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Gelukkig nieuwjaar
2018

Het vormt een mooie jaarlijkse
traditie: de Jettenaren die
samen met het gemeentebestuur en de lokale politici het
glas heffen op het nieuwe jaar.
Dit jaar vindt deze nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren
plaats op zaterdag 13 januari
2018 vanaf 11u in de Gemeentelijke feestzaal.
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Nieuws van het gemeentebestuur

Een stap naar achter,
twee naar voor

“

De Brexit, de confrontatiepolitiek van Donald Trump, het
Franse Front National dat de
tweede ronde van de presidentsverkiezingen haalt, de
doorbraak van conservatieve machten in Polen,
Hongarije, Turkije… De recente actualiteit bevestigt wat iedereen al wist, namelijk dat het populisme aan een steile opmars bezig is in onze
kwetsbare democratieën. De groeiende ongelijkheid en de almaar grotere groep mensen die uit
de boot viel sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008, de verschrikkelijke vluchtelingencrisis en de talrijke terroristische aanslagen
vormen blijkbaar een ideale voedingsbodem voor
alle vormen van populisme.
Ook bij ons hebben bepaalde politieke figuren
besloten om de vluchtelingenstroom aan te wenden om stigmatiserende uitspraken te doen en bepaalde maatregelen te nemen die indruisen tegen
het respect voor de mensenrechten. En alsof dit

nog niet volstond, kwamen daar bovenop nog eens
tal van politieke schandalen aan de oppervlakte,
schandalen zoals Publifin, Samusocial, Kazachgate, enz. Deze opeenvolgende ‘affaires’ duwen de
burger almaar verder weg van de politieke klasse.
En toch ben ik ervan overtuigd dat het merendeel
van deze politiekers de nobele waarden van hun
engagement blijven ernstig nemen.
Ik betreur het ten zeerste dat de burger meer
en meer vervreemdt van het politieke ambt. Want
het is duidelijk dat deze recente gebeurtenissen
ons democratisch model schade toebrengen en
misschien ook u, beste burger, uw interesse in de
politiek doen verliezen of u in de verleiding brengen u toevlucht te nemen tot simplistische en onverdraagzame alternatieven.
Aangezien uw, beste kiezer, de komende twee
jaar uw stem kan uitbrengen bij verkiezingen,
nodig ik u uit om in deze moeilijke tijden niet toe
te geven aan angst, racisme en populisme en ook
niet aan vooroordelen tussen gemeenschappen
die de opbouw van een gemeenschappelijk sociaal
project in de weg staan. We moeten eisen dat politici respect hebben voor de fundamentele waarden van onze democratie.
Het goede aan elke crisis is dat ze deuren
opent naar betere tijden. Maar voor het zover is,
moet de crisis wel goed begrepen worden. Dat
vraagt een minimum aan interesse die iedereen
aan de dag dient te leggen om uiteindelijk de
juiste keuze te maken. Soms moeten we daarvoor
een stap achteruit kunnen zetten, om er daarna
twee vooruit te kunnen zetten.
Aan de vooravond van deze
spannende tijden wens ik u,
beste Jettenaren, fijne eindejaarsfeesten en een nieuw jaar
vol succes en geluk.
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HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en financiële dienst:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

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

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

10 JANUARI 2018
Het gemeentebestuur op
woensdag 10 januari 2018
sluiten om 11.45u.
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Hervé
DOYEN
Burgemeester
LBJETTE

Geoffrey
LEPERS
ste
1 Schepen
MR-OPEN VLD

• Veiligheid en Veiligheidscontract
• Coördinatie en
Algemene zaken
• Voogdij O.C.M.W.
• Wijkcontract
• Communicatie
en Informatie

• Franstalig onderwijs
• Financiën
• Openbare reinheid
• Toerisme
• Informatica &
Nieuwe technologieën
• Oudstrijders
• Vervoer

> hdoyen@jette.irisnet.be
02.423.12.19

> glepers@jette.irisnet.be
02.423.12.34

Paul
LEROY
5de Schepen
LBJETTE

Brigitte
GOORIS
6de Schepen
MR-OPEN VLD

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

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

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.22

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

Benoît
GOSSELIN

Claire
VANDEVIVERE

3de Schepen

4de Schepen

LBJETTE

LBJETTE

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

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

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

Nathalie
DE SWAEF
7de Schepen

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

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

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

Brigitte
DE PAUW
Voorzitster OCMW
LBJETTE

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

> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

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

Sociaal Woningbureau
Jette

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

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

Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00
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Van op de banken van de Gemeenteraad…
Gemeenteraad van van 29 november 2017

T

ijdens de gemeenteraad van 29 november 2017 vielen vooral de conventies op die Jette ondertekende met
verschillende partners, zowel op het vlak van
stadsvernieuwing als op het vlak van duurzame energie.
De eerste conventie werd afgesloten met
citydev.brussels, de maatschappij die instaat
voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De overeenkomst betreft het gebouw op de Vandenschrieckstraat 75-77, waar momenteel onder
meer de preventiedienst gehuisvest is.
Het gebouw zal afgebroken worden en
plaats ruimen voor een nieuw gebouw met 12
woningen. Op het gelijkvloers zal Jette over
tweemaal 500m2 beschikken, waaronder 1 polyvalente ruimte met een publiek karakter. Citydev.brussels zal instaan voor de realisatie
van het project. De studies zullen plaatsvinden

in 2018, waarna de werken van start kunnen
gaan, naar alle waarschijnlijkheid begin 2019.
De tweede reeks conventies werd afgesloten met Sibelga. Deze overeenkomsten omvatten onder meer een gecentraliseerde
aanbesteding energie, die voor goedkopere
energie zal zorgen, en een aanbesteding voor
een gecentraliseerd studiebureau en verschil-

lende andere diensten op het vlak van duurzame energie. Daarnaast zullen Jette, Sibelga
en Leefmilieu Brussel samenwerken om zonnepanelen te installeren in Jette. Het gemeentebestuur zal de daken van
gemeentelijke gebouwen ter beschikking stellen waarop Sibelga zonnepanelen zal installeren. In ruil kan Jette de opgewekte energie
gebruiken, Sibelga recupereert het energieoverschot en Leefmilieu Brussel ontvangt de
groenestroomcertificaten. Kortom, een winwin-winsituatie die volledig past binnen de
Jetse keuze voor duurzame energie.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op
woensdag 31 januari 2018 om 19u (begroting).
U vindt de dagorde en de inhoud van elke
gemeenteraadszitting op
https://publi.irisnet.be

13 januari 2018

Nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren
Het vormt een mooie jaarlijkse tra
ditie: de Jettenaren die samen met
het gemeentebestuur en de lokale
politici het glas heffen op het
nieuwe jaar. Dit jaar vindt deze
nieuwjaarsreceptie voor de Jette
naren plaats op zaterdag 13 januari
2018.

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 2018 vindt plaats
op zaterdag 13 januari 2018 vanaf 11u, met een
drankje en in een aangename sfeer, in de Ge-

meentelijke feestzaal. De ideale gelegenheid
om medewerkers van het gemeentebestuur,
lokale politici of andere Jettenaren te ontmoeten en samen het glas te heffen op het
nieuwe jaar.

Nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren
Zaterdag 13 januari 2018 om 11u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
(1ste verdieping – lift aanwezig)

Mobiliteit
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Folder ‘Parkeren in Jette’
Ontdek het nieuwe parkeerbeleid vanaf 1 januari 2018
Vanaf 1 januari vervoegt Jette par
king.brussels, het gewestelijk par
keeragentschap. Het doel is om de
parkeerregels te harmoniseren en
te vereenvoudigen in het Brussels
gewest.

ten vlot een parkeerplaats vinden. Op 1 januari 2018 worden er verschillende nieuwigheden doorgevoerd met betrekking tot de

parkeerpolitiek. U ontdekt deze nieuwigheden
in de folder ‘Parkeren in Jette’, die u deze
maand bij uw Jette Info ontvangt.

N

et zoals vele andere Brusselse gemeenten, kent Jette de laatste jaren
een spectaculaire bevolkingstoename, van 40.000 inwoners in het jaar 2000
tot meer dan 52.000 inwoners vandaag de
dag (+31%). Dit heeft een serieuze impact op
onze leefomgeving en op de mobiliteit in het
bijzonder. Zo is het vinden van een parkeerplaats een van de grootste bezorgdheden geworden voor vele bewoners. Een complex
probleem, dat een oplossing vraagt die bestaat uit verschillende aspecten. Enerzijds
moeten er in de woonwijken voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor de bewoners, anderzijds moet er in de handelswijken
voldoende parkeerrotatie zijn zodat de klan-

Gemeentelijk parkeeractieplan

D

e
nieuwe
parkeerregelingen
maken deel uit van het recente gemeentelijk parkeeractieplan. Dit
nieuwe plan, dat in 2018 start, telt maar liefst
90 pagina’s vol aanbevelingen en actiepunten. Hoe kan de openbare ruimte evenwichtig
verdeeld worden over de verschillende gebruikers, hoe kunnen de parkeerplaatsen
voor de bewoners beschermd worden en hoe
kan men tot een dynamische parkeerpolitiek
komen voor de kleinhandel en de buurtwinkels? Dit zijn de hoofdlijnen waarrond het plan
opgesteld is. In de praktijk vertaalt dit zich in
de invoering van ruimere parkeersectoren,
een wijziging van de blauwe en betalende
zones, nieuwe vrijstellingskaarten, het aanmoedigen van alternatieve vervoersmiddelen,
parkeerplaatsen voor tweewielers en zoveel
meer. Ontdek het volledige plan online op de
gemeentelijke website www.jette.be (Tot uw
dienst / Mobiliteit)
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Leefomgeving

Wanneer uw kerstboom buiten zetten?

N

et als tuinafval hoort uw kerstboom
thuis bij het groenafval. Na de feesten
kan u hem dus buiten zetten op de
dagen dat het tuinafval wordt opgehaald, namelijk op dinsdag- of donderdagnamiddag, afhankelijk van uw sector (zie ophaalkalender).
U hoeft de boom niet in een zak aan te bieden, maar verwijder wel de pot en de versiering. Het houten kruis onderaan de stam mag
u er wel aan laten. Het spreekt voor zich dat
kunstbomen thuishoren bij het grof huisvuil
en dus naar het containerpark gebracht moeten worden.

Proxy Chimik in Jette:
Januari 2018
• Kardinaal Mercierplein, 8 januari 2018,
van 17u tot 17.45u
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk),
13 januari 2018, van 16u tot 16.45u
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens),
13 januari 2018, van 14u tot 14.45u
• Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99)
enkel voor Jettenaren – elke dinsdag,
donderdag en zaterdag, van 9u tot 12u

Download de ophaalkalender van Net Brussel
op www.arp-gan.be of vraag een papieren
versie aan op 0800.981.81. U kan ook de ‘Recycle’-app downloaden op uw smartphone.

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

Dikke Beuklaan
Bekabeling
Sibelga begint in januari met bekabelings- en
graafwerken en het herstel van de aansluitingen in de Dikke Beuklaan (tussen de Tentoonstellingslaan en de J. Palfijnlaan). De duur van
de werken wordt geschat op 125 dagen. In
functie van de vordering van de werken, geldt

er een gefaseerd parkeerverbod. Het voetgangersverkeer blijft wel verzekerd.

0497.58.22.57
www.mivb.be – 0800.94.001 (van 9u tot 12u)
www.jette.be

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

Compensatievergoeding
De inkomenscompensatievergoeding is een
vergoeding die wordt toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het
openbare domein. Voor meer informatie
over deze vergoeding en de stappen die u
moet ondernemen om een steunaanvraag
in te dienen, kan u terecht op de website
van Brussel Economie en Werkgelegenheid.
Meer info: http://werk-economieemploi.brussels/nl_BE/travaux-fermeture

Samenleving
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Een cargofiets kopen?
Jette geeft een premie tot 300 €!
Men ziet ze steeds vaker opduiken
in het straatbeeld: de cargofietsen
of bakfietsen. Deze fietsen zijn bij
zonder geschikt voor de verplaat
singen in de stad, waarbij men ook
zijn kinderen of boodschappen mee
wil vervoeren. De cargofietsen vor
men zo een waardig alternatief
voor de wagen in de stad. Vanaf 1 ja
nuari kent Jette een premie toe van
maximum 300 € voor de aankoop
van een dergelijke cargofiets.

S

inds midden mei 2017 geeft de gemeente een premie aan iedere Jettenaar die zich een nieuwe e-bike – een
fiets die elektrische ondersteuning tot 25 km
per uur levert – aanschaft. Deze premie wordt
dus vanaf 1 januari 2018 uitgebreid tot cargofietsen.
De premie werd vastgelegd op 15% van de
aankoopprijs, met een maximum van 150 ¤
voor de e-bikes en een maximum van 300 ¤
voor de cargofietsen. 1 gezin heeft recht heeft

op maximum 2 premies voor een periode van
3 jaar.
Deze maatregel past volledig in het actieve
fietsbeleid van de gemeente die met dit financieel duwtje in de rug de weggebruikers wil
overtuigen die twijfelen om de auto in te ruilen voor de fiets. Voor alle duidelijkheid, de
premie geldt voor alle cargofietsen, dus niet

enkel voor elektrische cargofietsen.
Wie komt in aanmerking voor de premie?
In principe iedere Jettenaar die meerderjarig
is. U vindt het aanvraagformulier en het reglement online terug op de gemeentelijke
website www.jette.be, doorklikken op Tot uw
dienst / Mobiliteit / Met de fiets / Premie elektrische fiets.

7 januari 2018

‘Mis in ’t Brussels’ zorgt voor unieke misviering
Of u nu een vaste kerkganger bent
of niet, op 7 januari 2018 staat een
niet te missen afspraak op de Jetse
kalender: de mis in ’t Brussels. Deze
bijzondere mis vormt een prach
tige traditie en is uniek in België.

O

p zondag 7 januari 2018 wordt in de
Sint-Pieterskerk de driekoningenmis
opgedragen in ’t Brussels, het sappigste der dialecten... Dit jaar vindt reeds de
14de editie plaats van dit initiatief.
Als u op zondagmorgen 7 januari om 10u
afzakt naar de Sint-Pieterskerk op het Kardinaal Mercierplein, zal u er een unieke zondagvoormiddag meemaken. Benieuwd hoe het

“

OP 7 JANUOÊRE 2018 OM 10
EURE ZAL PASTUUR DRIK D’AAILIGE MIS
IN ’T VLOMS BRUSSELS OPDROÊGE.
ZEET DA G’OP TAAID ZET WANT DE
KERK ZAL WAAL STAMPVOL ZITTE.
evangelie klinkt in ons oorspronkelijk dialect?
Pastoor Dirk Vannetelbosch heeft ons Brussels dialect intussen goed genoeg onder de
knie om de mis in ’t Brussels te brengen,
doorspekt met Brusselse zegswijzen en
zwanskes.
Wees op tijd, want de kerk zit jaarlijks
stampvol voor deze bijzondere misviering.

”

Mis in ’t Brussels
7 januari 2018 om 10u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
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Vanaf 14 januari 2018

Tijdelijke verhuis Jetse zondagsmarkt
naar Leopold Istraat, de Smet de Naeyer en Lakenselaan
De werken rond ‘Tram 9’ gaan on
verminderd verder. In januari start
met de heraanleg van het Koningin
Astridplein een belangrijke nieuwe
fase. Door deze werken op het
Spiegelplein verhuist de Jetse zon
dagsmarkt vanaf zondag 14 januari
2018 tijdelijk naar de Leopold I
straat, de de Smet de Naeyerlaan
en de Lakenselaan.

160 marktkramers
Laat deze verhuis naar de omliggende
straten er u niet van weerhouden om uw
boodschappen te doen op de Jetse zondagsmarkt. U kan er wekelijks terecht bij zowat 160
marktkramers, met een gigantisch aanbod.
Groenten en fruit, brood, kip aan ‘t spit, specialiteiten, kleding, bloemen en planten, juwelen, cosmetica,... U vindt het allemaal op de
Jetse zondagsmarkt.

D

e Jetse zondagsmarkt lokt wekelijks
vele duizenden kooplustigen. Tijdens
de aanleg van Tramlijn 9 kon de markt
tot nu toe haar plaats behouden op en rond
het plein. Begin januari start echter de renovatie van het plein zelf. Hierdoor verlaat de
zondagsmarkt tijdelijk het plein om plaats te
nemen op de Leopold I-straat, een deel van
de de Smet de Naeyerlaan en de Lakenselaan.
Deze aanpassing zal gelden tot het einde van
de renovatiewerken op het plein, dat voorzien
is eind juni 2018.

Zondagsmarkt
elke zondag van 6.30u tot 13.30u
vanaf 14 januari 2018 in de Leopold I-straat,
de de Smet de Naeyerlaan en de Lakenselaan

Duurzaam wijkcontract Magritte 20172022
Voorbeeldfunctie geïllustreerd door 7 schilderijen

O

m de levenskwaliteit in de Magrittewijk op een duurzame manier te verbeteren, heeft het studiebureau
ÁRTER Architects in zijn diagnose 7 actiedomeinen vastgelegd die beantwoorden aan de
mogelijkheden van de wijk. Socio-economische acties en materiële projecten zullen uitgerold worden, respectievelijk tot 2022 en tot
2025, om van deze Jetse wijk een voorbeeldwijk te maken op 7 domeinen. Sinds augustus
2017 hebben het werk op het terrein, de stedenbouwkundige kennis over de plaats en
vooral de medewerking van de burgers ervoor gezorgd dat volgende 7 schilderijen van
Magritte aan de oppervlakte kwamen:

• Magritte en het water
• Ceci n’est pas un déchet (dit is geen afval)
• Magritte op de fiets
• Detox Magritte
• Naar het beeld van Magritte
• Magritte en de vrouwen
• Magritte aan het werk
Het basisprogramma van het duurzaam
wijkcontract Magritte zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek van 28 januari 2018 tot 26 februari 2018. Op de
Algemene wijkvergadering van 8 februari verneemt u alles over de projecten. Daarna
wordt het volledige dossier ter goedkeuring

voorgelegd aan de gemeenteraad en neergelegd bij het Gewest.
Meer info:
www.cqd-magritte-dw.be
cqd-dw@jette.irisnet.be
Facebook: @cqdmagrittedw
Derde Algemene wijkvergadering
Tentoonstelling van de projecten
Donderdag 8 februari 2018,
van 15.30u tot 20u
Zaal vzw Syrisch-orthodoxe
gemeenschap
Jacobs Fontainestraat 122

Jeugd
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Schooljaar 2018-2019
Inschrijvingen Nederlandstalige kleuter of lagere school
Ouders die hun kind school willen
laten lopen in een Nederlandsta
lige kleuter of lagere school in
Brussel, moeten zich binnenkort
inschrijven. De inschrijvingen
lopen van 8 januari tot 2 februari
2018. Het precieze moment van in
schrijving is niet belangrijk.

U

w kind inschrijven gebeurt in twee
stappen: eerst en vooral moet u tussen 8 januari (8 uur) en 2 februari (16
uur) 2018 uw kind elektronisch aanmelden via
www.inschrijveninbrussel.be. Het moment
waarop u dat doet, speelt geen enkele rol.
Vergeet ook niet de kinderen aan te melden
geboren in 2016, ook als ze pas naar school
gaan op 1 september 2019.
Vervolgens krijgt u begin maart een e-mail of

STAGES
Natuur
De Kinderboerderij van Jette
Begin januari organiseert de Kinderboerderij
een stage voor kinderen van 4 tot 6 jaar (16
beschikbare plaatsen). De verzorging van de
dieren en de ontdekking van het boerderijleven vormen er de rode draad. Inschrijven
voor deze stages kan via de website van de
Kinderboerderij.

Van 12 tot 16 februari 2018
Van 9 tot 16u (opvang ’s morgens vanaf 8u en
’s avonds tot 17.30u: prijs inbegrepen in prijs
van stage – opvang na 17.30u: 5 ¤)
Info en inschrijvingen: www.kinderboerderijjette.be
Prijs: 90 ¤ + 7 ¤ lidgeld (1 maal per jaar en per
gezin)
Meer info:
De Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172
www.kinderboerderijjette.be

een brief met alle informatie over de inschrijving, waarop u uw kind effectief kan inschrijven.

Indien u tot een voorrangsgroep behoort, beantwoord dan ook de vragen over de voorrang en verzamel hiertoe de nodige
documenten.
Op de website www.inschrijveninbrussel.be
vindt u meer info over hoe u precies moet inschrijven. Hoe moet ik een meerling aanmelden, hoe geef ik mijn schoolkeuze door, hoe
gebeurt de rangordening van de aangemelde
leerlingen,...? Op al deze vragen vindt u een
antwoord op deze site.

Hulp nodig?
Online-aanmelding
Bij de aanmelding dient u een aantal gegevens over uzelf (contactgegevens, eventueel
werkadres) en uw kind in te vullen (naam, geboortedatum, rijksregisternummer, domicilieadres, leerjaar). Daarnaast zal u ook gevraagd
worden de scholen van uw keuze op te lijsten.

Diverse Brusselse organisaties kunnen ouders helpen bij het aanmelden van hun kind.
Voor de gemeente Jette kan u hiervoor terecht bij Ellen Verbanck van Intervalle Jette,
de cel die deel uitmaakt van de gemeentelijke
dienst Stadspreventie (A. Vandenschrieckstraat 77 – 02.423.11.59).

Stages krokusvakantie
Nog op zoek naar een stage voor uw zoontje of dochtertje tijdens de
krokusvakantie? Jette telt alvast enkele organisaties die uw oogap
pels zeker een actieve en/of creatieve vakantietijd kunnen bezorgen.
Artistiek
Labolobo
De ploeg artiesten en animatoren van de Jetse
ontspanningsruimte Labolobo verwelkomt kinderen van 5 tot 12 jaar voor een ludieke en
poëtische verkenningsweek rond het thema
van de spanning, dat alles met een meertalige
(Nl, Fr, Eng, Sp) en stimulerende omkadering.
Ontwerpen van bewegende voorwerpen, lichaamsexpressie en hedendaagse dans, stop
motion-initiatie voor de grotere kinderen.

Van 12 tot 16 februari 2018
Van 8.30u tot 16u, opvang tot 18u (3 ¤ per
dag en per kind)
Info en inschrijvingen: info@labolobo.eu (met
vermelding van naam + leeftijd kind + contactpersoon + telefoonnr. + eventuele opvang)
Prijs: 150 ¤ (1ste kind)/135 ¤ (2de kind)/120 ¤
(3de kind)
Betaling per overschrijving voor 22/01 op rekeningnr. BE93 3631 3329 0467 (naam + krokusstage)

Creatief
GC Essegem
Speelweek ‘Max en de toverstenen’
Door Phanta Rei
Max is een rotsmuis. Hij woont op een rotseiland midden in de zee. Op een dag vindt Max
een prachtige fonkelende steen die licht en
warmte geeft. De steen verandert het leven
van de rotsmuizen op het eiland. Wat verandert er allemaal? Dat kom je te weten in deze
speelweek!
Naar een verhaal van Marcus Pfister.

Van 12 tot 16 februari 2018, van 9u tot 16u,
opvang van 8u tot 17u
Voor kleuters van 3 tot 6 jaar
De inschrijvingen voor deze speelweek
starten op 10 januari 2018 om 13u.
Prijs: 70 ¤ | 60 ¤ (voor 2de kind | 14 euro
(Paspartoe kansentarief)
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2 > 14 januari 2018: Vredeseilanden
Voor een duurzame voedselproductie
Op 12, 13 en 14 januari trekt Vredes
eilanden opnieuw de straat op om
onder meer de wereldberoemde
‘mannetjes’ van de organisatie te
verkopen. Wie de campagne
steunt, zorgt mee voor betaalbaar,
kwaliteitsvol voedsel voor ieder
een, nu en in de toekomst.

G

ezond voedsel, geproduceerd met respect voor het milieu, waar boeren een
degelijk inkomen aan verdienen... Dat
is geen luxe, maar een noodzaak willen we
een groeiende wereldbevolking voeden, zonder onze planeet uit te wringen. Daarom ondersteunt
Vredeseilanden
wereldwijd
boerenfamilies en hun organisaties zodat ze

zich uit de armoede werken en tegelijk de toekomst van ons voedsel veilig stellen.

Ook Jette doet mee
Tijdens het weekend van 12, 13 en 14 januari zullen de vrijwilligers van Vredeseilan-

den weer trouw op post zijn om het publiek te
sensibiliseren en fondsen in te zamelen. U zal
ze als naar gewoonte aantreffen aan de uitgang van grootwarenhuizen, op de markten
en aan de uitgang van de kerk, waar ze naast
de bekende mannetjes (5 ¤ per set) ook katoenen armbandjes (5 ¤), zakken en keukenhanddoeken (10 ¤) zullen verkopen. Wie zin
heeft om de vrijwilligers van Vredeseilanden
een handje toe te steken, kan contact opnemen met de verantwoordelijke voor Jette.
Met zijn allen maken we van de campagne
2018 een eclatant succes!
Verantwoordelijke Vredeseilanden voor Jette:
Catherine Lepièce
catherinelepiece@gmail.com
0473.43.26.24

17 maart 2018

31ste Nacht van de Jetse Sporters
Na 6 jaar knoopt Jette opnieuw
aan met een traditie die gedurende
enkele jaren noodgedwongen on
hold werd gezet: de Nacht van de
Jetse Sporters. En voor de gele
genheid werden twee kleppers
van formaat aangezocht om de af
fiche te vullen: Sttellla en Lio.

D

groep rond zanger/frontman/enfant terrible
Jean-Luc Fonck. Met hits als ‘Torremolinos’
vormen ze het ideale voorprogramma voor
Lio, de hoofdact van de avond. Deze BelgischPortugese zangeres verkocht begin jaren ’80
miljoenen platen en staat met megahits als
‘Banana Split’ en ‘Amoureux Solitaires’ in het
collectieve geheugen gegrift.
Op de Nacht van de Jetse Sporters geniet
je niet alleen van een bruisende sfeer, maar
maak je ook kans op een van de mooie tombolaprijzen.

ste

e 30 editie van de Nacht van de
Jetse Sporters dateert van maart
2012. Enkele maanden later werd de
Omnisportzaal – de locatie waar dit evenement om de twee jaar een onderkomen vond
– volledig verwoest door een brand. Op dezelfde plaats werd eind 2016 een gloednieuw
complex ingehuldigd, het Omnisportcentrum,
zodat op 17 maart 2018 de draad van het
Jetse Sportbal opnieuw kan opgenomen worden.
De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar de deelnemende sportverenigingen.

Grote namen
Voor de muzikale omkadering hebben de
organisatoren voor deze editie een beroep
gedaan op twee klinkende namen die vooral
in de jaren ’80 de successen aan elkaar
regen: Sttellla en Lio. Sttellla is een Brusselse

31ste Nacht van de Jetse Sporters
Met Lio en Sttellla
Zaterdag 17 maart 2018 om 20u
Omnisportcentrum – Grote zaal
Graafschap Jettelaan
Toegang: 20 euro (kaarten enkel te verkrijgen bij de deelnemende sportclubs,
vanaf begin februari)

Leefmilieu

Word een kei
in het composteren
Om de Brusselaars aan te sporen
om te composteren richtte Leefmi
lieu Brussel in 1998 een netwerk
van MeesterComposteerders op.
Dit netwerk telt vandaag meer dan
400 leden die hun passie en kennis
inzake composteren op vrijwillige
basis delen.

O

m het netwerk van Meester-Composteerders uit te breiden, wordt van 1
maart tot 31 mei 2018 een vorming georganiseerd. Begin juni start dan een periode
van praktische oefeningen. Inschrijven kan online voor 31 januari 2018 via www.wormsasbl.org.

Theorie en praktijk
De vorming ‘Meester-Composteerder’ bestaat uit 12 sessies van ongeveer 3 uur en
omvat alle aspecten en technieken die verband houden met composteren: composteren
in de tuin, op een appartement (wormcomposteren), collectief composteren, theoretische weetjes, praktische oefeningen, bezoek
aan een composteringssite, een wijkcompost,
het gewestelijk composteercentrum van Net
Brussel, enz.
Op het einde van de vorming geven de kandidaten een verslag van hun individuele praktijkervaring. De theoretische sessie vinden
telkens plaats op donderdagavond, de praktische op zaterdagmorgen.

Kent u de
Jetse ecoambassadeurs?

De Heymboschsite is geklasseerd als een
gebied van hoge biologische waarde en
werd in 2015 vernieuwd om haar waarde
en biodiversiteit te bewaren..
Vorig jaar kon u het hele jaar door deze
unieke site bezoeken of deelnemen aan
ouder/kinderworkshops rond de natuur. De
activiteit van januari bestaat uit de bereiding van een moedertinctuur die de immuniteit stimuleert (altijd handig in de winter)
en een detox kruidenthee (altijd handig na
de feesten). Voor de workshop staat een
kleine oogstwandeling op het programma.
Na afloop keert elke deelnemer huiswaarts
met zijn eigen flesje moedertinctuur en
zijn mix van kruidenthee. Vergeet niet twee
kleine bokalen mee te brengen.
Workshop ‘moedertinctuur’
Zondag 28 januari 2018, van 13.30u tot
16.30u (einde voorzien om 17u)
Wouterspaviljoen (A. Woutersstraat 12)
Gratis, inschrijven via
ibongaerts@jette.irisnet.be - 02.422.31.12

Jette Met Winterfeest

I

n functie van zijn interesse en beschikbaarheid engageert elke eco-ambassadeur zich vrijwillig voor tal van
activiteiten van het netwerk: deelnemen aan
workshops, sensibiliseren, informatie verspreiden rond milieu en netheid,...

Zoals gewoonlijk bij het begin van een
nieuw jaar komen de eco-ambassadeurs
samen om het programma van de acties en
de thema’s van de infosessies voor 2018 vast
te leggen. Wie geïnteresseerd is en zin heeft
om de eco-ambassadeur te vervoegen, is welkom op deze vergadering die plaatsvindt op
22 januari. Inschrijven is niet verplicht, maar
om logistieke redenen wel wenselijk.

Activiteit Heymboschsite
Wandeling en workshop

17 januari 2018

Jette kent sinds 2019 een netwerk
van ecoambassadeurs. Dit net
werk bestaat uit Jettenaren en is
opgebouwd rond 4 pijlers: duur
zame consumptie, natuur, minder
verspilling en de strijd tegen de kli
maatverandering.

Vergadering
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Vergadering eco-ambassadeurs
Maandag 22 januari 2018 om 19u
Theodor 108
Léon Theodorstraat 108 (1ste verdieping)

Meer info:
Ilse Desmet 02.423.13.62
idesmet@jette.irisnet.be of
Coralie Meeus 02.422.31.03
cmeeus@jette.irisnet.be

Producten recht van bij de boer, dat is waar
de duurzame markt Jette Met voor staat, en
dat geldt dus ook voor de groenten die je er
kan krijgen. En laat dat precies de ingrediënten zijn voor een hartverwarmende soep die
in deze wintertijd extra kan smaken.
De gemeente Jette en FERM, het platform
waarvan de producenten op Jette Met deel
van uitmaken, hebben de handen in elkaar
geslagen voor de organisatie van een heus
winterfeest. Kom op woensdag 17 januari
naar Jette Met met een soepkom en schuif
van 15u tot 17u je voeten onder tafel voor
een gratis kom heerlijke winterse soep, geserveerd met een stukje brood. Een lange
gastentafel vol Jette Met-bezoekers die zich
gezellig warmen aan een lekker soepje in
het decor van het Mercierplein, dat belooft
een breugheliaanse namiddag te worden…
Jette Met Winterfeest
17 januari 2018, van 15u tot 17u
Kardinaal Mercierplein
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Kardinaal Mercierplein
Na place to be nu ook hotspot
Met het uitrollen van steeds meer
hotspots in het hele gewest wor
den de plannen om van Brussel
een ‘smart city’ te maken almaar
concreter. Dankzij wifi.brussels
kan u sinds kort ook gratis surfen
op het hele Kardinaal Mercierplein,
inclusief de twee bibliotheken.

Gratis surfen
Maar hoe kan u nu van het wifi.brusselsnetwerk gebruik maken? Heel simpel: u kiest
‘wifi.brussels’ uit de lijst van beschikbare wifinetwerken op uw smartphone, tablet of laptop en maakt vervolgens gratis een account
aan met een gebruikersnaam en wachtwoord
naar keuze. Indien u voor de optie ‘registreer
uw toestel’ kiest, dan wordt u automatisch
verbonden met wifi.brussels telkens u in de
buurt bent van een hotspot. Zo hoeft u zich
niet steeds opnieuw in te loggen.

W

ifi.brussels is het officiële en gratis
wifi-netwerk van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Dit netwerk
zorgt ervoor dat Brusselaars en bezoekers op
meer dan 190 plaatsen verspreid over het
hele gewest kunnen gebruik maken van gratis
wifi-hotspots. Een volledige kaart met alle beschikbare hotspots kan u raadplegen op
www.wifi.brussels. Ook de komende maanden
wordt het netwerk verder uitgebreid.

Drie nieuwe hotspots in Jette
Het netwerk wifi.brussels is beschikbaar op

tal van publieke plaatsen in het Brussels Gewest en in alle (pre)metrostations. In Jette
was er al wifi in het metrostation Belgica en
het Actiris-agentschap in de Léon Theodorstraat, en sinds enige tijd is het netwerk uitgebreid met drie nieuwe hotspots: het
Kardinaal Mercierplein en de Nederlandstalige en Franstalige bibliotheken.

Meer info:
www.wifi.brussels
www.smartcity.brussels

Lofbetuigingen alom voor geslaagd
kerstmarktweekend
De Kerstman houdt al enkele jaren
het derde weekend van december
vrij om zijn opwachting te maken op
de Kerstmarkt van Jette. En dat
weten de Jettaren te appreciëren,
zeker als dat gepaard gaat met sfeer,
hapjes, drankjes, animatie en al dan
niet ambachtelijke geschenken.

E

erder op de week had koning winter
zich al laten voelen, al was de sneeuw
tijdens het weekend van de Jetse
Kerstmarkt ondertussen wel overgegaan in
regen, vooral dan op zaterdag. Maar dat kon
de pret en de sfeer zeker niet bederven. Na
een geslaagde openingsavond bracht de
markt zaterdag heel wat volk in beweging dat

met een knallend vuurwerk een waardige
apotheose van deze eerste volwaardige kerstmarktdag kreeg. Ook de ambachtenmarkt kon
rekenen op een ruime belangstelling zodat
menige exposant een aardig centje overhield
aan de gulle buien van geschenkenjagers.
Op zondag bleven de hemelsluizen dicht en
kon zelfs de zon af en toe haar licht laten
schijnen op het evenement, wat resulteerde
in een aangename namiddag/vooravond die
zo mogelijk nog meer volk op de been bracht
dan de dagen voordien. Grote publiekstrekker
tussen 15u en 16u was het kinderkoor van de
Franstalige muziekacademie waarvoor dicht
drommen toeschouwers samenstroomden op
het plein. En de prachtig versierde Sint-Pieterskerk deed als naar gewoonte ook zijn duit
in het zakje qua kerstsfeer…

Economisch leven
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't Alternatives
Een restaurant als geen ander
Een (h)eerlijke, familiale keuken aanbieden die werkt met seizoensgebonden producten en
die zowel vleeseters, vegetariërs als veganisten kan bekoren, dat is kort samengevat het
opzet van restaurant ’t Alternatives, de jongste aanwinst binnen het Jetse horeca-aanbod.

D

e Jetselaan nummer 284 is sinds vijf
maanden de vast werkplek van Ives
Pernet, een Ganshorenaar die al sinds
jaar en dag in de horeca actief is en uitgerekend de door werken geteisterde Spiegelwijk
koos als uitvalsbasis voor zijn biorestaurant ’t Alternatives. “Ik heb
de impact van de werken misschien een beetje onderschat”,
geeft de innemende zaakvoerder
eerlijk toe. “Maar biologische en
vegetarische eetgelegenheden
zijn in dit deel van Brussel dun bezaaid, dus leek het mij een goed
idee om in deze buurt een locatie
te zoeken. Nu is het alleen een
kwestie van geduld voor de werken definitief achter de rug zullen
zijn.”

ling dat de klant zelf zijn maaltijd à la carte
samenstelt vertrekkende van deze basis”,
probeert Ives Pernet ons duidelijk te maken.
“Zo kunnen vleeseters bijvoorbeeld gaan
voor een stoemp, aangevuld met een stukje

A la carte vs. menu’s

Alternatief
Over de naam van het restaurant
is trouwens ook goed nagedacht.
Die klinkt met de Nederlandstalige
apostrof t en de Franse uitgang ives – met een knipoog naar de
voornaam van de oprichter – niet
alleen tweetalig, ook het concept
van het restaurant zit erin vervat.
“Mijn ambitie was een restaurant
uit de grond stampen dat de natuur
zo weinig mogelijk belast en energievriendelijk en -zuinig is. Daarnaast wilde ik op de menukaart niet
alleen vleesgerechten, maar ook
vegetarische en vegan varianten
zetten. En als je deze dubbele ‘alternatieve’ filosofie op een ludieke manier in de
naam van je zaak kan verwerken, is dat mooi
meegenomen”, concludeert Ives Pernet.

Puntensysteem
Maar laten we die menukaart van ’t Alternatives eens onder de loep nemen. Daar leren
we al snel uit af dat soepen, salades en
stoempen de basis vormen. “Het is de bedoe-

een aantal punten toebedeeld dat bij de punten van de stoemp of het slaatje wordt opgeteld om zo tot een totaalbedrag te komen. “In
het begin hadden klanten wat moeite met dit
systeem, maar als je de mensen bij de hand
neemt en wat extra uitleg geeft,
zijn ze er vlug mee weg”, weet de
chef te vertellen.

spek en/of een worst, terwijl vegetariërs of
veganisten hun basisschotel kunnen aanvullen met supplementen die dan weer bij hun
specifieke voedingspatroon passen.” Omdat
de combinatiemogelijkheden eindeloos zijn
en om niet telkens op elke samenstelling een
prijs te moeten plakken, werkt ’t Alternatives
met een puntensysteem. Zo staat een punt
gelijk met 75 eurocent. Elk supplement krijgt

Naast de vegan basisschotels
aangevuld met extra’s, al dan niet
op basis van vlees of andere dierlijke producten, heeft ’t Alternatives ook kant-en-klare menu’s op
de kaart staan. En dan zijn er nog
de suggesties ‘volgens het humeur
van de chef en met een knipoog
naar grootmoeders keuken’, zoals
Ives Pernet het zelf omschrijft.
“Dat kan gaan van choucroute met
tofoe voor vegetariërs tot een
stoofpotje van rund met pompoen
en knolselder voor de vleesliefhebbers. Maar ook een eenvoudige lasagne bolognese moet
kunnen, want je moet ook niet altijd te speciaal willen doen”, klinkt
het. “Ook de desserten maak ik
zelf en af en toe waag ik me zelfs
aan een vegan dessert”, geeft de
chef nog vlug even mee.
Tot slot misschien nog even
meegeven dat je de keuken van ’t
Alternatives ter plaatse in een ongedwongen sfeer kan nuttigen of
de schotels kan afhalen om thuis
van te genieten. Ook thuis laten brengen via
Uber of Deliveroo is een optie, al geldt dit
enkel voor de menu’s. Bon appétit!

Open van di > za, van 11.30u tot 14.30u en
van 16.30u tot 21.30u, op zo van 8.30u tot
14.30 en op ma van 11.30u tot 14.30u
Jetselaan 284
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Ploef Plus On est de Fous
Zet 2018 gezellig en feestelijk in!
PikniK

PikniK

PikniK

Gezelschapsspelen
+ JetteSEL

‘Verhalen voor groot en klein’

Gezelschapsspelen
+ toernooi wiezen

Zondag 14 januari, van 14u tot 19u
Kom wat lezen, een praatje slaan, een spel
spelen,… Ontdek bijvoorbeeld het nieuwe gezelschapsspel ‘Time’s Up Family’. Ploef! beschikt
over
een
mooie
collectie
gezelschapsspelen, maar je mag gerust je
eigen gezelschapsspel meebrengen!
Zitdag JetteSEL: Maak kennis met de Jetse
ruilgemeenschap, kom zelf iets aanbieden of
ontdek bestaande gratis diensten.
Naast de gewone zitdag zet JetteSEL het jaar
in met een super party met wafels, pannenkoeken, uitwisseling van cadeaus, gratis boeken, kennismaking met de JetteSEL-leden via
speeddating,…

Zondag 21 januari, van 14u tot 18u
Happiness begins with a smile!
Laat je meevoeren naar een droomwereld
door de stem van Sandrine Bourgeois.
‘Vorige lente dacht ik dat mijn broers aan gezinsuitbreiding toe waren, dus ben ik verhalen
beginnen schrijven voor de kleintjes die er
zaten aan te komen. Ik wilde hen de poëtische
levensvisie, de waarden en de open geest
meegeven die we zelf van onze ouders meekregen. Ondertussen zijn we zoveel maanden
later en er zijn nog geen baby’s te bespeuren… Maar mijn verhalen zijn er wel, net als
de goesting om ze te delen met andere kinderen. Ik nodig u uit om ze samen te komen
ontdekken…’

Een PikniK die draait rond de gezelschapsspelen uit de collectie van Ploef!, maar waar ook
plaats is voor je eigen spelen die je wil delen
met anderen…
Dit keer staan de kaartspelen centraal. Ontdek de spelregels van tarot, poker, rami
bridge, belote, manillen, enz.
En als kers op de taart is er het toernooi wiezen! Inschrijven kan via ploefplus@gmail.com
met de mededeling ‘Wiezen’. Het wordt ongetwijfeld een leuke en spannende namiddag!

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

Le Rayon Vert
Goede voornemens en jaaroverzicht 2017
Lezingencyclus

‘Voeding en gezondheid’
Nog 4 avonden te gaan
In het kader van de lezingencyclus ‘Voeding
en gezondheid’ van Le Rayon Vert, geeft
Karin Schepens, naturopate, voedingsconsulente en voorzitter van het Netwerk van Brusselse Actoren voor Duurzame Voeding, je
enkele tips om gezonder en langer te leven
dankzij voedingsmiddelen die zo weinig mogelijk verwerkt zijn en zowel het lichaam als
het voedingsmiddel zelf respecteren.
Van januari tot maart staan 4 avonden geprogrammeerd:
• Dinsdag 23 januari, van 19u tot 21u
Geraffineerde suiker, vijand nummer 1!
Ontdek de 6 gevaren van witte suiker, die niet
zo onschuldig is als het lijkt… En hoe vermijden we Advanced Glycation End Products die

oxidering en ontsteking in de hand werken en
het verouderingsproces versnellen of chronische ziektes zoals diabetes type 2 met zich
brengen.
• 6/2 :
Antioxidanten, de verdedigers van onze gezondheid
• 20/2 :
Welke vetzuren zijn levensnoodzakelijk en
welke moeten we vermijden?
• 6/3 :
De 5 uitscheidingsorganen: waarom de
goede werking ervan essentieel is voor
onze gezondheid
Prijs : 12 ¤
Inschrijven verplicht:
Karin Schepens
0476.30.30.81
reset@icone.be

Voorstelling (Fr)

Café Kruismans
Donderdag 1 februari om 20.30u
Het café van Bert Kruismans is een surrealistische, typisch Belgische plaats die slechts
een keer per jaar open gaat en waar bericht
wordt over actuele gebeurtenissen die je tranen van het lachen – of tranen tout court –
zullen bezorgen. In ware revuestijl geeft hij
zijn kijk op het afgelopen jaar waarbij hij
zowel aandacht heeft voor het politieke en
het sociale nieuws als voor de fait divers.
Prijs: 12 ¤/10 ¤

Le Rayon Vert
G. Van Huynegemstraat, 32
Info en reserveringen :
02.420.21.26 - www.lerayonvert.be
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De Jetse Revue 2018
Nadat het Spiegelplein en het Kar
dinaal Mercierplein al het onder
werp uitmaakten van de Jetse
Revue, wil de 3de editie de Magrit
tewijk in de spotlights zetten.

Zin om deel te nemen? Stuur dan uw
naam, de datum van een activiteit naar
keuze en het aantal deelnemers naar
lauravossenccj@gmail.com of sms deze info
naar 0477.17.28.12. De Jetse Revue, dat wordt
lachen, en zoveel meer!

E

en wijk met valleien en heuvelruggen,
huizen en flatgebouwen, een heilige
grot en een boulodroom… Een intergenerationele plaats met een hoog multicultureel gehalte met een gedreven en soms
opstandige bevolking. De Magrittewijk steekt
vol verhalen, van de Leopold I-straat tot de de
Smet de Naeyerlaan, van de Woestelaan tot
de grens met Laken. En net om al die verhalen is het de Jetse Revue te doen! Daarom nodigen de organisatoren (ex-)bewoners,
habitués of fans van de wijk uit op 4 ontmoetingen. Deze 4 didactische activiteiten be-

Ontmoetingen
Jetse Revue 2018

staan telkens uit twee luiken. Het eerste luik
bestaat uit een wandeling waarbij een of
ander bijzonder aspect van de wijk wordt belicht. In het tweede luik luisteren we naar de
levensverhalen uit het verleden, het heden en
de toekomst.

Museum in het Muzeum
Originele artistieke samenwerking
Atelier 34zero Muzeum en gemeentelijke
basisschool Van Asbroeck

T

ien weken lang kwamen de twee klassen van het derde leerjaar van de
school Van Asbroeck één keer per
week op bezoek in het Atelier 34zero Muzeum. Elke week ontdekten ze een nieuwe
kunstenaar uit hun kunstcollectie. Het kunstwerk en de kunstenaar werden eerst uitvoerig
besproken en bekeken. Daarna eigenden de
leerlingen zich het kunstwerk toe in een crea-

tieve workshop, door de werken te herinterpreteren, te herwerken en te herbedenken. Zo
ontstond er een nieuwe collectie, een museum
in het Muzeum, een tentoonstelling in een tentoonstelling. De leerlingen ontdekten onder
meer het werk van de kunstenaars Erwan Ballan, Pascal Bernier, Jean-Pierre Bredo, Jeanine Cohen, Maren Dubnick, Jaques Lizène,
Anu Tuominen en Beat Zoderer.

• 6/01 : wandeling ‘Sporen uit het verleden’
• 13/01: wandeling ‘Plaatsnamen in de wijk’
• 20/01: wandeling ‘De tuinen van de Grot’
• 27/01: wandeling ‘Industrieel leven’
Van 10u tot 13.30u
GC Essegem
(Leopold I-straat 329)

Seniorengymnastiek
in Centre Viva!
Zin in wat beweging en gezelschap van
leeftijdsgenoten? Gym Sana en het Centrum Viva! Organiseren elke maandag van
14 tot 15 uur cursussen gymnastiek voor
senioren. De ideale gelegenheid om
nieuwe mensen te leren kennen en het
nieuwe Jetse seniorencentrum te ontdekken. Spring gerust eens binnen om kennis
te maken!
Info en inschrijvingen:
centreviva@vivajette.be – 02.201.89.41

Seniorengymnastiek Centrum Viva!
Elke maandag, van 14u tot 15u
Léon Theodorstraat 197
Prijs: 3 ¤/deelname
Mogelijkheid tot terugbetaling door de
mutualiteit na 10 deelnames
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JA!woord aan de
Jetse Academie
Poëzieweek in de bib
Een belangrijk moment in het
leven is voor velen het JA!woord.
Elke week opnieuw kijken meer
dan 170 kinderen, jongeren en vol
wassen ernaar uit om één of twee
uurtjes ‘Woord’ te volgen aan de
Jetse Academie. Ze spelen er to
neel, leren spreken voor groepen,
leren hun stem goed gebruiken,...

T

ijdens de poëzieweek einde januari
brengen de leerlingen Woord hartverwarmende poëzie in de frisse buitenlucht van het Koning Boudewijnpark én in De
Zeyp te Ganshoren. Daarom laten we hen
graag zelf eens aan het woord. We spraken
met de woordklassen van school Poelbos. U
hoort hier hun enthousiaste kinderstemmen...

Wat doe je tijdens de lessen woord?
Loïc: We spelen veel spelletjes. Zo leren we
beter articuleren, met onze buik ademen, we
leren hoe je moet bewegen als je praat,… We
spelen ook veel toneel.
Milo: We leren hoe je voor een publiek moet
praten.

Waarom ga je graag naar woord?
Lou, Nora, Elisabeth en Arthur: Omdat ik me
er helemaal kan uitleven. Ik kan er even in de
huid van iemand anders kruipen.
Marilyn: Je kan je laten gaan in je fantasieën.
Willa en Ernest: Wij houden van drama.
Juline: Het is wel een beetje een les, maar we
leren alles al spelend. Je mag hier gek doen.
Milo: Het is hier supercool, daarom doe ik het
al drie jaar!

Wat is de leukste rol in toneel die je
al gespeeld hebt?
Nora: Een appel. Je denkt nu: een appel, een
beetje saai… Maar ik was een levende appel.
Ik speelde dat samen met mijn vrienden. Ik
was de appel die wilde dat de andere appels
stopten met ruziën. We speelden dat voor een
hele grote zaal in het kader van het Magritteproject ‘Dit is geen opera’.
Arthur: Ik speelde mijn nichtje die van de glijbaan ging, maar ze had niet gezien dat beneden aan de glijbaan een drol lag. Ze vloog er
met haar twee voetjes in.
Lena: Ik speelde de drol.
Morgane: Ik speelde ooit een muis die een koningin wilde zijn.
Lou: Ik was een konijn met een vier-sterrenrestaurant.
Floris: Een houthakker die bomen omhakte.
Anderen: Wij waren de boze bomen.

Donderdag 25 januari 2018 is het weer Gedichtendag, sinds enkele jaren de aftrap
van de Poëzieweek. De Poëzieweek loopt
tot en met woensdag 31 januari. Tijdens die
week hoor, zie en proef je overal in Vlaanderen en Nederland gedichten.
Het thema dit jaar is ‘theater’ en dichterregisseur Peter Verhelst schrijft de Gedichtendagbundel.
Ook de bibliotheek van Jette zet tijdens die
week poëzie in de kijker. Je kan er niet alleen snuisteren tussen een selectie recente en uitgelichte dichtbundels, je krijgt
er bovenop ook enkele postkaarten met
gedichten cadeau om mee naar huis te
nemen.

Informatieve boeken bib
herplaatst op thema

Poncho en Paraplu
Poëzie Parcours
Door de klassen Woord van de Heilig-Hartschool en de Academie (Wilgstraat)
Donderdag 25 januari om 17u
Koning Boudewijnpark (start aan het
speelbosje achter Heilig-Hartschool)

Poëzieoptreden in De Zeyp
Door de klassen Woord van Sint-Pieters en
De Zeyp
Maandag 29 januari om 17u
GC De Zeyp
Van Overbekelaan 164
1081 Ganshoren
In het kader
van de poëzieweek

Voor de plaatsing van de informatieve boeken in de volwassenenafdeling hanteert de
Nederlandstalige bibliotheek sinds kort
een ander systeem, waarbij de cijfercodes
van vroeger vervangen werden door duidelijke thematische icoontjes.
De informatieve boeken voor volwassenen
staan nu geplaatst op ZIZO, wat staat
voor Zonder Inspanning ZOeken.
ZIZO is gebaseerd op het dagelijks taalgebruik en komt tegemoet aan het snuffelend zoekgedrag van bibliotheekbezoekers.
Door een combinatie van gekleurde pictogrammen voor de thema-aanduiding en
duidelijke trefwoorden voor het onderwerp
op het etiket, vind je makkelijker de weg in
deze bibliotheekcollectie.
Ook in de catalogus wordt de plaats van de
informatieve titels aangegeven met kleurige pictogrammen. Deze pictogrammen
vind je terug op de rug van de boeken.
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Klassiek in de Abdij 2018
gaat spectaculair van start
Van Mozarts bekendste serenade tot Bach op de accordeon
7 januari 2018

Prima la Musica

- een prominente plaats in het internationale
muziekleven. De gereputeerde gastdirigent
Dirk Brossé werkt bovendien al jaren met hen
samen.
Concert Prima la Musica
Zondag 7 januari 2018 om 15u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

4 februari 2018

Philippe Thuriot
Met Eine kleine Nachtmusik, de bekendste serenade voor strijkinstrumenten van Mozart,
en de strijkersserenade van Tsjaikovski, zal
het nieuwjaarsconcert een waar muzikaal
feest worden. De uitvoering is in handen van
Prima la Musica. Dit ensemble veroverde
onder leiding van zijn artistiek leider Dirk Vermeulen in de afgelopen vijftien jaar - met
honderden concerten en twintig CD-opnames

Het concert van Philippe Thuriot wordt ongetwijfeld één van de blikvangers van het seizoen. Omdat er een bijzonder werk gespeeld
wordt én omdat er een bijzonder man achter
de knoppen zit. De magistrale Goldbergvariaties van Bach worden hier namelijk uitgevoerd door Philippe Thuriot op accordeon.
Een gracieuze aria is nu eens dansbaar, dan
weer weemoedig, plechtig of speels... De on-

© Tom Abeloos

gewone vertolking op accordeon maakt het
werk extra intiem en indringend.
Concert Philippe Thuriot
Zondag 4 februari 2018 om 11u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Met receptie en kinderopvang
Info en tickets:
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65

21 januari 2018

Concert bariton Ivan Thirion

O

p zondag 21 januari kan u in de Abdij
van Dielegem Ivan Thirion aan het
werk zien. Deze beroemde Belgische
bariton wordt vergezeld door de sopraan Julietta Kocharova en pianist Artur Burmistrov.
Ivan Thirion is een van de meest getalenteerde en veelbelovende zangers van de jongere generatie. Ondanks zijn jonge leeftijd
heeft hij al als solist gezongen in verschillende wereldbekende opera’s.
De talentrijke muzikanten zullen zowel solo
als duo beroemde klassieke opera’s brengen
van Mozart, Wagner, Tchaikovsky, RimskyKorsakov,…
Meer info: www.triomphedelart.org

Operaconcert
Ivan Thirion, Julietta Kocharova en Artur
Burmistrov
21 januari 2018 om 17u
Abdij van Dielegem
J. Tiebackxstraat 14
15 ¤ (voorverkoop), 20 ¤ (aan het onthaal), 10 ¤ (studenten),
gratis voor kinderen -8 jaar
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GC Essegem Jette

Programma

Concert

Theater

Nieuwjaarsfeest

Liedjes uit de Groote Oorlog –
Keep the Home Fires Burning

Uit de Veren:
Wawara (Julie de Clercq)

Hallo 2018

Vrijdag 19 januari om 20u

Zaterdag 4 februari om 10.30u

Evi Roelen (zang) en Pierre Anckaert (gitaar)
halen pareltjes uit de Groote Oorlog van onder
het stof. De originele liedjes die van de huiskamers tot in de loopgraven weerklonken, bezorgen je vandaag nog steeds kippenvel, omdat Evi
en Pierre ze tot de essentie herleiden in samenwerking met gastmuzikant Emile Verstraeten
(viool). En die essentie is soms breekbaar, dan
weer ritmisch. De pareltjes van Keep the
Home Fires Burning zitten vol liefde, nostalgie
en hoop.
Prijs: 10 euro | 2 euro Paspartoe-kansentarief

Lezing

Burn-out: van ziekte naar
epidemie
Donderdag 18 januari om 20u
Het gevoel dat alles ‘op’ is, het gevoel dat
alles te snel gaat, het gevoel dat je batterijen
leeg zijn. Waarom krijgen mensen dit gevoel?
Is het hun eigen schuld? Ligt het in de aard
van de mens? Avond met informatie en tips
om burn-outs te vermijden.
Prijs: 5 euro | gratis voor KWB-leden

Voor kinderen vanaf 4 jaar
Ana landt op de planeet Wawara. Op de planeet wonen vreemde maar lieve wezens.
Maar Ana verstoort de wereld van de Wawaras. Kan ze samen met hen een nieuwe wereld
creëren?
Wawara is een poëtische dansvoorstelling
met live muziek.
Prijs: 6 euro volwassenen | 4 euro kinderen |
2 euro Paspartoe-kansentarief

Docu & degustatie

Fermenteren
(met Fermenthings)

Zondag 28 januari,
van 10.30u tot 14u

We vieren 2018 met een feest vol muziek en
kleur.
Programma
10.30u: start feest met muziek van Filharmonix
10.30u > 14u: workshop Inside Out (2,5 tot 5
jaar + ouders) & ART LAB voor kinderen en
ouders & kinderanimatie
12u: speech
14u: einde

Workshop
Inside Out
Een interactieve workshop voor kinderen van
2,5 tot 5 jaar en hun ouders. We kijken naar
kleuren, tekenen met handen en voeten cirkels
in de lucht, nemen grote stappen over kussens,
kruipen op onze buik en verkleden ons.

Woensdag 7 februari om 20u

ART LAB

Wat is fermenteren? Leer samen met Fermenthings alles over fermenteren. We kijken naar
de film ‘The Art Of Fermentation’ van Sandor
Katz. Hierna proeven we gefermenteerde producten van de nieuwe Jetse winkel Fermenthings: cider, Kombucha, Miso, Kefir, Kimchi,…
Prijs: 5 euro | 2 euro Paspartoe-kansentarief

Kinderen en ouders experimenteren samen in
ART LAB. We doen 6 verschillende proeven.
We ontdekken wasco en ecoline. We maken
een print met een patroon van marmer. En we
drukken stempelkaartjes met foam. Neem je
vuile schort mee.

Gemeenschapcentrum
Essegem
Leopold I-straat 329
tel.: 02.427.80.39 essegem@vgc.be
Meer info:
www.essegem.be
Facebook: GC Essegem

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

akro
Thuis in onze groene gemeente
In enkele woorden
Akro, geboren Thomas Duprel, verdiende zijn
sporen als rapper bij Starflam. Sinds zijn debuut in de jaren ’90 realiseerde dit muzikaal
talent een mooie discografie. Deze zomer lanceerde hij ‘Tarmac’, het radio/tv/internetstation rond hiphop en stadscultuur. Met deze
nieuwe ‘playground’ wil Akro de positieve
energie van hiphop verspreiden en de nieuwe
generatie aanspreken.

vraag en aantwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
Ik woon reeds mijn hele leven in Jette, hoewel
ik in Namen geboren ben. Soms woonde ik op
het platteland, maar mijn hele school- en sociale
leven speelde zich af in Jette.
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
Dit moet ongetwijfeld de lagere school zijn,
zowel school St Michel als ‘school 5’ (huidige
school Jacques Brel). De kermis, de eerste contacten met de meisjes, onze ‘bende‘,... Ik heb
alleen maar prettige herinneringen aan deze
tijd van hoelahoops, springtouwen en knikkers.
Ik kan de geur van de gangen nog oproepen,
of de woorden van de gemotiveerde leerkrachten. Voor het album ‘Quadrifolies’ nam ik trouwens een clip op in die sfeer van de jaren ’80
voor het nummer ‘Mémoire Vive’.
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
Jette is multicultureel, Jette is groen en Jette
maakt geen onderscheid. Dit maakt van Jette
een unieke gemeente in Brussel.
- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
Mijn favoriete plek is seizoensgebonden. Tijdens de zomer vertoef ik het liefst in het
Jeugdpark. De rest van het jaar verkies ik de
Italiaanse restaurants zoals La Caretta, La Penisola of l'Olivier de Villarosa. Ik ben gek van
de Italiaanse keuken, de eenvoudigste maar
lekkerste keuken ter wereld.
- Wat kan er nog beter in onze gemeente?
Ongetwijfeld de mobiliteit en de parkeermogelijkheden. De ruimtelijke ordening binnen

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een catastrofe volgens mij. In Brussel missen de politici de visie en de communicatie om hun
ideeën over te brengen. De fietsers hebben
geen gereserveerde zones en ik ben tegen het
repressief systeem van de parkeercontroles.
- Op welke manier zet u zich in voor het
Jetse leven?
Voorheen, met mijn vrienden van P50, vertegenwoordigde ik Jette en 1090. Vandaag
steun ik vooral lokale projecten zoals Jam’in
Jette of Jette Stream die een meerwaarde

betekenen voor het lokale culturele leven.
Ik tracht in harmonie te leven met mijn omgeving, met mijn wijk en met de omwonenden
maar mijn visie reikt verder dan Jette.
- Met wie moeten we deze reeks verderzetten?
Met mijn Pakistaanse vriend van de kruidenier op de hoek van de Timmermansstraat en
het Brusselaarsplein. Hij heeft ongetwijfeld
heel wat mooie anekdotes.

Wat zou uw slogan zijn voor Jette?
Jette, groen en open.

Agenda /01

1>31.01
EXPOSITION OXFAM
CULTIVONS LES ALTERNATIVES
Rayon Vert
rue G. Van Huynegem 32

6.01 - 15H30
BABY-BOUM
SOUPE D’HIVER
WINTERSOEP
de Rivierendreef 334

7.01 - 10H
MIS IN ’T BRUSSELS
MESSE EN BRUXELLOIS
Sint-Pieterskerk
Eglise Saint-Pierre
Place Mercierplein

7.01 – 15H
CONCERT PRIMA LA MUSICA
KLASSIEK IN DE ABDIJ
CLASSIQUE À L’ABBAYE
Sint-Pieterskerk
Eglise Saint-Pierre
Place Mercierplein

13.01 - 11H
RÉCEPTION DE NOUVEL AN
NIEUWJAARSRECEPTIE
Salle communale des Fêtes
Gemeentelijke feestzaal
Place Mercierplein 10

17.01 – 15H
JETTE MET WINTERFEEST
JETTE MET FÊTE D’HIVER
Place Mercierplein

17.01 – 15H
CINÉ-KIDS
NANNY MACPHEE
Centre Culturel
bd de Smet de Naeyer 145

17.01 – 20H
CINÉ-SOUKIRAÏ
LION
Centre Culturel
bd de Smet de Naeyer 145

19.01 – 19H30
SOIRÉE D’ESSAI PRO JETTE
DANCE
Rue Louis Delhove 63
1083 Ganshoren

19.01 – 20U
LIEDJES UIT DE GROOTE
OORLOG
KEEP THE HOME FIRES BURNING
GC Essegem
rue Leopold I-straat 329

20.01 – 10H
INITIATION À LA LINOGRAVURE
Centre Culturel
bd de Smet de Naeyer 145

20.01 – 14H30
ATELIER ‘L’ART DES CYANOPTYPES’
Rayon Vert
rue G. Van Huynegem 32

21.01 – 17H
CONCERT IVAN THIRION, JULIETTA KOCHAROVA &
ARTUR BURMISTROV
TRIOMPHE DE L’ART
Abbaye de Dieleghem
Abdij van Dielegem
rue Tiebackxstraat 14

25.01 – 14H30
EXPLORATION DU MONDE
LA RUSSIE
Centre Culturel
bd de Smet de Naeyer 145

27.01 – 19H
DAN GAGNON - ROSE
Centre Culturel
bd de Smet de Naeyer 145

28.01 – 10H30
NIEUWJAARSFEEST
GC ESSEGEM
rue Leopold I-straat 329

