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College van Burgemeester
en Schepenen
Begin december legden de nieuwe Jetse gemeenteraadsleden de eed af. Tegelijkertijd werden de burgemeester en de 8 schepenen
aangeduid die de komende 6 jaar de gemeente zullen besturen. Ontdek het nieuwe college in ons dossier, aan de hand van een
persoonlijk portret van de leden.
P. 4 tot 7

Nieuwjaarsreceptie

Oproep
Wijkcontract

Zondagmarkt

Jettenaren
van de wereld

3

9

10

22

2I

nieuws van het gemeentebestuur

Praktische
info

Het Gemeentehuis

Het woord van de burgemeester

Cruciale uitdagingen

H

et einde van 2018 werd gekenmerkt door het protest op politiek, sociaal en milieuniveau. Er waren de gele hesjes, de vakbondsprotesten, de regeringscrisis rond het migratiepact en de mars voor het
klimaat die 75.000 deelnemers op de been bracht in Brussel.

Drie niveaus die een grote uitdaging vormen voor ons land en die we, samen
met vele andere landen, zullen moeten aanpakken in 2019 en de daaropvolgende
jaren.
De woede van de gele hesjes, waarvan het epicentrum zich in Frankrijk bevindt,
maar die ook in België voelbaar is, is het gevolg van de economische dereguleringspolitiek van de laatste decennia. Deze politiek leidt tot steeds grotere sociale
ongelijkheid, net zoals de politieke apathie ook een grote impact heeft op ons
klimaat. De ongelijkheid voedt dan weer het gevoel van onrecht, waardoor de
mensen op straat komen en sommigen zelfs gewelddadig worden.
Het migratiepact moet een internationaal kader creëren voor samenwerking
tussen de staten. Het pact omvatte geen verplichting voor België en was niet
dwingend. Toch leidde het pact tot de val van de regering. Ik stel twee zaken
vast: een strategische zet in aanloop van de verkiezingen van mei volgend jaar
en het falen van de Zweedse meerderheid om een gemeenschappelijke visie en
een coherente migratiepolitiek te ontwikkelen.
Ten slotte toonde de grote Klimaatmars, waaraan ook verschillende leden van
het College deelnamen, de steeds groeiende bezorgdheid van de bevolking tegenover de klimaatuitdagingen. Verschillende studies toonden recentelijk nog de
hoogdringendheid aan om krachtig en concreet te reageren. Dit kwamen de
75.000 deelnemers vragen, ondanks de wind en de regen. Enkele dagen later
stemde België tegen twee Europese klimaatrichtlijnen tijdens de klimaatconferentie en weigerde om de klimaatdoelstellingen ambitieuzer te maken. Zucht…
Zich goed bewust van het belang van deze drie cruciale uitdagingen, zal het
College in 2019 en de komende 6 jaren verder een sociale en solidaire politiek
ontwikkelen, ten dienste van de volledige bevolking en met aandacht voor de
minderbedeelden. Een politiek die ons moet toelaten de ecologische overstap te
maken en de gezondheid van onze bewoners te vrijwaren. Met respect ook voor
de mensenrechten, zoals reeds in 2017 in een motie gegoten werd door de gemeenteraad.
Deze gemeentelijke acties moeten echter ook op gewestelijk en federaal niveau
gevoerd worden. Deze mandatarissen worden opnieuw verkozen in mei 2019. Er
wacht hen een cruciale uitdaging om onze samenleving eerlijker te maken, met
minder ongelijkheid, meer gastvrijheid en duurzaamheid. In een woord: menselijker. Het betreft tenslotte de wereld die we willen nalaten aan onze kinderen en
kleinkinderen…

 Hervé Doyen, uw burgemeester

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Demografie
Burgerlijke stand
FiBeBo (Financiële dienst)
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30 tot 14u.
Donderdag: van 13u tot 19u.





Andere diensten:
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 14u.
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 14u.
Donderdag: van 13u tot 16u.








Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06
Het Gemeentebestuur zal
gesloten zijn op 1 januari
en vroeger sluiten op
9 januari (11.45u).
Info: www.jette.be
Facebook: @jette1090
Op de website vindt u
eveneens de digitale
versie van Jette Info
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Van op de banken van de Gemeenteraad 10 december 2018

Nieuwe
politieraad

N

a de installatie
van de gemeenteraad begin december, was het op
maandag 10 december
2018 de beurt aan de Jetse
leden van de politieraad
van de zone om de eed af
te leggen. De politiezone
Brussel-West omvat de gemeenten Jette, Ganshoren,

12

januari

Koekelberg, Sint-AgathaBerchem en Sint-Jans-Molenbeek. De bevoegdheden
van de politieraad zijn vergelijkbaar met die van een
gemeenteraad, met dien
verstande dat ze zich beperken tot politionele
zaken binnen de zone. De
leden van de politieraad
zijn: Orhan Aydin, Joëlle
Electeur, Eren Guven, Christophe Kurt, Annemie Maes
en Behar Sinani. Het voorzitterschap van de politie-

raad wordt waargenomen
door de 5 burgemeesters
van de zone, waaronder
Hervé Doyen.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op
woensdag 30 januari 2019
om 20u.


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

Jette Info
In een nieuw kleedje
Zoals u ongetwijfeld opgemerkt heeft, werd
uw gemeentelijke informatiekrant voor het
nieuwe jaar in een nieuw kleedje gestopt.
Het doel is om Jette Info nog overzichtelijker
en vlotter leesbaar te maken en er nog
mooier te laten uitzien. We brengen u de
laatste nieuwtjes uit Jette, officieel nieuws,
maatschappelijke thema’s, een fikse portie
culturele activiteiten,… Kortom, het ideale
hulpmiddel voor de Jettenaren met een hart
voor Jette. Neem gerust de tijd om de krant
rustig te doorbladeren. U zal ongetwijfeld artikels ontdekken die u interesseren of zelfs
verrassen.

Kom mee klinken
op het nieuwe jaar

In Jette wordt het nieuwe jaar traditioneel ingezet met een nieuwjaarsreceptie waarop alle Jettenaren
uitgenodigd zijn. Begin 2019 vindt
deze receptie plaats op zaterdag 12 januari om 11u in de Gemeentelijke
Feestzaal. Meteen ook de ideale gelegenheid om de nieuwe gezichten in
het college te komen ontdekken.

D

e nieuwjaarsreceptie vormt telkens
weer een gezellig moment waarbij
de Jettenaren elkaar ontmoeten. De
politieke mandatarissen maken
dan weer van de gelegenheid gebruik om de
verwezenlijkingen te belichten maar vooral
om een tipje van de sluier op te lichten van
de geplande projecten. Dit jaar start de
nieuwe legislatuur, waarbij het nieuwe college de komende 6 jaar de gemeente zal besturen. Op de receptie kan u dus ook de
nieuwe schepenen ontmoeten.
Daarnaast zullen ook het gemeentebestuur, het OCMW, de politiezone, het Rode
Kruis, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap en LoJeGa (Jetse Haard) vertegenwoor-

digd zijn met allerlei informatiestands.
Kortom, de nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2019 vormt 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 12 januari 2019 om 11u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
1ste verdieping (lift aanwezig)

Dossier
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College 2018-2024
Gezonde ambitie

I

n oktober trokken we naar de stembus
om het nieuwe lokale bestuur te kiezen.
Begin december 2018 legden de nieuwe
gemeenteraadsleden en schepenen de
eed af. Zoals u in het novembernummer reeds
kon lezen, blijft de meerderheid in Jette (ruimschoots) behouden. Toch maken enkele nieuwe
gezichten hun opwachting, zowel in de ge-

meenteraad als in het college van burgemeester en schepenen. Ontdek in ons dossier de
schepenen, hun bevoegdheden en hun doelstellingen, die getuigen van gezonde ambitie.
Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het college vormt als het ware de
regering op lokaal niveau. Ze staan in voor

het dagelijks bestuur van de gemeente en
voor de voorbereiding en de uitvoering van
de beslissingen van de gemeenteraad.
Elke schepen krijgt specifieke bevoegdheden toegewezen, van stadsmobiliteit tot
cultuur, van stedenbouw tot handel. Het college komt wekelijks samen en de beslissingen worden unaniem genomen.
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Burgemeester
Beroep
Burgemeester

1ste schepen
Beroep
Voltijds schepen
Gezinssituatie
Gehuwd, 2 kinderen

Olivier Corhay

Politiek parcours
 OCMW-raadslid van 1988 tot 1994
 Gemeenteraadslid sinds 1994
 Schepen van 1994 tot 1999
 Burgemeester sinds 1999
 Volksvertegenwoordiger van 2004 tot 2016

Bevoegdheden
 Patrimonium, energie en klimaat
(gebonden aan patrimonium)
 Voertuigenpark
 Stadsaanleg
 Beplantingen, serres en gemeentelijke
parken
 Waterbeleid (rioleringen, blauw netwerk…)

3 doelstellingen
voor 2018-2024

Politiek parcours
 Gemeenteraadslid sinds 2006
 Schepen sinds 2012
Contact
 pbalcaen@jette.irisnet.be
02.423.12.08

3 doelstellingen
voor 2018-2024
Goed bestuur en evolueren tot een modern, digitaal gemeentebestuur.
De goede opvolging van de werken in
het kader van de verlenging van Tram 9
tot de Heizel.
Het Duurzaam Wijkcontract Magritte
concretiseren, met de renovatie van de
Esseghemsite.

Een ambitieuze stadsaanleg voor Jette,
gebaseerd op de veiligheid en het comfort van de kinderen en kwetsbare weggebruikers, waarbij verplaatsingen te
voet, met de fiets en het openbaar vervoer aangemoedigd worden.
Duurzame gebouwen voor onze scholen,
crèches en gemeentediensten. Het gemeentelijk wagenpark laten evolueren
naar elektrische voertuigen en elektriciteit opwekken via fotovoltaïsche panelen
op de gemeentegebouwen.
De aanleg van ‘pocket parks’ in elke
Jetse wijk, kleine parkjes en rustplekken
voor gezinnen en ouderen. Bomen in de
straten en de openbare ruimte om de
wijken op te waarderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Bevoegdheden
 Franstalig onderwijs
scholen, buitenschoolse opvang, ATL,
school voor volwassenenonderwijs,
medisch onderzoek op school
 Huisvesting
(Sociaal Woningbureau inbegrepen)

MR-OpenVLD

Bernard Van Nuffel

Ecolo-Groen

Gezinssituatie
Gehuwd, 3 kinderen

Bevoegdheden
 Veiligheid
 Coördinatie en Algemene Zaken
 OCMW-toezicht
 Wijkcontract en Grootstedenbeleid
 Communicatie, participatie en Informatie
 Bestuur 2.0 (gemeente en OCMW)
 Kwaliteit
 Financiën en begroting
 Biculturele infrastructuren (en coördinatie
tussen de twee gemeenschappen)
 Patriottische evenementen
 Slachtofferhulp, bemiddeling en alternatieve maatregelen
 Voogdij O.C.M.W.
 Erediensten
Contact
 hdoyen@jette.irisnet.be - 02.423.12.19

2de schepen
Beroep
Sportleerkracht, scenarist
Gezinssituatie
Alleenstaande,
geen kinderen

Politiek parcours
 Gemeenteraadslid sinds 2012
 Schepen sinds 2018
Contact
 ocorhay@jette.irisnet.be
02.423.12.34

3 doelstellingen
voor 2018-2024
Meertaligheid in het onderwijs, vanaf de
jongste leeftijd, en een verhoogde interesse voor kunst, cultuur en sport.
Aandacht voor het welzijn van de leerkrachten, de schooldirecties en de leerlingen.
Toegang tot huisvesting voor jongeren,
kwalitatieve huisvesting en het aanbod
van het Sociaal Woningbureau verhogen.
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3de schepen
Beroep
Schepen en Ambtenaar
van Burgerlijke Stand
Gezinssituatie
Gehuwd, 2 kinderen

Benoît Gosselin

4de schepen
Beroep
Sportleerkracht

Contact
 cvandevivere@jette.irisnet.be
02.423.12.05

Politiek parcours
 Gemeenteraadslid sinds 1988
 Schepen sinds 1994
Contact
 bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

3 doelstellingen
voor 2018-2024
De ecologische transitie realiseren om te
kunnen ademen, leven, verplaatsen, consumeren en produceren met respect
voor onze levenskwaliteit, gezondheid en
leefmilieu.
De sociale cohesie ontwikkelen zodat
alle Jettenaren zich kunnen ontwikkelen,
ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele
voorkeur, herkomst, geloof, handicap.
Een aangename leefomgeving behouden
waar het aangenaam wonen is door
groene ruimtes te creëren, het Laarbeekbos te beschermen en te strijden tegen
vliegtuighinder.

3 doelstellingen
voor 2018-2024
Het Jetse economische leven nieuw
leven inblazen via kwalitatieve animaties
en commerciële acties.
De sport in Jette blijven ontwikkelen via
nieuwe activiteiten en door de actieve
ondersteuning van Jetse opleidingsclubs.
De Stadspreventieploeg verder uitbouwen via nieuwe buurtinitiatieven

Gezinssituatie
Gehuwd, 2 kinderen

Bevoegdheden
 Franse cultuur
(cultuur, senioren, jeugd, bibliotheek,...)
 Openbare reinheid

LBJette

Mounir Laarissi

Politiek parcours
 Gemeenteraadslid sinds 2000
 Schepen en Ambtenaar van Burgerlijke
Stand sinds 2006

Bevoegdheden
 Stadspreventie
 Sport (Kids’ Holidays en toezicht
vzw Sport te Jette inbegrepen)
 Handel, economie, animaties

LBJette

Claire Vandevivere

LBJette

Bevoegdheden
 Burgerlijke stand
 Demografie, vreemdelingen en kieszaken
 Personen met een handicap, gelijke kansen, integratie
 Duurzame ontwikkeling en leefmilieu
 Coördinatie klimaatplan en luchtkwaliteit

5de schepen
Beroep
Voltijds schepen
Gezinssituatie
Gehuwd, 1 kind

Politiek parcours
 Gemeenteraadslid sinds 2012
 Schepen sinds 2016
 Voorzitter van de vzw Tremplins
(festival Bruxelles Babel)
 Vice-voorzitter CDH Brussel
Contact
 mlaarissi@jette.irisnet.be
02.423.12.03

3 doelstellingen
voor 2018-2024
Nieuwe culturele infrastructuur creëren
en de huidige infrastructuur verbeteren.
Een ambitieuze culturele plek realiseren,
samen met de bewoners.
De culturele rijkdom van Jette opwaarderen door de culturele spelers en verenigingen te steunen en door een nieuw
cultureel aanbod te realiseren.
De zero waste-initiatieven vermeerderen
en strijden tegen sluikstorten.
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6de schepen

Politiek parcours
 Gemeenteraadslid sinds 2012
 Schepen sinds 2018
 Kabinetchef van de Jetse
OCMW-voorzitster van 2006 tot 2010
 Lid Politieraad sinds 2016

Beroep
Inschakelingsmedewerker OCMW Brussel

Contact
 jkamuanga@jette.irisnet.be
02 423.12.03

Gezinssituatie
Gehuwd, 3 kinderen

Bevoegdheden
 Stadsmobiliteit, luchtkwaliteit
(gebonden aan mobiliteit)
 Vlaamse gemeenschap
(onderwijs, academie, jeugd, senioren,
cultuur, bibliotheek,...)
 Internationale solidariteit (Noord-Zuid)

7 schepen
de

Beroep
Voltijds schepen

Contact
 ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.08

MR-Open VLD

Gezinssituatie
Gehuwd, 2 kinderen

Politiek parcours
 Gemeenteraadslid sinds 2012
 Schepen sinds 2015

Bevoegdheden
 Stedenbouw, verwaarloosde gebouwen
en gronden + bescherming van het
erfgoed
 Gezin en Jonge kind (uitgezonderd Nederlandstalige kinderdagverblijven)

Shirley Doyen

Nathalie De Swaef

Ecolo-Groen

Jacob Kamuanga

LBJette

Bevoegdheden
 Personeel
 Sociaal leven

Politiek parcours
 Gemeenteraadslid sinds 2018
 Schepen sinds 2018

8ste schepen
Beroep
Verantwoordelijke
verpleegkunde in een
rusthuis
Gezinssituatie
Gehuwd, 3 kinderen

Contact
 sdoyen@jette.irisnet.be
02 423.12.34

3 doelstellingen
voor 2018-2024
De sociale banden tussen de Jettenaren
versterken, via de structuren (zoals het
OCMW) en de lokale verenigingen, in de
strijd tegen uitsluiting, eenzaamheid,
kwetsbaarheid en armoede.
Uitwisselingen stimuleren tussen onze
structuren en verenigingen onderling en
tussen de Jetse en Brusselse structuren
en verenigingen.
Het diversiteitsplan van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest versterken om
discriminatie op de werkvloer tegen te
gaan (geslacht, leeftijd, opleiding, herkomst, handicap).

3 doelstellingen
voor 2018-2024
Een betere luchtkwaliteit, meer verkeersveiligheid en rustige woonwijken.
Meer duurzame mobiliteit voor de Jetse
scholen, op maat van zachte weggebruikers en openbaar vervoer.
Een kwaliteitsvol cultuuraanbod in comfortabele infrastructuur voor elke Jettenaar, ongeacht de leeftijd. Brede scholen
met oog voor ieders talent, groene, avontuurlijke speelplaatsen en een taalbeleid
op maat van Brussel.
Het programma Internationale Solidariteit met wederzijdse uitwisseling verder
zetten met de Marokkaanse gemeente
Belfaa. De jongeren en verenigingen van
Belfaa ondersteunen met een uitgebreid
vormingsaanbod en zelf leren op het vlak
van participatie.

3 doelstellingen
voor 2018-2024
Dicht bij de Jettenaren staan, op het terrein, om zo te kunnen antwoorden op de
bezorgdheden en verwachtingen van de
bewoners.
De waarden respect en verantwoordelijkheid delen, voor een democratische,
eerlijke, veilige en tolerante samenleving, waar iedereen zijn plaats vindt, met
ook aandacht voor de kansarmen, de jongeren en de ouderen.
Nederig maar gedreven nastreven om
onze kinderen een gezonde planeet na te
laten, waar het goed leven is, in een
rechtvaardige wereld.
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JetteSEL
Delen is weer helemaal in
Moeten we nu echt voor alles geld vragen? Geeft solidariteit niet genoeg
voldoening? Dat is zowat de filosofie
van de lokale uitwisselingssystemen.
Zo heeft Jette zijn eigen ‘JetteSEL’ en
die komt een keer per maand samen.

I

n een wereld die gedomineerd wordt
door egoïsme winnen menselijke waarden als delen, menselijk contact en solidariteit steeds meer terrein dankzij
lokale uitwisselingssystemen waar diensten
en knowhow gratis gedeeld worden. Het
vormt ook een ideale manier om de banden
tussen de burgers aan te halen. Dankzij deze
netwerken van onderlinge dienstverlening
kan iedereen zijn vaardigheden ten dienste
stellen van anderen.
JetteSEL wordt gerund door de leden zelf,
allemaal vrijwilligers. Het idee? We beschikken allemaal over gaven die we te weinig uitbuiten: de ene is bijvoorbeeld artistiek
aangelegd, wat van pas kan komen bij binnenhuisdecoratie, de recuperatie van oude
meubels of het geven van kledingadvies,…
terwijl de andere zijn praktische knowhow

11>13
januari

Steun duurzame familiale landbouw

p 11, 12 en 13 januari zullen vrijwilligers van Vredeseilanden weer post
vatten aan de uitgang van grootwarenhuizen, op markten en aan kerken met allerhande gadgets waaronder
stoffen armbandjes (10 euro per 3 armband-



Permanenties JetteSEL
Elke tweede zondag van de maand, van 14u
tot 17u, bij Ploef (Bonaventurestraat 100).
Eerstvolgend permanenties: 13 januari,
10 februari, 10 maart 2019.

Meer info: www.jettesel.be - 0496.40.17.27

Vredeseilanden

Zoals elk jaar mobiliseert Vredeseilanden tijdens het weekend van 11, 12 en
13 januari opnieuw haar vrijwilligers om
fondsen in te zamelen voor projecten
van Vredeseilanden. Ook in Jette kan u
deze ngo uw solidariteit betuigen.

O

(klussen, informatica, tuinieren, enz.) ten
dienst kan stellen van anderen. Bijvoorbeeld:
Linda bakt een taart voor Peter die bijles
geeft aan Sofie die past op de kat van Marco,
de ICT-specialist die Julia begeleidt bij haar
eerste stappen op het internet...

jes), katoenen boodschappentassen en vaatdoeken (10 euro) en de alom gekende mannetjes (6 euro per zakje). De opbrengst van
deze 49ste campagne zal gaan naar programma’s rond duurzame familiale landbouw in
Benin, Burkina Faso, Oeganda, Peru en Tanzania.

Strijd tegen
eenzaamheid
Het Rode Kruis zoekt vrijwilligers
Woont u in Jette en wil u zich inzetten voor oudere mensen die zich eenzaam voelen? Het
Rode Kruis is op zoek naar vrijwilligers die wat
tijd kunnen vrijmaken om geïsoleerde personen
op te beuren en gezelschap te houden. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een infosessie die plaatsvindt op donderdag 17 januari
in rusthuis Magnolia.
Inschrijvingen:
volontariat.bruxelles@croix-rouge.be
0496.27.81.33


Infosessie voor Jette
Donderdag 17 januari, van 19u tot 20u
Rusthuis Magnolia
Leopold I-straat 314
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Infor GasElek
Voor al uw vragen rond gas en elektriciteit
Met het ruime aanbod aan energieleveranciers ziet u misschien ook de
bomen door het bos niet meer. Of misschien hebt u moeite bij het ontcijferen van uw energiefactuur. Het zijn
maar twee voorbeelden van situaties
waarbij Infor GasElek u kan bijstaan.

I

nfor GasElek werd opgericht door het
Collectif Solidarité Contre l’Exclusion
vzw, met de steun van het Hoofdstedelijk Gewest Brussel (Leefmilieu Brussel).
Deze non-profit dienst stelt zich als doel het
helpen van de Brusselse gezinnen bij energiegerelateerde kwesties.

Keuze leverancier
In een vrijgemaakte energiemarkt kunnen
particulieren gemakkelijk van leverancier veranderen. Toch is enige hulp bij de keuze van
een gas- of elektriciteitsleverancier altijd welkom. Infor GasElek helpt Brusselaars om de
voorstellen van de leveranciers te controleren
en een reglementair energiecontract op te

stellen. Dat is belangrijk voor het goede verloop van de procedure om van leverancier te
veranderen.

Advies en rechtsbijstand
Ook wie moeite heeft met het ‘ontcijferen’
van zijn gas- en elektriciteitsfacturen of niet
weet welke administratieve stappen nodig
zijn bij een verhuis, kan rekenen op advies
van Infor GasElek. Deze onafhankelijke dienst

staat trouwens altijd klaar om tips te geven
om energie te besparen zodat die factuur niet
de pan uit swingt. En tot slot geven we nog
mee dat Infor GasElek ook rechtsbijstand levert en de Brusselaars informeert over hun
energierechten en waakt over de naleving
van deze rechten door de elektriciteits- en
gasleveranciers.
Meer info: www.inforgaselek.be

Duurzaam Wijkcontract
Magritte 2017-2022
Groene oproep tot projecten
Bent u lid van een vereniging die projecten uitvoert die het milieu of duurzame ontwikkeling bevorderen en
bent u wel te vinden voor een project
rond de vergroening van de Magrittewijk? Antwoord dan zeker op de projectoproep van het duurzame
wijkcontract Magritte!

D

eze projectoproep mikt op elk project dat gericht is op de vergroening, het gebruik en de verbetering
van buitenruimtes, moestuinbeheer,
milieuverbetering, duurzame voeding, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling binnen de

perimeter van het DW Magritte en de tijdspanne 2019-2022. Daarnaast zijn sociale cohesie en participatie essentieel voor het
welslagen van een project.

ingevulde en ondertekende projectformulier
in pdf-formaat moet uiterlijk op dinsdag 19
februari 2019 om 12u in het bezit zijn van de
dienst
Duurzaam Wijkcontract
(cqddw@jette.irisnet.be).

Praktisch
De oproep richt zich specifiek tot de verenigingssector. Dit neemt echter niet weg dat
een vereniging een of meer partners kan hebben, waaronder buurtcomités of burgers. Er
is een totaal bedrag van 160.000 euro beschikbaar.
Geïnteresseerde verenigingen kunnen de
beschrijvende fiche van het basisprogramma
van het DW Magritte en het vademecum
raadplegen op cqd-dw@jette.irisnet.be. Het

Meer info: www.cqd-magritte-dw.be
02.423.13.89 – cqd-dw@jette.irisnet.be
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Jetse zondagsmarkt
Na 3 jaar weer helemaal thuis
Op de kramen op de Jetselaan na, was
de Jetse zondagsmarkt al begin juli teruggekeerd naar haar oude vertrouwde stek. Nu de werken op het
stuk Jetselaan richting Tentoonstellingslaan helemaal afgerond zijn,
staat de markt weer voor 100 procent
op Jets grondgebied.

O

p de Jetselaan kon de markt tot
voor kort enkel gebruik maken van
de kant op grondgebied Ganshoren (tussen de Prins Boudewijnstraat en de Albert Lacroixstraat), omdat aan
de Jetse kant en op het Brusselaarsplein nog
werken aan de gang waren. Die zijn ondertussen afgelopen zodat de handelaars er opnieuw hun standplaats aan de andere kant

IJzige
maar
sfeervolle
Kerstmarkt

M

idden december vond de traditionele Kerstmarkt plaats op het
Kardinaal Mercierplein. Ondanks
de ijzige koude kon de gezellige
markt toch op heel wat bezoekers rekenen,
die te midden van 20 chalets genoten van de
vele animatie. Op het plein vonden ze vooral
heel wat lekkers in de winterse sfeer, van
raclette tot warme rum. Voor originele kerstcadeaus ging het richting de Gemeentelijke
Feestzaal, waar de ambachtslui verzamelden.

van de laan kunnen innemen, het zij op de
middenberm of aan de gevelkant.

Mini-ingreep
Op het spiegelplein zelf en in de Timmermansstraat en de Leopold I-straat blijft alles
bij het oude, zodat de miniverhuis op de Jetselaan al bij al zeer bescheiden blijft vergeleken met de drastische ingrepen van de
laatste drie jaren. En het aanbod blijft op alle
locaties samen als vanouds zeer uitgebreid:
groenten en fruit, brood, kip aan ‘t spit, specialiteiten allerhande, kleding, bloemen en
planten, juwelen, cosmetica,... U kan het zo
divers niet bedenken of u vindt het op de
Jetse zondagsmarkt…


Zondagsmarkt
Elke zondag van 6.30u tot 13.30u
Koningin Astridplein, F. Timmermansstraat,
Jetselaan (tussen Lakenselaan, Léon
Dopéréstraat en Leopold I-straat)
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Project Tram 9
Start voorbereidende werken tweede deel
In januari starten de voorbereidende
werken voor de verlenging van Tram 9
van Dikke Beuk tot de Heizelvlakte.
Vervolgens worden in augustus de eerste rails gelegd en in november starten
de werken voor de herinrichting van de
openbare ruimte van gevel tot gevel.

E

nkele maanden na de officiële inhuldiging van tram 9 starten in januari
de voorbereidingen voor de verlenging van de tramlijn tot zijn toekomstige eindhalte, met name Koning Boudewijn.
Zo zullen op de middenberm van de Dikke
Beuklaan 60 bomen plaats moeten ruimen.
Hier moet meteen aan toegevoegd worden
dat Brussel Mobiliteit op termijn 107 nieuwe
exemplaren voorziet.

Planning
Nadat de bomen geveld zijn, kunnen vanaf
februari de nutsbedrijven aan de slag. Die
werken zullen verschillende maanden in be-

slag nemen voor de MIVB kan beginnen met
de aanleg van de eigenlijke tramrails. Tegen
eind dit jaar starten de werken voor de heraanleg van de rijweg en de herinrichting van
de openbare ruimte. Tegen 2022 moet het
hele project afgerond zijn en zal tram 9 u in
geen tijd en op een efficiënte manier van het
centrum van Jette naar de Heizel brengen.








Januari 2019: vellen van bomen
Februari 2019: werken
nutsbedrijven
Augustus 2019: plaatsing tramrails
November 2019: heraanleg weg
2022: einde werken

EU-burger in Jette?
Stem dan op 26 mei 2019 voor het Europees Parlement
Op zondag 26 mei 2019 worden de
leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Indien je als Europese burger
in België verblijft, kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op
Belgische lijsten stemmen. In dit geval
kan je echter niet deelnemen aan de
verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.

J

e moet je echter vooraf wel inschrijven
op de kiezerslijst. Deze aanvraag voor
inschrijving op de kiezerslijst moet ten
laatste op 28 februari 2019 worden ingediend. Opgelet: als je als Europese burger
als kiezer geregistreerd bent voor de gemeenteraadsverkiezingen, word je niet auto-

de Kamer van Volksvertegenwoordigers en
de Parlementen van de Gemeenschappen en
de Gewesten kiezen. Aan deze verkiezingen
kan je als Europese burger niet deelnemen.

Wie kan op 26 mei 2019 stemmen?

matisch geregistreerd op de lijst met kiezers
voor de Europese verkiezingen. Je moet je
apart inschrijven voor de Europese verkiezingen via het online formulier op de gemeentelijke website.
Het Europees Parlement telt twintig bevoegdheidsdomeinen zoals buitenlandse
zaken, werkgelegenheid, milieu, landbouw,
vrijheid, veiligheid, justitie, buitenlandse handel,...
Ter info: op 26 mei 2019 zullen de Belgische kiezers ook hun vertegenwoordigers in

Om als Europese burger aan de Europese
verkiezingen deel te nemen moet u aan vijf
voorwaarden voldoen :
 De nationaliteit van een lidstaat van de
Europese Unie bezitten ;
 Een hoofdverblijfplaats in een Belgische
gemeente hebben ;
 Minstens 18 jaar oud zijn ;
 Over stemrecht beschikken ;
 Ingeschreven zijn op de kiezerslijst, ten
laatste op 28 februari 2019.
Inschrijven op de kiezerslijst kan via het online
formulier dat u vindt op www.jette.be
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Waar en 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 dinsdagof 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.
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.

INFO

Januari 2019

werken

BARON DE LAVELEYESTRAAT
Heraanleg
De gemeente start in januari met de heraanleg van de Baron de Laveleyestraat. In functie
van de planning van de werken is het autoverkeer en parkeren er verboden en is de toegang tot de garages niet mogelijk. Voor voetgangers blijft de straat wel bereikbaar. De
werken zullen 70 werkdagen duren.

PROXY CHIMIK IN JETTE
Januari 2019


Kardinaal Mercierplein
14 januari 2019 - van 17u tot 17.45u



H. Liebrechtlaan
(kant J.B. Moyensstraat),
12 januari 2019 - van 14u tot 14.45u



Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
28 januari 2019 - 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

TRAM 9
Dikke Beuklaan
De voorbereidende werken voor de verlenging van tramlijn 9 tussen Dikke Beuk en de
toekomstige halte Koning Boudewijn, starten in januari 2019. Meer info over deze werken op pagina 11 van deze Jette Info, op www.tram9.brussels en www.mivb.be of via
0800.94.001 (van 9u tot 12u).
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Renovatie speelplein
James Dean
Voor

Na

Het speelplein James Dean in de Tuinen van Jette kreeg onlangs een
opknapbeurt. In november vernieuwde de gemeente de valdempende vloer,
wat dit kinderparadijs meteen een veel frissere aanblik gaf.

Clarté en Blangchard
Afvalvrije scholen
Begin dit schooljaar gingen de leerlingen van de lagere
school Clarté en de kleuterafdeling van Simone Blangchard
samen een ambitieuze uitdaging aan: de school afvalvrij
maken! Deze uitdaging gaat gepaard met een hele reeks
(nieuwe) gewoonten en aanpassingen.

N

a de aanleg van een moestuin op
de speelplaats en het gebruik van
regenwater om de planten te gieten, maakt de school Clarté de cirkel rond door te voorzien in haar eigen
compost. Naast de papiermand kunnen de
leerlingen hun afval enkel kwijt in de compostemmers. Hoewel de kinderen vlug begrepen hadden dat zero afval in het belang van
de planeet en hun gezondheid is, duurde het
even om ook de ouders ervan te overtuigen.
Na een semester lijken de leerlingen (en
hun ouders) van het derde leerjaar in de klas
van mevrouw Joëlle de nieuwe regels goed

onder de knie te hebben. Ze kregen fruit zonder verpakking als tussendoortje, brachten
hun picknick mee in een brooddoos of een
herbruikbare zak en dronken overdag water
uit een drinkfles. Hoewel sommigen toegeven
dat het in het begin niet evident was, zijn de

leerlingen vandaag enthousiast en zijn ze er
zelfs in geslaagd om bepaalde gewoonten
thuis over te nemen. Producten kopen in
bulk, composteren, katoenen zakjes gebruiken,… Zo te zien heeft de zero afval-uitdaging
de wind in de zeilen!
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No Impact Jette
Lancering tweede editie
Na een succesvolle start twee jaar geleden neemt No Impact Jette (NIJ) de
draad weer op en lanceert het project
een tweede editie. De bedoeling is dat
de deelnemers zich engageren om hun
impact op het milieu te beperken door
hun consumptiepatroon te veranderen.

I

n maart 2017 staken de deelnemers van
de eerste NIJ de koppen bij elkaar om
na te denken over acties en uitdagingen
rond de thema’s afval, voeding en energie. Deze werden vervolgens verzameld in
het definitieve programma dat startte in september. Met 72 deelnemende gezinnen zette
NIJ zich meteen op de duurzame kaart in
Jette.

Open voor iedereen
2018 was in zekere zin een overgangsjaar,
maar in 2019 schiet het project NIJ meteen

uit de startblokken met de lancering van de
tweede editie. En daar zijn nu al niet minder
dan 63 gezinnen voor ingeschreven. Echt iedereen kan erin meestappen: alleenstaanden,
gezinnen, met of zonder financiële moeilijkheden, gezondheidsproblemen, handicap,…
Inschrijven kan via www.noimpactjette.be.

Solidariteit
Ook deze tweede editie zal bol staan van
interessante workshops rond de drie thema’s
(afval, voeding, energie), tips, recepten, ontdekkingen,… Solidariteit en uitwisseling van
ervaringen zijn trouwens twee belangrijke
peilers van het project. Als uitsmijter geeft
NIJ je hiernaast alvast een tip waarmee je via
een dagelijkse handeling je impact op het milieu tot een minimum kan beperken.

ECOSIA
DE ZOEKMACHINE DIE
BOMEN PLANT
Ecosia is een duurzame zoekmachine die
met de opbrengsten uit advertenties wereldwijd bomen aanplant. Met het installeren van deze gratis browserextensie kan
je dus op een eenvoudige manier – door
simpelweg te surfen op het internet – je
steentje bijdragen aan de redding van de
planeet.

Meer info
dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu
02.422.31.03 – cmeeus@jette.irisnet.be

Opleiding compostmeester
Word een kei in het composteren
Om de Brusselaars aan te sporen om te composteren richtte
Leefmilieu Brussel in 1998 een netwerk van compostmeesters
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 compostmeester uit te breiden, wordt van 21 februari tot 25 mei 2019 een
opleiding georganiseerd. Begin
juni start dan een periode van praktische
oefeningen. Inschrijven kan online voor 13 januari 2019 via www.wormsasbl.org.

Theorie en praktijk
De opleiding compostmeester 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 opleiding geven de
kandidaten een verslag van hun individuele
praktijkervaring. De theoretische sessies vin-

den telkens ‘s avonds plaats, de praktische
op zaterdagmorgen. De data van de sessies
zijn beschikbaar op de website van de vzw
Worms.
Meer info:
vzw Worms – 02 611 37 53
info@wormsasbl.org
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02

februari

Festival 0 > 6
Ready for take-off!

Op het Festival 0 > 6, begin februari, kunnen de kleine astronauten opnieuw inchecken aan boord van de Jette 11 voor tussenlandingen in de ruimtestations Armillaire en Bibliojette om
er deel te nemen aan tal van coole activiteiten.

I

n het Centre culturel en de Franstalige
bibliotheek zijn het de kinderen die op
zaterdag 2 februari de plak zwaaien. Dit
jaar gaat de reis richting de sterren voor
leuke en verrijkende activiteiten met als
thema de planeten. De deelnemende jongeren zullen ongetwijfeld smullen van de artistieke workshops, concerten en spektakels.
Het wordt een dagje ontspannen tegen democratische prijzen (gratis activiteiten of
3 euro). En voor een hapje en een drankje
kunnen ze terecht bij de foodbike van Le
Petit Nuage. Drie, twee, een… ready for takeof? Alle activiteiten vind je hieronder en op
ccjette.be.

PROGRAMMA

8 maanden tot 4 jaar
3 euro
> ARMILLAIRE

JOIE
door compagnie
L'Or du Matin
Spektakel: 10u en 11.15u
3 tot 6 jaar - 3 euro
> ARMILLAIRE
PETITES HISTOIRES
COUSUES MAIN door
compagnie Baby or not
Spektakel: 14u, 15u en
16u

MANGÉ POU LE COEUR
door compagnie Goupille
Spektakel: 10u en 11u
0 tot 3 jaar - 3 euro
> BIBLIOJETTE
NIET DRUMMEN
door Theater De Spiegel
Spektakel: 14.30u en 16u
8 maanden tot 3 jaar
3 euro
> BIBLIOJETTE
COCON
door compagnie Zvouki
Spektakel: 10u en 11.15u
6 maanden tot 2,5 jaar
3 euro
> ARMILLAIRE



Festival 0 > 6
Zaterdag 2 februari, van 9.30u tot 17u
Gratis en betalende (3 euro) activiteiten
• Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 145
• BiblioJette
Kardinaal Mercierplein 10

PLANETENMOBIEL
door collectief Cuistax
Workshop: 10u en 11u
3 tot 6 jaar - 3 euro
> ARMILLAIRE

MUZIKALE SIËSTA
door Marc Galo
Concert: 14u, 15u en 16u
0 tot 18 maanden - 3 euro
> ARMILLAIRE

CIRCOMOTORIEK
Workshop: 10u en 11u
3 tot 6 jaar - 3 euro
> ARMILLAIRE

ALS STEEN
door Iota
Workshop: 14u, 15u en
16u
3 tot 6 jaar - 3 euro
> ARMILLAIRE

INSECTENHOTEL
door ateliers Passepoilés
Workshop: 10u - 11u
3 tot 6 jaar - 3 euro
> BIBLIOJETTE
LA POSTE MINUS
Workshop: 14u, 15u en
16u
0 tot 1 jaar - 3 euro
> ARMILLAIRE

PETITS CONTES ÉCOLOGIQUES : RONK door
Les carottes sont cuites ?
Spektakel: 14u, 15u en 16u
3 tot 6 jaar - 3 euro
> BIBLIOJETTE
ATELIER AMADÉO
door Musique Mosaïque
Workshop: 10u en 11u

Van 5 tot 6 jaar - 3 euro
> ARMILLAIRE
ANAÉTOUDOU
door Lily & compagnie
Spektakel: 14u en 16u
3 tot 18 maanden - 3 euro
> BIBLIOJETTE
DRIE FILMVOORSTELLINGEN
Film: 14u, 15u en 16u
3 tot 6 jaar - 3 euro per
voorstelling
> ARMILLAIRE
GRATIS WORKSHOPS
Papieren vliegtuigjes,
kamishibaï, grimage,
photobooth,... En tal van
andere activiteiten die je
ter plaatse kan ontdekken!
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‘Ik loop voor mijn conditie’
Deelnemers bereiken doel van 5 en 10 kilometer
Op donderdagavond verzamelen verschillende joggers in het Koning Boudewijnpark, in het kader van ‘Ik loop
voor mijn conditie’. Na drie maanden
trainen, bereikten ze met succes hun
vooropgesteld doel van 5 of 10 kilometer.

J

ette tracht haar bewoners zoveel mogelijk aan het sporten te krijgen. Dit kan
in een van de gemeentelijke sportinfrastucturen of via een van de vele tientalen sportclubs, maar ook eenvoudigweg
door de loopschoenen aan te trekken voor
een looptochtje.
Via het platform 'Ik loop voor mijn conditie’ worden Jettenaren gestimuleerd om
samen te joggen en zo aan hun conditie te
werken. In september gingen de nieuwe reeksen van start. Een trimester lang werd er wekelijks gelopen op donderdag, onder leiding
van een professionele begeleider. Opgedeeld
in 2 niveaus, werden de deelnemers klaarge-

stoomd om 5 kilometer of 10 kilometer te
lopen. Eind november legden de deelnemers
hun ultieme proef af, om het seizoen af te
sluiten.
Op 14 maart 2019 zal de nieuwe reeks ‘Ik
loop voor mijn conditie’ van start gaan. Af-

spraak op donderdagavond (18u en 19u) in
het Boudewijnpark.
Info en inschrijvingen:
Gemeentelijke sportdienst
02.423.12.45 - jhasselmans@jette.irisnet.be

Warme ontvangst voor Wintervoenk

Op vrijdagavond 21 december palmde Wintervoenk d’Hiver het Kardinaal Mercierplein in. Deze winterse editie van het straatkunstenfestival
kreeg een warme ontvangst, door de zachte temperaturen en door het in grote getale opgekomen publiek. Een hele opluchting voor de
organisatie, die het ergste vreesde vanwege de stortbuien en windvlagen overdag.
Het spektakel kon echter probleemloos plaatsvinden. Wintervoenk 2018 werd een combinatie van muziek, animatie en vooral spectaculaire
vuurvoorstellingen, die niet alleen de kindermonden lieten openvallen van verbazing. De ideale verwelkoming van de winter.
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Op stap met de
Jetse Academie

Bib zoekt kandidaten
voor nieuwe
bibliotheekraad
De bibliotheekraad behartigt de belangen
van de bib en adviseert de gemeente over
haar bibliotheekwerking. Ook staat de raad
de bib bij om na te denken over uitdagingen
in de toekomst.
Geïnteresseerden kunnen hun kandidaatstelling tot en met 31 januari 2019 mailen naar
bibliotheek@jette.irisnet.be, afgeven in de
bib of opsturen naar Bibliotheek Jette, Kardinaal Mercierplein 6 - 1090 Jette.
Meer info:
02.421.20.83 - edecoorne@jette.irisnet.be

Naast de optredens en het lessenaanbod zet de academie ook
in op het verkennen van de culturele wereld buiten de Jetse
grenzen. Zo verruimen de leerlingen hun via talrijke boeiende
uitstapjes, concerten, toneel- en dansvoorstellingen in Brussel
en daarbuiten.

Z

o waren de jongste woordleerlingen
recent te gast in GC Essegem voor
de kleutervoorstelling ‘Olleke Bolleke’ en gaan ze later dit schooljaar
nog twee keer mee naar Jeugdtheater Bronks.
De dansleerkrachten namen dan weer het
initiatief om met de leerlingen een voorstelling bij te wonen van Anne Teresa De Keersmaeker, onS Belgische icoon in de
danswereld. Ze nodigden daarbij ook de leerlingen uit van de afdeling muziek en samen
gingen ze met een gezellige bende de voorstelling Fase bekijken (zie foto).

Uitdagende voorstellingen
In het vak Muzikale en Culturele Vorming
staat de uitstapkalender centraal. De Jetse
Academie neemt de tienerleerlingen van deze
cursus mee naar enkele uitdagende voorstellingen, zoals een orgelconcert met hiphop
dans in Bozar, een uitvoering van ‘The Planets’ van Holst in Flagey, een bezoek aan de
VRT-studio’s,… De jongeren horen, zien en beleven wat de bouwstenen van de muziek inhouden en krijgen een breed beeld van het
muzikale en culturele landschap vroeger en
nu. Het ontdekken van nieuwe dingen, het
opdoen van inspiratie en het leren kennen

Update reglement bib
© Stephanie Berger

van het bruisende culturele leven staat hierbij centraal.

Vanaf 1 februari kent het reglement van de Nederlandstalige bibliotheek enkele lichte wijzigingen. Een aantal tarieven, zoals de
portkosten van de te-laatbrieven werden aangepast. Om het nieuwe reglement in detail te
consulteren kan je terecht aan de balie van de
bib en op de website www.jette.bibliotheek.be.

Nieuwe cursus:
Concert- en Cultuuratelier
Het feit dat ook vele ouders present tekenen voor deze boeiende uitstappen, inspireerde de academie tot het inrichten van een
geheel nieuwe cursus: het ‘Concert- en Cultuuratelier’. Onder leiding van expert Henri
Gielen bezoekt de klasgroep een 8-tal voorstellingen per jaar. Zo staan de komende
maanden het Elias-oratorium van Mendelssohn o.l.v. topdirigent Philippe Herreweghe,
kamermuziek van Brahms en nieuwe hedendaagse klassieke muziek in de Kapel-ter-Ursulinen op het programma. Tijdens de
voorbereidende lessen wordt de muziek in
een brede context geplaatst en is er vooral
ruimte om alle mogelijke vragen hieromtrent
te stellen en beantwoord te zien. Voor de lessenreeks vanaf januari kan nog steeds ingeschreven worden!


Concert- en Cultuuratelier
Elke dinsdag, van 19u tot 21u
Inschrijvingen: 02.426.72.94 of
directie.academie@jette.irisnet.be

Meertalige vertelkiosk
Foyer weer in bib
Herinner je het je nog? De mooie verhalen in
verschillende talen van de digitale vertelkiosk
van Foyer? Anderhalf jaar geleden was de
kiosk al een maand in de bib en nu komt hij
weer! De hele maand januari kan je genieten
van verhalen in het Arabisch, Spaans en een
heleboel andere talen.
De vertelkiosk werd ontworpen in de vorm
van een kamishibai-theatertje met een digitaal
touchscreen bovenop een boekenkast. Via het
touchscreen kunnen kinderen op een snelle
en makkelijke manier een verhaal in een taal
naar keuze kiezen (Arabisch, Spaans, Engels,...) en laten afspelen, waarbij ze zowel de
voorlezer als de prenten te zien krijgen.
Meer info:
Nederlandstalige bib - Kardinaal Mercierplein 6
www.jette.bibliotheek.be - www.foyer.be
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Artiestenparcours 2019
Bevestig uw inschrijving

Sinds enkele jaren verlopen de inschrijvingen voor
het Artiestenparcours digitaal. Dit jaar deden er zich
echter computerproblemen voor, waardoor niet alle
inschrijvingen de cultuurdienst bereikten. Daarom
vragen wij u dan ook om via mail uw inschrijving te
bevestigen, aan de dienst Franstalige Cultuur
culture@jette.irisnet.be. Het volstaat om uw naam
en ‘inschrijving Artiestenparcours’ door te mailen.

CASA VERONICA
CAPARTSTRAAT 13 - 0476.77.23.42 - www.casaveronica.net - Facebook @casaveronica.jette

 KLASSIEKE MUZIEK

DUO CANNELLA-DUBÈS
ZATERDAG 26 JUNUARI OM 19U

Het duo Cannella-Dubès is ontstaan uit een gemeenschappelijke
passie voor de gitaar. Hun muzieksmaak overstijgt stijlen en leidt tot
een repertoire van 19de-eeuwse muziek en eigen arrangementen.

 FLAMENCO

 LESSEN GITAAR

De tablao flamenco zijn er om de
artiesten van deze discipline in de
schijnwerpers te zetten. Op zaterdag 2 februari zijn de gasten danseres Virginia Abril, zanger Antonio
Carmona en gitarist Antonio Segura.

Gitaarlessen voor kleintjes (4-8
jaar), kinderen en volwassenen
op dinsdag, woensdag en zaterdag. Flamencodanslessen (beginnelingen en gevorderden) en
Bata de Cola-techniek op woensdag en zondag.
Meer info over de gitaarlessen:
Fabricio Rodriguez- 0476.77.23.42
contact.casa.veronica@gmail.com.
Meer info over de flamencodanslessen:
Elena la Grulla - 0492.56.51.29
elenalagrulla@gmail.com.

TABLAO FLAMENCO
ZATERDAG 2 FEBRUARI OM 20U

EN FLAMENCODANS

INFO
GEDETAILLEERD
PROGRAMMA:
CASA VERONICA

0476.77.23.42
CONTACT.CASA.
VERONICA@GMAIL.COM
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Klassiek in de Abdij



Nieuwjaarsconcert en trio zonder weerga


Klassiek in de Abdij vat 2019 aan met allesbehalve een valse noot. Na het
nieuwjaarsconcert van het kamerorkest Prima La Musica in de Sint-Pieterskerk begin januari, keert de klassieke concertreeks op zondag 3 februari
terug naar de vertrouwde stek, de Abdij van Dielegem, voor het optreden van
Kugoni Trio.





Voor het nieuwjaarsconcert wijkt
Klassiek in de Abdij uit naar de
Sint-Pieterskerk
Sopraan Ilse Eerens zal sprankelende aria’s van Mozart tot leven
wekken
Met viool, piano en sax heeft
Kugoni Trio een uitzonderlijke
bezetting
Met ondermeer Sjostakovitsj en
Piazzolla eert Kugoni Trio minder
traditionele componisten

6 januari 2019

Prima La Musica
& Ilse Eerens
Begin januari speelt Klassiek in de Abdij
traditioneel op verplaatsing. Voor het nieuwjaarsconcert wijkt de organisatie op zondag
6 januari 2019 uit naar de Sint-Pieterskerk op
het Kardinaal Mercierplein. Dit jaar staat het
kamerorkest Prima La Musica geprogrammeerd, met de sopraan Ilse Eerens als
speciale gaste.
Onder de accurate en zwierige leiding van
Dirk Vermeulen neemt Prima La Musica er dit
jaar blazers bij voor Joseph Haydns 85e, een
van zijn geniale Parijse symfonieën. Het was
de favoriet van Marie-Antoinette, vandaar zijn
betiteling ‘La Reine’. Daarna stijgt de emotie
ten top met een aantal aria’s en een vroege
symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. De
meesterwerken zullen meesterlijk klinken in
het mooie kader van de Sint-Pieterskerk. Sopraan Ilse Eerens, waarschijnlijk de grootste
Belgische operaster van het moment, die internationaal zeer hoge ogen ooit, zal de
sprankelende aria’s van Mozart tot leven wekken. Kortom, een fascinerend klassiek concert dat u niet mag missen en de ideale
muzikale start van 2019.

3 februari 2019

Kugoni Trio
Twee redenen om dit trio te gaan beluisteren:
de unieke bezetting (piano, viool, saxofoon)
en het zeer originele programma dat Sjostakovitsj (Five pieces) en Piazzolla (Vier seizoenen) verenigt met hedendaagse componisten,
die vaak schreven op vraag van het trio zelf.
Jan Van Damme draagt zijn sonate op aan de
in 2013 gestorven Franse componist Henri Dutilleux (wiens werk al eerder klonk in de Abdij,
door het Malibran-kwartet). Jan Van Landeghem speelt met getallen, Kristina Arakelyan
schreef een liefdevolle intro en een burleske
dans, Benjamin Lycke herdenkt de 1ste Wereldoorlog en tot slot speelt het Kugoni Trio een

bewerking van de Habanera voor piano-solo
van Jan Decadt. Kortom, een unieke mix van
verrassende, maar meeslepende stukken.
Info en tickets:
culture@jette.irisnet.be - 02.423.12.65







Prima La Musica & Ilse Eerens
Zondag 6 januari 2019 om 15u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
Kugoni Trio
Zondag 3 februari om 11u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
10 euro / 5 euro
(-12, +65 & leden van de Jetse academies)
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LE RAYON VERT
G. VAN HUYNEGHEMSTRAAT 32 - Facebook @lerayonvert1090 - www.lerayonvert.be

 DANSAVOND

FOLKBAL VAN
LE RAYON VERT
VRIJDAG 18 JANUARI OM 20.30U

Altijd al zin gehad om deel te
nemen aan een folkbal, met de
zachte, sensuele, grappige, wilde
dansen? Zoek niet verder! Tijdens
het Folkbal van Le Rayon Vert,
georganiseerd in Centre Armillaire, laten 4 muzikanten en een
animatrice je de hele nacht lang
folkdansen ontdekken.

 WORKSHOP

VLECHTWERK IN STOF
ZATERDAG 19 JANUARI
OM 14.30U

Losjes geïnspireerd door een berbertechniek, kan je met vlechtwerk
in stof allerlei creaties maken,
zoals potten, kommen en kelken,
met recupmateriaal. Deze workshops zijn voor iedereen toegankelijk. Iedereen ontwerpt volgens zijn
eigen smaak.

FRANS

ELKE DONDERDAG
VAN 10U TOT 11.30U

Elke donderdagvoormiddag, van
10u tot 11.30u, organiseert Le
Rayon Vert conversatietafels Frans,
begeleid door animatoren van
Maison de la Francité. Alle niveaus
zijn welkom. De eerste sessie is
gratis!





 CONVERSTATIETAFELS

5 euro

3 euro/sessie
(eerste sessie gratis)

10 euro / 8 euro
(studenten, werklozen,
gepensioneerden)
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan
Inschrijven verplicht

INFO
INFO EN RESERVERINGEN:
LE RAYON VERT
G. HUYNEGHEMSTRAAT

32

02.420.21.26
0498.637597
WWW.LERAYONVERT.BE

PLOEF!
BONAVENTURESTRAAT 100 - Facebook @ploef - www.ploef.eu

 TRAINING

MINDFULNESS VOOR
KINDEREN
ELKE VRIJDAG VANAF 11/01,
VAN 16U TOT 17.30U

leven via concentratieoefeningen, bewegingsoefeningen en relaxatieoefeningen.
Volgende trainingen: 11/01, 18/01,
25/01, 1/02, 8/02, 15/02, 22/02 en
1/03, telkens van 16u tot 17.30u

Vanaf 13 januari opent Ploef!
zijn deuren elke zondag, van 14u
tot 18u en elke donderdag, van
17u tot 20u.

INFO
INFO EN RESERVERINGEN:
PLOEF!
PLUS ON EST DE FOUS



Gedurende een training van 8
weken leert uw kind (van 6 tot
12 jaar) spelenderwijs mindfulness-toepassen in het dagelijkse

Meer info
mindfulnesskinderenjette.
webnode.nl

BONAVENTURESTRAAT

100

PLOEFPLUS@GMAIL.COM

WWW.LERAYONVERT.BE
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GC ESSEGEM JETTE
GEMEENSCHAPCENTRUM ESSEGEM, LEOPOLD I-STRAAT 329 - Facebook @Essegem - www.essegem.be

 FEEST

NIEUWJAARSFEEST
‘QUARTIER SANTÉ’
ZONDAG 27 JANUARI,
VAN 11U TOT 14U

haar grootste en stoutmoedigste
operatie tot nu toe, ontvangt ze een
onverwachte brief die alles verandert…


 WORKSHOP

WITLOOF KWEKEN
IN DE STAD
MET ARNOUT VANDAMME
WOENSDAG 16 JANUARI OM 20U

 WORKSHOP

LEKKER VREEMD KOKEN
MAANDAG 28 JANUARI,
VAN 12U TOT 15U

3 euro
Paspartoe-tarief: 1 euro
FilmLOKAAL-abonnement:
7 euro voor 3 films

 WORKSHOP

RADIOWORKSHOP VOOR
JONGEREN: VERLICHTING
VOOR DE JEUGD
VAN 9 JANUARI TOT 27 MAART,
TELKENS OP WOENSDAG,
VAN 16U TOT 18.30U

Op zondag 27 januari 2019 viert
Essegem het nieuwe jaar met
‘Quartier Santé’ een nieuwjaarsfeest in het thema ‘wijk’. Verwacht
muziek, drankjes en hapjes van Taverne Terlinden. Voor de allerkleinsten is er de workshop ‘bouw
mee aan de wijk’, en nog veel
ander leuks. Welkom!

 FILM

FILMLOKAAL:
WOMAN AT WAR
DONDERDAG 31 JANUARI OM 20U

Ben jij tussen 14 en 18 jaar oud?
En heb je zin om samen een
hoorspel te maken? Maak samen
met audiomaker Wederik De
Backer een nieuwe versie van ‘Verlichting voor de jeugd’, een oude
tekst over rampen. Wij leren je opnemen, acteren en de perfecte
soundtrack in elkaar knutselen.
Van niets naar een afgewerkt audiostuk.

Arnout van ‘Witloof in de stad’
leert ons alles over witloof, ook
wel ‘het witte goud’ genoemd, of
‘chicorei’ in het Brusselse. Eeuwenlang was witloof de zelf gekweekte
groente bij uitstek. Brusselaars
teelden de stronken in witloofkweekbakken in de kelder. Maar
doorheen de jaren zijn we de
kunst verleerd. Begrippen als witloof ‘tafelen’ en ‘forceren’ zeggen
ons vandaag niets meer. En dat
terwijl witloof een op-en-top Brusselse delicatesse is, én eenvoudig
is om te kweken! Hoog tijd om
daar dus iets aan te veranderen!

(regie: Benedikt Erlingsson, IJsland
– cast: Halldóra Geirhar sdóttir, Jóhann Sigur arson, Juan Camillo
Roman Estrada – 101 min)
Halla is een vijftig jaar oude, onafhankelijke vrouw. Maar achter de
schermen van een stille routine leidt
ze een dubbel leven als een gepassioneerde milieuactiviste. Bekend
onder haar alias ‘The Woman of the
Mountain’ strijdt ze tegen de lokale
aluminiumindustrie die de IJslandse
natuur besnoeit. Terwijl ze broeit op



3 euro
Info en inschrijven:
lore.desmet@vgc.be
02.427.80.39

Samen met Arnout graven we de
witlooftraditie weer op. We telen
zelf ons witloof en gaan naar huis
met onze eigen kweekbak.


Een samenwerking met Q-O2
werkplaats, Bronks, Huis van Culturen Molenbeek, BNA/BBOT en
GC Essegem

Samen lekker koken én Nederlands oefenen? Elke keer ontdekken we nieuwe gerechten. We
maken het gezellig in de keuken.
Daarna genieten we van onze
kookkunsten! Iedereen is welkom,
je kennis van het Nederlands is
niet belangrijk. Je leert zeker een
paar nieuwe woorden!

8 euro
Neem een plastic fles van
minimum 1,5 l mee.

INFO
INFO EN RESERVERINGEN:
GC ESSEGEM



180 euro
144 euro (voor tweede kind)
90 euro (Paspartoe-tarief )
Huis van Culturen,
Mommaertsstraat 4,
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Inschrijven: www.bronks.be

LEOPOLD I-STRAAT

02.427.80.39
ESSEGEM@VGC.BE
WWW.ESSEGEM.BE

329
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Jettenaren van de wereld

gend. ‘Omdat er nogal lacherig gedaan werd
over mijn Nederlandse tongval schakelde ik
al vlug over op een Vlaamse variant.’ Maar
dat ze vlot integreerde betekent niet dat
Inge-Nella compleet brak met de noorderburen. ‘Door het contact met mijn moeder onderhield ik de band met mijn moederland. En
via de sociale media kreeg ik veel later ook
andere familieleden opnieuw in het vizier.’

Nederlandse vs. Belgische kust
Gemiddeld gaat de Hollandse Jetse nog zo’n
4 tot 5 keer per jaar naar Zeeland. ‘Elk jaar
neem ik samen met mijn neef deel aan een
loopwedstrijd die gaat langs dorpjes die ik nog
ken uit mijn kindertijd. En omgekeerd komt hij
hier elk jaar de 20 km door Brussel lopen.’
Inge-Nella gaat er ook elk jaar op vakantie.
‘Dan huren we een fiets en rijden we de kust

“

Liever de ongerepte duinen
van de Nederlandse kust
dan de volgebouwde
Belgische variant.

Wist je dat Jette 178 nationaliteiten telt? Maar wie zijn de mensen
achter dit cijfer en waar komen ze precies vandaan? Dat proberen we
uit te vissen in deze reeks portretten van personen met roots buiten
België. Inge-Nella Huijssoon mag de spits afbijten. Zij is een van de
251 Jettenaren die Nederlands bloed door de aderen heeft stromen…

I

nge-Nella Huijssoon woont samen met
haar 15-jarige zoon aan de rand van het
Dieleghembos, in het noorden van Jette.
Naast haar reguliere werk als adviseur bij
Testaankoop doet ze allerhande vrijwilligerswerk. Zo stond ze onder meer mee aan de
wieg van Tuk Tuk Jette, het mobiliteitsproject
van Labolobo dat een netwerk van vrijwilligers wil opzetten om met een elektrische
riksja een taxidienst op maat van ouderen
aan te bieden. Ze helpt er als vrijwilliger mee
met de crowdfunding die trouwens nog altijd
loopt (zie growfunding.be, doorklikken op
Tuk Tuk Jette, red.). Dat dit project haar na
aan het hart ligt, mag niet verwonderen voor
iemand die zichzelf een ‘fietsgoeroe’ noemt

© Sophie Nuytten

en bovendien geboren is in Nederland, hét
fietsland bij uitstek…

Banden onderhouden
Inge-Nella was 8 toen ze na de scheiding
van haar ouders samen met haar broer het
Zeeuwse dorpje Lewedorp inruilde voor Jette.
‘Mijn vader woonde al in Brussel en vond
Jette wel een geschikte plaats voor ons gezinnetje, zo vlak bij zijn werk – het Europees
Parlement – en toch niet al te stedelijk’, legt
ze uit. Omdat ze België tot dan toe enkel
kende van de typische Belgenmoppen, had
ze een min of meer vertekend beeld van haar
nieuwe omgeving. ‘Maar dat veranderde
vlug’, weerlegt ze enigszins verontschuldi-

af of gaan we per boot van eiland naar eiland.
Ik vind trouwens dat de Nederlandse kust veel
mooier is dan de Belgische. Dankzij de vele
duinen ziet het er veel ongerepter uit dan de
volgebouwde Belgische kust.’ En ze weet er
nog aan toe te voegen dat ze binnenkort zelfs
niet meer op zoek moet naar logies. ‘Sinds
kort is mijn moeder van Breda opnieuw verhuisd naar Lewedorp. De cirkel is rond, we
kunnen bij de volgende vakantie gewoon logeren in mijn geboortedorp…’

Je m’en foutisme
Iemand die zo thuis is in beide culturen
moet wel voor eens en voor altijd kunnen
duidelijk stellen waarin de Nederlanders zo
verschillen van de Belgen, en omgekeerd.
‘Hollanders zijn extraverter en socialer dan
Belgen. Ze kunnen ook oeverloos lullen en
hebben nogal een hoge dunk van zichzelf.
Alles is er ook tot in de puntjes geregeld, terwijl Belgen een veel hoger ‘je m’en foutisme’gehalte hebben.’ En die hoge dunk van de
Nederlanders is volgens Inge-Nella nogal misplaatst: ‘Belgen zijn in veel dingen veel beter,
denk maar aan muziek en film bijvoorbeeld.’
Of ze dan niets mist hier in Jette dat je alleen
in Nederland vindt? ‘Ja, echte Hollandse specialiteiten zoals drop en vla, maar daarvoor
kan ik sinds kort terecht bij Albert Heijn…’
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AGENDA

6.01 - 10h
Mis in ’t Brussels
Messe en bruxellois
Sint-Pieterskerk – Eglise Saint-Pierre
Place Mercierplein
6.01 - 15h
Concert
Prima La Musica & Ilse Eerens
Sint-Pieterskerk – Eglise Saint-Pierre
Place Mercierplein
6.01 - 15h30
Café Baby-Boum
Atelier 34zero
drève de Rivierendreef 334
8 > 12.01
Théâtre
Building (FR)
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer 145
10.01 - 14h30
Conférence
Comment planifier sa succession au
regard du nouveau droit civil
successoral ? (FR)
Salle communale des Fêtes
Place Mercierplein 10
12.01 - 11h
Réception de Nouvel an
Nieuwjaarsreceptie
Salle communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10
13.01 - 14h-17h
Permanence du JetteSEL
Permanentie JetteSEL
Ploef
Rue Bonaventurestraat 100
16.01 - 20h
Witloof kweken in de stad (NL)
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329
17.01 - 19h
Séance d’information Croix-Rouge
Infosessie Rode Kruis
Maison de repos Magnolia
Rusthuis Magnolia
Rue Leopold I-straat 314

18.01 - 20h30
Bal folkbal
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyerlaan 145
19.01 - 11h
Conférence
La franc-maçonnerie à Bruxelles (FR)
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyerlaan 145
23.01 - 15h
Ciné Kids
La Fée Clochette (FR)
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyerlaan 145
24.01 - 20h
Norde de Rire #4 (FR)
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer 145
26.01 - 19h
Concert
Duo Cannella-Dubès
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13
27.01 - 11h-14h
Nieuwjaarsfeest
Fête de nouvel an
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329
29.01
Atelier cuisine
Samoussas végétariens
Caba Jette
Rue Leopold I-straat 483
31.01 - 20h
Film
Woman at war
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329

