wemmelse
steenweg.

D

eze werken maken deel uit van een
groot renovatieproject dat in de
herfst van 2015 van start ging. Het
doel is om het gebouw te moderniseren en
het comfort van de bewoners en het perso-

neel te verhogen. De kamers werden aanzienlijk uitgebreid en er zijn leefruimtes voorzien
op de verdiepingen zodat de bewoners zich
kunnen ontspannen in een aangenaam kader.
Ook de tuin zal volledig vernieuwd worden,
net zoals de technische installaties, volgens
de huidige milieuvoorschriften. De werken
aan de omgeving van het rusthuis zijn nog
volop aan de gang.
In totaal zijn de werken gespreid over 4
jaar en opgedeeld in verschillende fases,
waaronder de bouw van een nieuwe vleugel.
De vierde en laatste fase van de werken is gepland in de loop van 2019. Deze inhuldiging
vormde alvast een nieuwe stap richting een
toegankelijk Iriscentrum, op maat van de 21ste
eeuw.

Samenleving
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Europese week van de lokale democratie
Participatie kinderen en jongeren centraal thema
•19 november

De Europese week van de lokale democratie wil de burgers
ertoe aanzetten actiever deel
te nemen aan lokale initiatieven om zo te komen tot een vitale lokale democratie. Dit jaar
staat de participatie van kinderen en jongeren centraal.

J

ette heeft een mooi programma samengesteld dat u hieronder kan ontdekken.
Alle
activiteiten
die
georganiseerd worden in het kader van de Europese week van de lokale democratie zijn
gratis, maar voor sommige is het wel nodig
om u vooraf in te schrijven.

•17 november

Levende Bibiotheek (FR)
De Levende Bibliotheek werkt op dezelfde
manier als een klassieke bibliotheek, met dat
verschil dat de boeken vervangen worden
door personen die met vooroordelen geconfronteerd zijn en hun persoonlijke ervaringen
willen delen. Via dialoog probeert de Levende
Bibliotheek te sensibiliseren rond discriminatie en de bestrijding van stereotypen die al te
vaak sociale contacten in de weg staan.
Zaterdag 17 november, van 14u tot 18u
Biblio Jette (Franstalige bibliotheek)
Kardinaal Mercierplein 10

•17 november

Zero Afval Salon (NL/FR)
Op zaterdag 17 november trekken de Jettenaren van No Impact Jette naar het Zero Afval
Salon, een organisatie van Leefmilieu Brussel.
Ze zullen er ervaringen uitwisselen met andere Brusselaars die zich op hun beurt willen
engageren voor afvalvermindering.
Zaterdag 17 november, van 10u tot 18u
No Impact Jette @Zero Afval Salon
Leefmilieu Brussel – Thurn & Taxis
Havenlaan 86 – 1000 Brussel

Openingszitting Europese week
van de lokale democratie (NL/FR)
Voorstelling van participatieve modelprocessen in interactieve workshops georganiseerd
door de verschillende gemeenten, in samenwerking met burgers die actief zijn in deze
projecten. De bedoeling is om lokale mandatarissen aanbevelingen te geven op het vlak
van burgerparticipatie.
Maandag 19 november, van 15u tot 18.30u
Brussels Parlement
Lombardstraat 69 – 1000 Brussel

•22 november

Levende Bibiotheek (FR)
Lezers van een Levend Boek kunnen na afloop van de Levende Bibliotheek hun ervaringen uitwisselen om het mechanisme van
vooroordelen en stereotypen te overstijgen
door deel te nemen aan een workshop georganiseerd door de Liga voor Mensenrechten.
Donderdag 22 november om 17u
Centre Armillaire
De Smet de Naeyerlaan 145

•24 november
Plastimobile (NL/FR)
Van 19 tot 23 november worden de klassen
van het eerste tot het zesde leerjaar uitgenodigd voor een workshop plastic fabriceren en
recycleren. Op 24 november krijgt het grote
publiek de kans om deze workshop te ontdekken. De didactische doelstelling van deze activiteit is via recyclage van plastic te
sensibiliseren rond wetenschap, technologie,
chemie en milieuproblematiek.
Zaterdag 24 november, van 15u tot 19u
GC Essegem
Leopoldstraat 329

•24 november

Feesten in mijn wijk(NL/FR)
Interactieve workshop waarin wijkcomités en
Jettenaren good practices en problemen uitwisselen, sensibiliseren en brainstormen om

de gemeente ideeën aan te reiken om feesten
in de openbare ruimte duurzamer te maken.
Zaterdag 24 november,
van 15.30u tot 17.30u
GC Essegem
Leopoldstraat 329
Inschrijven gewenst:
afnicolay@jette.irisnet.be

•28 november

Adolescent zijn in mijn wijk (FR)
Het Atelier Créado is een organisatie van vzw
Sources d’harmonie waarbij adolescenten de
kans krijgen om zichzelf uit te drukken.
Woensdag 28 november, van 14u tot 17u
Feestzaal school Jacques Brel
Loossensstraat

•27 november

Gezinstransfers en duurzame lokale
ontwikkeling
Collectief project georganiseerd door Brulocalis, met de steun van l’Association pour les
Nations Unies, de Internationale Organisatie
voor Migratie, TARGA-België, Financité, en in
samenwerking met de gemeenten BrusselStad, Sint-Joost, Etterbeek en Jette.
Conferenties en workshops over de evolutie
van gezinstransfers van de diaspora naar de
landen van herkomst en de impact daarvan.
Dinsdag 27 november, van 8.15u tot 12.45u
Brussels Parlement
Lombardstraat 69 – 1000 Brussel
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17 en 18 november: Oxfam-ontbijten
Heerlijk, eerlijk en bio

N

aar jaarlijkse gewoonte nodigt
Oxfam-Wereldwinkel Jette iedereen
uit op de Oxfam-ontbijten, een ideale
gelegenheid om te proeven van lekkere, eerlijke en biologische voedingswaren, van hier
en overal ter wereld, en kennis te maken met
een geëngageerde organisatie.
De Oxfam-ontbijten vormen iedere keer
opnieuw een uitgelezen kans om in familieverband of onder vrienden op te komen voor
een handel die mens en natuur op het voorplan plaatst.

vrouwen die bedreigd worden door mensenhandel en klimaatverandering. Oxfam steunt
deze vrouwen in het zuiden en het westen van
het land, waar zij erin slagen om een stabiel
inkomen te verwerven door het bewerken van
natuurlijke grondstoffen zoals jute en zeegras.
Afspraak dus in het Wouterspaviljoen op zaterdag 17 en zondag 18 november voor een
(h)eerlijk Oxfam-ontbijt!
Oxfam-ontbijten
Zaterdag 17 en zondag 18 november 2018
Wouterspaviljoen, van 8u tot 12u
A. Woutersstraat 12
Prijs:
6 ¤ (volwassenen)
4 ¤ (kinderen van 4 tot 12 jaar)

Steun de vrouwen van Bangladesh
Dit jaar ondersteunen de ontbijten ‘CORRthe Jute Works’, de Oxfam-partner in Bangladesh. Wie komt ontbijten, helpt honderden

Nieuw spandoek op De Branding
Samenwerking met Atelier 34zero
Deze zomer lanceerde Atelier
34zero een participatief artistiek
project met het jeugdhuis De Bran
ding. Op de gevel van De Branding
prijkt een reuzegroot spandoek,
met de afbeelding van een kunst
werk. Midden oktober werd het
nieuwe spandoek ingehuldigd, waa
rop twee sneeuwmannen prijken.

10 jaar solidaire kerstbomen!
Voor de tiende opeenvolgende keer organiseert de Jetse school Sacré Coeur, in samenwerking met de vrijwilligers van ‘Noël
pour tous’, een grote kerstbomenverkoop.
Ook dit jaar helpt de Jetse school SacréCoeur kinderen in moeilijkheden, in België
en in de Braziliaanse favela’s. U kan zelf
ook uw steentje bijdragen door uw kerstboom telefonisch of online te reserveren
voor 2 december en hem op vrijdag 7 december op te halen.

H

et kunstwerk ‘Documentary’ is van
de hand van de Duitse kunstenaar
Olav Westphalen. De werken van
deze kunstenaar/cartoonist zijn over de hele
wereld te bezichtigen, van New York tot Parijs. Nu kunnen dus ook de vele voorbijgangers, pendelaars en gebruikers van het
Kardinaal Mercierplein genieten van zijn
werk, dat twee sneeuwmannen afbeeldt,
waarvan een in een rolstoel. Een goedgekozen thema, nu de koude wintermaanden
eraan komen. Het werk typeert het oeuvre
van de kunstenaar, die steeds humor gebruikt
om zijn boodschap over te brengen.

Kerstfeest voor iedereen

Via dit spandoekproject willen Atelier
34zero en De Branding hedendaagse kunst
een plaats geven in de stad. Na drie maanden
zal het canvas weer plaats ruimen voor een
nieuw kunstwerk.
Documentary – Olav Westphalen
Gevel jeugdhuis De Branding
Kardinaal Mercierplein 28

Bestel voor 2 december!
Surf naar www.noelpourtous.be en reserveer
een kerstboom naar keuze: klein of groot, een
Nordmann of een Epicea, in een pot of op een
voet… Er is een boom voor elke smaak en
voor elk interieur, en dat vanaf 25 ¤.
Ophaling van de kerstbomen:
vrijdag 7 december 2018, van 17 tot 20u
Sacré-Coeur de Jette – Heilig Hartlaan 8
(Op de overdekte speelplaats van de secundaire afdeling)
Meer info: scolidarite@yahoo.fr

Samenleving

TukTuk Jette
Project rond sociale mobiliteit
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Workshops en
oudercafé voor
jonge ouders

A

ls jonge ouder komt er heel wat op
je af. Om het welzijn van jouw baby
of peuter te garanderen, kan je
best wel wat goede raad of tips gebruiken.
Daarom organiseren de VUB en het Huis
van het Kind Brussel in november 2 workshops en een oudercafé. Alle activiteiten zijn
gratis, maar inschrijven is wel verplicht.
• 7 november om 9.30u
Workshop babymassage
Begeleiding door een vroedvrouw
(Solidariteit voor het Gezin)

• 20 november van 13.30u tot 15.30u
Workshop EHBO voor baby’s en kleine
kinderen
door Dr. Karolien Van de Maele
(UZ Brussel)

Tegen volgende lente zal onze ge
meente een gloednieuwe project
rijker zijn: TukTuk Jette. Dit initia
tief rond sociale mobiliteit moet
het voor geïsoleerde en/of minder
mobiele personen mogelijk maken
om Jette te herontdekken en soci
ale contacten te leggen.

V

zw Labolobo wil binnenkort een
nieuw project rond sociale mobiliteit
lanceren en doet een oproep aan
geïnteresseerde Jettenaren. De bedoeling is
dat een ploeg vrijwillige fietsers er met geïsoleerde en/of minder mobiele personen op uit
trekt om contacten te leggen of banden aan
te halen en de Jetse wijken en het noorden
van Brussel te (her)ontdekken.

Crowdfunding
Voor de aankoop van een tuktuk – een
soort elektrische riksja – lanceert de vzw Labolobo, met de steun van de gemeente, een
crowdfundingcampagne. Wil je dit project financieel steunen? Schrijf je dan in via de facebookpagina @labolobo, waar je alle info
terugvindt over deze campagne die midden
november gelanceerd wordt.
Zin om je diensten als fietser aan te bieden
of ken je iemand met een sociaal of mobiliteitsprobleem die alleen woont en weinig buiten komt? Of wil je het team rond dit mooie
project vervoegen? Neem dan contact op met
de vzw Labolobo voor meer info!
Asbl Labolobo
F. Lecharlierlaan 4 - 02.270.34.11
tuktuk1090@labolobo.eu - www.labolobo.eu

• 27 november om 17u
Oudercafé over de peutertijd
Begeleiding HOPON (Solidariteit voor
het Gezin)
Van 1,5 tot 3 jaar wordt je baby langzaam een peuter met een eigen willetje. Hij
wil alles zelf doen, gaat op ontdekking, …
Dit kan leiden tot conflictsituaties. Hoe ga
je hier als ouder mee om? Samen met andere ouders kan je praten over deze situaties en ingaan op vragen over eten, slapen,
spelen, structuur, driftbuien,…
Info en inschrijvingen:
huisvanhetkind-jette@vub.be
Campus UZ Brussel
VUB kinderdagverblijf
Laarbeeklaan 109, 1ste verdieping
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Eerbetoon over de generaties heen
De Eerste en Tweede Wereldoor
log eisten in onze contreien veel
slachtoffers. Het blijft dan ook be
langrijk om de gesneuvelden en
overige slachtoffers te herdenken.
In Jette wordt op maandagmorgen
12 november een gepast eerbe
toon gehouden.

11 november
Plechtige fakkeltocht

Vredesboom

M

et de herdenking van het einde van
de eerste wereldoorlog 100 jaar geleden, krijgen de eerbetuigingen
voor de slachtoffers en de helden van de twee
wereldoorlogen dit jaar een bijzondere betekenis. Verschillende Jetse klassen bezochten
in dit kader de tentoonstelling ‘De Groote
Oorlog in grote lijnen’ die in september en oktober te bezichtigen was in Het Gemeentehuis. Zij zullen op 12 november deelnemen
aan een grote herdenkingsceremonie, in aanwezigheid van de gemeentelijke autoriteiten,
de lokale afdeling van de Nationale Strijdersbond en de harmonie van de politie.

Dit eerbetoon over de generaties heen
start op het Kardinaal Mercierplein met het
planten van een iep. Deze ‘Vredesboom’ is
een geschenk van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest aan de gemeente, ter gelegenheid
van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden. Na deze
symbolische daad trekt de stoet naar het
kerkhof om kransen neer te leggen bij de
graftomben en de monumenten ter ere van
de slachtoffers. Deze serene optocht wordt
begeleid door de harmonie van de politie en
eindigt met eerbetuigingen door de leerlingen van de Jetse scholen.

Laat je gratis testen op diabetes
Dit najaar vindt er opnieuw een
grote sensibiliseringsactie plaats
rond diabetes. Via een gratis on
derzoek kan je je laten testen.

Meer info over diabetes: www.diabetes.be

HIV
Tijdige opsporing is
de boodschap
Op 4 december kan je je in Theodor 108
gratis laten testen op HIV. De test gebeurt anoniem, met een direct resultaat.
Ondanks de vele sensibiliseringscampagnes, geraken er toch nog mensen besmet
met SOA’s (seksueel overdraagbare aandoeningen), waaronder HIV. HIV is een verborgen ziekte. Je kan het bij jezelf en
anderen niet zien. Daarom is een tijdige
opsporing erg belangrijk.
In het kader van wereldaidsdag kan u op
dinsdag 4 december een gratis HIV-test ondergaan bij Planning familial. Diezelfde dag
verdeelt het gemeentebestuur ook flyers,
brochures en rode strikjes aan de bezoekers
en werknemers van het gemeentebestuur.

O

p dinsdag 13 november kan je in de
inkomhal van Het Gemeentehuis terecht om je gratis te laten testen op
diabetes. Je ontvangt meteen het resultaat.
De laatste jaren neemt het aantal personen met diabetes spectaculair toe. Diabetes
is een chronische ziekte waarbij het bloedsuikergehalte verhoogd is. Gezond leven, met
evenwichtige voeding en voldoende beweging, zorgt er voor dat u beduidend minder
kans maakt om met diabetes geconfronteerd
te worden. Een efficiënte en tijdige opsporing
is ook belangrijk.

Op 11 november vindt ook de traditionele
plechtige fakkeltocht plaats. Deze organisatie van de lokale afdelingen van de Nationale
Strijdersbond
vormt
een
eerbetoon aan de gesneuvelden van de
Eerste Wereldoorlog. Tijdens deze ceremonie geven zes Brusselse gemeenten,
van Brussel-Stad tot Ganshoren, elkaar
een fakkel door als symbool van broederschap en respect voor de doden. De overdracht van de fakkel tussen de gemeenten
Jette en Ganshoren vindt plaats om 11.30u
op het Eeuwfeestsquare. Wie wil deelnemen aan deze herdenking, kan zich om 13u
op het Kardinaal Mercierplein aansluiten
bij de optocht tot aan de aflossing JetteKoekelberg om 14u.

Gratis diabetestest
13 november 2018
Van 8.30u tot 14u
Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100

Meer info over SOA’s: www.sensoa.be
Gratis HIV-test
Dinsdag 4 december 2018 van 16u tot 19u
Planning familial de Jette
Léon Theodorstraat 108
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6 en 7 november 2018

Speelgoed en babymateriaalbeurs

T

ijd om uw kasten leeg te maken en deel
te nemen aan de beurs voor speelgoed, kinderboeken, babymateriaal en
skikleren van de Jetse Ligue des Familles.

Wie koopjes wil doen, kan op dinsdag 6 november, van 19 tot 21u, en op woensdag 7 november, van 9 tot 17u, terecht in de
Gemeentelijke feestzaal. De niet-verkochte
artikelen en het geld dat niet opgehaald werd,
gaan naar een goed doel.

Waar en wanneer kan u uw spullen
afgeven?
• Zonder afspraak, op dinsdag 6 november
van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur, in de Gemeentelijke feestzaal
• Prijs: 1 ¤/lot voor leden van la Ligue des Familles (2 loten van max. 20 stuks/persoon)
4 ¤/lot voor niet-leden (1 lot van max. 20
stuks/persoon)
• Recuperatie niet-verkochte artikelen:
woensdag 7 november, van 19 tot 19.45u

Enkele regels
Het materiaal en de kleren moeten in perfecte staat zijn. Gezelschapsspellen moeten

compleet zijn en een handleiding bevatten.
Speelgoed op batterijen zal getest worden, u
mag er dus de batterijen laten in steken. Gadgets, videocassettes en pluchen speelgoed
zullen niet aanvaard worden. De boeken moeten in onberispelijke staat zijn en als ze in
loten worden aangeboden, moeten ze uit dezelfde collectie komen. Onder skiuitrusting
vallen zowel salopettes, broeken, handschoenen als skibrillen.

1 december 2018

Sinterklaas in Jette
Voor hij begint aan zijn toernee
langs de huizen, houdt Sinterklaas
op 1 december halt in Jette om de
kleine Jettenaren dag te zeggen.
Hij komt met zijn gevolg langs op
het Koningin Astridplein en trekt
daarna naar het Colruytwaren
huis.

V

elen hebben er heel wat voor over om
de Sint te ontmoeten en hem discreet
wat cadeautips in de oren de fluisteren. En de Jetse kinderen zitten te popelen
van ongeduld voor de doortocht van de goedheilig man in Jette.
Op zaterdag 1 december is het zo ver en zal
hij van 15u tot 16.30u de kinderen begroeten
op het Koningin Astridplein en van 17u tot 18u
in warenhuis Colruyt. Bereid alvast je lijstje
voor en zorg dat je op 1 december op de afspraak bent!

Bezoek Sinterklaas
Zaterdag 1 december 2018
Koningin Astridplein (van 15u tot 16.30u)
Colruyt – Leopold I-straat 511 (van 17u tot 18u)

Beurs voor speelgoed, kinderboeken,
babymateriaal en skikleren
• Dinsdag 6 november, van 19u tot 21u
• Woensdag 7 november, van 9u tot 17u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping)
– ruime parking achter het station
Afgifte artikelen: 6 november, van 9u tot
12u en van 13u tot 17u, zonder afspraak

Zonovergoten fietsdag in
HeiligHartschool
Op donderdag 27 september organiseerde de Heilig-Hartschool haar jaarlijkse fietsdag die dit jaar in het teken
stond van beweging, behendigheid en veiligheid. Met de medewerking van tal van
organisaties en een stralende zon werd
het een dag om in te kaderen.

G

etooid met helm en hesje kwamen de
kleuters en leerlingen die donderdagochtend fier op hun stalen ros de speelplaats opgereden, vol verwachting van de
vele fietsactiviteiten waarin ze opnieuw
zouden ondergedompeld worden. Fietsjes
wassen, fietsen over hindernissen, de fiets
laten herstellen, een interactieve fietsquiz
spelen,… Nieuw dit jaar was dat het vijfde
en het zesde leerjaar een hele dag op locatie konden fietsen: een mooie tocht door
de parken en bossen van Jette, een ritje
met de waterbus naar Vilvoorde en per
fiets terug naar school en voor de allerstoersten een mountainbikeparcours in de
bossen van Bosvoorde.
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Ylo Park ingehuldigd
in Tuinen van Jette
Proxy Chimik in Jette :
November 2018
• Kardinaal Mercierplein,
12 november 2018
van 17u tot 17.45u
• Tentoonstellingslaan
(ter hoogte van huisnr. 408),
10 november 2018
van 14u tot 14.45u
• Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk),
10 november 2018
van 16u tot 16.45u

B

egin oktober werd Ylo Park ingehuldigd, een nieuwe groene ruimte in de
wijk Tuinen van Jette. Dit initiatief van
de gemeente biedt het bewonerscollectief
Ylo’s veJETTEables de kans om duurzame
(burger)activiteiten te ontwikkelen voor de
buurtbewoners. Het eerste project bestaat uit
een collectieve moestuin gebaseerd op de
principes van de permacultuur, met als ordewoorden: respect voor de bodem, biodiversi-

teit en halt aan pesticiden en verspilling. Het
tweede project is een wijkcompost waar de
buurtbewoners tijdens permanenties, op zondagmorgen van 11u tot 12u, zullen terecht kunnen met hun keukenafval.

• Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99)
enkel voor Jettenaren – elke dinsdag, donderdag en zaterdag, van
9u tot 12u

Meer info:
ylosvejetteables@lesjardinsdejette.be
www.facebook.com/ylosvejetteables

OPENBARE RUIMTE
F. Pirestraat en
De Keersmaekerstraat

J. De Heynlaan, V. Vandermaelenlaan, M. van Rollegemstraat

Heraanleg van de weg

Sibelga-netwerk

Momenteel is de gemeente bezig met de heraanleg van de F. Pirestraat en de De Keersmaekerstraat. In functie van de planning van
de werken zal het autoverkeer en parkeren er
verboden zijn. Voor voetgangers blijven de
straten bereikbaar. Het einde is voorzien voor
eind december 2018.

Sibelga gaat in de J. De Heynlaan, de V. Vandermaelenlaan, alsook in de M. van Rollegemstraat
verder met de werken voor de vernieuwing van
zijn netwerk. In functie van de planning van de
werken zullen bepaalde omleidingen en parkeerverboden gelden. Het einde van de werken
is voorzien voor eind november 2018.

Tram 9
Brusselaarsplein en Jetselaan
Meer info over deze werken:
www.tram9.brussels
ombudsmantram9@gmail.com
0497.58.22.57
www.stib.be – 0800.94.001 (9u tot 12u)

Samenleving
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Leer gratis online een taal met Brulingua
Infosessie op 7 november 2018
Alle Brusselaars die ouder zijn dan
18 jaar kunnen via Brulingua online
een taal leren. Met online taalcur
sussen en een persoonlijke coach
ing kan er Engels, Nederlands,
Frans en Duits geleerd worden.

naast kan je ook deelnemen aan de activiteiten van de Brulingua Tour om jouw nieuwe
kennis in de praktijk om te zetten. Denk bijvoorbeeld aan stadswandelingen, talencafé of
talenbioscoop.
Zin om Engels, Nederlands, Frans of Duits
te
leren?
Surf
dan
snel
naar
www.brulingua.brussels en ga aan de slag
met de onlinecursus.
Op woensdag 7 november organiseert het gemeentebestuur een infosessie over Brulingua.
Iedereen is welkom.

V

ia het project Brulingua wil Actiris de
taalvaardigheid van de Brusselaars
vergroten en zo hun arbeidskansen
verhogen. Hoe ga je te werk?
 Ga naar www.brulingua.brussels en
klik op de knop ‘inschrijven’
 Vul je gegevens in en kies een wachtwoord
 Klik op de activeringslink die je per
e-mail ontvangt
 Log in en begin met je onlinecursus

Meer info: www.brulingua.brussels
Nadat je je niveau getest hebt (beginner,
halfgevorderd of gevorderd), kan je starten
met jouw onlinecursus op maat. Er zijn ook
live videosessies van 30 minuten met een
coach die je zijn moedertaal bijbrengt. Daar-

Infosessie Brulingua
Woensdag 7 november 2018
Van 13.30u tot 14.30u
Léon Theodorstraat 108
Polyvalente zaal (1ste verdieping)

Shop & Goparkeerplaatsen in Spiegelwijk
Vanaf november zullen in som
mige straten in de buurt van het
Astridplein parkeerplaatsen be
schikbaar zijn waar je gedurende
maximum 15 minuten kan parke
ren. Ideaal voor wie met de auto
langskomt en even bij de bakker of
de apotheker wil binnenspringen.

H

et gaat om parkeerplaatsen van het
type ‘Shop & Go’, waar je dus 15 minuten lang – maar ook geen minuut
langer – gratis kan parkeren. Enige voorwaarde voor een rechtmatig gebruik van deze
plaatsen is dat je achter de vooruit een parkeerticket achterlaat. Zo kan parking.brussels
bij een eventuele controle je precieze aankomstuur vaststellen. Deze controles zullen
trouwens dagelijks op meerdere tijdstippen
plaatsvinden.

Gratis ticket ‘betalen’
De betreffende parkeerplaatsen zijn te her-

kennen aan de markering ‘Shop
& Go – 15 min MAX’ op het wegdek, vergezeld van 2 verkeersborden: een met het opschrift
‘Parkeren 3,5t – Betalend’ en een
tweede, verklarend bord. Bij het
eerste bord kan de vermelding
‘Betalend’ voor verwarring zorgen aangezien de plaatsen gratis
zijn, maar het is nu eenmaal het
officiële verkeersbord voor de
zones waarin deze Shop & Goplaatsen zich bevinden, met
name betalende zones. Vandaar
een tweede bord dat dan weer
haarfijn uitlegt dat je er maximum 15 minuten gratis mag parkeren, met parkeerticket.

Buurt Astridplein
Het grote verschil met de
klassieke parkeerplaatsen in een
betalende zone, waar je het
eerste kwartier ook gratis kan

parkeren, is dat de parkeerduur op
deze Shop & Go-plaatsen beperkt is
tot 15 minuten en niet verlengbaar is.
Daarna moet je onverbiddelijk plaats
ruimen, op straffe van een retributie
van 25 euro.
De eerste reeks Shop & Go-parkeerplaatsen zal in de loop van de
maand november operationeel zijn.
Het gaat om plaatsen in de Leopold Istraat, de Wemmelsesteenweg, de
Pierre Timmermansstraat en de Léon
Theodorstraat. Nadien volgen de Lakenselaan en de Jetselaan.
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Brochure
‘Fairtradeproducten in Jette’
Als fairtradegemeente nam Jette
vorige maand traditiegetrouw
deel aan de Week van de Fairtrade.
Daar werd een brochure, inclusief
plan, voorgesteld met het aanbod
aan fairtradeproducten in Jette.

Dit zijn de Jetse winkels en horecazaken
die fairtradeproducten aanbieden:

W

il je wel eens weten waar je zoal
fairtradeproducten kan kopen in
Jette of waar je terecht kan voor
een kopje heerlijke fairtradekoffie? Raadpleeg
dan de brochure ‘Fairtradeproducten in
Jette’. Je krijgt er een overzicht van Jetse
winkels en horecazaken waar je producten
vindt uit eerlijke handel en met respect voor
het leefmilieu. Hetgeen niets afdoet aan de
kwaliteit van de producten uiteraard, wel integendeel!
Je kan de brochure downloaden op
www.jette.be of een papieren versie afhalen

aan het onthaal van Het Gemeentehuis (Wemmelsesteenweg 100) of aanvragen via
ddo@jette.irisnet.be of 02.422.31.12.

Kiosk UZ (Laarbeeklaan 101) • Delhaize
Léon Theodor (Léon Theodorstraat 182) •
Gavilan (Ferdinand Lenoirstraat 1) • Jette
Met (lokale duurzame markt op het Kardinaal Mercierplein, elke wo van 14.30 tot
18.30u) • Librairie Jaune (Leopold I-straat
499) • Taverne Ter Linden (GC Essegem,
Leopold I-straat 329 • Excelsior (Sint-Pieterskerkstraat 8) • Aldi (Leopold I-straat
374) • Bar CC Armillaire (de Smet de
Naeyerlaan 145) • Colruyt (Leopold Istraat 511) • Au Rayon Bio (G. Van Huynegemstraat 32) • Carrefour Market
(Leopold I-straat 513) • Il Cappuccino (Koningin Astridplein 1) • Oxfam-Wereldwinkel
(Leopold I-straat 527) • Okay (Jetsesteenweg 389) – Bio sens (Lakenseselaan 13) •
Origins Bio Market (Léon Theodorstraat
27) • Belgo Pop (Lakenselaan 25)

2 december 2018

Furoshiki

Heymboschworkshop

De kunst van het afvalvrij inpakken

‘Kokkerellen met
wilde planten’

Er gaat geen dag voorbij of nieuwe
initiatieven om de afvalberg te ver
minderen, zien het daglicht. Van 17
tot 25 november  de Europese Week
van de Afvalvermindering  mobili
seert heel Europa zich opnieuw om
tips rond zero afval te lanceren.

en knopen al naargelang het type cadeau:
dozen, boeken, flessen, ronde voorwerpen,…
Heb je zin om het ook eens te proberen? Kom
dan naar de furoshiki-workshop op het feest
van de Duurzame Ontwikkeling (zie p. 15) en
maak je op voor zero afval eindejaarsfeesten!

M

aak bijvoorbeeld kennis met ‘furoshiki’, een Japanse traditie om
voorwerpen in te pakken en te
transporteren. Het idee is eenvoudig: je gebruikt een mooi stuk stof of een vierkante
sjaal om voorwerpen allerhande in te verpakken. Het is bovendien een milieuvriendelijk alternatief, zeker als je rekening houdt met de
korte levensduur van klassiek inpakpapier…

Furoshiki-demonstratie
Dankzij diverse technieken – van eenvoudige
tot meer geavanceerde – kan je de stof plooien

Wil je meer te weten komen over zero
afval? Stap dan in het No Impact Jetteproject en schrijf je in via
www.noimpactjette.be (meer info:
cmeeus@jette.irisnet.be of 02.422.31.03).

De Heymboschsite is geklasseerd als een
gebied van hoge biologische waarde en
werd in 2015 vernieuwd om haar waarde
en biodiversiteit te bewaren.
Het hele jaar door kon je deze unieke site
ontdekken via natuurwandelingen of
ouder/kinderworkshops rond de natuur.
Voor de activiteit van december voorzien
we een feestelijke kookworkshop waarin
natuuranimatrice Emmanuelle Nyns van
Parci-parlà ons leert kokkerellen met wilde
planten. Je ontdekt er eetbare wilde planten die ook in de winter voorkomen en
leert er feestelijke hapjes mee bereiden.
Workshop ‘Kokkerellen met wilde planten’ (ouders/kinderen, incl. vieruurtje)
Zondag 2 december, van 13.30u tot 16.30u
Wouterspaviljoen (A. Woutersstraat 12)
Gratis, inschrijven
via ibongaerts@jette.irisnet.be
02.422.31.12 of 0492.23.96.43

Duurzame ontwikkeling
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24 november 2018

Duurzaam feesten
Het feest van de Duurzame Ontwikkeling, dat dit jaar onder de noemer ‘duurzaam feesten’ door het leven gaat, wordt een feest in de ware zin van het woord. Op tal van workshops en animaties leer je hoe een feestje te bouwen, zij het met respect voor de natuur.

D

uurzaam feesten kan op 24 november vanaf 15u in GC Essegem. Hieronder vind je een overzicht van de vele
workshops en animaties die op het programma staan.

Van 15u tot 19u: workshops en animatie
Workshops
• Maak je eigen feestverlichting
(Toutenrécup - vanaf 10 jaar)
• Feestelijke slingers maken met pagina’s
uit oude boeken
(Franstalige bibliotheek - vanaf 6 jaar - FR)
• Tafeldecoratie maken van textiel, vaatwerk, karton, papier,…
(Centre d’entraide - van 6 tot 99 jaar - FR)
• Potten, kommen, bekers,… vlechten met
stoffen (Ateliers d’Oranne - vanaf 8 jaar - FR)
• Zelf kombucha en kefir maken (breng
weckpot en beugelfles mee)
(Fermenthings - vanaf 12 jaar)
• Furoshiki: Japanse inpaktechniek waarbij
stoffen papier vervangen
(eco-ambassadeurs - vanaf 6 jaar)
• Maak kennis met wetenschap, techniek of
chemie via de recyclage van kunststof
onderdelen tot nieuwe producten.
(Plastimobile - vanaf 6 jaar)

Animatie
• IK-BOKS (NL)
Kermisautomaat voor toekomstige wereldverbeteraars. Met een bokshandschoen
geef je er een dreun op en de wijzer bepaalt een doelstelling om voor te vechten.
(vanaf 6 jaar - NL)
• CAP 3000
Spel rond de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(Associations 21 - van 10 tot 99 jaar - FR)
• Ganzenbordspel ‘duurzame ontwikkeling’
(vanaf 12 jaar)
• Weggeefbeurs (zie p. 16)

• Vélo M2:
filmprojectie aangedreven door modulaire
cargofiets
• Smoothiebike:
smoothies bereiden door op de trappers te
gaan staan

Van 15.30u tot 17.30u:
workshop wijkcomités
• Workshop duurzaam feesten voor wijkcomités
Via een mix van participatieve methodieken
en visuele procesbegeleiding ontdek en deel
je tijdens deze workshop tips en tricks rond
duurzaam consumeren, afvalpreventie,…
(Cityspark - inschrijven verplicht via
afnicolay@jette.irisnet.be)

19u: Restatable
De ploeg vrijwilligers van Restatable toveren
met onverkochte voedingsmiddelen heerlijke schotels tevoorschijn. Je kiest zelf hoeveel je ervoor betaalt.
Mail naar restatablejohannes@gmail.com als
je de kookploeg van Restatable wil vervoegen.

Vanaf 19u: muziek
Percussie en West-Afrikaanse dans met Kwa!
Doyouplay? en Alioune Ba.
Meer info: Anne-Françoise Nicolay
afnicolay@jette.irisnet.be – 02.422.31.02
Duurzaam feesten
Zaterdag 24 november, vanaf 15u
GC Essegem – Leopold I-straat 329
Gratis
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Grote weggeefbeurs in GC Essegem
Heb je thuis spullen liggen die nog
in goede staat zijn maar die je niet
langer gebruikt? Gooi ze dan niet
meteen weg – de afvalberg is al
groot genoeg – maar kies daaren
tegen voor een eenvoudig en soli
dair principe en geef ze weg. Je
doet er meteen iemand een plezier
mee!

riaal, cd’s en dvd’s, klein electro, juwelen,…
Met alle andere voorwerpen kan je terecht op
de virtuele weggeefplek www.weggeefplekjette.be.
Op zaterdag 24 november zijn jong en oud
vanaf 15u welkom in GC Essegem voor de eigenlijke beurs. Iedereen kan een voorwerp kiezen. De voorwerpen die op het einde van de
dag niet meegenomen zijn door de bezoekers,
worden weggeschonken aan verenigingen.

S

Grote weggeefbeurs
Vrijdag 23 november, van 15u tot 18u, afgifte
spullen
Zaterdag 24 november, van 15u tot 18u, weggeefbeurs
GC Essegem - Leopold I-straat 329
Meer info:
afnicolay@jette.irisnet.be – 02.422.31.02

pullen voor de grote weggeefbeurs
van 24 november in GC Essegem kan
je daags voordien, op 23 november
(tussen 15u en 18u), naar het Gemeenschapscentrum brengen. Opgelet: alle voorwerpen
zullen getest en gecontroleerd worden bij afgifte. Zorg er ook voor dat alles proper en in
goede staat is.

Solidaire geste
Voorwerpen die je kwijt kan op de weggeefbeurs zijn bijvoorbeeld boeken (romans,
kinderboeken en strips), feestkledij, verkleedkledij, speelgoed en gezelschapsspelletjes,
decoratie, vaatwerk, kinderverzorgingsmate-

Nieuw noodplan bij verontreinigingspieken
Brussel bant personenwagen bij zware luchtvervuiling
Begin oktober lanceerde het Brus
sels Hoofdstedelijk Gewest haar
nieuwe plan voor verontreini
gingspieken. Het plan telt verschil
lende drempels die elk gepaard
gaan met specifieke maatregelen.

D

e 0-drempel van het nieuwe noodplan
begint met een waarschuwingsfase
waarbij de bevolking attent gemaakt
wordt op de verslechtering van de luchtkwaliteit. Als deze fase echter aanhoudt gaan we
over in een tweede fase waarbij volgende
maatregelen ingevoerd worden: vermindering
van de maximumsnelheid voor het autoverkeer,
gratis openbaar vervoer en Villo-dagtickets en
een verbod op het gebruik van houtkachels.

Rijverbod
Net als bij de tweede fase van drempel 0,
zijn bij drempels 1 en 2 de Brusselse metro’s,
trams, bussen en Villo-dagtickets volledig gra-

tis. Bij drempel 2 – zware luchtvervuiling dus
– komt daar nog eens bovenop dat binnen
het Brussels Gewest geen enkel voertuig
meer mag rondrijden, behalve als er minstens

3 personen in zitten of het toebehoort aan iemand met een handicap.
Meer info:
luchtkwaliteit.brussels
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18 november: Dag van de Ambachten

Ontdek het werk van Betty Moerenhoudt
De bedoeling van de Dag van de
Ambachten, die dit jaar plaatsvindt
op 18 november, is ambachtelijke
beroepen in België promoten en op
de voorgrond plaatsen. Het is met
een de gelegenheid om er samen
met het gezin een originele zondag
van te maken en het werk van am
bachtslui, waaronder ook de Jetse
Betty Moerenhoudt, te ontdekken.

C

hocolatier, meubelmaker, instrumentenbouwer, beeldhouwer, stylist, juwelenontwerper,…, of het nu gaat om
traditionele, originele, vergeten, gastronomische, creatieve of ongewone beroepen, ze zijn
allemaal even boeiend. Bezoek ze in hun atelier op de Dag van de Ambachten en ontdek
hun gouden handen.

Boetseren, draaien, gastateliers
Op de Dag van de Ambachten in Jette kan
u het werk ontdekken van Betty Moerenhoudt. Zij maakt al jaren keramiek en organiseert geregeld stages boetseren en draaien
voor beginners en gevorderden. U kan haar
creaties bewonderen in haar tentoonstellingsruimte in de Werriestraat nr. 41. Met behulp

van verschillende technieken creëert ze zowel
gebruiks- als decoratieve voorwerpen, in
zandsteen en porselein: kommen, theepotten,
vaatwerk, vazen, fonteinen, sierpotten,… U
kan er ook juwelen, gravures, lampenkappen
van geschilderde zijde en schilderijen van
gastambachtslieden ontdekken en getuige
zijn van demonstraties van verschillende
technieken om aarde te bewerken. Kortom, u
krijgt de kans om te proeven van de sfeer van
een creatief atelier.

Wie er niet kan bij zijn op de Dag van de
Ambachten, kan het werk van Betty Moerenhoudt ook ontdekken elke donderdag, vrijdag
en zaterdag of op afspraak.
Betty Moerenhoudt – atelier 41 (keramiek)
Henri Werriestraat 41
02.427.17.23 - www.betty-moerenhoudt.be
Dag van de Ambachten
Zondag 18 november, van 10u tot 18u
www.dagvandeambachten.be

Van 12 tot 23 november 2018

Expo Rymenhout in Het Gemeentehuis
Spring tussen 12 en 23 november
eens binnen in Het Gemeentehuis
en ontdek er de pasteltekeningen
van Martine Rymenhout. Met hun
kleurrijke trekken ademen ze stuk
voor stuk een en al natuur uit.

D

e Jetse Martine Rymenhout studeerde plastische kunst-illustratie aan
het Brusselse Institut Saint-Luc en is
regelmatig te zien op lokale evenementen. Zo
stond ze in 1987, samen met de Jetse schilder
Eric Daniels, aan de wieg van ‘Police Art’. Met
zeven deelnames – van 2006 tot 2012 – is ze

is ook een vaste waarde van het Jetse Artiestenparcours. Wat tentoonstellingen betreft, is
Martine Rymenhout niet aan haar proefstuk
toe. Ze exposeerde al in de Abdij van Vorst,
Spa, Sint-Gillis en Sint-Truiden. Met haar kleurrijke landschappen, bomen in bloei en snoezige dieren zal ze in dit kleurrijkste seizoen
wat extra kleur brengen in Het Gemeentehuis.
Expo Martine Rymenhout
Van 12 tot 23 november 2018
In Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur
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Senioren
28 november 2018

Seniorenuitstap
IJssculpturenfestival Brugge
Net voor de feestdagen trekken de
Jetse senioren er nog eens op uit.
De bestemming is dit keer Brugge
waar we het befaamde IJssculptu
renfestival aandoen en een choco
ladewandeling maken.

D

eze daguitstap start op het Kardinaal
Mercierplein waar we om 8.15u de
bus richting Brugge nemen. Daar ter
plaatse bezoeken we voor de middag het IJssculpturenfestival. We laten ons meeslepen
door dit adembenemende schouwspel van
kristal, projectie en muziek en ontdekken hoe
ijs zich door het licht openbaart.
Na de lunch is het tijd voor de chocoladewandeling. Een gids neemt ons mee op een
smakelijke zwerf- en ontdekkingstocht langs
ontelbare chocoladeboetiekjes waar we onze
smaakpapillen verwennen met heerlijke chocolade.
Na de wandeling kan iedereen nog tot 17u
wat rondkuieren in de Brugse binnenstad. De
terugkomst in Jette is voorzien om 18.30u.

Bezoek IJssculpturenfestival Brugge
Woensdag 28 november 2018
Prijs: 45 ¤ (bus, toegang IJssculpturenfestival, lunch, gids en 5 proevertjes inbegrepen)
Inschrijvingen: vanaf 7 november, enkel op
woensdag en vrijdag, van 8.30u tot 14u
dienst Senioren
02.423.12.67 - cademeyer@jette.irisnet.be

Inschrijvingen
Seniorenkerstfeest
op 28/11 en 29/11

H

et traditionele seniorenkerstfeest
vindt opnieuw plaats in de Gemeentelijke feestzaal op twee
opeenvolgende namiddagen, meer bepaald
op 11 en 12 december. Het programma is telkens identiek en de voorstellingen zijn
tweetalig. Wie zin heeft in een gezellige en
vermakelijke namiddag, moet zich inschrijven op woensdag 28 november, van 10 tot
12u, of op donderdag 29 november, van 13u
tot 15u, bij de dienst Franstalige senioren
op de 2de verdieping van het bijgebouw van
het Gemeentehuis van Jette, Wemmelsesteenweg 100.
Inschrijving seniorenkerstfeest
Woensdag 28 november, van 10u tot 12u,
en donderdag 29 november, van 13u tot 15u
Wemmelsesteenweg 100
(bijgebouw Gemeentehuis – 2de verdieping)

Seniorenreis
Tenerife
De seniorenreis naar Tenerife –
eind september, begin oktober –
was een voltreffer, getuige daar
van deze foto waar een optimale
groepsgeest van afstraalt!

Jette, een bruisende gemeente
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Ploef Plus On est de Fous
De herfst doet zijn intrede bij PLOEF!
PikniK

Vorming

Zondag 11 november

Donderdag 15 november (om 19u) en
zondag 18 november (om 15u)

14u-18u: Workshop ‘Maak je eigen zeep’

Twee gratis inleidingsessies op een evenement rond collectieve intelligentie dat later
zal plaatsvinden. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van sociocratie, verkiezingen
zonder kandidaten, maar ook geweldloze
communicatie en analoge tools.

Concert
Zondag 25 november
Zin in een natuurlijke zeep zonder chemische
additieven die schadelijk zijn voor de huid?
Dan is deze workshop iets voor jou! Je leert
met weinig middelen en voor geen geld je
eigen zeep maken. Bovendien kan je in de afwerking van de zepen je creativiteit de vrije
loop laten.
In deze workshop maakt Luc Renders je wegwijs in het proces om met koud water en
plantaardige oliën zeep te maken met diverse
heerlijke geuren.

Jubilarissen of
eeuweling?

en internationale pers.
Hij komt naar PLOEF! met de nog jonge bassist uit dit nieuwe kwartet, Lennart Heyndels,
en de Portugees Joao Lobo op drums, een
man die ook internationaal gekend is als
drummer van o.a. Enrico Rava.
In trioformule spelen ze eigen werk, originals
en standards in zowel vrijere als strakkere
vormen, soms ritmisch, groovend, soms subtiel aftastend of in vrijere omgang met de
vorm, alles gespeeld met de lyriek zo eigen
aan de muzikale stem van Ben.

16u: Concert Ben Sluijs trio

Concert
Vrijdag 30 november
20u: Concert Les Bi(t)ches
22u: Dansavond met dj Syl

Ploef !
Plus On Est de Fous
Ben Sluijs bracht met zijn nieuwe kwartet in
september 2018 ‘Particles’ uit, een plaat die
enthousiast werd onthaald door de nationale

Bonaventurestraat 100
ploefplus@gmail.com
www.ploef.eu

Gouden bruiloft

Orchideeën bruiloft

Mr. en Mevr. Weyckmans-De Vos

Mr. en Mevr. Waermoes-Strombach

Orchideeën bruiloft

Orchideeën bruiloft

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

Ploef !
Plus On Est de Fous
Mr. en Mevr. Lizon-Van Poucke

Bonaventurestraat 100
ploefplus@gmail.com
Mr. en Mevr. Magro-Maltempi
www.ploef.eu
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Rayon Vert
Cultuur en engagement
Bruxelles sur scènes

Aboubakar Traoré
Trio
Zaterdag 3 november
om 20u

romantiek, groove, traditionele
muziek, Arabisch, flamenco, Engels,… Maar de rode draad blijft
de muziek die passie, spontaneïteit en eerlijkheid bundelt met als
enige doel het publiek mooie en
aangename momenten bezorgen.
Prijs: 18 ¤/15 ¤ (studenten, werkzoekenden, gepensioneerden) of
Bruxelles sur scènes-PASS

Ciné-concert

Safety Last (en François Chamaraux)
Zondag 18 november om 18u
Aboubakare Traore is een wonderkind van kamélé n’goni en een uitzonderlijk zanger. Hij vertelt het
fantastische repertoire van Mandingo-griots, veroordeelt de dagelijkse moeilijkheden van zijn volk
en brengt hulde aan de oudsten.
Het repertoire van het trio bestaat
uit composities van Aboubakar
zelf, bewerkingen van klassiekers
uit het Mandingo-repertoire en originele stukken van de muzikanten.
Prijs: 15 ¤/12 ¤ (studenten, werkzoekenden, gepensioneerden) of
Bruxelles sur scènes-PASS

Bruxelles sur scènes

Karim Baggili Trio
Zaterdag 10 november
om 20u

Bruxelles sur scènes

Pierre Moussard
Vrijdag 30 november
om 20.15u

Ontdek Harold Lloyds meesterwerk van de stomme film, begeleid
op piano door François Chamaraux
(pianist van Cinematek Brussel).
Harold gaat zijn geluk beproeven
in Los Angeles maar schopt het
niet verder dan een kleine verkoper. Op een dag stelt hij zijn baas
voor om reclame te maken voor de
winkel door een bevriende acrobaat de gevel te laten beklimmen.
Prijs: 5 ¤

Bruxelles sur scènes

Koweit Reinhardt Trio
Zaterdag 24 november
om 20u

Begeleid door Vivian Ladrière
(drums, percussie) en Youri Nanai
(bas), brengt Karim Baggili (gitaar, oed, stem) een mix van wereldmuziek,
rock,
elektro,

Gipsyjazzgitartist Kowait Reinhardt komt uit een muzikale familie en dankzij zijn vader
Samson, die hij al sinds zijn elfde
begeleid, maakte al heel vroeg
kennis met jazz en de muziek van
Django Reinhardt. Samen met JB
Guerrier en Benjamin Clement
vormt hij een trio dat zowel standards als eigen composities
brengt in de meest authentieke
traditie van gipsyjazz.
Prijs: 14 ¤/10 ¤ (studenten, werkzoekenden, gepensioneerden) of
Bruxelles sur scènes-PASS

Pierre Moussard is een Brusselse
zanger en gitarist van 26 met
heel wat podiumervaring. Met
zijn gitaar en zijn loop station
brengt hij poprockcomposities
die aanleunen bij een meer folky
stijl. Zijn eerste EP, ‘From 22 to
25’, bevat 4 titels die hij opnam
in zijn home studio en die vertellen over zijn leven als jongvolwassene: nu een vrolijk en
hoopvol, dan weer complex en
melancholisch.
Prijs: 10 ¤/8 ¤ (studenten, werkzoekenden, gepensioneerden) of
Bruxelles sur scènes-PASS

Ontdek het volledige programma op de website van Le
Rayon Vert.

Lezingencyclus rond
voeding
Karin Schepens, naturopate,
voedingsconsulente en voorzitter van het Netwerk van
Brusselse Actoren voor Duurzame voeding, geeft in november twee lezingen in Le
Rayon Vert:
• 06/11 om 19u:
7 zogenaamde materiële en
immateriële voedingsstoffen
Ontdek hoe je dankzij 7 voedingsstoffen je fysieke en mentale welzijn kan herwinnen en
behouden.
• 20/11 omà 19u:
Het gevaar van additieven
Leer de etiketten van industriële
producten ontcijferen en vertrouwd te geraken met de verschillende benamingen van
smaakversterkers die sommige
experten bestempelen als neurotoxisch.
Prijs: 12 ¤
Inschrijven verplicht:
reset@icone.be
0476.30.30.81

Le Rayon Vert
G. Van Huynegemstraat 32
nfo en reserveringen:
02.420.21.26 – 0498.63.75.97
www.lerayonvert.be
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GC Essegem Jette
Feest

Duurzaam feesten
Zaterdag 24 november, van 15u tot 19u
Het duurzaamheidsfeest is een organisatie van
de gemeente en heeft dit keer als thema ‘duurzaam feesten’. Ontdek met familie, vrienden en
mensen in je buurt allerlei mogelijkheden om
duurzaam te feesten. Er is van alles te beleven
voor kinderen en volwassenen vanaf 6 jaar.
Het volledige programma vind je op p. 15.
Het Duurzaamheidsfeest wordt afgesloten
met Restatable! Kook je graag? Of maak je
graag groenten schoon? Dek je graag tafels?
Kom gerust meehelpen! Mail naar restatablejohannes@gmail.com.

Film

FilmLOKAAL:
The Florida Project
Donderdag 29 november om 20u
(regie: Sean Baker, VS – cast: Willem Dafoe,
Brooklynn Prince, Valeria Cotto)

‘Schreeuw het van de daken: The Florida project’ is een pracht van een film over kinderen
in de marge van de American dream. Een
sprookje van bittere werkelijkheid, tot je hart
breekt.’ (De Standaard)
‘Een briljante maatschappelijke spiegel zonder moralistisch vingertje.’ (Filmtotaal)
Prijs: 3 ¤ - Paspartoe-kansentarief & studenten: 1 ¤ - Filmabonnement: 4 films voor 10 ¤

Programma
Theater

Uit de veren: Een klein
beetje verder (door Theater
Tieret)
Zondag 9 december om 10.30
(9u: ontbijt, tot 14u: brunch, ontbijten/brunchen kan ook zonder voorstelling)

Solidariteit

Brussel Helpt
Zaterdag 1 december, om 18u en 20u
Kom spaghetti eten in Essegem!
Essegem en Taverne Ter Linden slaan de
spaghettislierten in elkaar voor Brussel Helpt.
Verwacht je aan heerlijke spaghetti in een Italiaans kader op de tonen van Paolo Conte.
Praktisch: Bestel je spaghetti vooraf online
via www.brusselhelpt.be tot uiterlijk woensdag 28 november.
Brussel Helpt is de jaarlijkse solidariteitsactie
van BRUZZ, in samenwerking met de gemeenschapscentra. Dit jaar zetten ze zich in
voor ‘Toekomst-ATELIER delAvenir’, kort en
feestelijk beter bekend als TADA.
Prijs: 10 ¤ (1 prijs voor volwassenen en kinderen)

Wijndegustatie

Degustatie biologische wijnen
Maandag 3 december om 20u
Op een steenworp van Disneyland staat een
felpaars motel, genaamd ‘Magic Castle’. Geen
betoverend gastenverblijf voor pretparkbezoekers, maar een afgeleefde blok in een achterstandswijk. Hier woont Moonee, de zesjarige
heldin van de film. Samen met haar vrijpostige
vriendinnen haalt ze op het terrein de ene na
de andere streek uit onder het weinig verontruste oog van haar moeder. Naarmate het verhaal vorm krijgt en we dieper in de sociale
context van moeder en dochter graven, beseffen we dat hun situatie behoorlijk uitzichtloos
is. De bewoners van en rond Magic Castle leven
in een erbarmelijke situatie die zich mijlenver
van het glamoureuze Amerika bevindt. Met het
nodige respect voor de personages en hun wereld, slaagt Sean Baker er desondanks in de
toon (grotendeels) zonnig te houden.
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Proef je het verschil tussen biologische wijn
en traditionele wijn? Niet altijd. Zeker is dat
biologische wijn niet voor traditionele wijn
moet onderdoen. Wie biologische wijn drinkt,
weet dat hij een eerlijk product in handen
heeft dat met veel zorg, aandacht en respect
voor de natuur geproduceerd werd. We proeven een 10-tal exclusieve bio-wijnen (rood, wit
en bubbels) van het assortiment van DiMarco.
Prijs: 12 euro

Een beeldende voorstelling over scheidingen,
kleine pijntjes en groot verdriet.
Olle heeft 1 mama en 1 papa, 2 huizen, 3 goudvissen, 4 oma’s en 4 opa’s en een hoofd vol
vragen. En precies op de grens tussen Olles 2
huizen staat die ene boom. Met aan de ene
kant 3 takken waarin Olle mama’s spullen
stopt, en aan de andere kant 3 takken voor
papa’s spullen. Olleke Bolleke is een beeldende, poëtische, maar ook hilarische voorstelling over scheidingen, kleine pijntjes en
groot verdriet. En natuurlijk ook over hoe je
3 goudvissen in precies 2 gelijke delen verdeelt. Kolder en ontroering, dicht op de huid
van de kleinste theatervrienden.
Prijs: Kinderen tot 12 jaar: 4 euro - Volwassenen: 6 euro - Paspartoe: 2 euro
Richtprijs ontbijt/brunch: 2 tot 10 euro
Tickets via www.essegem.be (reserveren voor
ontbijt en brunch is niet nodig)

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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Jetse Academie brengt jaarlijkse
novemberconcerten in Abdij van Dielegem
Ondertussen zijn we twee maan
den ver in het nieuwe schooljaar
en de Jetse Academie loopt al over
van bedrijvigheid! Wat er allemaal
groeit en bloeit kan je tijdens de
maand november ontdekken in de
Abdij van Dielegem.

de concertreeks van de Jetse Academie. De
celloklas van Stijn Kuppens, de vioolklas van
Aag Dereymaeker en de gitaarklas van Johanna Vanattenhoven zorgen telkens voor
een gezellige avond waarin elke leerling de
eerste resultaten van het jonge schooljaar
kan tonen. Als afsluiter vult de trompet- en
tromboneklas van Thomas Mellaerts de abdij
met de warmste koperklanken.

H

et wordt stilaan een traditie: in november palmen leerlingen muziek en
woord de grote zaal van de voormalige abtswoning in met een heuse concertreeks. Het startschot wordt gegeven op
maandag 19 november met een klassiek leerlingenconcert. Leerlingen zang, blokfluit,
viool, cello en piano bundelen hun krachten
in een gevarieerd programma.

Heerlijk griezelen
Avontuurlijke toeschouwers kunnen zich
op donderdag 22 november wagen aan een
echte griezelavond. De leerlingen woord van
Barbara De Jonge brengen het oude gebouw
voor één avond aan het spoken. Ontdek de
creatieve fantasie van de jongste leerlingen
in hun zelfbedachte griezelscènes, zie de tieners aan het werk met teksten van Annie M.G.
Schmidt, Roald Dahl en Bette Westra en huiver bij fragmenten uit ‘Stiefmoeders’ van Paul

Pouvreur. Het geheel wordt spannend omkaderd met muzikale interventies van leerlingen
zang, saxofoon en dwarsfluit.

Piano en woord
Ook het pianoconcert op dinsdag 27 november toont een creatieve wisselwerking
tussen woord en muziek. Ter gelegenheid van
de Voorleesweek zijn de leerlingen woordatelier van Sarah Bourgeois op post. Zij lezen
passages uit hun favoriete leesboek voor. Pianisten uit de klassen van Ruth Stijnen, Veronika Ilchenko en Toby Sermeus vullen deze
verhalen muzikaal aan.

Klasconcertjes

• Leerlingenconcert met zang, blokfluit,
viool, cello en piano
Maandag 19 november om 19u
• Klasconcert cello
Woensdag 21 november om 19u
• Griezelavond
Donderdag 22 november om 19u
• Klasconcert viool
Maandag 26 november om 19u
• Pianoconcert i.s.m. leerlingen Woord
Dinsdag 27 november om 19u
• Klasconcert gitaar
Woensdag 28 november om 16u
• Klasconcert koper
Woensdag 28 november om 19u
Locatie: Abdij van Dielegem
J. Tiebackxstraat 14
Gratis inkom

Verschillende klasconcertjes vervolledigen

Bib Jette stapt mee in Boekstart
Om de allerjongste Jettenaren zo
vroeg mogelijk in contact te bren
gen met de wondere wereld van
het boek stapt de Nederlandstalige
bibliotheek mee in Boekstart, een
project van Iedereen Leest.

M

et het project Boekstart wil de bibliotheek de allerkleinsten en hun
ouders aanzetten om samen boeken te beleven en op ontdekkingstocht te
gaan in de jeugdafdeling van de bib. Kinderen
die vroeg kennis maken met boeken blijken
later namelijk creatiever en kunnen sneller

overweg met rekenen en taal. Bovendien
biedt het samen kijken in boeken, benoemen
van plaatjes en opzeggen van versjes tot de
perfecte quality time tussen ouder en kind.

Cadeautjes
In het kader van dit project trakteren de
gemeente Jette en de Vlaamse overheid
jonge ouders op gratis leuke boekjes. Hiervoor werken we samen met de kinderdagverblijven en het Jetse consultatiebureau van
Kind & Gezin, waar de ouders gratis een babypakketje krijgen als hun baby 6 maanden
wordt. Als de baby 15 maanden wordt, ontvangen de ouders een bon voor een peutertasje

die ze kunnen afhalen in de Nederlandstalige
bibliotheek.
Meer info: www.boekstart.be
Met vragen kan je terecht aan de balie van
de bib (Kardinaal Mercierplein 6),
telefonisch via 02.427.76.07
of via bibliotheek@jette.irisnet.be.

Jette, een bruisende gemeente

| 23

7 december 2018: Gospelconcert

The Gospel Wings Quartet
Geen decembermaand zonder gos
pelconcert in Jette! Dit jaar wordt
de aantocht van de feestdagen ge
vierd met een concert van The Gos
pel Wings Quartet, op vrijdag 7
december in de SintPieterskerk.

T

he Gospel Wings Quartet is een gospelkoor volgens de aloude negrospiritualtradities, met een hedendaagse
Afro-Amerikaanse toets. De groep van 5 zangers, begeleid door keyboard, werd opgericht
door Didier Likeng, een grote naam binnen de
Europese gospelwereld. Als schrijver-componist,
arrangeur en artistiek producer, beschikt deze
tenor ook over een groot rechtvaardigheidsgevoel binnen een wereld die worstelt met zijn
waarden. In Jette zullen The Gospel Wings Quartet een kleurrijk spektakel brengen, met meeslepende songs, traditionals en moderne gospel,
met een knipoog naar de Afrikaanse folksong.
Afspraak op 7 december voor een onvergetelijk concert!

Gospelconcert: The Gospel Wings Quartet
Vrijdag 7 december 2018 om 20u
Sint-Pieterskerk – Kardinaal Mercierplein

Prijs: 10 ¤ (gratis voor -12-jarigen)
Reservaties:
dienst Franse Cultuur – 02.423.12.66

Artiestenparcours d’Artistes 2019
Laatste kans om u in te schrijven
Voor heel wat kunstenaars vormt
het Jetse Artiestenparcours d’Artis
tes een vaste afspraak in hun
agenda. Bent u zelf een beeldhou
wer, schilder, fotograaf, juwelenma
ker, creatieveling, kunstcollectief of
muzikant? Schrijf je dan voor eind
november in voor de volgende edi
tie van het Artiestenparcours.

T

ijdens het Jetse Artiestenparcours
gooien de lokale kunstenaars een heel
weekend lang de deuren van hun atelier open en tonen kunstcollectieven hun
werk. Daarnaast wordt dit cultureel weekend
opgeluisterd door (muzikale) animatie. Zin om
deel te nemen aan de volgende editie? Aarzel

dan niet om je in te schrijven voor de jaargang 2019, die zal plaatsvinden op 27 en 28
april 2019.
Tijdens dit kunstenparcours ontmoeten
vele tientallen kunstenaars en vele honderden
bezoekers elkaar in een ongedwongen sfeer.
Daarnaast is er eveneens een ambachtsmarkt,
waarbij de ambachtslui verzameld worden. Je
bent zelf geen kunstenaar maar je hebt wel
een hart voor kunst? Dan kan je jouw woning
een weekend lang openstellen als tentoonstellingsplaats. Dit kan een woonkamer, garage,
tuin,... zijn. Aan de deelnemende kunstenaars
wordt gevraagd om zelf actief op zoek te gaan
naar een expoplaats.

Alle kunstvormen welkom
Het artiestenparcours brengt alle kunst-

vormen samen, van schilderkunst tot fotografie, van beeldhouwkunst tot installaties. Natuurlijk vormen de Jetse kunstenaars het hart
van het parcours, maar ook kunstenaars van
buiten onze gemeentegrenzen zijn welkom.
De inschrijvingen verlopen via de gemeentelijke website www.jette.be.
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Mooie namen op Jam’in Jette Indoor
Jam’in Jette Indoor is al lang veel meer dan het kleine broertje van. Ook dit jaar lokt
de indooreditie van Jam’in Jette mooie namen uit de wereldmuziekwereld.

© Kim Sadler

N

et zoals de zomereditie, staat Jam’in
Jette Indoor garant voor sfeer, plezier en wereldmuziek, met 6 concerten op 2 podia. Plaats van afspraak is het
Centre culturel.

• 21.45u: Joe Pilgrim and The Ligerians

(ReggaeRoots)
Het originele stemgeluid van Joe Pilgrim
matcht perfect met de ritmes van The Ligerians. Op zachte reggaeritmes brengen ze een
universele boodschap.

• 19.15u: Stingo

(FolkFusion)

Een elektro-akoestisch kwintet met folkinvloeden. De muzikanten komen uit de flamenco, jazz, wereldpercussie, hetgeen een
prachtige, kleurrijke mix oplevert.

• 23u: The Funky Bodding

(FanfareFunk)
Brusselaars - vandaar de knipoog in hun
naam - met een voorliefde voor onstuimige
ritmes. Ze brengen een eerbetoon aan de
funkgrootmeesters uit de jaren ’70.

• 20u: Orchestre du Belgistan

(AfroBalkanTrance)

De opvolger van de Fanfare van Belgistan.
Reeds zestien jaar lang laten ze de dansvloer
swingen met hun meeslepende en melodieuze afro-balkanritmes.
• 21u: Circé Deslandes

(ElektroPop)

Circé Deslandes brengt Franstalige elektropop met inhoud. Met haar muziek tracht ze de
vrouwen te overtuigen van hun kracht en
vrouwelijkheid.

• 23.45u: Kunta

(Ethiopische ritmesHiphop)

Kunta glijdt mee op de hiphopgolf, maar
onderscheidt zich door de Ethiopische ritmes
die ze toevoegen aan hun muziek. Voeg daar
nog teksten bij met gezonde maatschappijkritiek en u weet meteen waarom Kunta de gedroomde headliner is van Jam’in Jette Indoor.

Jam’in Jette Indoor
Zaterdag 10 november 2018 van 18u tot 2u
Centre culturel
de Smet de Naeyerlaan 145
Toegang: 8 ¤

Cultuur
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Klassiek in de Abdij
Bezoek aan De Munt en een magisch concert

Dit najaar staat er een bijzondere
afspraak op het programma van
Klassiek in de Abdij. Op zaterdag 17
november kan u namelijk een be
zoek brengen aan De Munt. Zo
krijgt u een kijkje achter de scher
men van dit vermaard operahuis.
Begin december kan u dan weer
genieten van het concert van flui
tist Toon Fret en pianiste Veronika
Iltchenko. Dit duo weten elk jaar
weer te verrassen tijdens hun con
cert in de Abdij. Niet te missen!

17 november
De Munt
Een rondleiding in De Munt dompelt de vrienden
van Klassiek in de Abdij helemaal onder in de
wondere operawereld. Geschiedenis en architectuur van het theater komen ruimschoots aan
bod, evenals het tot stand komen van een operaproductie, van concept tot première. Een gids
neemt u mee langs de entreehal, de eretrappen,
de Grote Foyer, de Grote Zaal, de Koninklijke

Loge, de Koninklijke Salon en, heel bijzonder, ook
de Ateliers. Voor alle operavoorstellingen maken
de Ateliers decors, kostuums, schoenen, pruiken… De technici bedenken telkens nieuwe oplossingen voor de creatieve ideeën van decoren kostuumontwerpers.

2 december
Toon Fret &
Veronika Iltchenko
Toon Fret & Veronika Iltchenko zijn verbonden
met Klassiek in de Abdij zoals Jimi Hendrix
met Woodstock. Jaarlijks vormt hun optreden
een van de hoogtepunten van het seizoen.
Voor deze jaargang staat hun concert gepland op zondag 2 december 2018.
Wat gebeurt er als je een talentrijke pianiste
samenbrengt met een fantastische fluitist?
Magie. Dit is wat er telkens in de lucht hangt
tijdens de concerten van Toon Fret en Veronika Iltchenko in de Dielegemabdij.
Samen namen ze 2 CD’s op: Le temps retrouvé en Die Welt von Gestern. Na het succes
van beide albums, stellen Toon en Veronika
hun derde opname voor, met lichtvoetige,
maar geniale werken van componisten die zich
lieten inspireren door de traditionele muziek

van hun land. Ze nemen het publiek mee op
een kleurrijke reis van Frankrijk, via Tsjechië en
Hongarije, naar Armenië en Azerbeidjan.

Prijs:
• De Munt: (12 euro) te koop aan de kassa in
de Abdij van Dielegem n.a.v. het concert
op zondag 4 november a.s. met Roberte
Mamou.
Afspraak ter plaatse op zaterdag 17 november om 14.30 aan de hoofdingang van
De Munt op het Muntplein in hartje Brussel. Ook hier bestaat nog de mogelijkheid
om een toegangsticket ter plaatse aan te
schaffen.
• Toon Fret & Veronika Iltchenko:
10 ¤ / 5 ¤ (-12, +65 & leden van de Jetse
academies)
Info en reservaties:
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65
Klassiek in de Abdij
Elke eerste zondag van de maand,
telkens om 11u
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14
Met aperitief en kinderopvang
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Koninklijke Filharmonie Jette
blaast 185 (!) kaarsjes uit
De Koninklijke Filharmonie Jette viert dit jaar een wel heel speciale verjaardag.
Maar liefst 185 jaar bestaat deze Jetse muziekvereniging. Vele generaties na haar
oprichting is de Filharmonie nog steeds springlevend. Dat bewijst ze dit najaar met
twee concerten in de Sint-Pieterskerk.

1

833! België bestaat drie jaar. De romantiek jubelt. Chopin heeft zich in Parijs gevestigd. In de coulissen van de Italiaanse
theaters maakt de jonge Verdi zijn intrede.
Europa walst onder leiding van de beroemde
Johann Strauss. Muziek boeit en velen willen
musiceren, ondanks de moeilijke levensomstandigheden. Men zingt en speelt vrolijke of
droevige melodietjes naargelang de gemoedstoestand. Het is in deze moeilijke tijden
dat de Jetse Filharmonie het levenslicht ziet.

Met een grote dosis enthousiasme en
goede wil laten de pioniers de muziekvereniging uitgroeien tot een kwalitatieve filharmo-

Filharmonix, voor de jongste
muzikanten

nie. Bijna 60 jaar later, in 1892, ontvangt de
Filharmonie Jette de titel ‘Koninklijke maatschappij’ van Koning Leopold II.
Intussen zijn we maar liefst 185 jaar verder
en nog steeds speelt de Filharmonie lustig
voort, met eenzelfde kenmerkende geestdrift.
Onder muzikale leiding van Dominique Lecomte toont de Filharmonie steevast haar
kwaliteit tijdens haar indrukwekkende concerten. Op 18 november en op 1 december kan u
ze met eigen ogen en oren aan het werk zien
en horen in de Sint-Pieterskerk, tijdens de
Sint-Ceciliaviering en het Galaconcert.

De Filharmonie is niet alleen populair bij de
oude generatie. Filharmonix is een kweekvijver
voor muzikaal talent, ontstaan binnen de
schoot van de Koninklijke Filharmonie van
Jette. Het ensemble laat muzikanten van de
Filharmonie toe om in een spontane sfeer
samen te spelen met leerlingen van academies
en andere muzikanten in spe. Onder leiding
van dirigent Johan Poitier werken ze een origineel en toegankelijk repertoire uit waarmee
ze de straten, pleinen en zalen binnen en buiten Brussel willen verbazen. De opvolging is
dus verzekerd. Op naar de 200ste verjaardag!
Meer info: www.harmoniejette.be
Koninklijke Filharmonie Jette
18 november om 9.45u: Sint-Ceciliaviering
1 december om 20u: Galaconcert
‘A night at the movies‘
(13¤, info en reservaties:
harmoniejette@gmail.com)
Sint-Pieterskerk - Kardinaal Mercierplein

17 november 2018

Kids concert  Bap
De Kids concerts zijn terug. Op 17
november staat met Bap een spek
takel voor de allerkleinsten, van 18
maanden tot 5 jaar, op het pro
gramma in het Centre culturel.

B

ap is net als de allereerste ademteug,
een eerste dag, een eerste reis, een
eerste ontmoeting. Bap is als een
eerste concert! Samen met twee zangers-muzikanten maken we een rondreis met een accordeon, een gitaar en twee ukeleles, een

Oost-Europa. In de stiltemomenten kriebelt het,
wrijft het, streelt het. De beelden komen tevoorschijn, worden samen gebracht, worden afgebroken... Welkom bij de avonturen van Bap!
Info en reservaties:
info@ccjette.be – 02.426.64.39
www.ccjette.be

mondharp en percussie-instrumenten. De klanken vermengen zich onderweg met blues, via
mediterrane muziek, van de woestijn tot in

Kids concert – Bap
Zaterdag 17 november 2018 om 15u (40’)
Centre culturel
de Smet de Naeyerlaan 145
7¤

Agenda /11
> 26.01
EXPO
‘LE CHEVAL DANS L’ART’
‘HET PAARD IN DE KUNST’
Atelier 34zero
drève de Rivierendreef 334

3>30.11
BRUXELLES SUR SCÈNES
Rayon Vert
rue G. Van Huynegemstraat 32
> p. 28

4.11 – 11H
KLASSIEK IN DE ABDIJ
ROBERTE MAMOU
rue J. Tiebackxstraat 14
Complet – Volzet
Liste d’attente à partir de 10h
Wachtlijst vanaf 10u

6&7.11
BOURSE AUX JOUETS ET
MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE
SPEELGOED- EN BABYMATERIAALBEURS
Le mardi 6 novembre, de 19h à 21h
Le mercredi 7 novembre, de 9h
à 17h
Salle communale des Fêtes
place C. Mercierplein 10
> p. 11

6.11 – 20H
THÉÂTRE
‘JE SUIS UN HÉROS’
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer, 145
> p. 29

7.11 – 13H30
SÉANCE D’INFO BRULINGUA
INFOSESSIE BRULINGUA
rue L. Theodorstraat 108
> p. 13

10.11 – 10H
VISITE GUIDÉE
GELEIDE WANDELING
‘Pourquoi des abbatages au Bois
de Laerbeek ?’
‘Waarom kappen we bomen in
het Laarbeekbos’
Rendez-vous à l’entrée principale
(parking Chalet du Laerbeek)
Afspraak aan de hoofdingang
(parking Laarbeekchalet)

10.11 – 18H-02H
JAM’IN JETTE INDOOR
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145
> p. 24

12.11
COMMÉMORATION DE LA
PREMIÈRE ET DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Herdenking WOI en WOII
> p. 10

12>23.11
EXPO MARTINE RYMENHOUT
La Maison communale
Het Gemeentehuis
chée de Wemmelsesteenweg 100

13.11 – 8H30>14H
TEST DE DÉPISTAGE DIABÈTE GRATUIT
Gratis diabetestest
La Maison communale
Het Gemeentehuis
chée de Wemmelsesteenweg 100
> p. 10

15.11 – 14H30
ANTENNE INTERUNIVERSITAIRE DE JETTE
‘L’ARMISTICE DE 1918’
Salle communale des Fêtes
place Cardinal Mercier, 10
> p. 17 (FR)

15.11 – 20H
NORD DE RIRE #2
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer, 145
> p. 29 (FR)

17>27.11
SEMAINE EUROPÉENNE DE
LA DÉMOCRATIE LOCALE
EUROPESE WEEK VAN DE
LOKALE DEMOCRATIE
> p. 7

17&18.11 – 8H>12H
PETITS-DÉJEUNERS OXFAM
OXFAM-ONTBIJTEN
Pavillon Wouterspaviljoen
rue A. Woutersstraat 12
> p. 8

17.11 – 11H
BRUXELLES EN DIX LEÇONS
‘VIE DES ARTISTES À
BRUXELLES’
Centre Armillaire

bd de Smet de Naeyer, 145
> p. 17 (FR)

7.11 – 14H30
17.11 – 14H30

VISITE DE LA MONNAIE
BEZOEK DE MUNT
place de la Monnaie – Bruxelles
Muntplein - Brussel

18.11
JOURNÉE DE L’ARTISAN
DAG VAN DE AMBACHTEN
> p. 26 (FR) – p. 17 (NL)

18.11 – 9H45
MESSE DE SAINTE-CLAIRE –
PHILHARMONIE ROYALE
SINT-CECILIAVIERING – KONINKLIJKE FILHARMONIE
Eglise Saint-Pierre – Sint-Pieterskerk
place C. Mercierplein

19>28.11
LEERLING- EN KLASCONCERTEN JETSE ACADEMIE
Abdij van Dielegem
J. Tiebackxstraat 14
> p. 22 (NL)

22&23.11 – 20H
THÉÂTRE
‘QUAND FATIMA SE FAIT APPELER SOPHIE’
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer, 145
> p. 29 (FR)

23.11 – 13H
ATELIER ‘DESSERT ANTI-GASPILLAGE DE BANANES’
WORKSHOP ‘ANTI-VERSPILLINGDESSERT MET BANANEN’
Inscription obligatoire – Inschrijving verplicht
CabaJette
rue Léopold I-straat 483
02.311.40.04

23.11 – 17H
NOCTURNE DES
BIBLIOTHÈQUES
Biblio Jette
place Cardinal Mercier, 10
> p. 21 (FR)

23.11 – 19H
SPECTACLE DES
PROFESSEURS
Salle communale des Fêtes
place Cardinal Mercier, 10
> p. 22 (FR)

24.11 – 15H
FAIRE LA FÊTE SANS
DÉTRUIRE LA PLANÈTE
Duurzaam feesten
GC Essegem – rue Léopold Istraat 329
> p. 15

25.11 – 16H
CONCERT BEN SLUIJS TRIO
Ploef!
rue Bonaventurestraat 100
> p. 19

29.11 – 18H
ATELIER ‘LASAGNE BUTTERNUT ET CHÈVRE’
WORKSHOP ‘POMPOEN- EN
GEITENKAASLASAGNE’
Inscription obligatoire
Inschrijving verplicht
CabaJette
rue Léopold I-straat 483
02.311.40.04

29.11 – 20H
FILMVOORSTELLING
‘THE FLORIDA PROJECT’
GC Essegem
Leopold I-straat 329
> p. 21 (NL)

29&30.11 – 20H
ONE WOMANSHOW
‘BIBOT DISTINGUÉ’
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer, 145
> p. 29 (FR)

30.11 – 19H
CONFÉRENCE
‘LES GRANDS TRAVAUX’
Salle communale des Fêtes
place Cardinal Mercier, 10
> p. 17

30.11 – 20H
CONCERT LES BI(T)CHES
Ploef!
rue Bonaventurestraat 100
> p. 19

