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Veiligheid, een prioriteit
Veiligheid blijft een prioriteit, zowel voor de Jettenaren als voor de lokale autoriteiten. De resultaten van het onderzoek ‘Veiligheidsbarometer’ geven een beeld van de bezorgdheden van de bewoners op het vlak van veiligheid. Ontdek de details in ons
dossier ‘Veiligheid’.
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Praktische
info

Het Gemeentehuis

Love is all you need

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Demografie
Burgerlijke stand
FiBeBo (Financiële dienst)
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30 tot 13u.
Donderdag: van 13u tot 19u.
■

Het woord van de burgemeester

■

D

ecember is niet alleen de feestmaand, maar ook de maand van… de
cadeautjes. Voor de kleinsten onder ons in het begin van de maand,
en voor de anderen iets later, rond Kerstmis. Dit van oorsprong heidens gebruik gaat terug tot de viering van het nieuwe jaar in het antieke Rome. In de loop der eeuwen zijn de datum en de betekenis veranderd en
heeft het ritueel een religieuze – en laten we toegeven, ook een materialistische
– connotatie gekregen.
Dit betekent ook dat de maand december een belangrijke periode is voor de
omzet van onze handelszaken. Ondanks een stijging van de consumptie zien we
over het algemeen toch een dalende trend bij de bezoekersaantal van buurtwinkels, met als onvermijdelijk gevolg dat sommige van die zaken verdwijnen.
Ondertussen hebben andere koopgewoonten de plaats ingenomen van de etalages die tot voor kort onlosmakelijk verbonden waren met elke vorm van verkoop. We kopen onze producten meer en meer via virtuele etalages en laten ze
thuis leveren, en sturen ze zelfs terug naar de afzender als we er niet tevreden
mee zijn. Een praktijk die niet bepaald milieuvriendelijk is, zoals u wellicht weet.
En het is niet de enige reden waarom onze winkels het moeilijk hebben, denk
maar aan de impact van de inplanting van grote shoppingcentra, vaak buiten de
stad, en de ontwikkeling van supermarkten.

Maar deze vaststelling is des te betreurenswaardiger als je weet dat lokale handel gepaard gaat met een gezellige sfeer die we al te dikwijls onderschatten en
die voortkomt uit de sociale dimensie verbonden aan de transactie. Dit contact is
belangrijk, zeker voor geïsoleerde personen, die niet noodzakelijk vertrouwd zijn
met de nieuwe technologieën en die plots geconfronteerd worden met de verdwijning van hun favoriete winkel. Trouwens, wie winkelt in de buurt kan de bestemming van zijn geld en de oorsprong van het gekochte product als hefboom
gebruiken om, bijvoorbeeld, te kiezen voor lokale producten en zo lokale producenten te ondersteunen. Dat is overigens de bedoeling van de invoering van een
lokale munt, zoals de ‘Zinne’ in Brussel.
Voor de komende feesten – waarvoor ik u het allerbeste wens – nodig ik u uit,
beste Jettenaren, om uw aankopen in onze winkels te doen. Je hebt misschien
minder keuze dan op het internet, maar de diversiteit en de toegevoegde waarde
ervan blijf ik verdedigen. Winkelen bij ons staat garant voor kwaliteit, knowhow,
authenticiteit en menselijkheid!
En laten we vooral niet vergeten te genieten van het moment zelf, van het plezier dat we beleven aan de tijd die we doorbrengen met onze naasten, want het
leven is kort en we weten niet wat ons morgen te wachten staat. Eerst samen
Kerstmis vieren dus…

■ Hervé Doyen, uw burgemeester

■

■

Andere diensten:
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 13u.
Donderdag: van 13u tot 16u.
Theodor 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
■

Stadsaanleg
Grondgebiedbeheer
(Stedenbouw)
Gemeentelijk patrimonium
Stadsmobiliteit
Duurzame ontwikkeling
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 13u.
Donderdag: van 13u tot 16u.
■

■
■
■

Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06
Het Gemeentebestuur zal
gesloten zijn op 25 en 26
december en op 1 januari.
Info: www.jette.be
Facebook: @jette1090
Op de website vindt u
eveneens de digitale
versie van Jette Info
Vanwege de eindejaarsperiode
zal de Jette Info van
januari pas verdeeld worden
vanaf 6 januari 2020.
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De Gemeenteraad - Fundamentele schakel in de lokale democratie

H

et bestuur van de gemeente ligt in handen
van het College van Burgemeester en Schepenen, maar
ook van de Gemeenteraad. Deze
komt zowat maandelijks samen
om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. Wist je dat

HERVÉ
DOYEN
BURGEMEESTER

• Wijkcontract en
Grootstedenbeleid
• Communicatie, Participatie en
Informatie
• Kwaliteit
• Veiligheid
• Slachtofferhulp, bemiddeling
en alternatieve maatregelen
• Financiën en begroting
• OCMW-toezicht
• Biculturele infrastructuren
• Erediensten

deze vergaderingen openbaar
zijn en je deze dus kan bijwonen?
Een buitenkans om de lokale democratie aan het werk te zien.
Het verslag van de openbare
zitting van de gemeenteraad is
openbaar. Maar nog interessanter is het om de gemeenteraad

BERNARD
VAN NUFFEL
1STE SCHEPEN

• Patrimonium, Energie en
Klimaat (gebonden aan
patrimonium)
• Voertuigenpark
• Stadsaanleg
• Beplantingen, serres en
gemeentelijke parken
• Waterbeleid (rioleringen,
blauw netwerk)

OLIVIER
CORHAY
2DE SCHEPEN

woensdag 18 december om 19u
■ U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraad op
https://publi.irisnet.be

MOUNIR
LAARISSI
5DE SCHEPEN

• Personeel
• Sociaal leven en
burgerschap
• Gezondheid
• Jobhuis

• Burgerlijke Stand
en Demografie
• Duurzame ontwikkeling en
Leefmilieu
• Eerlijke handel
• Coördinatie Klimaatplan en
Luchtkwaliteit
• Personen met een handicap,
Gelijke kansen en Integratie

NATHALIE
DE SWAEF
7DE SCHEPEN

• Stadspreventie
• Sport en Kids' Holidays
• Handel, Economie
en Animatie

BENOÎT
GOSSELIN
4DE SCHEPEN

BRIGITTE
DE PAUW

• Franstalige cultuur
• Franstalige jeugd
en senioren
• Bicommunautaire
aangelegenheden
• Openbare reinheid

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN

SHIRLEY
DOYEN
8STE SCHEPEN
• Voorzitster
van OCMW van Jette

Info en contact
www.jette.be

De volgende gemeenteraad vindt
(gezien de eindejaarsperiode)
plaats op:

• Franstalig onderwijs en
buitenschoolse opvang
• Huisvesting

CLAIRE
VANDEVIVERE
3DE SCHEPEN

College van
burgemeester
en schepenen
2018-2024

persoonlijk te volgen. De Jetse
gemeenteraad
komt
veelal
samen op de laatste woensdag
van de maand, om 20u, in de
Raadzaal van het Raadhuis op
het Kardinaal Mercierplein.

• Stadsmobiliteit en Luchtkwaliteit (gelinkt aan de
mobiliteit)
• Vlaamse Gemeenschap en
Nederlandstalig onderwijs
• Nederlandstalige jeugd
en senioren
• Internationale solidariteit
(Noord-Zuid)
• Stedenbouw en
verwaarloosde gebouwen
en gronden
• Bescherming van het
Erfgoed
• Gezin en Jonge kind

Permanenties:
De leden van het College van Burgemeester en
Schepenen hebben geen vaste permanenties. Als
u hen wil ontmoeten, kan u contact opnemen
met hun kabinet voor een afspraak. Alle info
vindt u op www.jette.be.
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11 januari 2020

Nieuwjaarsreceptie
voor de Jettenaren
Kom klinken op het jaar 2020
Mooie tradities moeten gekoesterd worden. In januari heffen de
Jettenaren samen met het gemeentebestuur en de lokale politici het
glas op het nieuwe jaar. Dit jaar
vindt deze nieuwjaarsreceptie voor
de Jettenaren plaats op zaterdag 11
januari 2020.

A

ls u graag andere Jettenaren wil
ontmoeten, moet u zeker langskomen op de Nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren, waar het
gemeentebestuur, het OCMW, de politiezone, het Rode Kruis, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap en de Jetse Haard
vertegenwoordigd zullen zijn met allerlei
informatiestands. U kan er als bewoner
van Jette ook praktische vragen stellen aan
de medewerkers van het gemeentebestuur
of aan de politieke mandatarissen.

De Nieuwjaarsreceptie 2020 vindt
plaats op zaterdag 11 januari 2020 vanaf
11u, met een drankje en in een aangename sfeer, in de Gemeentelijke feestzaal.

■

Nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren
Zaterdag 11 januari 2020 om 11u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
(1ste verdieping – lift aanwezig)
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De digitalisering van de diensten
voor de Jettenaren

D

e digitale omschakeling heeft een
grote impact op de samenleving.
Zowel voor het gemeentebestuur
als voor haar gebruikers kan de digitalisering voor een betere bereikbaarheid
en efficiëntie zorgen.
In het kader van de Administratie 2.0, laat Jette
haar diensten voor de bevolking evolueren:
■ de administratieve procedures voor haar
bewoners vereenvoudigen en de toegang
vergemakkelijken tot deze administratieve
procedures en sommige administratieve
documenten;
■ de administratie nog toegankelijker en efficiënter maken.
Verschillende administratieve documenten
zijn nu reeds eenvoudig en gratis beschikbaar
online via toepassingen zoals www.irisbox.be.
Dit biedt een dubbel voordeel:
■ de bewoners kunnen hun administratieve
documenten online bekomen op elk moment, 24u/24, met enkel hun elektronische
identiteitskaart (of verblijfskaart) en hun
PIN-code;
■ het aantal bezoeken aan het gemeentebestuur beperken en dus ook de wachtrijen.
Met het oog op deze digitalisering, zal Jette
in de loop van 2020 computers ter beschikking zetten in de inkomhal van Het Gemeentehuis. Het doel is om de bevolking
vertrouwd te maken met de onlinetools om

administratieve documenten te bekomen en
om hen te sensibiliseren over de voordelen
van een online-administratie. In een eerste
fase betreft het de documenten die uitgereikt
worden door de dienst Demografie (via Irisbox), samen met de toepassingen www.mijnpensioen.be en www.myhandicap.be.
Hoewel het gemeentebestuur ervan overtuigd
is dat de digitalisering steeds meer ingang
zal vinden in de samenleving en de admini-

stratie, blijven de diensten Burgerlijke Stand
en Demografie natuurlijk ook nog steeds fysiek beschikbaar. Het is dus niet zo dat deze
documenten enkel en alleen digitaal beschikbaar zullen zijn.
Meer info: www.irisbox.be
■

Computers ter beschikking van het publiek
Het Gemeentehuis
In de loop van 2020 - Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur

Hoe moet je je identificeren?
E-ID, PIN/PUK-code, Itsme

A

dministratieve websites zoals
www.irisbox.be vragen een identificatie, via de elektronische identiteitskaart en de PIN-code of via de
toepassing Itsme.

weken na jouw aanvraag automatisch naar
het gemeentebestuur gestuurd, zonder dat
je hiervan op de hoogte gebracht wordt.
Meer info: mybelgium.be

Itsme
Elektronische identiteitskaart
Iedereen beschikt over een elektronische identiteitskaart, maar vooraleer je je
hiermee kan identificeren op een administratieve website moet je ook jouw PINcode ingeven. Ben je jouw PIN/PUK-code
kwijt? Vraag dan een nieuwe code aan via
de website mybelgium.be (gratis) of via de
dienst Demografie (6,50 ¤). Opgelet: de
nieuwe codes worden ten laatste drie

Via de app itsme kan je je online identificeren, gegevens uitwisselen of handtekenen via jouw smartphone. Met de app
itsme kan je gemakkelijk bewijzen wie je
bent en kan je je overal identificeren in alle
veiligheid. De app itsme kan je gebruiken
voor banken, mutualiteiten, tax on web, my
pension, irisbox,...
Meer info: www.itsme.be
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Schoolwandelingen in Jette

Wie thuis een ukje heeft rondlopen
dat geboren is in 2018, kan zich in
maart 2020 aanmelden voor een Nederlandstalige school voor hem of
haar. Bepaal vooraf wel welke scholen
jouw voorkeur wegdragen. Een
‘schoolwandeling’ kan je hierbij op
weg helpen…

I

n maart 2020 starten de aanmeldingen
voor een Nederlandstalige school in Brussel. Brede School De Verrekijker wil ouders helpen bij hun schoolkeuze en de
inschrijvingsprocedure. Zo organiseert ze in februari drie wandelingen langsheen de Nederlandstalige scholen in Jette. Deze wandelingen
worden begeleid door Veronique van Solidariteit voor het Gezin en vormen de ideale gelegenheid om kennis te maken met de scholen
en vragen te stellen over inschrijving, aanmelding of studiekeuze. Dit is de gedetailleerde
agenda van de actie ‘Schoolwandelingen’.
Meer info over schoolbezoeken of andere infomomenten vind je op www.inschrijveninbrussel.be.

Dinsdag 11 februari

Wandeling Jette Zuid
9u

Sint-Pieterscollege
Leopold I-straat 307
10u Vande Borneschool
Dansettestraat 30
11u Sint-Michielssschool
Leopold I-straat 362

Dinsdag 18 februari

Inschrijven in een kleuterof lagere school voor
het schooljaar 2020-2021
Een kort overzicht van de belangrijke data
vindt u alvast hier:
■

Wandeling Jette Centrum
9u

Heilig-Hartschool
Heilig Hartlaan 6
10.30u GBS Van Asbroeck
Wilgstraat 1

Donderdag 20 februari

■

■

■

Wandeling Jette Noord
9u

Theodoortje
Heilig Hartlaan 6
10u Poelbos
Laarbeeklaan 110
11u De Kleine Geuzen
Dieleghemsesteenweg 24

■

6 januari - 17 januari 2020:
voorrang voor broers en zussen en
kinderen van personeel
2 maart - 31 maart 2020:
aanmelden via inschrijveninbrussel.be
30 april 2020:
infobericht
4 mei - 26 mei 2020:
inschrijven
vanaf 29 mei 2020:
vrije inschrijvingen

Meer informatie volgt later.
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Scancar doet intrede in Jette
Efficiëntere controle in blauwe en betalende zones
Sinds kort kan je in de Jetse straten
scancars spotten. Parking.brussels
‘scant’ er geparkeerde auto’s mee om
zo na te gaan of de bestuurder wel
keurig betaald heeft of zijn parkeerschijf op een geldige manier gebruikt.

N

een, het is niet Google dat nieuwe
foto’s verzamelt voor zijn Street
View-applicatie. De auto’s met de
ietwat opzichtige spoilers op hun
dak worden bestuurd door parkeerwachters
van parking.brussels. Ze zijn uitgerust met
tien camera’s die onderweg nummerplaten registreren en foto’s nemen van geparkeerde
auto’s met de bedoeling wanbetalers en parkeerfraudeurs te identificeren.

Blauwe zone
Na een sensibiliseringsperiode van enkele
weken zullen de scancars in Jette vanaf 2 januari effectief sanctioneren. In de blauwe
zones zullen ze via foto’s en gps-coördinaten
controleren of voertuigen niet langer dan
twee uur op dezelfde plaats geparkeerd
staan. In geval van twijfel zal een beroep gedaan worden op een parkeerwachter die ter
plaatse zal gaan om duidelijkheid te scheppen.

op de wegcode die bepaalt dat je in een
blauwe zone maximum twee uur op dezelfde
plaats mag parkeren.
De komst van de scancars zal voor sommige chauffeurs misschien even wennen zijn,
voor buurtbewoners biedt het systeem vooral
voordelen. Zo zullen ze hun auto vlugger
kwijt kunnen op plaatsen die vroeger onrechtmatig ingenomen werden.

Parkeerschijf verzetten
Aangezien de scancar efficiënt kan controleren op parkeerfraude in blauwe zones, kunnen autobestuurders zich voortaan dus de
moeite besparen om het aankomstuur van
hun parkeerschijf om de paar uur aan te passen. Deze praktijk is trouwens een inbreuk

december 2019

INFOS
werken

C. HOORNAERTSTRAAT
Heraanleg

PANNENHUISPLEIN
Heraanleg

Momenteel wordt het Pannenhuisplein
volledig heraangelegd. Deze werken
zouden tegen midden december achter
de rug moeten zijn. Tijdens de hele
duur van de werken zal het autoverkeer
onderbroken zijn. Het plein blijft wel
toegankelijk voor voetgangers.

Momenteel wordt het Pannenhuisplein
volledig heraangelegd en getransformeerd van een rotonde tot een plein.
Deze heraanleg zou in de loop van de
maand december achter de rug moeten
zijn en zal gevolgd worden door een officiële inhuldiging.

J. LAHAYESTRAAT
Renovatie riolering

J.J. CROCQLAAN
Heraanleg

In de J. Lahayestraat voert Vivaqua momenteel renovatiewerken uit aan het rioleringsnetwerk. Deze werken moeten
zorgen voor een beter beheer van het
afvalwater. Na afloop van deze werken
wordt de straat volledig gerenoveerd en
zal het autoverkeer er onmogelijk zijn.

Momenteel is de tweede fase van de heraanleg van de fiets- en voetpaden in de
J.J. Crocqlaan, tussen de twee rotondes,
aan de gang. In een derde fase worden
de toegangen tot de spoedafdeling van
het Brugmannziekenhuis aangepakt.
Deze fase zal duren tot eind december.
Tijdens de werken blijft de straat bereikbaar voor auto’s, fietsers en voetgangers.

E. MASOINLAAN
Heraanleg voetpad en
vernieuwing openbare verlichting
Sibelga is momenteel bezig met de vernieuwing van de openbare verlichting
in de E. Masoinlaan. Na afloop van deze
werken start de gemeente met de heraanleg van het voetpad aan de kant
van het ziekenhuis. Het einde van deze
werf is voorzien voor april 2020.

DIKKE BEUKLAAN
Werken Tram 9
Meer info over deze werken voor de
verlenging van tramlijn 9 vindt u op
www.tram9.brussels en www.mivb.be of
via 0800.94.001 (van 9u tot 12u)
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Reinheid het hele jaar door
Afval deponeren aan voorgevel
Bent u van plan zo net voor de winter
uw woning her in te richten en een en
ander weg te gooien? Hou er dan rekening mee dat u geen afval op het
voetpad mag deponeren, ook niet
voorlopig en zelfs niet op een oprit of
in een voortuintje…

O

mwille van de openbare reinheid,
het visueel comfort voor de buurt
en in de strijd tegen ongedierte
(ratten, zwerfkatten, duiven,…) is
voorwerpen of huisvuil aan de voorgevel
achterlaten verboden volgens het politiereglement.

Onderhoud voor uw rekening
Als eigenaar van een onroerend goed bent
u verantwoordelijk voor het onderhoud
ervan. Dat betekent dat u niet alleen de
staat van het gebouw, maar ook de onbebouwde zones in de gaten moet houden.
Het algemeen politiereglement bepaalt dat u
erop moet toezien dat de begroeiing de netheid en de openbare veiligheid niet in het
gedrang brengt en dat er geen afval rondslingert. Het bepaalt eveneens dat het verboden is om er een opslagruimte van te
maken, zelfs niet tijdelijk, en er (steen)puin,

PROXY CHIMIK IN JETTE
December 2019
machines, voertuigen, huisvuil of gelijk
welke materialen of voorwerpen te deponeren of achter te laten. Dit geldt dus ook voor
de vuilniszakken die er buiten de ophaaluren
liggen. Wie deze bepalingen niet naleeft, riskeert een administratieve boete die kan oplopen tot 210 euro. De gemeente kan zelfs
vragen om de plaats in zijn oorspronkelijke
toestand te herstellen, en bij gebreke hiervan zelf in te grijpen en de kosten, risico’s
en gevaren op de overtreder te verhalen.
Duidelijk iets om mee rekening te houden
als u werken uitvoert of uw woning opruimt.
Zorg ervoor dat het afval op tijd en stond
weggebracht wordt door zelf naar het containerpark te gaan of de dienst grofvuil van
Net Brussel te contacteren.

■
■

■

■

Kardinaal Mercierplein
9 december, van 17u tot 17.45u
H. Liebrechtlaan
(kant J.B. Moyensstraat),
niet in december
Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
23 december, van 16u tot 16.45u
Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99)
enkel voor Jettenaren – elke dinsdag,
donderdag en zaterdag, van 9u tot 12u
(opgelet: niet op 21, 26
en 28 december!)

Meer info: www.arp-gan.be – 0800.98.181

Een vraag over sorteren?
Een klein gebaar, een grote impact!
‘Mag ik papier en karton in bulk aanbieden?’
Op zijn website vermeldt Net Brussel dat papier en karton in de gele zak of ik de officiële
gele container (voor appartementsgebouwen)
moet. Het agentschap voegt er wel aan toe
dat karton dat niet in de gele zak past, geplooid en stevig samengebonden kan worden. Ook kranten en tijdschriften kunnen in
stapels samengebonden worden. Het gebruik

van de officiële gele zak is niet verplicht,
maar zorg er wel voor dat papier, karton en
tijdschriften op een compacte en efficiënte
manier aangeboden worden om te vermijden
dat ze bij de minste windstoot wegwaaien.
Vergeet ook niet dat papier en karton proper
en droog moet zijn en verwijder de plasticfolie rond reclamedrukwerk.

Hebt u een vraag over het sorteren van
afval? Raadpleeg dan de website van Net
Brussel (www.arp-gan.be) of neem contact
op met het agentschap via het gratis nummer 0800.98.181.
Nuttige tips i.v.m. sorteren kan u mailen
naar communicatie@jette.irisnet.be.

I9

dossier

Veiligheidsmonitor
De prioriteiten en bezorgdheden van de Jettenaren
De achtste editie van het onderzoek ‘Veiligheidsmonitor’ vond plaats in 2018.
De resultaten van het onderzoek geven een beeld van de prioriteiten en bezorgdheden van de bewoners op het vlak van veiligheid.
Het onderzoek ‘Veiligheidsmonitor’ werd in heel België gevoerd. 164 politiezones en 240 gemeenten namen deel aan de enquête. In Jette namen 359 bewoners deel aan dit veiligheidsonderzoek. Voldoende antwoorden dus om ons een idee te vormen van de mening van de
Jetse bevolking.
De vragenlijst was opgedeeld in 6 onderdelen:
■
■
■
■
■
■

Buurtproblemen
Onveiligheidsgevoel
Slachtofferschap
Preventie
Functioneren van de politiediensten
Laatste contact met de politiezone

De resultaten van de laatste twee onderdelen werden gegroepeerd onder het luik ‘politiediensten’. De analyse op de volgende pagina’s is trouwens een beknopte samenvatting. De
volledige analyse van het onderzoek ‘Veiligheidsmonitor’ vind je op de gemeentelijke website
www.jette.be.

■

Buurtproblemen
De bewoner moest zich uitspreken over het problematisch karakter van 28 situaties en/of fenomenen in de wijk.

6
zaken die als een
probleem beschouwd
worden door meer
dan 50%
van de deelnemers

• Agressief verkeersgedrag
• Onaangepaste snelheid in
het verkeer
• Sluikstorten en zwerfvuil
• Hinderlijk parkeren
• Geluidshinder door het
verkeer
• Woninginbraak

6
zaken die niet of
helemaal niet als een probleem beschouwd worden
door 80%
van de deelnemers

• Defecte of ontbrekende
straatverlichting
• Motor- of bromfietsdiefstal
• Geluidshinder afkomstig van
cafés of fuiven
• Vechtpartijen
• Autodiefstal
• Drugsverkoop op straat
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■
Aan de hand van dit klassement kan men, uitgezonderd woninginbraken, bepalen wat er voor de bewoners het meest een
probleem stelt, los van de zogeheten kleine stadscriminaliteit.
Het betreft overlast in de dagelijkse samenleving die niet meteen verbonden is met een leeftijdsgroep of een bepaalde wijk.
Bovendien omvatten deze situaties geen ‘directe slachtoffers’
die bewust geviseerd worden, maar veeleer een openbaar ongemak. De meerderheid van deze situaties kan ondergebracht
worden onder verkeersproblemen en sluikstorten.
Het fenomeen van de woninginbraken maakt eveneens deel
uit van de bezorgdheden van de bewoners. Het gevoel stemt
overeen met de objectieve realiteit, gezien het nog steeds te
hoge aantal inbraken in Jette.

■

Onveiligheidsgevoel
Het onderzoek toont aan dat meer dan 60% van de Jettenaren
zich zelden of nooit onveilig voelt in zijn gemeente. De personen die wel met een onveiligheidsgevoel kampen zijn veeleer
vrouwen, werkenden en personen die vinden dat hun wijk er
onverzorgd bijligt.

■

Preventie
Wat betreft preventie, kent de helft van de bewoners de verschillende diensten gelinkt aan de gemeente en iets minder
de diensten gelinkt aan de politie. Dit geldt bijvoorbeeld voor
het markeren van fietsen, inbraakpreventie en slachtofferhulp,
maar minder voor de dienst conflictbemiddeling.

Slachtofferschap
Een kwart van de beantwoorders/gezinnen was reeds het
slachtoffer van autovandalisme. Daarna volgt woninginbraak
en poging tot woninginbraak en fietsdiefstal. Een belangrijk
element hieromtrent is dat de helft van de Jettenaren op de
hoogte is van de mogelijkheid tot fietsmarkeringen. Wat betreft het persoonlijk slachtofferschap zijn de bedreigingen (uitgezonderd internet), internetfraude en een gehackte computer
of smartphone de voorvallen waarmee de Jettenaren het
vaakst geconfronteerd werden (+/-10%).
Een contradictie schuilt in het feit dat de voorvallen waarvan
de Jettenaren het vaakst slachtoffer waren, het minst vaak leiden tot het indienen van een klacht.

■

Politiediensten
Wat betreft de waardering voor de politiediensten, kunnen verschillende elementen belicht worden. Voor 65% van de bewoners zijn de politiediensten gemakkelijk tot erg gemakkelijk
bereikbaar en 70% van de deelnemers die het afgelopen jaar
contact hadden met de politie zegt tevreden of erg tevreden
te zijn hierover. De tevredenheidsgraad van de Jettenaren ligt
minder hoog over de informatie met betrekking tot de activiteiten van de politie, de aanwezigheid in de straat en het
goede voorbeeld. Tenslotte zegt 60% van de Jettenaren hun
wijkagent niet te kennen.

Ontdek de volledige analyse van het onderzoek
‘Veiligheidsmonitor’ op de gemeentelijke website
www.jette.be
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Een nieuw netwerk
van veiligheidscamera's
Een nuttig preventief en repressief hulpmiddel
heid van goederen en personen, verkeersveiligheid en de openbare reinheid. Op het vlak
van diefstallen richt het cameranetwerk zich
voornamelijk op de handelscentra in onze gemeente: de Spiegel, het Kardinaal Mercierplein, het Werrieplein,... of op handelszaken
die vaak het slachtoffer zijn van diefstallen.
Daarnaast heeft onze gemeente een van
de grootste scholennetwerken binnen het Gewest. De veiligheid van de schoolgaande kinderen is dus ook een prioriteit. Verschillende
camera's werden geïnstalleerd in de buurt
van de scholen en op belangrijke wegen of
risicostraten. Dit maakt een beheer op afstand mogelijk, net als een snelle interventie
bij ongelukken.
Ten slotte werden er camera's aangebracht
op die plaatsen waar er veel reinheidsproblemen zijn (zoals aan de Schapenweg). Daarnaast zijn er nog tijdelijk vaste camera's die
onze diensten gebruiken om sluikstorters op
heterdaad te betrappen.

Op het terrein

Sinds 2015 wordt er in Jette een nieuw netwerk van veiligheidscamera's ontwikkeld in Jette. Dit netwerk is nu voltooid.
44 plaatsen zijn uitgerust met camera's waarvan de beelden
doorgestuurd worden naar het politiecommissariaat van
Jette en naar de dispatching van de politiezone Brussel-West
in Molenbeek.

E

en veiligheidscamera alleen kan
geen crimineel feit voorkomen. De
camera kan een dader wel ontraden
om dergelijke strafbare feiten te plegen omdat hij zich geobserveerd weet. Daarnaast kan men via de camera de dader van
een inbreuk opsporen, als men de dader of
zijn voertuig kan identificeren. Het nieuwe
netwerk van veiligheidscamera's is dus erg
nuttig en belangrijk. De politiediensten hebben al verscheidene daders kunnen grijpen
via deze camera's, bij diefstallen, geweld of
sluikstorten.

De aanwezigheid van een camera wordt
steeds aangegeven door het wettelijk signalisatiebord, in het kader van de wet op de
privacy. Enkel politieagenten hebben het
recht om de beelden te zien.

3 doelen
De Jetse politiediensten, de Korpschef van
de zone, de gemeentelijke dienst Stadspreventie en de gemeentelijke diensten van de
openbare ruimte bepaalden samen de plaatsen waar er camera's geïnstalleerd werden.
Er worden 3 doelen nagestreefd: de veilig-

Criminele feiten evolueren in tijd en qua
gebied. Toch kan men stellen dat Jette sinds
verschillende jaren een duidelijke daling kent
op het vlak van strafbare feiten, met meer
dan 8% tussen 2013 en 2018. Om de werking
op het terrein nog te verbeteren, besliste
Jette om het aantal patrouilles in de straat te
verhogen tot meer dan 1.000 per jaar in onze
wijken. Dit is trouwens het hoogste cijfer binnen onze politiezone. Het cameranetwerk
versterkt dit werk op het terrein van onze politie- en preventiediensten. Een complementair hulpmiddel voor deze mannen en
vrouwen die garant staan voor onze dagelijkse veiligheid.
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Gemeente Jette deelt voederhuisjes
en nestkastjes uit
Met de winter die eraan zit te komen,
breken barre tijden aan voor de vogels
in onze tuinen. Wat granen en zaden,
een vetbol, een bakje water of extra
beschutting is dus zeker geen overbodige luxe voor onze gevederde vrienden…

O

m je solidariteit met de vogels in
deze winterperiode een extra duwtje in de rug te geven, stelt de gemeente Jette gratis voederhuisjes
en nestkastjes ter beschikking. Je kan ze
zowel in de tuin als op een terras of een balkon installeren.

Houston of Alamo
Het voederhuisje Houston is ideaal om

aan een muur,
boom of schutting
te hangen. Om het
te vullen, klap je
het dak gemakkelijk naar voren.
Ook voor balkons
en terrassen is dit
model uitermate
geschikt.
Het nestkastje
Alamo is met een
invliegopening
van 32 mm geschikt voor diverse
soorten
vogels. Het metalen plaatje biedt

extra bescherming tegen roofdieren zoals
spechten. Tijdens de wintermaanden kunnen
vogels er schuilen voor de kou en raken ze
er meteen mee vertrouwd tegen dat de lente
eraan komt.

Beperkte voorraad!
Wie een gratis voederhuisje of nestkastje
in huis wil halen, kan er een bestellen bij de
gemeentelijke dienst Duurzame ontwikkelingLeefmilieu. Het volstaat een mail te sturen
naar ddo@jette.irisnet.be of te bellen naar
02.422.31.01, met vermelding van je keuze,
een voederhuisje of een nestkastje. Snel zijn
is wel de boodschap, want de voorraad is beperkt! De gelukkigen worden verwittigd als
ze hun bestelling kunnen komen afhalen aan
de dienst Beplantingen (Laarbeeklaan 120),
zo rond half januari.

Bescherm de huismus!

D

e mus is een heel herkenbare vogel
in onze tuinen. Jammer genoeg daalt
hun populatie sinds tientallen jaren,
en dat om moeilijk te verklaren re-

denen. Als je de huismus wil helpen, kan je
via enkele eenvoudige ingrepen je tuin of terras omtoveren in een waar paradijs voor deze
vogels:

■

Plaats een nestkastje in een open ruimte en
zorg ervoor dat de opening niet naar het
zuidwesten gericht is (richting van waaruit
de wind meestal komt).

■

Struiken met kleinfruit zijn een ideale
schuilplaats en zorgen voor voedsel gedurende verschillende periodes van het jaar.

■

Installeer een voederhuisje met voedsel
aangepast aan het seizoen. Let op welk
voedsel je geeft aan kleine vogels, anders
doe je meer kwaad dan goed. Concrete tips
hierover vind je op de website van Leefmilieu Brussel of in Jette Info van november.

■

Zorg voor een bakje proper water om te
drinken en te baden.

■

Laat takjes en bladeren rondslingeren op de
grond. Vogels gebruiken dit materiaal om
hun nest te bouwen.
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Jette Met boert goed…
3 nieuwe producenten op Jetse duurzame markt

Zo net voor de winter durven drie nieuwkomers het aan om
(twee)wekelijks – een van hen houdt het op een keer per
maand – weer en wind te trotseren om op woensdagnamiddag
present te zijn op Jette Met. Het gaat om De Broodstokerij, Pure
Chocoa, en Les Houblons de Bruxelles.

D

e duurzame markt Jette Met op het
Kardinaal Mercierplein telt ondertussen al aardig wat habitués die er
hun voorraad indoen qua groenten,
seizoensfruit, zuivelproducten, lamsvlees,
vruchtensappen, koekjes, enzovoort. En dit
aanbod is sinds kort zelfs uitgebreid…

Pure verwennerij
In zijn retrobestelwagen ‘Pure Chocoa’ probeert Philippe Lafont je om de twee weken
te verleiden met enkele schaaltjes met stukjes chocolade om te proeven. Deze gepassioneerde ambachtsman etaleert zijn ervaring

via heerlijke chocolade en koekjes. De presentatie is dan weer een streling voor het
oog. De moeite om eens langs te gaan, zeker
met de eindejaarsfeesten in zicht!

Op bier en brood
De foodtruck van ‘De Broodstokerij’ biedt
een uitgebreid gamma aan artisanaal brood,
in de houtoven gebakken, zonder bewaarmiddelen en op basis van lokaal en biologisch geteelde granen. Laat je verwennen
door speciale broden, kramiek, ontbijtkoeken, speculoos, pistolets,…
En ten slotte is er nog ‘Les Houblons de
Bruxelles’, een bier op basis van hop die op

een duurzame manier
gekweekt wordt aan
de rand van het Laarbeekbos, waar meer
dan 200 hopplanten
staan. Christophe staat een keer per maand
op Jette Met. Ga gerust eens langs om te
proeven, uitleg te vragen of wat flesjes van
dat gerstenat in te slaan om bij je heerlijke
winterse schotels te serveren…
■

Jette Met
Elk woensdagnamiddag,
van 14.30u tot 18.30u
Kardinaal Mercierplein

Wandeling-workshop

8
dec.

Stel een badtheezakje samen

O

m het jaar relaxed af te sluiten, leer
je een badtheezakje samenstellen.
Met een natuurgids ontdek je eerst
de biodiversiteit en de planten van
de Heymboschsite. Na een korte wandeling,
zetten we de namiddag binnenskamers verder en stellen we een zakje met wilde planten samen. We sluiten de namiddag af met
een vieruurtje. Als je thuis mooie stoffen of
linten hebt liggen, breng die dan gerust mee.

Tijd dus om voor jezelf of iemand anders een
zelfgemaakt eindejaarscadeau in elkaar te
steken!
■

Badtheezakje samenstellen (FR WORKSHOP)
Zondag 8 december, van 13.30u tot 17u
Wouterspaviljoen
Woutersstraat 12
Gratis, inschrijven verplicht
ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.12
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Jette activeert winterplan
Hulp en opvang voor kwetsbare groepen
Elk jaar zet Jette een winterplan in
werking. Deze samenwerking tussen
de gemeente Jette, het OCMW en de
Jetse afdeling van het Rode Kruis
loopt tot eind maart 2020.

•

•

I

n de winter hebben kwetsbare personen
te lijden onder periodes van extreme
koude. Het winterplan is bedoeld om hen
op een menswaardige manier er door heen
te loodsen. Het richt zich voornamelijk op daklozen, oudere of geïsoleerde personen en hulpbehoevende of financieel afhankelijke gezinnen.
Dankzij het winterplan kunnen ze genieten van
sociale steun, voedsel- of materiële hulp (dekens,…), dagopvang en eventueel onderdak.
Als u risicopersonen in uw buurt kent, informeer dan geregeld naar hun gezondheidstoestand. Solidariteit is de beste manier om
kwetsbare personen te ondersteunen.

Noodhulp
•

Tijdens de hele duur van het winterplan

13>15
dec.

■

■

verzekert het Jetse OCMW, op werkdagen
van 8u tot 16u, een telefonische permanentie via het nummer 02.422.46.51.
Daklozen kunnen overdag (van 8.30u tot
18u) ook contact opnemen met Samusocial
via 0800.99.340.
Voor medische noodgevallen kan u best het
noodnummer 112 contacteren.
RestoJet
Kardinaar Mercierplein 36
0499.51.21.50 (coördinator)
Onthaal tussen 9u en 17u. De maaltijden
worden opgediend tussen 11.45u en
14.30u. Voor de bezoekers van Restojet is
ook een sociale permanentie voorzien. Op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag worden culturele, ludieke en artistieke
activiteiten georganiseerd.
De Engelbewaarder
Secrétinlaan 11-13 - 02.479.27.52
Van maandag tot vrijdag, van 16u tot 20u,
op zaterdag, van 9u tot 15.30u en soms op
zondag

T-NETWERK
In Jette staan ook verschillende lokale organisaties klaar voor geïsoleerde en/of
kwetsbare personen die nood hebben aan
een koffie, thee, warme kleren of gewoon
een luisterend oor of wat gezelschap.
Alle diensten staan vermeld op de T-netwerkkaart die beschikbaar is aan de onthaalbalies van het OCMW en Het
Gemeentehuis, alsook bij Restojet en via
www.jette.be.

Schrijfmarathon
Amnesty International
Kom op voor mensenrechten

Tijdens de eindejaarsperiode moedigt
Amnesty International alle bezoekers
van de Kerstmarkt aan om deel te
nemen aan de schrijfmarathon. Deze
actie is een organisatie in het kader
van de Week van de lokale democratie
en heeft tot doel te ijveren voor de vrijlating van mensen in nood.

O

p de Internationale Vrouwendag in
maart van dit jaar, deed Yasaman
Aryani, een jonge Iraanse van 24,
haar hoofddoek af en deelde ze in
Teheran bloemen uit op een treinwagon die
gereserveerd was voor vrouwen. Op die manier gaf ze uiting aan haar hoop op een toe-

komst waarin vrouwen zich kunnen kleden
zoals ze zelf willen, met of zonder hoofddoek.
Toen dit filmpje de wereld rond ging, werd Yasaman aangehouden door de Iraanse autoriteiten en vastgezet. Eind juli vernam ze met
verstomming dat ze veroordeeld was tot 17
jaar opsluiting waarvan 10 jaar effectief. Deze
strenge straf kadert in een algemene repressie
tegen vrouwen die campagne voeren tegen
het verplicht dragen van de hoofddoek in Iran.

cember aanwezig zijn op de Kerstmarkt. Op
hun stand krijgt u meer uitleg over de schrijfmarathonactie en wordt u doorverwezen naar
de bibliotheek waar u een brief kan schrijven
om zo te proberen personen in nood vrij te
krijgen. Ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag, staan dit
jaar de gevallen centraal waarbij jongeren
van wie de rechten geschonden worden, in
gevaar zijn.

Schrijven voor jongeren in gevaar

■ Schrijfmarathon Amnesty International

Yasaman is een van de jongeren die uw
steun nodig hebben en waarvoor Amnesty International de hele wereld uitnodigt om zich
te mobiliseren via de schrijfmarathon. De organisatie zal van vrijdag 13 tot zondag 15 de-

Van 13 tot 15 december 2019
Kick-off op 13 december om 18u
met muziek van Kwa! Doyouplay?
Kerstmarkt Jette
Kardinaal Mercierplein
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Op bezoek bij geëngageerde Jettenaren
Vzw Silo, hulp voor wereldwijde lokale initiatieven
nen doen. In Bukavu werd een project opgestart
waarbij varkens werden verdeeld onder de bevolking. Ook met geiten werd een gelijkaardig
project opgezet. In Zuid-Kivu ging er dan weer
geld naar de bouw van houten hangbruggen.
Maar ook aan de andere kant van de wereld is SILO actief. Zo financierde het een collectieve moestuin in een school van een
Noord-Canadese indianenstam en in Ecuador
ging geld naar een project rond de bestrijding van geweld tegen vrouwen.

“

Het gaat hierbij nooit om
grote bedragen,
maar kleine duwtjes in de
rug – 500 tot 1.000 euro.
Koning Boudewijnstichting

Bij de Jetse verenigingen die in juni samen kwamen om de banden aan te halen, was ook vzw SILO. Daniel Arnoldussen is de
bezieler van dit kleinschalig initiatief, dat hij zelf ziet als de logische evolutie van zijn leven en werk als antropoloog.

S

ILO is de afkorting van ‘Soutien aux
initiatives locales’, een vlag die de
lading voor de volle honderd procent dekt: hulp voor lokale initiatieven. Oprichter, en voor deze gelegenheid ook
woordvoerder van de vereniging, Daniel Arnoldussen: ‘Wij proberen mensen die leven
in moeilijke omstandigheden, waar ook ter
wereld, financieel te helpen. Hierbij beantwoorden wij aan vragen van andere –
meestal lokale – verenigingen.’

ULB en zelfs een bedrijfsrevisor. Via hun ervaringen ter plaatse, wetenschappelijk onderzoek en contacten met lokale verenigingen,
detecteren zij bepaalde noden waarrond ze
een project bouwen waar SILO vervolgens de
schouders onder zet. Het gaat hierbij nooit
om grote bedragen, maar kleine duwtjes in
de rug – 500 tot 1.000 ¤ – eenmalig of meerdere keren toegekend. Het geld hiervoor
krijgt SILO hoofdzaakzakelijk bij elkaar dankzij de bijdragen van de leden zelf.

Small is beautiful

Congo, Canada, Ecuador

SILO is gegroeid uit de netwerken die de
leden door de jaren heen zowat overal ter
wereld hebben opgebouwd. De leden –
amper een 15-tal in totaal – zijn antropologen, sociologen, personen verbonden aan de

Een aantal van de al gerealiseerde projecten
situeren zich in de Democratische Republiek
Congo. Zo schonk SILO meerdere keren geld
aan een vereniging in Miti om gronden te kopen
waarop vrouwen aan collectieve landbouw kun-

Het project dat SILO momenteel op stapel
heeft staan situeert zich opnieuw in ZuidKivu. Het gaat om de aanleg van een drinkwaterput in de omgeving van scholen en
dorpen en de bouw van installaties om scholen te voorzien van water voor onderhoudsen sanitaire doeleinden. Deze voorzieningen
komen er op vraag van een lokale vereniging
en Daniel Arnoldussen is al ter plaatse geweest om de opvolging te verzekeren. Dit is
het eerste project van SILO van deze omvang
en daarom werd een beroep gedaan op de
Koning Boudewijnstichting die over de brug
kwam met een financiering van 10.000 euro.
Hoewel SILO een vereniging wil blijven die
vooral op kleinere schaal opereert, is elke hulp
uiteraard welkom. Wie toekomstige projecten
van deze vzw wil steunen, kan een bijdrage storten op rekeningnummer BE45 0682 5027 5989.
Meer info: daniel.arnoldussen@gmail.com

Rechtzetting
Door een onachtzaamheid zijn in het vorige nummer van Jette Info twee cijfers omgewisseld in het rekeningnummer van
Beog Neere Boulzoma, de vereniging van
Johan Proot die actief is in Burkina Fasso.
Voor alle duidelijkheid geven we hier alsnog het correcte nummer mee:
BE59 4300 8369 5126.
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Informatie troef op
tweede Seniorensalon

Seniorenkerstfeest

Muzikaal feest met
hoog showgehalte
Op dinsdag 10 en woensdag 11 december
is het weer tijd voor het grote kerstfeest
voor de Jetse senioren. Ook dit jaar
maken zang en dans de hoofdmoot uit
van deze klassieker en wordt er tussendoor uiteraard taart en koffie geserveerd.

H

N

a een wat aarzelende start begon rond 14 uur het volk toch toe te stromen op het Seniorensalon dat, meer nog dan de eerste editie, deze keer vooral ingezet had op informatie. Meer dan 20 standen stonden opgesteld in de Gemeentelijke feestzaal. Ze
werden bevolkt door een aantal gemeente- en OCMW-diensten, mutualiteiten, rust- en verzorgingstehuizen, maar bijvoorbeeld ook de Brailleliga, het Rode Kruis, Lojega, Labolobo, Okra,
enzovoort. Ook de lezingen konden op veel bijval rekenen, de Franstalige was zelfs helemaal
volzet. Volgens de organisatoren kreeg dit tweede Seniorensalon in totaal zo’n 100 bezoekers
over de vloer. Hiermee bevestigt dit evenement duidelijk zijn bestaansrecht in onze gemeente.

13
dec.

oewel de show de titel ‘Café Chantant Tweetalig’ meekreeg, heeft het
eerste deel van de namiddag onmiskenbaar een hoog Brussels gehalte. Jettenaar
Wiet Van Bever nodigt het publiek uit om
samen hem een selectie van de mooiste liedjes uit de jaren ’60, ’70 te zingen, aangevuld
met een paar recentere hits.
Na de pauze wordt het showgehalte nog opgevoerd met dans en live zang in het Engels,
Spaans en Frans op latinoritmes zoals
mambo, merengue, salsa, chachacha, Argentijnse tango. Een mix van pluimen en kleurrijke
kostuums
zorgen
voor
een
Zuid-Amerikaans totaalspektakel!
■

Seniorenkerstfeest
Dinsdag 10 of woensdag 11 december,
telkens om 14u
Gemeentelijke feestzaal - K. Mercierplein 10

Seniorenuitstap Gentse
Winterfeesten en Huis van Alijn
licht ziet of een koppel trouwt.
Na de lunch kunnen de Jettenaren rondkuieren
op de kerstmarkt, genoegzaam bekend als de
Gentse Winterfeesten. Deze kerstmarkt werd
vorig jaar nog door het Amerikaanse magazine
Forbes bij de tien beste kerstmarkten van Europa gerekend.
De terugkomst in Jette is voorzien om 17u.

Zo net voor de eindejaarsfeesten trekken de Jetse senioren er nog eens op
uit. De bestemming is dit keer Gent.

D

eze daguitstap start op het Kardinaal Mercierplein waar we om 9u de
bus richting Gent nemen. Na een
koffietje staat een bezoek aan het
Huis van Alijn op het programma. Dit museum
legt gewoontes, tradities en rituelen bloot die
herinneren aan een recent of verder verleden
en toont dat alledaags allerminst gewoon is.

Topkerstmarkt
In het Huis van Alijn bezoeken we een tentoonstelling waarbij elke museumkamer verbonden

■

is met een datum in de jaarkalender die iets
vertelt over het thema van de kamer. Dit kan
een bekende dag zijn, zoals 1 januari, maar
evengoed de dag waarop een baby het levens-

Seniorenuitstap Gentse Winterfeesten en
Huis van Alijn
Vrijdag 13 december 2019
Prijs: 12 ¤ (bus, koffie, bezoek Huis van
Alijn en lunch inbegrepen)
Inschrijvingen:
Viva ! Jette – 02.201.89.41 of de dienst
Senioren – 02.423.12.67
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Grote wedstrijd Shopping Jette
6 stempels = 1 volle spaarkaart!
Wekelijkse rustdagen
handelszaken
Vrijstellingen 2020

H

andelszaken zijn bij wet verplicht
om een wekelijkse rustdag te
hebben. Naar goede jaarlijkse gewoonte heeft het College van Burgemeester en Schepenen ook nu weer beslist om
de handelaars bij bepaalde gelegenheden
vrij te stellen van hun verplichte wekelijkse rustdag.

De lijst met de vrijstellingen:
■

Naar goede gewoonte organiseert de
handelaarsvereniging
‘Shopping
Jette’ tijdens de eindejaarsperiode opnieuw haar grote stempelwedstrijd.
Ook dit jaar zullen weer tientallen
winnaars aankoopcheques van 10
euro onder elkaar verdelen!

V

an 15 december 2019 tot 15 februari
2020 organiseert de vereniging
‘Shopping Jette’ opnieuw haar grote
stempelwedstrijd. Bij elke aankoop
bij de deelnemende handelaars krijgt u een
stempel. Opgelet: dit jaar zijn 6 stempels voldoende om een volle spaarkaart bijeen te
sparen en kans te maken op één van de vele
mooie prijzen.

1.000 euro aan aankoopcheques! En aangezien al die cheques enkel kunnen besteed
worden in de deelnemende Jetse handelszaken, betekent dat een extra duwtje in de rug
voor de lokale handel.

6 stempels
Vergeet dus niet een spaarkaart aan te
vragen bij een van de deelnemende handelaars, te herkennen aan de affiche die zal uithangen aan hun winkel. Met zes stempels is
uw kaart vol en dient u enkel uw persoonlijke gegevens in te vullen en ze achter te
laten in de hiertoe voorziene urne (Slagerij
Van Peynse – Lakenselaan 24 of krantenwinkel Librairie de l’Ancienne Barrière – Oude Afspanningsplein 3). Hoe meer kaarten u
indient, hoe hoger uw winstkansen.

Koopjesperiode
van vrijdag 3.01 tot donderdag 16.01.2020
■ Valentijn
van zaterdag 8.02 tot vrijdag 14.02.2020
■ Pasen
van dinsdag 7.04 tot maandag 13.04.2020
■

■

Moederdag
van maandag 4.05 tot zondag 10.05.2020
■ Vaderdag
van maandag 8.06 tot zondag 14.06.2020
■

Koopjesperiode
van woensdag 1.07 tot dinsdag
14.07.2020
■ Jaarmarkt
van dinsdag 25.08 tot maandag
31.08.2020
■

■

Cheques, cheques en nog eens cheques!
De gelukkigen kunnen opnieuw rekenen
op aankoopcheques ter waarde van 10 euro.
Dit betekent op het einde van de rit extra
budget voor meer dan 100 winnaars. Zo kan
de winnaar dit jaar rekenen op meer dan

■

Meer info - André Electeur
Coördinator Handelsvereniging
‘Shopping Jette’
Leopold I-straat 483
0478.701.641

1 mei
van zaterdag 25.04 tot vrijdag 1.05.2020

■

■

Dag van de Klant/Sunday shopday
van maandag 28.09 tot zondag 4.10.2020
Allerheiligen/Halloween
van maandag 26.10 tot zondag 1.11.2020
Sinterklaas
van maandag 30.11 tot zondag 6.12.2020
Eindejaarsfeesten
van zaterdag 19.12.2020 tot vrijdag
1.01.2021
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Jettenaren van de wereld

het privilege om hen gedurende zes jaar te
kunnen volgen. Veel van mijn leerlingen zijn
inmiddels volwassen en het is ontroerend als
ze na zoveel jaren op bezoek komen en
delen wat ze nu beleven.’

Skypen en whatsappen
Hoewel haar Belgisch avontuur oorspronkelijk bedoeld was als een intermezzo, heeft
Elzbieta Krzyska zich ondertussen goed en wel
gesetteld in Jette. Ze heeft hier haar job, haar
gezin, haar vrienden en is actief in de parochiewerking van de Sint-Pieterskerk.

“

Onder meer met Pasen gaan
we op familiebezoek in Polen,
terwijl met Kerstmis mijn
ouders naar België komen.

Net geen 1.000, zoveel zielen telt de Poolse gemeenschap in Jette.
Misschien vallen ze niet zo op omdat ze goed geïntegreerd zijn, zoals
Elzbieta Krzyska, de ‘Jettenaar van de wereld’ van deze maand. Zij
geeft onder meer les en is actief binnen de lokale gemeenschap.

D

e Poolse Elzbieta Krzyska is gelukkig getrouwd, heeft drie tienerdochters – Daria (17), Clara (15) en
Lidia (12) – en woont zo’n 17 jaar
in Jette. ‘Tijdens mijn laatste jaar Poolse filologie in Wroclaw kluste ik bij in een retraitehuis waar ik ondertussen in alle rust aan mijn
thesis kon schrijven. Daar ontmoette ik een
jongen uit België die er vrijwilligerswerk kwam
doen voor Bouworde vzw,’ zo begint ze haar
verhaal. Net toen Elzbieta haar twijfels had of
een werelds leven wel aan haar besteed was,
valt ze voor deze jonge Belg en waagt ze een
grote sprong in het onbekende door met hem
te trouwen en zich te vestigen in een land dat
ze niet kent, met talen die voor haar volledig
vreemd zijn. ‘Ons plan was om hier te blijven
tot mijn man een job vond in Polen. Ondertussen volgde ik Nederlandse en Franse lessen
en gaf ik op zaterdag les aan Poolse kinderen.
Tot een van mijn vrienden opwierp dat gods-

dienst onderwijzen wel iets voor mij zou zijn.
Dit stimuleerde me om een drie jaar durende
opleiding godsdienstwetenschappen te volgen
in Leuven. Na één jaar studies kon ik al halftijds aan de slag, eerst in een school in Ukkel
en daarna in Van Asbroeck.’

Godsdienstles
Ondertussen geeft Elzbieta Krzyska godsdienstles in alle graden van alle Nederlandstalige gemeentescholen. Het is een job die
haar zichtbaar veel voldoening geeft en waar
ze drie van haar grote interessevelden in terugvindt: pedagogie, taal en geloof. ‘Ik ben
nu eenmaal een pedagoog die graag met kinderen werkt en taal en literatuur belangrijk
vindt. Bovendien ben ik gelovig en werk ik
graag met bijbelverhalen’, verklaart de godsdienstlerares zich nader. ‘Maar wat mij vooral
gelukkig maakt is dat ik die leerlingen zie
evolueren van kinderen naar tieners. Ik heb

Uiteraard heeft ze nog veel contact met haar
thuisland, hoewel dat toch beperkt is tot haar
ouders en enkele ooms en tantes. ‘Veel familieleden van mijn generatie zijn naar het buitenland getrokken. Maar toch spenderen we onze
vakantie elk jaar in Polen. Ook met Pasen gaan
we er op familiebezoek, terwijl met Kerstmis
mijn ouders naar België komen. En tussendoor
contact houden is tegenwoordig met Skype en
Whatsapp een fluitje van een cent.’ En wat
Elzbieta mist aan Polen, compenseert België
blijkbaar ruimschoots: ‘Ik mis de weidsheid van
de bergen in de regio waarvan ik afkomstig ben.
Maar daar moet je wel 12 uur rijden om de zee
te zien, terwijl je hier op een uurtje aan zee of
in de Ardennen bent’, relativeert ze.

Kinderrechten
Als we Elzbieta treffen voor een onderhoud, heeft ze er in de Nederlandstalige bibliotheek net een namiddag voorlezen voor
Vlaamse en Poolse kinderen achter de rug. ‘Ik
verheug me altijd op zo’n activiteit waar mijn
twee werelden – de Poolse en de Belgische –
samenkomen’, glundert ze. ‘Ik heb voorgelezen en een workshop gegeven over Janusz
Korczak, de grondlegger van de kinderrechten, die zich tijdens de tweede Wereldoorlog
ontfermde over 200 joodse weeskinderen en
uiteindelijk, samen met hen, in het concentratiekamp van Treblinka omkwam. Korczak
heeft veel uitspraken die mij als leerkracht
treffen.’ Een van die uitspraken geeft ze ons
bij wijze van afscheid nog vlug mee: ‘Vergeet
het kind niet als je de wereld wilt verbeteren’.
Beter konden we niet afsluiten…
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13>15
déc.

Kerst- en Ambachtsmarkt
Kom je onderdompelen in de kerstsfeer

Jette sluit traditioneel haar jaar vol
evenementen af met een sfeervolle
Kerstmarkt. Dit jaar wordt deze opnieuw aangevuld met een Ambachtsmarkt. Afspraak op het Kardinaal
Mercierplein, waar je je kan onderdompelen in de kerstsfeer.

S

interklaas heeft het land nog maar
net verlaten of we bereiden al volop
de eindejaarsfeesten voor. Heel wat
mensen kijken reikhalzend uit naar
deze (figuurlijk) warme periode. In Jette kan
je gedurende 3 dagen volop genieten van
de kerstsfeer, tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt.

30 chalets en 18 ambachtslui

KERSTMARKT

AMBACHTSMARKT

• Vrijdag 13 december
van 18u tot 24u
• Zaterdag 14 december
van 15u tot 24u
• Zondag 15 december
van 11u tot 18u

• Vrijdag 13 december
van 18u tot 22u
• Zaterdag 14 december
van 15u tot 22
• Zondag 15 december
van 11u tot 18u
Gemeentelijke Feestzaal

Kardinaal Mercierplein

Op het Kardinaal Mercierplein worden 30
chalets opgesteld, met lekkernijen, seizoensartikelen en cadeau-ideetjes. In de Gemeentelijke Feestzaal ontdek je op de
ambachtsmarkt 18 ambachtslui. Ze stellen
er hun juwelen, tekeningen, kaarsen, keramiek,... voor. Het hele weekend lang is er
bovendien heel wat animatie voorzien zoals
een draaimolen, botsauto's, steltenlopers,
de pinguïnfanfare, een jonglerende clown,
muziek,...
Als je de Kerstmarkt bezoekt, spring dan
ook even binnen in de Sint-Pieterskerk.
Deze zal in een kerstsfeer baden, met grote
versierde kerstbomen en winterse decoratie.
Ontdek het volledige programma op
www.jette.be en op Facebook @jette1090
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6
dec.

Concert Ladies Gospel Spirit
Emotie en energie

De eindejaarsfeesten starten in Jette
traditiegetrouw met het Gospelconcert in de Sint-Pieterskerk. Afspraak
op 6 december om te genieten van de
stemmen van de dames van het Ladies
Gospel Spirit, vol emotie en energie.

I

n de traditie van de negro spirituals,
traditionele gospel en hedendaagse
Afro-Amerikaanse vrouwenformaties,
stichtte Didier Likeng, een van de grote
namen van de Europese gospelmuziek, enkele jaren geleden de groep Ladies Gospel
Spirit. Hiervoor bracht hij enkele van de
mooiste stemmen van de Belgische gospelscène bij elkaar voor een project dat teruggrijpt naar de traditie van vrouwelijk
kwartetten die in de jaren ’60 baanbrekend
waren in de gospelmuziek. Onder leiding van

22
dec.

Didier Likeng zelf brengen de vijf zangeressen met hun uitzonderlijke vocale kwaliteiten
emoties over die niemand onberoerd laten
en resulteren in een kwalitatief hoogstaand
spektakel. Het repertoire van Ladies Gospel
Spirit bestaat uit Afrikaanse gospelliederen,
negro spirituals, en traditionele, moderne en
hedendaagse gospel.
De grote klassiekers van deze onweerstaanbare muziek krijgen u ongetwijfeld uit
uw stoel en de handen op elkaar, terwijl u
enthousiast meezingt!
■

Concert Gospel : Ladies Gospel Spirit
Vrijdag 6 december om 20u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
Prijs: 10 ¤ (gratis voor -12 jaar)
Reserveringen:
dienst Franse Cultuur – 02.423.12.66

Kerstconcert Barbara Dex
Warme kerstsfeer in de Sint-Pieterskerk

Eind december baadt Jette in een
warme kerstsfeer, met sfeerverlichting, de kerstmarkt, maar ook een
sfeervol kerstconcert in de Sint-Pieterskerk. Dit jaar staat er met Barbara
Dex opnieuw een fantastische zangeres op het programma.

B

arbara Dex draait intussen al een
hele tijd mee in de Vlaamse showbizz. Daar waar ze voorheen
vooral bekend was als ‘dochter
van’ of vanwege haar Eurovisiesongdeelname, wordt ze nu bejubeld vanwege haar
prachtige stem en rijk repertoire. Op zondag
22 december houdt ze halt in de Sint-Pieterskerk in Jette. Kippenvel gegarandeerd!

De namiddag zal gevuld worden met traditionele en hedendaagse kerstklassiekers,
gospelnummers, soul,… De zangeres wordt
bovendien geruggensteund door een ijzersterke band. Het prachtige kader van de SintPieterskerk maakt het geheel compleet. En
dat voor slechts 5 ¤! Tickets kunnen niet
vooraf gereserveerd worden, maar zijn enkel
de dag zelf te koop aan de ingang van de
kerk. De deuren gaan open om 14.30u.

■

Kerstconcert Barbara Dex
Zondag 22 december 2019 om 15u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
Tickets: 5 ¤, enkel ter plaatse te koop op
de dag zelf
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Opening Museum voor Abstracte Kunst
Enthousiaste reacties na eerste stormloop
veelzijdigheid, de complexiteit en het kleurrijk karakter van deze beweging.
Nadat vrijdag 9 november de avant-première weggelegd was voor de kunstenaars
en de notabelen, konden op zaterdag 10 november de Jettenaren het museum ontdekken. In kleine groepjes genoten ze uitgebreid
van de drie verdiepingen aan abstracte
kunst, netjes opgedeeld per periode, terwijl
de wachtenden zich konden vermaken met
de animatie in de straat. Na afloop waren er
alleen maar positieve reacties op te tekenen.
Aarzel niet en ga zeker zelf eens een kijkje
nemen.
■

B

egin november opende het Museum voor Abstracte Kunst haar
deuren in de Esseghemstraat,
naast haar bevallige buur, het
René Magritte Museum. De deur werd meteen
platgelopen door heel wat enthousiaste bezoekers. Zowel de nog levende kunstenaars
en/of familie, de officiële instanties die het
museum mee mogelijk maakten als heel wat

7>15
dec.

Vanaf volgende maand belichten we telkens 1 werk uit de rijke collectie van het
Museum voor Abstracte Kunst, met een
woordje uitleg over het werk en de kunstenaar. Een amuse om u warm te maken
voor het echte werk in het museum in de
Esseghemstraat.

Het abstract universum van
Joanna Koston in de Dielegemabdij

In december toont Joanna Koston haar
abstract universum tijdens haar overzichtstentoonstelling. Kom haar kleurrijke abstracte schilderijen ontdekken
in de Dielegemabdij.

D

Jettenaren waren bijzonder nieuwsgierig naar
dit nieuwe museum van wereldniveau.
De bezoekers zetten grote ogen op toen
ze het gloednieuwe museum binnentraden.
Het aanbod is dan ook niet min. Zowat 200
werken tonen het beste uit de (voornamelijk)
Belgische abstracte kunst. Kunstenaars zoals
Jean Rets, Pol Bury, Edmond Van Dooren, Michel Seuphor of Francine Holley tonen de

Museum voor Abstracte Kunst
Esseghemstraat 137
Van woensdag tot zondag van 10u tot 18u

e Jetse kunstenares Joanna Koston
kwam uit Polen, haar moederland,
met haar valiezen vol dromen en
schetsen. Joanna schildert de paradox, tussen structuur en vloeiende bewegingen, tussen de kracht en de zachtheid van
de elementen. Ze ontsnapt om zich vervolgens terug te vinden. Een kunstenares pur
sang, gepassioneerd door de schilderkunst.

‘Een schilderij is voor mij de vergaarbak
van mijn gedachten, op doek gezet, maar bijzonder levendig. Schilderen bevrijdt me. Ik
nodig jullie uit om deze allegorie van het
leven met een muzikaal karakter te ontdekken. Met een eenvoudige penseeltrek teken
ik, geef ik me over, bevind ik me tussen de
takken van mijn toekomst en de wortels van
mijn verleden. Een alom aanwezige antinomie,
met een stijve structuur en levendige kleur.’
Ontwakende zintuigen en kleuren. Dat is
wat u te wachten staat op deze tentoonstelling die het oeuvre van een heel leven omvat,
met een toewijding met hart en ziel.

■

Expo Joanna Koston
Van 7 tot 15 december 2019
Elke dag van 14u tot 18u, gesloten op
maandag
Vernissage op vrijdag 6 december om 20u
Dielegemabdij - Tiebacxstraat 14
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Nieuwjaarsconcert
Prima La Musica & Lorenzo Gatto

Op 5 januari speelt Klassiek in de
Abdij een uitwedstrijd. Het nieuwjaarsconcert zal namelijk plaatsvinden in de Sint-Pieterskerk, waardoor
er nog meer mensen kunnen genieten
van het magische concert van Prima
La Musica. Dit jaar nodigt het kamerorkest de talentrijke violist Lorenzo
Gatto uit.

D

e grotere ruimte zal van pas komen
want met Mozarts Nozze di Figaroouverture en het vioolconcert van
Ludwig Van Beethoven programmeert kamerorkest Prima La Musica twee
grote publiekstrekkers uit het klassieke repertoire. Alsof de champagne al niet voldoende
stroomde in de composities, is de solist in het
concert ook nog eens onze eigen, internationaal vermaarde Lorenzo Gatto, laureaat Koningin Elisabethwedstrijd 2009. En voor wie nog
dorst heeft, is er opnieuw Westmalle na het
concert, op het plein voor de kerk.
Info en tickets : www.jette.be
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.68

14
dec.

© Jelmer De Haas
■

Nieuwjaarsconcert Klassiek in de Abdij
Prima La Musica & Lorenzo Gatto
Zondag 5 januari 2020 om 15u

Sint-Pieterskerkstraat
Kardinaal Mercierplein
10 ¤ (5 ¤ studenten & +65)

Galaconcert Koninklijke Filharmonie
30 jaar grootste hits
de grootste hits van de afgelopen 30 jaar de
revue zullen passeren. Dit jubileumconcert
vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdeskerk op de Woestelaan.
Bestelling van inkomkaarten (15 ¤, met
gratis drankje) via overschrijving op rekening
IBAN BE96 4370 1039 5105 (BIC : KREDBEBB)
op naam van de Filharmonie Jette, St-Pieterskerkstraat 8-10, 1090 Jette met melding: ‘galaconcert XX plaatsen’
De tickets zullen klaar liggen aan de ingang van de kerk op de dag van het concert.

De Koninklijke Filharmonie is een instituut in Jette. Opgericht in 1833(!) is
deze Jetse muziekvereniging 186 jaar
later nog steeds springlevend. Op zaterdag 14 december kan je hun galaconcert bijwonen, waarbij de 30 jaar
muzikale leiding van dirigent Dominique Lecomte gevierd wordt.

T

ijdens hun jaarlijkse concerten
toont de Koninklijke Filharmonie
Jette dat ze nog niets ingeboet
heeft aan geestdrift en kwaliteit.
Ook dirigent Dominique Lecomte leidt na 30
jaar nog steeds met energie en enthousiasme
alle stukken in goede banen.

■
ste

Om de 30 verjaardag van zijn muzikale
leiding te vieren, wordt er op 14 december
een groot galaconcert georganiseerd waarbij

Galaconcert Koninklijke Filharmonie Jette
Zaterdag 14 december 2019 om 20u
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk
Woestelaan 174
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20
dec.

Wintervoenk
In de ban van het vuur

Zin in spectaculaire vuuracts op een sfeervolle vrijdagavond?
Zak dan op vrijdag 20 december af naar Wintervoenk. Maar
vergis u niet van plein, dit jaar vindt Wintervoenk plaats op
het Koningin Astridplein.

W

intervoenk is het winterse
zusje van het straatkunstenfestival Voenk dat eind
mei in Jette plaatsvindt. Tijdens
Wintervoenk ligt de nadruk meer op het spel
tussen het vuur en de donkere nacht, maar
er is ook plaats voor een luisterinstallatie en
voor een afsluitconcert. Kortom, een ideale
vrijdagavonduitstap voor het hele gezin.

Luisterinstallatie
Boom Tevreden
Vanaf 18u – doorlopend
Daar groeit een boom, van de soort ‘schatten
op zolder’. Een boom waarin verdwaald
speelgoed, oude voetstappen op parket en
een prinselijk stokpaardje hun verhalen vertellen. Kom rond de boom zitten, kijk, luister
en verzin!

Meester Stevarius
18.30u-19u
Tijdens de show van Meester Stevarius volgen de verschillende vuureffecten en acts elkaar in sneltempo op: de vuurfiets, de

hoepel, de vlammenwerper, de brandende
handschoen, de magiërspijp, … Dit alles overgoten met een poëtisch, humoristisch en
krachtig sausje.

Circus Paljasso
Perenlicht
19.15u-19.45u
Perenlicht is de nieuwste act van Circus Paljasso. De sfeer staat centraal in deze voorstelling.
Maar
verwacht
toch
ook
spectaculaire vuur- en lichttechnieken, zoals
vuurjongleren, vuurspuwen en vuureffecten.

Cirq’ulation locale
On Fire
20u-20.30u
Cirq’ulation Local speelde de laatste jaren in
25 landen en op 3 continenten! Nu houdt
het gezelschap halt op de Spiegel. Voor hun
voorstelling ‘On Fire’ maken ze gebruik van
een indrukwekkende stelling en een grote
trampoline om een ongelooflijk vuurspektakel te brengen. Laat je verbazen en wegblazen door hun prachtig spektakel.

Mononk’s band
Concert
20.30u-22u
Wintervoenk wordt afgesloten met een concert van Mononk’s band. Deze Brassband
werd opgericht voor Doudou, het volksfeest
in Bergen. Deze 8 vrienden met als slogan
‘Het leven is een feest’ zullen voor een fantastisch feestje zorgen, met originele covers
van Stromae, Beyoncé of Michael Jackson.
■

Wintervoenk
Vrijdag 20 december 2019
Van 18u tot 22u
Koningin Astridplein
Gratis

■
■
■

Wintervoenk vindt dit jaar plaats
op het Koningin Astridplein
Geniet van 3 vuurspektakels,
1 concert en een luisterinstallatie
De ideale vrijdagavonduitstap
voor het hele gezin
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Jetse Academie
Nieuwe afdeling ‘oude muziek’ debuteert

O

pmerkelijk is de komst van een
prachtig klavecimbel. Deze voorloper van de piano werd speciaal
voor de Jetse Academie gebouwd
in Engeland. Klavecimbelbouwer Alan Gotto
werkte een jaar lang om dit instrument te
bouwen naar het model van een 17de-eeuws
Frans-Vlaams klavecimbel. In oktober kreeg
dit nieuwe instrument een plekje in de Abdij
van Dielegem waar het kan thuiskomen een
perfect passend architecturaal kader.

Gepassioneerde lesgevers
De academie kan rekenen op enkele opmerkelijke vakspecialisten om de nieuwe afdeling ‘oude muziek’ vorm te geven. Met
Sofie Vanden Eynde (luit en theorbe) en Rozanne Descheemaeker (natuurhoorn) trok de
school twee gerenommeerde maar vooral
ook enthousiaste Brusselse muzikant-lesgevers aan. Het team wordt aangevuld met enkele vaste waarden uit het academiekorps:
Toby Sermeus (klavecimbel), Yves Senden
(orgel), Nel Vanhee (zang) en Katelijne Lanneau (blokfluit). Zij krijgen nu de kans om
hun persoonlijke passie voor het historische
instrumentarium en muziekrepertoire door te
geven.

Concert

Sinds september kan je aan de Jetse Academie genieten
van een nieuw lessenaanbod ‘oude muziek’. Enkele prachtige instrumenten die uiterst populair waren in de 16de, 17de
en 18de eeuw hebben er een plekje gevonden in een geheel
nieuwe afdeling. Leerlingen ontdekken er hoe deze historische instrumenten bespeeld werden en welke muziek er
vroeger (en ook nu nog!) voor gecomponeerd werd.

Op dinsdag 17 december stelt de academie deze nieuwe afdeling voor tijdens haar
jaarlijkse ‘Warme Winterklanken’-concert.
Leerlingen, leerkrachten en gastmuzikanten
Anne Pustlauk (traverso) en Yves Van Handenhove (tenor) staan samen op het podium.
Op het programma staat muziek die teruggaat naar de roots van het nieuwe klavecimbel, nl. muziek die tussen de 16de en 19de
eeuw in onze contreien en in Noord-Frankrijk
weerklonk. Het kinderkoor ‘KikoorJA!’ o.l.v.
Ruby De Bruyne brengt enkele winterse liederen en de leerlingen woord van Sarah
Bourgeois zorgen voor een geanimeerde presentatie.
■

‘Warme Winterklanken’
concert Oude Muziek
Dinsdag 17 december om 19.30u
Sint-Pieterskerk – Kardinaal Mercierplein
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5&17
dec.

Concerts@ploef!
Jazzoptredens van wereldniveau

In december wordt de reeks ‘Concerts@ploef!’ afgesloten met twee
fantastische concerten. Met onder
meer Ben Sluijs, Brico Soniano en Jeroen van Herzeele staan er toppers uit
de jazzwereld op het Ploef!-podium.

werk uit. Jeroen van Herzeele is een gerenommeerde jazzsaxofonist die nog met Toots
Thielemans en Philip Catherine op het podium stond. In Ploef! speelt hij met Nico
Chkifi, drummer en drijvende kracht achter
de Grand Canyonconcerten.
Meer info: www.ploef.eu

Ben Sluijs & Brice Soniano
5 december om 20u
Saxofonist Ben Sluijs en contrabassist
Brice Soniano zijn twee muzikanten van wereldniveau. Het duo brengt een repertoire van
eigen composities, doorweven met standards
en originals, in een rustige sfeer met enkele
energieke uitschieters en overgoten met de
subiele en opmerkelijke interactie die hen
eigen is.

■

Grand Canyon
19 december om 20.30u
Het laatste concert uit de Grand Canyonreeks.
Ditmaal staat Niels van Heertum op het podium, gevolgd door Jeroen van Herzeele en
Nico Chkifi. Niels van Heertum speelt tenortuba en is vooral actief in de improvisatiemuziekwereld. Hij speelde reeds in een vijftal
jazzbands, maar bracht in 2017 ook eigen

Concerts@Ploef!
5 & 19 december 2019
Ploef! - Bonaventurestraat 100
Vrije bijdrage

PLOEF! PLUS ON EST DE FOUS
BONAVENTURESTRAAT 100 - Facebook @ploef - www.ploef.eu

CONCERTS@PLOEF

VARIA

WORKSHOP

BEN SLUIJS
EN BRICE SONIANO

BREI- EN BABBELUURTJE
DONDERDAG 12 DECEMBER
VAN 17U TOT 19U

YAKA FÉES
ZONDAG 15 DECEMBER

Jazz
DONDERDAG
OM 20U

5 DECEMBER

NILS VAN HEERTUM Solo,
GEVOLGD DOOR
VAN HERZEELE / CHKIFI

INFO

(Grand Canyon Concertenreeks)
DONDERDAG
20.30U
■

19 DECEMBER OM

Meer info: zie hierboven

INFO EN RESERVERINGEN:

Elke tweede donderdag van de
maand kan je bij Ploef! Komen
breien. Het ideale moment voor
beginnelingen om de stap te zetten of voor gevorderden om hun
kunnen te etaleren. Of gewoon
de draad weer op te pakken…

Het collectief YakaFées komt elke
maand samen om recepten voor
onderhouds- en verzorgingsproducten uit te proberen. In de
sessie van deze maand is er speciale aandacht voor producten
om cadeau te doen.kunnen te
etaleren. Of gewoon de draad
weer op te pakken…

PLOEF!
PLUS ON EST DE FOUS
PLOEFPLUS@GMAIL.COM

WWW.PLOEF.EU
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LE RAYON VERT
G. VAN HUYNEGHEMSTRAAT 32 - Facebook @lerayonvert1090 - www.lerayonvert.be

WORKSHOP

WORKSHOP

SPEKTAKEL

DE KERSTBOOM EN
ZIJN DECORATIE
ZATERDAG 7 DECEMBER,
VAN 14.30U TOT 16U

HERSTELLEN EN
PERSONALISEREN VAN KLEDIJ
ZATERDAG 14 DECEMBER,
VAN 14U TOT 16U

GRIBOUJAZZ
ZONDAG 22 DECEMBER,
VAN 16U TOT 18U

Hoe Kerst vieren op een alternatieve manier? Laten we misschien beginnen met een
kerstboom van recycleerde plantaardige materialen te maken om
op die te vermijden dat het
woud vernield wordt.

Zin om je kleren een tweede leven
te geven? Maren Dubnick, artiestontwerper en oprichter van Coulemelle, leert je een kledingstuk naar
keuze versieren met een zelfklevende patch gemaakt van een
oude stof. Breng een kledingstuk
mee om te herstellen of te personaliseren, de rest van het materiaal
is aanwezig!

GribouJazz gaat de uitdaging aan:
kinderen vertrouwd maken met jazz
via een concert dat op een ludieke
manier livemuziek, videoanimatie en
commentaar met elkaar vermengt.
Een contrabas op poten, een spin
aan de drums, een vliegende saxofoon en een penseel vertolken de
roots en de geschiedenis van de
jazz in een geanimeerd fresco.

■

5¤
Vanaf 10 jaar

■

30 ¤
Vanaf 14 ans

■

INFO
ACTIVITEITEN, INFO EN
RESERVERINGEN:

02.420.21.26
0498.637597
LERAYONVERT@SKYNET.BE
WWW.LERAYONVERT.BE

5¤
Voor kinderen van 3 tot 8 jaar

CASA VERONICA
CAPARTSTRAAT, 13B - Facebook @casaveronica.jette - www.casaveronica.net

CONCERT

TABLAO FLAMENCO - KERSTEDITIE

DUO KITHARIS
ZATERDAG 7 DECEMBER OM 19U

‘ZAMBOMBA’ SPECIAL

Duo Kitharsis is een Roemeens
klassiek gitaarduo bestaande uit
Alexandra Petrișor en Dragoș Horghidan, dat sinds 2009 optreedt
en in 2015 zijn eerste cd uitbracht
die door gitaarliefhebbers enthousiast onthaald werd.

De tablao flamenco zijn er om de
artiesten binnen deze discipline in
de schijnwerpers te zetten. Deze
maand zijn Yota Baron & Maria Vasilopoulou (zang), Elena la Grulla
(dans) en Lucas Arrango (gitaar) te
gast.

■

10 ¤ / 13 ¤

STAGES
EN CURSUSSEN

ZATERDAG 14 DECEMBER OM 19U

■

12 ¤ / 17 ¤

Naast stages en cursussen flamencozang, -dans -gitaar organiseert Casa Veronica sinds kort
ook cursussen salsa, yoga en
burlesque. Meer info op casaveronica.net.

INFO
GEDETAILLEERD
PROGRAMMA:

0476.77.23.42
CONTACT.CASA.
VERONICA@GMAIL.COM
WWW.CASAVERONICA.NET
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GC ESSEGEM JETTE
GEMEENSCHAPCENTRUM ESSEGEM, LEOPOLD I-STRAAT 329 - Facebook @Essegem - www.essegem.be

CONCERT

FAMILIE

CURSUSSEN

TRAFFIK KLASSIK:
HAYDN GOES FOLK
WOENSDAG 4 DECEMBER
OM 10U EN 20U

UIT DE VEREN: SHOES
ZONDAG 15 DECEMBER OM 11U

ZIN IN EEN CURSUS?
INSCHRIJVEN VANAF 2 JANUARI 2020

Simone en Solange houden erg
veel van schoenen, maar niet van
half werk. Zorgvuldig geven ze elke
schoen zijn plaats, aan elke voetje
past een schoentje, toch? Ze behandelen ieder paar, in welke stijl
of vorm ook, met de grootste liefde
en zorg. Naast een hoop schoenen
hebben de dames ook erg veel fantasie! Samen fantaseren ze ontelbare verhaaltjes, soms teder en
soms gek, die hen steeds ver weg
van hun dagelijkse taken leiden.

Bijna een nieuw jaar, tijd om goede
voornemens te nemen. Altijd al willen leren kantklossen? Of wil je eindelijk wat aan je conditie doen? En
(beginnen met) lopen, wandelen,
fietsen, yoga of turnen? Zoek je
voor je kinderen een sportieve activiteit op woensdagnamiddag of
een creatieve op zaterdagvoormiddag? Snuister dan zeker eens door
ons cursusaanbod voor het voorjaar schrijf je in.

Traffik Klassik, dat zijn 7 muzikanten en 1 zangeres. Ze delen een
passie voor klassieke kamermuziek. Speciaal voor jou spelen ze
een concert van en rond Haydn.
Net als andere componisten
haalde hij zijn inspiratie uit
Schotse volksliederen. Hoe hij dat
deed? De muzikanten leggen het
je uit. Zo bewijzen ze dat klassieke
muziek voor iedereen is. Ook voor
jou! Mis dus dit concert, op een
unieke locatie, niet.
■

Werkzoekenden, -25, +65:
10 ¤/ 8 ¤
Paspartoe-kansentarief:
2¤

Volwassenen: 6 ¤/ 8 ¤
-12: 4 ¤
Paspartoe-kansentarief 2 ¤

INFO EN RESERVERINGEN:
GC ESSEGEM

02.427.80.39
ESSEGEM@VGC.BE

■
■

INFO

Inschrijven :
Tickets.vgc.be.essegem
(vanaf 2 januari 2020)

WWW.ESSEGEM.BE
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> 2020
Expo
Champignons dans l’art contemporain
Paddenstoelen in de hedendaagse
kunst
Atelier 34zero
Drève de Rivierendreef 334
1.12 - 11h
Concert
Jan Michiels & Inge Spinette
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14

6.12 - 20h
Concert
Ladies Gospel Spirit
Eglise Saint-Pierre
Sint-Pieterskerk
Place Mercierplein
6>15.12
Expo
Joanna Koston
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14

1.12 - 15h
‘Mangé pou le cœur’ (FR)
2,5+
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145

7.12 - 15h30
Café Baby-Boum
‘Soupe d’hiver/Wintersoep’
1,5-4 ans/jaar
Atelier 34zero
Drève de Rivierendreef 334

4.12 - 15h
Ciné Kids
‘De la neige pour Noël’ (FR)
3+
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145

10-11.12 - 14h
Goûter de Noël des seniors
Seniorenkerstfeest
Salle communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10

4.12 - 19h
Bar philo
‘Sur les routes du Moyen Age’ (FR)
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145

12.12 - 18h
Atelier choux à la crème
Workshop soesjes
Caba Jette
Rue Léopold I-straat
5¤
Inscription obligatoire
Inschrijven verplicht
02.311.40.04 - info@cabajette.be

4.12 - 19h
Soirée littéraire Opuscule (FR)
BiblioJette
Place Mercierplein 10
4.12 - 10h & 20h
Traffik Klassik ‘Haydn Goes Folk’
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329
5.12 - 14h30
Conférence
‘L’Iran préislamique. L’âge d’or des
grands empires iraniens.’ (FR)
Salle communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10
5.12 - 20h
Concert
Ben Sluijs & Brice Soniano
Ploef !
Rue Bonaventurestraat 100

12.12 - 20h
Nord de rire #3 (FR)
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145
13>15.12
Marché de Noël et des artisans
Kerst- en Ambachtsmarkt
Place Mercierplein
15.12 - 11h
Uit de veren ‘Shoes’
3+
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329

19.12 - 10h30
Atelier choux à la crème
Workshop soesjes
Caba Jette
Rue Léopold I-straat
5¤
Inscription obligatoire
Inschrijven verplicht
02.311.40.04 - info@cabajette.be
19.12 - 20h30
Concert
Grand Canyon
Ploef !
Rue Bonaventurestraat 100
20.12 - 18h-22h
Wintervoenk d’hiver
Place Reine Astrid
Koningin Astridplein
22.12 - 15h
Concert
Barbara Dex
Eglise Saint-Pierre
Sint-Pieterskerk
Place Mercierplein
22.12 - 16h
Spectacle
‘GribouJazz’
3-8 ans/jaar
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegemstraat 32

