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Begroting 2020

Evenwicht en investeringen
De gemeentelijke begroting vormt een fundamenteel politiek onderdeel binnen het gemeentelijke leven. Het voorziet de inkomsten
en uitgaven voor het komende boekjaar. Op 18 december 2019 keurde de Jetse gemeenteraad de begroting 2020 goed.
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nieuws van het gemeentebestuur

Praktische
info

Het woord van de burgemeester

Gemakkelijker gezegd dan gedaan
Gem

V

an de domeinen waar de lokale overheid verantwoordelijk
voor is, krijgt het ene al wat meer aandacht en commentaar
dan het andere. Denk maar aan Reinheid, Mobiliteit en Leefmilieu.
Wat betreft Reinheid heeft het College keuzes gemaakt die vaak indruisen tegen de intuïtie, maar blijkbaar wel hun vruchten afwerpen. Ik
denk hierbij met name aan de vermindering van het aantal vuilnisbakken
in de openbare ruimte. Het idee is dat minder vuilnisbakken zouden zorgen voor minder afval en minder sluikstorten. De eerste resultaten zijn
bemoedigend.
Op het vlak van mobiliteit hebben we eveneens keuzes gemaakt die verwondering wekten en zelfs op fel protest botsten, maar die tegenwoordig
zo goed al algemeen aanvaard worden. Uiteraard denk ik hierbij vooral aan
het autovrij maken van het Koningin Astridplein, met de bedoeling de openbare ruimte terug te geven aan de bewoners. Wist u trouwens dat in Brussel
70% van de openbare ruimte nog altijd ingenomen wordt door de auto?
Wordt het niet hoog tijd om die verhouding om te keren?
Wegen kunnen we nu eenmaal niet breder maken, dus dringen bepaalde keuzes zich op: behouden we parkeerplaatsen en kiezen we voor
een breder voetpad dat zal zorgen voor een positief effect voor de handel en een makkelijker doorgang voor mindervaliden, kinderwagens en
ander zwakke weggebruikers? Verbreden we het voetpad of leggen we
en beveiligd fietspad aan? Geven we een parkeerplaats op voor een
fietsbox of laten we alles bij het oude?
Deze vragen zijn ook aan de orde bij andere werken die momenteel aan
gang zijn of gepland zijn: het Duurzaam Wijkcontract Magritte, de J. Lahayestraat, de L. Theodorstraat, de P. Timmermansstraat, de Leopold I-straat,
de O. Warlandlaan. Deze werken zullen de leefomgeving moderniseren op
belangrijke assen van de gemeente en ons voor keuzes stellen. Die keuzes
zijn niet altijd – zeg maar zelden – makkelijk realiseerbaar als we rekening
houden met bepaalde meningen die naar voor komen tijdens het proces
van burgerparticipatie, waar unanimiteit veelal ver te zoeken is…
Hoe rijmen we de talrijke klimaatbetogers die wekenlang op straat
kwamen, met de 500.000 bezoekers van het Autosalon ? Hoe vinden we
het evenwicht tussen de bescherming van de individuele vrijheid, met
inbegrip van het bezit en gebruik van een eigen auto, en de negatieve
factoren waar de helft van de Brusselse gezinnen die niet over een auto
beschikken onder gebukt gaan zoals lawaaihinder, vervuiling, hart- en
vaatziekten, stadsaanleg,…?
Hoe verzekeren we een duurzame transitie voor de toekomst? Hoe
kunnen we verschillende visies met elkaar verzoenen? Hoe vinden we
het juiste evenwicht tussen ambitieuze maatregelen en verplichtingen?
Allemaal vragen waarmee we regelmatig geconfronteerd worden en
waarvoor geen eenvoudig, evident of intuïtief antwoord bestaat…

 Hervé Doyen, uw burgemeester

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





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



Theodor 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Stadsaanleg
Grondgebiedbeheer
(Stedenbouw)
Gemeentelijk patrimonium
Stadsmobiliteit
Duurzame ontwikkeling
Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 13u.
Donderdag: van 13u tot 16u.








Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

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 18 december 2019

B

egin december nam Valérie Molhant ontslag als
gemeenteraadslid vanwege een verhuis naar een andere gemeente. Als gevolg van
dit ontslag, neemt de derde opvolger van de lijst, Jean-Louis
Pirottin, de voormalige directeur

HERVÉ
DOYEN
BURGEMEESTER

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

van de sociale huisvestingsmaatschappij Lojega en voormalig
schepen, haar plaats in als gemeenteraadslid. Op 18 december
legde hij de eed af en nam hij
plaats op de banken van de gemeenteraad. Valérie Molhant was
eveneens opvolgster van de

BERNARD
VAN NUFFEL
1STE SCHEPEN

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

OLIVIER
CORHAY
2DE SCHEPEN

woensdag 19 februari 2020 om
20u
 U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraad op
https://publi.irisnet.be

MOUNIR
LAARISSI
5DE SCHEPEN

• Personeel
• Sociaal leven en
burgerschap
• Gezondheid
• Jobhuis

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

NATHALIE
DE SWAEF
7DE SCHEPEN

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

BENOÎT
GOSSELIN
4DE SCHEPEN

BRIGITTE
DE PAUW

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

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN

SHIRLEY
DOYEN
8STE SCHEPEN
• Voorzitster
van OCMW van Jette

Info en contact
www.jette.be

voor, 4 tegen en 2 onthoudingen.
De volgende gemeenteraad is op

• Franstalig onderwijs en
buitenschoolse opvang
• Huisvesting

CLAIRE
VANDEVIVERE
3DE SCHEPEN

College van
burgemeester
en schepenen
2018-2024

voorzitter van de gemeenteraad.
In deze functie werd ze vervangen door gemeenteraadslid Nathalie Vandenbrande die zich
hiervoor kandidaat gesteld had.
Haar kandidatuur werd goedgekeurd door de leden van de gemeenteraad met 28 stemmen

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

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

Onderwijs, politie en het OCMW nemen samen
meer dan 41% van het budget in.

De gemeentelijke begroting vormt een fundamenteel politiek onderdeel binnen het gemeentelijke leven. Het voorziet de inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar. Op 18 december
2019 keurde de Jetse gemeenteraad de begroting 2020 goed.
Maar wat houdt deze precies in?

E

lk jaar moet de gemeenteraad zich
uitspreken over de begroting, waarin
de inkomsten en uitgaven zijn opgenomen voor het komende jaar.
Daarna moet de begroting ook nog goedgekeurd worden door de gewestelijke voogdij,
die nagaat of de begroting voldoet aan de
regels en correct beheerd is.

Evenwicht
Sinds verschillende jaren is de Jetse begroting in evenwicht, dankzij een verantwoordelijk beheer als goede huisvader. Toch worden
de noodzakelijke investeringen gedaan voor
de diensten aan de bevolking en het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuren.
De gemeentelijke begroting, dat zijn de
uitgaven, maar ook de inkomsten: belastingen, taksen, subsidies,... Velen onder ons ergeren zich aan de belastingen en taksen,
maar deze liggen niet schandalig hoog en
worden goed geïnvesteerd. Een overzicht van
wat er met ons geld gebeurt...

De 'gewone' begroting:
de centen voor elke dag

en de politiezone stegen steeds de laatste
jaren. Ze omvatten de gemeentelijke bijdrage
aan de sociale begeleiding via het OCMW en
aan de veiligheid die verzekerd wordt door
de Jetse Divisie en de Politiezone BrusselWest.
De personeelskosten bedragen zowat 40
miljoen euro in 2020. Zoals in alle gemeenten en de meeste grote bedrijven, vormt dit
de grootste uitgavepost. Uitgezonderd de
leerkrachten, werken zowat 650 personen
binnen het Jetse gemeentebestuur.
Maar ook het lerarenkorps neemt een serieuze hap uit de begroting, hoewel deze ook
gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap en de Fédération Wallonie-Bruxelles.
Nog steeds wat betreft de personeelsuitgaven, merken we ook de 'algemene dien-

Het grootste deel van de gewone begroting gaat naar de personeelskosten en naar
de transferts, d.w.z. de dotaties aan het
OCMW en aan de politiezone
Brussel-West.
Zowat 9 miljoen euro gaat naar
werkingskosten. Zoals de naam
het zegt, betreft dit de middelen
voor de werking van het gemeentebestuur en haar diensten, scholen, bibliotheken, sportcentra,
culturele infrastructuur,... Denk bijvoorbeeld aan materiaal, energieverbruik,
administratieve
documenten, informaticamateriaal,... Maar ook aan de organisatie
van evenementen in de gemeente,
de verlichting tijdens de eindeDe dotatie van de gemeente aan het OCMW en de Politiezone
jaarsfeesten, de concerten, romstijgen haast constant sinds 2010. In 2020 bedragen ze samen
melmarkten, de jaarmarkt,...
meer dan 23 miljoen euro.
De 'transferts' naar het OCMW
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De 'buitengewone' begroting: uitgeven is goed... investeren nog beter

Daar waar Jette 1 ambtenaar telt voor 87 bewoners, tellen gemeenten zoals Brussel-Stad of Sint-Joost er
meer dan 2... Dit toont aan dat het Jetse gemeentepersoneel verantwoordelijk beheerd wordt.

sten' op, zoals de 'loketten' van de diensten
Demografie of Burgerlijke Stand of de interne
diensten zoals het Secretariaat, Drukkerij,
Onthaal, HR, Informatica, Juridische Dienst,...
Zonder natuurlijk de technische diensten te
vergeten zoals de diensten Reinheid, Stedenbouw, Stadsaanleg, Gemeentelijk Patrimonium,...

Taxshift en een premie Be Jette
Om al deze uitgaven te kunnen verzekeren,
met het oog op de duurzaamheid van de gemeentefinanciën en om te anticiperen op de
pensioenproblematiek, werd beslist om het
gemeentelijk deel van de inkomensbelasting
en van de onroerende voorheffing te herzien.
Het doel: de belasting op de inkomens verlagen en het rendement verhogen van de Jetse
onroerende voorheffing, die trouwens de
tweede laagste is binnen Brussel. Dit is trouwens een gewestelijke trend, want ook
Schaarbeek en Elsene namen deze beslissing.

Concreet betekent dit dat de inkomensbelasting verlaagt met 7,4% (daling van 7%
naar 6,5%) en dat het Jetse deel van de onroerende voorheffing stijgt van 41,1% naar
45,5% (de opcentiemen gaan van 3.390 naar
3.640).
Daarentegen, de gepensioneerde Jettenaren
of de alleenstaanden met een laag inkomen
die in hun eigen woning wonen, zullen kunnen rekenen op de premie ‘Be Jette’ zoals
deze bestaat op gewestelijk niveau. Deze premie moet de stijgende onroerende voorheffing
compenseren, zodat deze geciteerde groep
niet financieel geraakt wordt. Voor de gezinnen met een groter inkomen, zal de verlaging
van de inkomensbelasting de stijging van de
onroerende voorheffing in evenwicht brengen.
In een volgend nummer van Jette Info komen
we terug op deze premie 'Be Jette' en hoe
deze te bekomen. Momenteel worden de modaliteiten van deze premie besproken met de
gewestelijke dienst 'Fiscaliteit Brussel'.

Dit jaar zal er zowat 20 miljoen euro
geïnvesteerd worden in huisvesting, cultuur, leefomgeving, sport, scholen, openbare
ruimte,
leefmilieu,
duurzame
energie,... Deze investeringen worden voor
zowat 60% gerealiseerd met subsidies.
Deze omvatten eveneens de grote subsidieenveloppe van het Duurzame Wijkcontract
'Magritte'.
De projecten die in 2020 opgestart of
gerealiseerd zullen worden voldoen aan
twee grote doelstellingen: een efficiënt onderhoud van de gemeente-eigendommen
en de stijgende vraag naar infrastructuur
voor de bewoners. Denk bijvoorbeeld aan
de nieuwe kinderopvang in de Tuinen van
Jette, nieuwe groene ruimtes, heraanleg van
straten, een nieuwe school op de Poelbossite, de ontwikkeling van culturele infrastructuur, het Gemeentebestuur 2.0 en de
digitalisering,...

Besluit
De financiële situatie van onze gemeente
blijft gezond in 2020. Deze is gebaseerd op
een verantwoordelijk en evenwichtig beheer.
Het College wil dat deze goede financiële situatie aanhoudt en de uitdagingen van onze
gemeente integreert: kwaliteit van de dienstverlening aan de bewoners via competent en
voldoende gemeentepersoneel, mobiliteit,
leefmilieu, energie, leefomgeving,... Deze ambitie wordt gesteund door de gewestelijke
voogdij en door de Minister-President, hetgeen zich vertaalt in de goedkeuring van de
begroting door het Gewestelijk begrotingsbegeleidingscomité.
Kortom, anticiperen en verantwoordelijk
beheer zijn de sleutelwoorden.
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Lokaal Cultuurbeleidsplan 2020-2025
De culturele uitdagingen voor de komende jaren
2019 stond in het teken van de opmaak van het nieuwe cultuurbeleidsplan 2020-2025. Dat plan is nu
helemaal af en door iedereen te raadplegen op de gemeentelijke website.

D

e mening werd verzameld van Jettenaren, enthousiaste vrijwilligers,
partners, leden van de bibraad, de
cultuurraad en de raad van bestuur
van GC Essegem over de culturele werking in
Jette. Ze konden hun meningen, ideeën en
opmerkingen kwijt. Op basis van deze verzamelde informatie schreven de dienst Nederlandstalige
cultuur,
het
Gemeenschapscentrum Essegem, de Nederlandstalige openbare bibiotheek en de Brede
Scholen een nieuw Lokaal Cultuurbeleidsplan
voor 2020-2025. In dit plan staan de grote
lijnen die ze op termijn willen realiseren in
Jette.

Verrassing en verwondering
Hoe maken we Jettenaren warm voor ons
cultureel aanbod? Hoe bieden we een houvast
in een snel veranderende gemeente? En zorgen we voor verrassing en verwondering in
een veilige/aangename/vertrouwde omgeving?
Hoe evolueren we naar buurten waarin
mensen hun talent kunnen ontwikkelen en
durven tonen? Hoe evolueren we naar plekken die uitnodigen en aanzetten tot ontmoeting in diversiteit? Hoe ondersteunen we
burgerinitiatieven en net zo goed het traditionele verenigingsleven?
Welke communicatie en acties doen we
samen om drempels te verlagen en fysieke,
mentale of taalgebonden barrières te verkleinen? Hoe vergroten we het engagement van
burgers in een tijd waarin tijdelijke projecten,
cocreatie en burgerinitiatieven de oude modellen uitdagen?
Het cultuurbeleidsplan geeft antwoorden
op deze vragen. Op basis van dit plan maken

Nieuwjaarsreceptie 2020
Jubileumeditie voor burgervader

E

en jaarlijks terugkerend gebeuren in
zowat elke zichzelf respecterende gemeente is de nieuwjaarsreceptie, en
dat is in Jette niet anders. Op 11 januari liep de Gemeentelijke feestzaal aardig
vol voor dit traditionele gebeuren. Als vanouds gingen de brochures en ander infomateriaal en gadgets aan de diverse infostands
vlot van de hand en paste een en ander perfect in een totebag van het Duurzaam Wijkcontract Magritte.
De receptie had dit jaar een extra feestelijk
kantje. Het was namelijk voor de 20ste keer
dat de burgemeester zijn nieuwjaarswensen
kon overmaken aan de Jettenaren. Het is dus
al 20 jaar geleden dat hij de fakkel overnam
van zijn betreurde voorganger Jean-Louis
Thys. Bij een glas achteraf werd dus niet alleen geklonken op de toekomst, maar hier
en daar ook herinneringen opgehaald uit vervlogen tijden…

de betrokken organisaties keuzes voor de komende jaren. Het is de kapstok waar ze, in
nauw overleg, hun projecten en activiteiten
aan ophangen.
De betrokkenen danken allen die hen hebben geïnspireerd!
Ontdek het cultuurbeleidsplan op de gemeentelijke website www.jette.be (Vrije tijd /
Cultuur). Een papieren versie kan je bekomen
bij de Dienst Nederlandstalige Cultuur in het
gemeentehuis.
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Jettenaren van de wereld

portret - tunesië

nesische zon, dat zou mijn man zeker zien zitten. Maar zolang de kinderen school lopen,
is dat niet aan de orde’, houdt Myriam Nouri
de boot enigszins af.

Arabische lente
Tunesië is een land dat de afgelopen jaren
politiek door woelig water voer. Het begon
allemaal met de protesten eind 2010 die leidden tot de Jasmijnrevolutie en het aftreden
van toenmalig president en dictator Ben Ali.

“

Ik herinner me de Jasmijnrevolutie nog levendig,
inclusief de schoten van de
snipers op het dak en de
rondcirkelende helikopters!

Geboren en getogen in Jette en toch in aanmerking komen voor
deze reeks, als je het parcours bekijkt dat Myriam Nouri de afgelopen 40 jaar heeft doorlopen, dat kan je niet anders dan dat
meer dan terecht vinden. Tunesië is namelijk een constante in
haar leven…

B

eweren dat Myriam Nouri een geboren en getogen Jetse is, is eigenlijk
de waarheid een beetje oneer aandoen. Eigenlijk groeide ze op in
Laken, maar toen ze in 2004 trouwde, verhuisde het jonge koppel naar het andere
einde van de straat, net over de gemeentegrens met Jette. Haar Tunesische roots kreeg
ze mee van haar ouders die halfweg de jaren
’70 beslisten hun geluk in België te beproeven. Zelf beweert deze goedlachse Jetse zich
fiftyfifty Belgisch-Tunesische te voelen. ‘Van
mijn zesde tot mijn negende heb ik in Tunesië gewoond en die drie jaar hebben mij getekend, maar dan in de positieve zin van het
woord’, motiveert ze haar bewering. ‘Ik denk
met veel liefde terug aan de zorgenloze
dagen die ik er beleefde en de zalige momenten met mijn grootmoeder.’

Noord- en Zuid-Tunesië
Ook op latere leeftijd zorgt Myriam Nouri
ervoor dat de banden met Tunesië zeker niet
verslappen, en daar komt af en toe een gelukkig toeval bij kijken, bijvoorbeeld in de
persoon van Cupido... Zo leert ze Habib kennen, een jonge Tunesiër die geneeskunde studeert aan de VUB. Het koppel trouwde en
kreeg twee kinderen: Sayf (13) en Maya (10).
‘Aangezien hij pas op zijn 18de naar België is
gekomen, is zijn band met Tunesië uiteraard
nog sterker dan die van mij’, heeft zijn echtgenote toe. ‘Logisch dus dat we onze jaarlijkse zomervakanties doorbrengen bij zijn
familie, die in het noorden van het land
woont. Maar een bezoekje aan mijn familie in
het zuiden hoort er natuurlijk ook altijd bij!’
Of ze er ooit naartoe wil verhuizen? ‘Zes
maanden hier en zes maanden onder de Tu-

‘De revolutie en de daaropvolgende Arabische lente heb ik zowat live meegemaakt’,
klinkt het. ‘Ik belde mijn nicht Boutheina
bijna elke week en ik herinner me de
Skype-gesprekken van begin 2011 als de dag
van gisteren, inclusief de schoten van de snipers op het dak en de rondcirkelende helikopters!’ Ondertussen heeft het land sinds
eind vorig jaar een onafhankelijke president,
maar leverden de parlementsverkiezingen
voorlopig nog geen nieuwe regering op. ‘Het
ziet ernaar uit dat we dit jaar opnieuw naar
de stembus zullen mogen trekken’, weet Myriam Nouri ons te melden.

Van feest naar feest
Tijdens ons gesprek is een brugje van de
politiek – met onder meer een islamistische
partij binnen het Tunesische politieke spectrum – naar religie gauw gemaakt. En wat
blijkt? Als praktiserende moslima gaf Myriam
Nouri ooit katholieke godsdienstles! En voor
haar is dat blijkbaar de gewoonste zaak van
de wereld. ‘Het is zelf zo dat wij hier thuis
de feesten van beide godsdiensten vieren’,
lacht ze. ‘Om je een voorbeeld te geven: elk
jaar staat hier in de woonkamer een enorme
kerstboom, maar ook de ramadan en het afsluitende Suikerfeest slaan we niet over!’
Naast de religieuze feestdagen zijn er uiteraard nog andere feestelijke gelegenheden. Zo
blaast op de dag van onze ontmoeting zoon
Sayf 13 kaarsjes uit en werd het weekend
daarvoor de negende verjaardag van de revolutie gevierd. Aan redenen om te feesten
blijkbaar geen gebrek bij deze Belgisch-Tunesische familie…
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Klein chemisch afval
Afspraak bij Proxy Chimik

S

puitbussen, spaarlampen, neonlampen, aanstekers, frituurolie en -vet,
batterijen, onderhouds- en schoonmaakproducten,
printproducten,
tuinproducten, verfresten, waterfilters, röntgenfoto’s,…, al dit huishoudelijk chemisch
afval vraagt een speciale behandeling. Hebt
u niet de mogelijkheid om het naar een recypark te brengen? Dan is er nog altijd een van
Proxy Chimik-inzamelpunten in Jette.

Verpakt en identifieerbaar
Bied uw huishoudelijk chemisch afval aan
in de originele verpakking (goed gesloten) of
in een hermetisch afgesloten recipiënt
waarop de naam van het product duidelijk
vermeld staat. Breng injectiespuiten en naalden binnen in een harde, goed afgesloten
verpakking waaraan een beetje ontsmettingsmiddel toegevoegd is. Vaste en vloeibare
stoffen moeten gescheiden zijn. Hou er ook
rekening mee dat het maximum volume 45l

per bezoek en per dag bedraagt (30l voor
dekkende producten, 10l voor oliën en 5l
voor andere chemische producten).

Worden niet aanvaard…
Asbestresten, gasflessen en gaspatronen,
vuurwerk en andere explosieve stoffen, laboproducten, roofing, geneesmiddelen en lege
bussen van niet-giftige en niet-corrosieve onderhoudsproducten worden geweigerd bij
Proxy Chimik. Chemisch afval afkomstig van
een bouwwerf of een professionele activiteit
wordt ook niet aanvaard. Consulteer de brochure Proxy Chimik op de website van Net
Brussel of www.jette.be om te weten waar u
wel met dit afval naartoe kan.
Meer info: www.arp-gan.be – 0800.98.181

PROXY CHIMIK IN JETTE
Februari 2019


Kardinaal Mercierplein
10 februari, van 17u tot 17.45u



H. Liebrechtlaan
(kant J.B. Moyensstraat),
niet in februari



Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
8 februari, 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

Reinheid door de seizoenen

Hondenweer?
Bijna 1 gezin op 3 heeft een hond.
Maar een hond in de stad is niet altijd
eenvoudig... Er moet een evenwicht
gevonden worden tussen het welzijn
van uw viervoeter en deze van de gebruikers van de openbare ruimte.

Opgelet voor de boetes!

U

weet ongetwijfeld dat het verplicht
is om uw hond te laten chippen en
hem op de openbare ruimte aan de
leiband te houden. Maar wist u ook
dat u de hondenpoep moet opruimen op de
openbare ruimte?

Meer dan 50 hondentoiletten in Jette
Zoals het woord het zegt, zijn de hondentoiletten bestemd voor de honden. Jette telt
58 hondentoiletten op haar grondgebied. Als
u uw hond uitlaat, kan u dus naar een hondentoilet gaan waar uw viervoeter zijn be-

hoefte kan doen. Deze hondentoiletten worden regelmatig schoongemaakt door gemeentelijke ploegen, volgens een wekelijkse
planning. Ze worden tijdens de zomer wekelijks gedesinfecteerd en tijdens de winter
tweewekelijjks.

Laat uw hond niet plassen of zijn behoefte
doen tegen vuilnisbakken of -zakken, in de
parken, in de groene ruimtes of speelpleinen.
Dit is niet alleen een kwestie van respect
voor de personen die instaan voor het onderhoud van de openbare ruimte, maar ook
voor de andere gebruikers. Weet trouwens
ook dat het politiereglement u verplicht om
steeds twee zakjes bij te hebben om de hondenpoep van uw hond op te ruimen. Inbreuken tegen dit reglement kunnen bestraft
worden met een boete tot 140¤. De dienst
Openbare Reinheid gaat de controles in 2020
trouwens opvoeren. U bent dus gewaarschuwd.
Als u een probleem of vandalisme vaststelt
bij een hondentoilet, kan u de dienst Openbare Reinheid op de hoogte brengen via de
app Fix My Street of per mail naar ombudsman-proprete@jette.irisnet.be.
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Jette klaar voor elektrische auto’s
Eerste publieke laadpalen operationeel
Onze gemeente telt sinds kort vier oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Deze
maken
deel
uit
van
‘Charge.Brussels’, het netwerk dat
momenteel in het hele gewest uitgerold wordt. De palen werden geplaatst
in samenspraak met de gemeente en
voorzien 100% groene energie.

D

e vier laadpalen – op termijn moeten dat er vijf worden – behoren tot
het basisnetwerk van de honderdtal
laadpalen die het Brussels Gewest
voor eind 2020 wil geïnstalleerd zien op zijn
grondgebied. Ze zijn toegankelijk voor alle
types elektrische wagens en kunnen elk tot
twee voertuigen tegelijkertijd vlot laden.

Uitgezonderd opladend voertuig
De laadpalen zijn telkens voorzien van
twee plaatsen die te herkennen zijn aan de
markering op het wegdek van een witte auto,
een wit snoer en een
n groene achtergrond,
vergezeld van twee
e
verkeersborden. Deze
e
duiden aan dat voerrtuigen die aan het oppladen zijn er gratiss
mogen parkeren en
n
dat wie er onrechtmaatig geparkeerd staat,
t,
een boete riskeert van
n
50 euro.

voor twee voertuigen, staan verspreid over
het Jetse grondgebied en zijn te vinden in
volgende straten:
 Burgemeester Jean Neyberghlaan, voor huisnummer 18 (vlakbij het Jean-Louis Thysplein)
G
Gaston Biernauxstraat, ter hoogte van
huisnummers
18-20
h
T
Tiebackxstraat, voor huisnummer 3
D
De Heynlaan, voorbij de verkeersdrempel
d
op de kruising met de Mauri Van Rolleghemstraat
rice
Op de website charge.brussels
vin u een kaart waarop alle laadvindt
punten
pu
van het gewest, inclusief de
vier
vie in Jette, aangeduid staan (klik op
‘N
t
k
‘Netwerkstatus).

Vier laadpunten, acht plaatsen
De vier laadpunten, met telkens plaats

Meer info: www.charge.brussels

INFOS

februari 2020

werken

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

J.J. CROCQLAAN
Heraanleg
Sinds eind januari vindt de derde fase
van de werken plaats, met name de
toegangen tot de spoedafdeling van
het Brugmannziekenhuis. Voetgangers
en fietsers kunnen nu al gebruik
maken van de vernieuwde voet- en
fietspaden.

HEYMBOSCH- EN
J. DE HEYNLAAN
Werken nutsmaatschappijen

zien. De straat blijft wel bereikbaar
voor voetgangers.

Sibelga en Vivaqua starten binnenkort
met de versterking van hun infrastructuur in de Heymboschlaan (tussen de
Van Engelandlaan en het Tuinwijkplein) en de J. De Heynlaan (tussen
het Tuinwijkplein en de M. Van Rolleghemstraat). Naargelang de evolutie
van de werken zal er een parkeerverbod gelden. Voetgangers-, fiets- en
autoverkeer blijven mogelijk.

LEOPOLD I-STRAAT
Heraanleg

PIERRE TIMMERMANSSTRAAT
Heraanleg

DIKKE BEUKLAAN
Werken Tram 9

De gemeente start met de volledige
heraanleg van de straat. De werken
verlopen in verschillende fasen. In
functie van de vordering van de werken, zal er een parkeerverbod gelden.
Voor auto’s wordt een omleiding voor-

Meer info over deze werken voor de
verlenging van tramlijn 9 vindt u op
www.tram9.brussels en www.mivb.be
of via 0800.94.001 (van 9u tot 12u).

Sibelga en Proximus starten binnenkort werken voor de versteviging van
hun infrastructuur in de Leopold Istraat (tussen de L. Theodorstraat en
de de Smet de Naeyerlaan). Behoudens een parkeerverbod, zal het verkeer geen hinder ondervinden van de
werken.
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Wintersmog
Vier alarmdrempels waarschuwen voor luchtvervuiling
Als de concentraties fijn stof en/of
stikstofdioxide bepaalde drempels
bereiken, kan de overheid gedurende
bepaalde periodes in de winter en in
de lente pollutiepieken afkondigen.

eriodes van vervuilingspieken, ook
smog genoemd, zijn voornamelijk
toe te schrijven aan de opeenhoping
van verontreinigende stoffen afkomstig van uitlaatgassen van voertuigen en van
de uitstoot veroorzaakt door de verwarming
van gebouwen. Ze komen vooral voor tijdens
de winter, bij een zwakke wind en aanhoudende thermische inversie.

concentratiedrempels vastgelegd die gepaard
gaan met specifieke maatregelen om de
luchtvervuiling tegen te gaan.
Naargelang de drempel
gaan deze maatregelen van aanpassing van ons
gedrag tot een
rijverbod en
gratis
toegang tot het
openbaar vervoer.
Meer
info vindt u op
www.luchtkwaliteit.brussels.

Maatregelen

Risicogroepen

In functie van de ernst van de vervuiling
heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vier

De personen die bij een pollutiepiek een hoger risico lopen zijn personen

P

met hart- of ademhalingsproblemen, astmalijders, bejaarden en zeer jonge kinderen. Het
is voor deze mensen bijzonder raadzaam
om elke vorm van intensieve en/of
langdurige fysieke inspanning
(bv. joggen) te vermijden.

Blijf op de hoogte
Naast de berichtgeving in de nationale en
regionale media (weerbericht en websites),
kan u ook een waarschuwing ontvangen via de
app Brussels Air van Leefmilieu Brussel of via e-mail
door u in te schrijven op de
mailinglijst van IRCEL (Intergewestelijke cel voor het leefmilieu) via
www.luchtkwaliteit.brussels

Wedstrijd bestuurscomité
FairTradeGemeente
Le Schievelavabo stuurt winnend duurzaam en fairtrademenu in
In december lanceerde het bestuurscomité FairTradeGemeente een wedstrijd onder de Jetse restaurants om
een duurzaam en fairtrademenu voor
te stellen. Le Schievelavabo stelde het
winnende menu samen dat de stuurgroep ondertussen al ter plaatse kon
degusteren.

D

e gemeente Jette is al jaren actief
op het vlak van Fair Trade en beschikt sinds 2013 over het label
FairTradeGemeente. De werkgroep
rond dit label bestaat uit medewerkers van
de gemeente, schepenen, verenigingen, handelaars en vrijwillige burgers.

Menu volgens criteria
Naast de reguliere vergaderingen komt de
FT-werkgroep ook een keer per jaar samen om
op een informele manier van gedachten te
wisselen over voorbije projecten. Dit jaar wilde
de groep van deze gelegenheid gebruik
maken om zijn leden te bedanken met een
etentje voor hun inzet de voorbije jaren. In dit
kader werd beslist om een wedstrijd te organiseren onder de Jetse restaurants om een
menu samen te stellen waarbij rekening gehouden wordt met criteria aangaande Good
Food, zero waste, duurzaamheid en Fair Trade.

Terechte winnaar
Na zorgvuldig wikken en wegen kwam het
restaurant Le Schievelavabo (Kardinaal Mer-

cierplein) bij de menuwedstrijd als winnaar
uit de bus. Zij kwamen op de proppen met
een menu dat bulkte van de lokale en fairtradeproducten. Dinsdagavond 21 januari
konden de leden van het bestuurscomité
FairTradeGemeente vaststellen dat ze de
juiste keuze gemaakt hadden en werd er met
een biertje van
een Brusselse
microbrouwerij
of een mocktail
op basis van
vruchten van
Jette Met, geklonken op een
terechte winnaar.
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Duurzame
ontwikkeling-Leefmilieu
Nieuwssprokkels

Nieuw:
newsletter ‘Leefmilieu en
Duurzame ontwikkeling’
Natuurwandelingen, lezingen,
workshops,…, met de regelmaat van de klok organiseert
Jette activiteiten rond leefmilieu
en duurzame ontwikkeling.
Naast Jette Info en de facebookpagina van de gemeente
(@jette1090) is er nu ook de
maandelijkse newsletter rond
leefmilieu om je op de hoogte
te blijven houden van deze projecten. Schrijf je in door een email met als onderwerp
‘Inschrijving newsletter DDO’ te
sturen
naar
ddo@jette.
irisnet.be, en je ontvangt een
keer per maand een planning
van de milieugebonden evenementen die op til zijn. Zo kan
je de data van activiteiten die
jou interesseren, op tijd vrijhouden. Uitschrijven voor de
newsletter kan ten allen tijde.

Eco-ambassadeurs
Eco-ambassadeurs zijn vrijwilligers die met de hulp van de
gemeente (logistiek, communicatie, informatie,…) acties rond
leefmilieu op touw zetten. Hun
bedoeling is een milieuvriendelijke boodschap uitdragen aan

hun omgeving (vrienden, familie, buren,…) en zo het gedrag
van de burger op een positieve
manier beïnvloeden. Het netwerk van eco-ambassadeurs
bestaat uit Jettenaren die het
handvest van de eco-ambassadeurs ondertekend hebben.
Geïnteresseerd? Het handvest
van de eco-ambassadeurs is
terug te vinden op de website
van
de
gemeente
(www.jette.be) of te verkrijgen
via de dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu:
ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.01.

Zin om je aan te sluiten bij de
150 gezinnen die deelnamen
aan de vorige edities? Schrijf je
in op de nieuwsbrief of volg
Jette Info waar je binnenkort
alles leest over de deelnemingsvoorwaarden voor editie
2020 van dit dynamisch, informeel en open project!

Aanwezigheid nieuwkomers Jette Met

No Impact Jette 2020
Na twee edities
vol workshops,
ontmoetingen
en ervaringen,
maakt No Impact
Je t t e
in 2020 een grote rentree! No Impact Jette is een project dat focust op drie thema’s:
afval, voeding en energie. De
uitdaging? Het consumptiepatroon van de deelnemers veranderen om zo de impact op het
milieu te beperken en in een
moeite door geld uit te sparen.
Een verslag over de vorige edities vind je op www.noimpactjette.be.

Les Houblons de Bruxelles, een
van de nieuwkomers op Jette
Met, staat elke eerste woensdag van de maand op de duurzame markt. Zijn eerstvolgende
passage is dus voor 5 februari.
De andere nieuwkomer, Pure
Chocoa, last tijdens de tweede
helft van februari een pauze in.

Maandelijkse opendeur
bij Boomgaard van de
transitie

Binnenkort opent de Boomgaard van de transitie opnieuw
zijn deuren voor een nieuw seizoen vol geneugten en activiteiten. Elke eerste zaterdag van
de maand, van maart tot oktober, telkens van 14u tot 17u, is
het publiek er welkom. Je vindt
de boomgaard achter de afsluiting rechts van de ingang van
de gemeentedienst Beplantingen (Laarbeeklaan 120). Er zullen weer geregeld interessante
en creatieve workshops georganiseerd worden. Je leest er alles
over in Jette Info en op de facebookpagina van Jette in transitie.
Zin om je enthousiasme te
delen met deze groep vrijwilligers? Neem dan contact op met
Denis.bouillon@skynet.be!

STAGES (KROKUS- EN) PAASVAKANTIE
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Nog op zoek naar een stage voor uw zoontje of dochtertje tijdens de (krokus- en/of)
paasvakantie? Jette telt alvast enkele organisaties die uw oogappels zeker een
actieve en/of creatieve vakantietijd kunnen bezorgen.

Creatief
GC Essegem

(nieuwe kinderen)
Inschrijvingen paasvakantie:
van 9/03 tot 1/04
(geregistreerde kinderen)
van 16/03 tot 1/04
(nieuwe kinderen)

Leopold I-straat 329

Speelweken
• Krokusvakantie:

‘Ben je bang in het bos,
grote wolf?’ (Panta Rei)
• Paasvakantie:
‘De Gruffalo’ (Panta Rei)


Van 24 tot 28 februari
2020(krokusvakantie) en
van 6 tot 10 april 2020
(paasvakantie), telkens
van 9u tot 16u (opvang
van 8u tot 17u)
Voor kleuters van 3 tot 5
jaar
Prijs:
70 ¤
60 ¤ (voor 2de kind)
15 ¤ (Paspartoe-kansentarief)

Creatief
IBO De Puzzel
02.427.09.44 of 0492.22.63.09

Magritte
Wemmelsesteenweg 229
Van 7u tot 18.15u
Enkel voor kinderen uit het
kleuteronderwijs en het 1ste
leerjaar.
Reservering voor reeds ingeschreven kinderen: depuzzelmagritte@sint-goedele.be
Leopold
Leopold I-straat 307
Van 7u tot 18.15u
Voor kinderen uit het lager
onderwijs en hun kleine
broer of zus.
Reservering voor reeds ingeschreven kinderen: depuzzelleopold@sint-goedele.be

begrepen in prijs van
stage - opvang na 17.30u:
+ 5 ¤)
Info en inschrijven:
www.kinderboerderijjette.be
Prijs: 110 ¤ per week
Meer info:
www.kinderboerderijjette.be

Artistiek
Atelier 34zero Muzeum

Tijdens de paasvakantie organiseert Atelier 34zero Muzeum
beeldhouwstages voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Twee
professionele kunstenaars begeleiden de kinderen en brengen hen in contact met
materialen als pleister, klei,
hout, plantaardige materialen,… Op het einde van de
stage volgt een mini-tentoonstelling in het museum.



Van 24 tot 28 februari 2020
(krokusvakantie)
Van 6 april tot 17 april 2020
(paasvakantie)
Prijs:
10 ¤ per dag en per kind,
15 ¤ voor 2 kinderen
Prijs per halve dag:
7¤
Eventueel verminderd tarief
kan toegekend worden op
basis van uw aanslagbiljet
Inschrijvingen krokusvakantie: van 3/02 tot 19/02
(geregistreerde kinderen) /
van 10/02 tot 19/02

13 tot 17 april 2020, 9u
tot 16u (opvang tot 17.30u:
2 ¤/uur)
Prijs:
100 ¤ (materialen en verzekering inbegrepen)
Middagmaal/picknick door
de kinderen zelf mee te
brengen
Inschrijvingen:
kinderen@atelier34zero.be

Open lucht
De Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172

Tijdens de krokusvakantie en
de eerste week van de paasvakantie organiseert de Kinderboerderij stages voor
kinderen van 4 tot 6 jaar, van
7 tot 9 jaar en van 10 tot 12
jaar (enkel in de paasvakantie). Deze stages draaien rond
het thema ‘de boerderij’ en
inschrijven kan via de website
van de Kinderboerderij.


Van 24 tot 28 februari 2020
(krokusvakantie)
Van 6 tot 10 april 2020
(paasvakantie)
Van 9 tot 16u (opvang ’s
morgens vanaf 8u en ’s
avonds tot 17.30u: prijs in-

Artistiek
JoMus
Ploef!
Bonaventurestraat 100

Rivierendreef 340

 Van

IBO De Puzzel Magritte en Leopold maken zich klaar om
een leuke vakantie te beleven
met uw kinderen! Het worden
dagen vol speelplezier en
coole activiteiten.

opvang vanaf 8.30u
Voor kinderen van 6 tot 12
jaar
Info en inschrijvingen:
info@labolobo.eu
Prijs: 150 ¤/kind

Artistiek
Labolobo
F. Lecharlierlaan 4

Vier paasvakantiedagen van
artistieke immersie: hedendaagse dans, tekenen en museabezoek
(hedendaagse
kunst en andere).


Van 14 tot 17 april 2020, activiteiten van 9u tot 17u,

Samen met andere kinderen
zingen, dansen en acteren,
dat is waar het bij een musicalstage van JoMus om draait!
Een dag op musicalstage 4
kids bestaat uit een fijne mix
van de lessen Musicaldans,
Theater en Koor. Dit alles
wordt aangevuld met heel
veel sportieve spelletjes. Alles
speelt zich af bij Ploef! (Bonaventurestraat 100) en uiteraard worden de kids begeleid
door professionele leerkrachten die met hart en ziel met
musical bezig zijn. Als afsluiting van het kamp volgt een
schitterend
toonmoment
waarin de deelnemers aan
hun ouders en vrienden kunnen laten zien wat ze bijgeleerd hebben!
 Van

13 tot 17 april 2020, 9u
tot 16u
Voor kinderen van 4 tot 14
jaar
Prijs: 155,90 ¤
Info en inschrijvingen:
www.jomus.be
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Kids' Holidays
De ideale activiteit voor de Paasvakantie
Animatoren gezocht voor
Kids’ Holidays Jette

Ben je ouder dan 17 jaar, heb je ervaring als
monitor of heb je een monitorbrevet en ben
je op zoek naar een vakantiejob? Dan ben
jij misschien wel de geschikte persoon voor
het vakantiespeelplein Kids’ Holidays Jette.

Bent u op zoek naar een leuke activiteit voor uw kinderen tijdens de Paasvakantie? Zoek niet langer. Het vakantiespeelplein Kids’ Holidays biedt alles voor een
actieve vakantie met afwisselende activiteiten, bezoeken en animatie.

H

et vakantiespeelplein Kids’ Holidays
speelt zich af in het Poelbosdomein
en verwelkomt kinderen van 3 tot
12 jaar tijdens de Paasvakantie en
de zomervakantie.

Dit alles onder het toeziend oog van ervaren animatoren en aangepast aan de leeftijd
van de kinderen. Geïnteresseerd? U kan uw
kind(eren) nu reeds inschrijven voor de Paasvakantie!

Gevarieerde (openlucht)activiteiten

Info en inschrijvingen: www.jette.be of dienst
Sport/Kids’ Holidays – Wemmelsesteenweg 100
02.423.12.47

De kinderen beleven er een fantastische
tijd: uitstapjes naar de Kinderboerderij of het
Museum voor Natuurwetenschappen, zwemmen, voetballen, turnen, minigolf, knutselen,
toneel, tekenen, creatieve spelletjes, verhaaltjes lezen,… Naast activiteiten, bezoeken en
animatie zijn dagelijks een vieruurtje voorzien. Voor de allerkleinsten (3-6 jaar) staat er
elke morgen ook een glas melk klaar. ’s Middags eten de kinderen hun eigen lunchpakket.

21

maart

J



H

et vakantiespeelplein Kids’ Holidays biedt kinderen van 3 tot 12
jaar een keicoole vakantie. In het
groene Poelbosdomein kunnen ze ravotten, knutselen en pret maken zoveel ze
willen. Hiervoor zijn echter ervaren animatoren/trices nodig. Aarzel dus niet om ons
te contacteren als je ouder bent dan 17 en
een monitorbrevet hebt of eventueel al ervaring als animator/trice.
 Tijdens de Paasvakantie en de zomervakantie
 In een groene omgeving, vlakbij het
Koning Boudewijnpark
 Middagmaal (broodje) en een vieruurtje
 Goede verloning: Gebreveteerd animator of leerkracht: 14,13 ¤/u; Niet-gebreveteerd animator met een jaar ervaring
bij Kids' Holidays: 11,96 ¤/u; Niet-begreveteerd animator: 10,87 ¤/u

Kids' Holidays Jette
Van 6 tot 10 en van 14 tot 17 april 2020
(Paasvakantie)
Activiteiten van 9u tot 16u (opvang van
7.30u tot 9u en van 16u tot 17.30u)
Tarieven: 48¤/week (Jettenaren);
96¤/week (niet-Jettenaren)
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110

Info en inschrijvingen: www.jette.be

Feest van het Gezin
Welkom in het kinderparadijs

onge gezinnen, noteer alvast zaterdag 21
maart 2020 in jullie agenda. Het Poelbosdomein wordt omgetoverd tot een waar
kinderparadijs, tijdens het Feest van het
Gezin. De hele namiddag kunnen de kinderen
zich uitleven met allerhande animatie en activiteiten.

Springkastelen, gocarten in het verkeerspark,
de hondenbrigade aan het werk zien, sprookjes,
goochelshows,… De hemel op aarde voor de
jongste Jettenaren. En voor de allerkleinsten is
er een speciale speelruimte voorzien.
Volgende maand ontdek je meer informatie over dit grootse Feest van het Gezin.



Feest van het Gezin
Zaterdag 21 maart 2020
Van 13.30u tot 17.30u
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110
Gratis toegang
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Elke eerste zaterdag van de maand

Baby-Boum
Creatieve activiteiten voor peuters in Atelier 34zero
Maandellijks organiseert Atelier
34zero Muzeum een creatieve workshop voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar
en hun ouders. Dit avontuur draagt de
sprekende naam Café Baby-Boum!

I

n een speciaal voor hen ingerichte museumzaal kunnen de kinderen spelen,
observeren en ervaringen met elkaar
delen. Voor de ouders is het de ideale
gelegenheid om over verschillende thema's
te praten die betrekking hebben op het gezinsleven.
De eerstvolgende thema’s van deze workshops zijn Labo, Voorjaarsschoonmaak, Paaseierenraap, Action painting en Summer Break.
Maar er is meer! Atelier 34zero nodigt u
regelmatig uit op een initiatie gericht op een
artistieke praktijk. Schrijf u in op hun nieuwsbrief om op de hoogte te blijven, via
info@atelier34zero.be.
Meer info: www.atelier340muzeum.be



Baby-Boum
Elke eerste zaterdag van de maand
Van 15.30u tot 16.15u
Atelier 34zero Muzeum
de Rivierendreef 334

Schoolwandelingen in Jette
aanmelden en inschrijven. Je kan dus én kennismaken met de scholen én vragen stellen
over inschrijvingsprocedure of schoolkeuze.

• Wandeling Jette Noord
Donderdag 20 februari

9u
10u

• Wandeling Jette Zuid
Dinsdag 11 februari

9u
10u

H

eb je een kindje geboren in 2018 of
vroeger? Dat je volgend schooljaar of
in september 2021 in een Nederlandstalige school in Brussel wil
laten starten? Doe dan mee aan de ‘Schoolwandelingen’. Brede School in Jette neemt je
mee langsheen de Jetse basisscholen. Bram en
Veronique van Solidariteit voor het Gezin wandelen mee. Zij beantwoorden alle vragen over

11u

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

• Wandeling Jette Centrum
Dinsdag 18 februari

Heilig-Hartschool
Heilig Hartlaan 6
10.30u GBS Van Asbroeck
Wilgstraat 1
9u

11u

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

Inschrijvingen
De aanmeldingsperiode voor kinderen die
volgend schooljaar of in september 2021
willen starten in een Nederlandstalige
school in Brussel, loopt van 2 maart (9 uur)
tot 31 maart 2020 (16 uur). Wie hulp nodig
heeft bij deze aanmelding, kan elke dinsdag
in maart terecht bij GC Essegem (afspraak
via 02.427.80.39 of essegem@vgc.be.
Meer info: www.inschrijveninbrussel.be
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28-29

feb.

24u van Picorchamps
Race met mini-wagentjes, maxi-spanning

Picorchamps vormt een vaste waarde
tijdens het voorjaar in Jette. 24 uur
lang bekampen de bestuurders van telegeleide racewagentjes elkaar om
zich tot winnaar te laten kronen van
deze uithoudingswedstrijd, aangemoedigd door zowat 1.500 toeschouwers. Dit jaar vindt Picorchamps
plaats van vrijdag 28 februari 17u tot
zaterdag 29 februari 17u.

P

icorchamps is reeds toe aan zijn 39ste
editie. De organisatie is intussen een
goedgeoliede machine geworden en
het evenement lokt jaarlijks heel wat
bezoekers. Deze kunnen niet alleen genieten
van de unieke sfeer en van het bijzonder
spektakel die de 120 piloten brengen op de

70-meter lange piste. Er is eveneens heel wat
randanimatie voorzien, met bijzondere aandacht voor de jongsten met een kinderdorp,
met voorstellingen, een springkasteel, houten spelen, een schilderstand, go-carts, een
goochelaar,…

18u vrij racen. Van 19u tot 23u diezelfde dag
is er dan weer de ‘Open race’. Voor de echte
race van Picorchamps wordt het startschot
gegeven op vrijdag 28 februari om 17u. Met
hun racewagentjes leggen de racers het ene
snelle rondje na het andere af. Automonteurs, koersdirecteur, technische ploegen,…
Alles is aanwezig om er een spannende race
van de maken, tot de laatste minuut van de
24 uren.
Info en inschrijvingen:
www.picorchamps.be – Facebook


Open race
Zin om zelf jouw talent als racer te testen?
Op woensdag 26 februari kan je van 14u tot

24u van Picorchamps
28 & 29 februari 2020 – 17u-17u
5 ¤ - toegang 24u
Gratis voor kinderen -8 jaar
Collège Saint-Pierre
de Smet de Naeyerlaan 229

Workshops, stages, animaties

Labolobo, the place to be… together
Ontspanning
Kinderen jonger dan 3 jaar beleven samen
met hun (groot)ouder(s) een moment van
ontspanning en creativiteit. Geanimeerd door
Claire Tardy, kinderverzorgster en yogainstructrice voor de kleinsten.
 Vrijdag 7 en 21/02, 6 en 20/03
5 ¤/gezin

V

oor het eerste semester van 2020
heeft het sociaal laboratorium Labolobo een programma opgesteld met
sociale en artistieke activiteiten voor
alle leeftijden. We geven u een kort overzicht
van wat u kan verwachten. Op hun website
vindt u alle details.

Wekelijkse activiteiten
Labolobo organiseert wekelijks verschillende
lessen en animaties waarvoor u zich kan inschrijven: breakdance, taallessen, yoga
(hatha en iyengar), Wing Tsun Kung Fu self
defense, koorzang, gitaar, plastische kunsten,
Biodanza, Pilates, Feldenkrais, muziekinitiatie
met het hele gezin,…

Yogastages Iyengar
Stages voor alle niveaus, gegeven door
Florian Parra.
 Zondag 9/02 en 22/03 van 10 tot 13h
35 ¤/persoon (korting voor de wekelijkse
deelnemers)

Koele zondag
Haken, schaken, met de tuktuk leren rijden,
spelletjes,... En dat alles in een gezellige
sfeer.
 Zondag 22/03 van 15 tot 18.30u
Vrije toegang, 5 ¤/workshop

Biodanza voor volwassenen
Neem wat tijd voor jezelf, om te ontspannen,

je te herbronnen, te dansen en jezelf plezier
te doen. Jouw fysieke conditie is niet belangrijk.
 Zondag 15/03 van 10 tot 12u
35 ¤/persoon

MÜ
Workshop voor kinderen van 9 tot 13 jaar,
om te dansen op een nieuwe manier, om beweging en de zintuigen te ontdekken, om geraakt te worden en te raken. Op het einde
van de workshop kunnen de ouders de ervaring MÜ delen met hun kinderen. Deze
workshop van Anabel Schellekens wordt afgesloten met een deelname aan het wijkfestival Blok-Blok de Laika in Antwerpen, op 18
en 19/04.
 Woensdag 11, 18 en 25/03 van 15.30u tot
17.30u


Labolobo
F. Lecharlierlaan 4
02.270.34.11
info@labolobo.eu
www.labolobo.eu
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Honderdjarige Anna Van Aken
Een waaier aan warme herinneringen
De Jetse Anna Van Aken vormt een
ontstuitbare bron aan anekdotes. In
het gezelschap van haar twee nichten
vervoegde ze eind november de club
van de Jetse honderdjarigen. Deze
heugelijke gebeurtenis werd gevierd
met vertegenwoordigers van het
OCMW en het gemeentebestuur.

Goedgevuld leven

G

eboren in Molenbeek op 24 november 1919, leeft Anna Van Aken in
Jette sinds 98 jaar (!). Ze kent het
Koningin Astridplein en de omgeving dus als haar binnenzak. Ze heeft steeds
in de wijk gewoond en woont ook nu nog
zelfstandig in haar appartement op de de
Smet de Naeyerlaan. Ze verveelt zich geen seconde en houdt zich bezig met kruiswoordraadsels, haar planten, lezen en televisie. Wel
vindt ze het jammer dat ze niet meer alleen
naar de winkel kan.

Processies en braderieën
Nadat ze naar de Nederlandstalige kinderopvang ging in de Legrellestraat, ging Anna
Van Aken naar de eerste Franstalige school
in Jette, in de Esseghemwijk. Met het hele
gezin woonde ze in een groot huis in de Léon
Theodorstraat, met een tuin en een naaiatelier voor haar mama, die gespecialiseerd was

in uniformen en kledij. Ze herinnert zich nog
het geluid van de klompen van de arbeiders
die van het station naar Molenbeek trokken
om te gaan werken en die dienst deden als
wekker. Maar ook de braderieën en processies in haar straat bleven haar bij. Het was
een andere tijd, toen er nog haringverkopers
waren, melkboeren, lantaarnopstekers,...
Mooie herinneringen uit de tijd voor de oorlog, voor de bouw van de Basiliek van Koekelberg, van de groene velden, fanfares en
paarden.

Tournée Minérale
Een maand zonder alcohol

Over haar huwelijk en scheiding praat Anna
Van Aken niet veel, maar wel over haar dochter die naar Amerika verhuisde en jammer genoeg intussen overleden is. En natuurlijk
herinnert ze zich goed de oorlogsjaren, waarbij ze naar Ternat ging om smokkelwaar. Ze
verkiest echter te praten over het naaiatelier,
over de vrouwelijke klanten waarmee ze
graag een babbeltje sloeg of een kopje thee
dronk. Net zoals haar moeder voor haar,
werkte Anna Van Aken als naaister tot haar
80ste. Maar ook de vakanties aan zee en op
het platteland blijven mooie herinneringen,
het bezoek aan de Expo '58, de uitstapjes
naar de opera of de cinema of de demonstraties van de koorddansers op het Kardinaal
Mercierplein. Fantastische souvenirs die getuigen van een goedgevuld leven dat niet zomaar in een paar lijnen kan verteld worden.
We danken Anna alvast voor de tijd die ze
nam om haar herinneringen met ons te delen.
U bent 100 jaar of meer? Deze magische
leeftijd moet gevierd worden! Als u het
wenst, kan het gemeentebestuur voor u een
feestje organiseren. Het volstaat om de aanvraag te doen drie maand voor uw 100ste verjaardag (of 100+), bij de Officier van de
Burgerlijke Stand (02.423.12.05) of bij de
dienst Burgerlijke Stand (Wemmelsesteenweg
100 - Tel: 02.423.12.71).

Orange Zip
Ingrediënten


‘Tournée Minérale’ is terug! Het doel
is om in februari een maand geen alcohol te drinken. De ideale zuiveringskuur na de feestperiode.

E

en maand lang geen alcohol. Durf je
de uitdaging aangaan? Daar zijn namelijk goede redenen voor: alcohol
heeft, ook als je weinig drinkt, invloed op bijna alle organen in het lichaam en
hangt samen met ongeveer 200 verschillende
aandoeningen. Door mee te doen met de

campagne krijgt je lichaam de tijd om te recupereren van je gewoonlijke alcoholgebruik.
Heel wat deelnemers voelen zich dan ook
beter in hun vel. Neem deel aan Tournée Minérale en je zal zien: je hebt geen alcohol
nodig om je te amuseren. We zetten je alvast
op weg met een recept voor een alcoholvrije
cocktail.
Info en inschrijven: www.tourneeminerale.be






150 ml
pompelmoessap
60 ml
sinaasappelsap
scheutje citroensap
scheutje grenadine

Recept








Doe wat ijs in het glas
Voeg de pompelmoes, sinaasappel en
citroensap toe
Goed roeren en voeg daarna zachtjes
een scheutje grenadine toe
Garneer met een stukje sinaasappel
Santé!
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De collectie van
het Museum voor Abstracte Kunst
Een jaar lang belichten we 1 kunstwerk uit het Museum voor Abstracte Kunst, met een woordje uitleg
over de kunstenaar en het werk in kwestie. Zin om
het schilderij of de sculptuur met eigen ogen te
ontdekken? Bezoek dan zeker het Museum voor
Abstracte Kunst in de Esseghemstraat, samen met
het ernaast gelegen René Magritte Museum.

Là

René Guiette
1958
Olie en zand op doek, 180 x 90 cm
De Antwerpse schilder René Guiette (1893-1976) werd geboren in een artistieke familie. Hij evolueerde van expressionisme naar kubisme, om vervolgens de tendensen te
overstijgen door met de trefzekere gevoeligheid die hem
eigen was abstracte kunst te vermengen met Oosterse invloeden. Deze artistieke en intellectuele zoektocht resulteerde in schilderijen die tegelijkertijd ruw en verfijnd zijn,
met een universele, poëtische lading. Bij leven werd deze
kennis van René Magritte, waarmee hij nog samen tentoonstelde, als een van de grootste Belgische abstracten beschouwd.
Zijn werk ‘Là’ is een van de topwerken uit zijn oeuvre en illustreert zijn talent en stijl. Het ruwe materiaal, met het typisch gebruik van zand, balanceert perfect met het
kleurrijke, zelf gecreëerde schriftuur. Een werk waarop men
niet uitgekeken geraakt.



Museum voor Abstracte Kunst &
René Magritte Museum
Esseghemstraat 137
Van woensdag tot en met zondag
van 10u tot 18u
10 ¤ (standaardtarief )
8 ¤ (-23, groepen)
5 ¤ (Jettenaren)
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Jetse academie
Triotique te gast in de Abdij van Dielegem
Jets voorprogramma
De leerlingen van het experimenteel ensemble van de Jetse academie spelen het
voorprogramma! Ze gaan op zoek naar
nieuwe klanken, ongewone speeltechnieken
en verrassende samenklanken. Ze spelen een
aantal eigen composities met een nieuwe kijk
op muziek maken. Muziek uit de 21ste eeuw!



Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan biedt de Jetse Academie alle
muziekliefhebbers een concert aan
met een damestrio: het ensemble
Triotique! In de Abdij van Dielegem
stellen ze hun album ‘3D’ voor.

W

elk soort muziek krijg je als je
aan jonge hedendaagse componisten vraagt om een stuk te
schrijven met als thema ‘3D’?
Triotique testte het uit en kreeg zes totaal verschillende nieuwe stukken, waarmee de dames
prompt hun eerste full-cd opnamen. In dit concert stellen ze de nieuwe composities voor.

Humor en interactie
Triotique is een jong kamermuziektrio met
een ongewone bezetting: fluit, hobo en
piano. De drie muzikanten spelen concerten
in België en Nederland en waren te horen op
Klara, Musiq3 en NPO3. Ze werden onlangs
halve finalisten van Supernova 2020. Samen
met actrice Abigail Abraham (Thuis, Crimi
Clowns,...) creëerde Triotique een eigen kindervoorstelling, ‘De Chinese Nachtegaal’,
waarmee ze langs vele scholen en culturele
centra tourden.
Concerten brengen ze met de nodige
humor en interactie. Hun uitgangspunt: een
zo groot en breed mogelijk publiek beroeren. Triotique is Elke Elsen (fluit), Frauke
Elsen (hobo) en Margot Welleman (piano).

Triotique
Woensdag 19 februari om 19u
Abdij van Dielegem
J. Tiebackxstraat 14
Toegang gratis
www.triotique.be

Februari:

concertmaand in de Jetse Academie

M

et hernieuwde energie en enthousiasme zijn de leerlingen en leerkrachten van de academie het jaar
2020 gestart. Dit werk en natuurlijk ook de
inspanningen van het eerste trimester resulteren in talrijke concerten tijdens de maand
februari. De afdelingen muziek klassiek en
JazzPopRock brengen een gevarieerd programma. De toegang is altijd gratis, ziehier
het programma:

Jamsessie
Vrijdag 7 februari om 19u
Ploef! – Bonaventurestraat 100

er muziek gezongen van verschillende stijlen: opera, liederen, Disney, jazz en authentieke Romaliederen.

Gitaarconcertjes
Woensdag 12 februari, om 15u en om 18u
Jetse Academie (klas 27) – Wilgstraat 1
Met de leerlingen uit de gitaarklas van
Johanna Vanattenhoven.

Project X Part Two!
Woensdag 12 februari om 19 u
Abdij van Dielegem – J. Tiebackxstraat 14

Na het grote succes van de eerste Jamsessie in Excelsior tijdens de maand november verhuist de JazzPopRockafdeling naar
de Dieleghemwijk waar ze in het aangenaam en sympathiek kader van Ploef! een
avond sfeervolle en swingende muziek
brengt van jazzstandards tot echte pop.

Na het grote succes van Project X in 2019
brengt het cello-ensemble van de Jetse Academie, met medewerking van de zangklas
JazzPopRock en gastartiesten, een 2de editie
van Project X. Van klassiek tot modern, van
melodieus tot swingend: het cello-ensemble gaat niets uit de weg! Om 17u is er een
pre-concert met de jongste leerlingen.

Zigeunermuziek

Academieconcert

Maandag 10 februari om 19u
Abdij van Dielegem – J. Tiebackxstraat 14

Vrijdag 7 februari om 19
Ploef! – Bonaventurestraat 100

De zangklas brengt een programma rond
het thema zigeunermuziek. Net als de Roma’s trekken ze gans Europa rond en wordt

Leerlingen uit o.a. de klassen luit, piano,
viool, blokfluit brengen een klassiek concert met een gevarieerd programma.
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7

feb.

Pianorecital Matthieu Idmtal
Romantiek met Schumann, Chopin en Scriabin

De Dielegemabdij is de thuishaven
van Klassiek in de Abdij. Op 7 februari
kan u er echter, los van deze klassieke
concertreeks, ook terecht voor een pianorecital van de talentrijke pianist
Matthieu Idmtal.

B

russels pianist Matthieu Idmtal
groeide de laatste jaren uit tot een
vaste waarde op de binnenlandse
en buitenlandse podia. Pers en publiek smult herhaaldelijk van zijn fijngevoelige concerten. De commentaren zijn dan ook
veelzeggend; ‘Een dichter aan de piano’; ‘Een
romanticus pur sang’; ‘Zijn spel bevat een
aanstekelijke verbeelding’.
Het repertoire van Matthieu Idmtal reikt van
de barok tot de hedendaagse muziek. Toch
gaat zijn grootste aandacht naar (post-)romantische muziek. In Jette brengt hij stukken van
Schumann, Chopin en, zijn favoriet, Scriabin.

1

maart

Vreemde doodsoorzaak
Deze drie componisten zijn alle drie grote
namen uit de romantische klassieke muziek.
Maar de Duitse, Poolse en Russische componist/pianist hebben nog iets anders gemeen.
Alle drie kwamen ze in tragische omstandigheden om het leven. Schumann werd krankzinnig, Chopin overleed op jonge leeftijd aan
tuberculose en Scriabin aan een bloedvergiftiging na een puist op zijn bovenlip.
Een avond lang zal de pianist Idmtal hen
terug tot leven wekken en hun prachtige
composities laten weerklinken in de Abdij.
Een absolute aanrader.



Concert Matthieu Idmtal
Vrijdag 7 februari om 20u
Dielegemabdij – Tiebackxstraat 14
Tickets: 15 ¤
Reserveren via
concertabdijvandieleghem@gmail.com

Klassiek in de Abdij

Pianotrio Impression
Jong, dynamisch en gepassioneerd

Pianotrio Impression is begin maart
de gast van de concertreeks ‘Klassiek
in de Abdij’. De piano-, viool- en cellotonen zullen er prachtig versmelten
tijdens de stukken van Van Beethoven, Martin en Clara Schumann.

N

adat op zondag 2 februari cellist
Luc Tooten en pianiste Irina Lankova ons in de Abdij meenamen
op een muzikale reis naar Rusland, is het op 1 maart de beurt aan pianotrio
Impression. Het muzikale trio is jong, dynamisch en gepassioneerd, hetgeen er afspat
tijdens hun concerten.

Uit de schaduw van de man
Het jonge Belgische trio Impression, bestaande uit de zussen Van den Fonteyne en

pianist Florestan Bataillie, speelt een interessant programma voor piano, viool en cello.
Ze zetten in met het bekende Gassenhauertrio van Ludwig Van Beethoven en sluiten af
met een spectaculair stuk van de Zwitserse
componist Frank Martin. De revelatie van het
programma zit in het midden: in het Pianotrio opus 17 van Clara Schumann hoort u
hoezeer zij, ondanks haar roem als concertpianiste, op compositiegebied onterecht in
de schaduw stond van haar man Robert.
Info en tickets: www.jette.be
culture@jette.irisnet.be 02.423.12.68


Pianotrio Impression
Zondag 1 maart 2020 om 11u
Dielegemabdij
Tiebackxstraat 14
10 ¤ (5 ¤ studenten & +65)
Met kinderopvang en receptie
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Expo

Viviane

Moreau
Een droomwereld,
tussen verbeelding en symbolisme


Van 7 tot 22 maart 2020
Dielegemabdij
J. Tiebackxstraat 14
Van dinsdag tot zondag van 14u tot 17.30u
Vernissage op vrijdag 6 maart om 19u
Gratis

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

CONCERT

TABLAO FLAMENCO

EDENWOOD DUO
ZATERDAG 8 FEBRUARI OM 19U

KUKY SANTIAGO ET ANA PEREZ
ZATERDAG 15 FEBRUARI OM 20U
ZONDAG 16 FEBRUARI OM 19U

Edenwood duo bestaat uit Catherine Struys op klassieke gitaar en
Wouter Vercruysse op cello. Hun
recente album ‘Cloud and mirrors’
is een muzikaal portret van de
Britse componist Alan Charlton en
bevat onder andere de ‘Suite for
cello and guitar’, in een productie
van Rachel Smith.

De tablao flamenco zijn er om de
artiesten binnen deze discipline in
de schijnwerpers te zetten. Deze
maand zijn de dansers Kuky Santiago en Ana Perez te gast op twee
verschillende tablaos flamencos.
Ze worden begeleid door Esteban
Murillo (zang) en Antonio Segura
(15.02) / Jose-Luis Dominguez
(16.02) (gitaar).



10 ¤/12 ¤



15 ¤
per tablao flamenco

STAGES EN CURSUSSEN

Naast stages en cursussen flamencozang, -dans en -gitaar organiseert Casa Veronica sinds kort
ook cursussen burlesque.


Meer info op casaveronica.net

INFO
GEDETAILLEERD
PROGRAMMA:

0476.77.23.42
CONTACT.CASA.
VERONICA@GMAIL.COM
WWW.CASAVERONICA.NET
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LE RAYON VERT
G. VAN HUYNEGHEMSTRAAT 32 - Facebook @lerayonvert1090 - www.lerayonvert.be

CINÉ-CONCERT

STEAMBOAT BILL, JR.
ZONDAG 9 FEBRUARI OM 17.30U

François Chamaraux, begeleidend pianist van de stomme
films bij Cinematek, brengt met
passie de avonturen van de
jonge William Canfield, met een
geniale Buster Keaton, die heen
en weer geslingerd wordt tussen
de mooie Kitty en zijn vader.


CULINAIRE WORKSHOP

CONCERT

HUISGEMAAKTE MOSTERD
ZATERDAG 15 FEBRUARI OM 14.30U

QUENTIN DUJARDIN &
DIDIER LALOY
ZATERDAG 29 FEBRUARI OM 20U

Zijn eigen mosterd maken? Het is
mogelijk! Oranne toont de smaakmogelijkheden om uw gerechten
te begeleiden. Elke deelnemer vertrekt met zijn preparaat.

Balancerend tussen jazz, klassiek,
klassiekers en filmmuziek, maakten Quentin Dujardin (gitaar) & Didier Laloy (diatonisch accordéon)
het album ‘Water & Fire’, een
unieke dialoog tussen water en
vuur.



5¤
Inschrijving verplicht



8 ¤/6 ¤
Inschrijving verplicht

INFO
ACTIVITEITEN, INFO EN
RESERVERINGEN:

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

18 ¤/12 ¤
Inschrijving verplicht

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

CONCERT

CONCERT

SCHRIJFWORKSHOPS

CONCERT

LANDSCAPE MAGAZINE
DONDERDAG 13 FEBRUARI OM 20U

ALEPH QUINTET
ZONDAG 16 FEBRUARI OM 16U

WORKSHOP MET MINA
ZONDAG 23 FEBRUARI, VAN 13U TOT 16U

LADY VALENTINE
DONDERDAG 27 FEBRUARI OM 20U

Landscape Magazine is een duo
op elektrische gitaar en viool. Ze
brengen een divers repertoire
van pop to rock, over jazz. Het
geheel is het best te omschrijven
als ambient, soundscape, alternatieve rock.

Een mix van Noordafrikaanse muziek, jazz en improvisatie, op
Gnawa, Berber- en Soufiritmes. De
groep zelf is een bonte mengeling
van nationaliteiten en achtergronden, met Tunesische, Belgische en
Franse artiesten. Het concert wordt
voorafgegaan door een choreografie en gevolgd door een maaltijd,
beiden verzorgd door asielzoekers
van het Rode Kruis.

Muzikante en vertelster Mina
houdt van diverse invloeden om
haar creativiteit en schrijven een
dynamiek te geven. Bij Éva Kavian
volgde ze een opleiding in het organiseren van schrijfworkshops.

Een stem uit de duizenden. Eenvoudige woorden, vragen, strijdkreten. Een gevoelige snaar die uit
haar diepste binnenste komt, uit de
schaduw en het licht, en dringend
gehoord wil worden. Pop met kleuren van een zachte storm en een
toets electrogroove. Een vleugje
waanzin overgoten met een sausje
van humor, een kreet van liefde.
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GC ESSEGEM JETTE
GEMEENSCHAPCENTRUM ESSEGEM, LEOPOLD I-STRAAT 329 - Facebook @Essegem - www.essegem.be

FAMILIE

UIT DE VEREN: HANS EN
GRIETJE (COMPAGNIE GORILLA)
ZONDAG 9 FEBRUARI OM 11U

Het boek ‘Allemaal kinderen’ verzamelt verhalen van ouders die
opgroeiden over heel de wereld.
Ze vertellen over hun kindertijd en
geven deze herinneringen door
aan de Brusselse kinderen van nu,
in boekvorm. De mooie verhalen
uit het boek worden opgeluisterd
met livemuziek en beeld.


Niets is wat het lijkt. Chaos alom.
Alles loopt fout voor Hans en
Grietje. Mmmmm, snoep kan zo
lekker zijn en Hans en Grietje hebben niet veel nodig om verleid te
worden. Hoe zou je zelf zijn als je
al dagen niets meer te eten kreeg
en er opeens zoveel lekkers voor
je neus staat? Maar die deur hadden ze beter niet geopend! Vergissingen en misverstanden stapelen
zich op in deze hilarische slapstickvoorstelling.


6 ¤ (volwassenen)
4 ¤ (-12)
2 ¤ (Paspartoe-tarief )
Vanaf 4 jaar,
woordarme voorstelling

LITERATUUR

BEWOGEN: VERTELAVOND
‘ALLEMAAL KINDEREN’
DONDERDAG 14 FEBRUARI OM 19U

CINEMA FONKEL:
‘RITA EN KROKODIL’
DONDERDAG 27 FEBRUARI OM 14U
In het kader van het kinderfilmfestival Cinema Fonkel kan je in GC
Essegem komen kijken naar ‘Rita
en krokodil’, waarin de vrolijke
Rita haar beste vriend - de grote

hongerige, maar wel heel lieve,
Krokodil - mee op sleeptouw
neemt in haar fantasierijke wereld.
Het volledige programma van Cinema Fonkel vind je hieronder.


Gratis
Vanaf 3 jaar

Gratis

Van 26 februari tot 1 maart 2020
EVENT

BEWOGEN: STICK TOGETHER
ZONDAG 16 FEBRUARI OM 14U

Voor Bewogen maakte artieste
Laura Vandewynckel, samen met
een groep spelers van divers pluimage, ‘Stick Together’, een tragikomisch interactief theaterstuk,
gebaseerd op internationale stokkenspelen, vormen van dans en
gevecht. Met lange stokken manoeuvreren ze in de publieke
ruimte, en dat leidt tot vreemde situaties. Want hoe zou jij reageren
als je weg plots verstoord werd?
De poging om samen een spel te
spelen is een metafoor voor het
sociale spel dat we dagelijks proberen te spelen: we willen wel samenwerken, maar niet verliezen.


Bewogen is een festival voor, over,
met en door nieuwe Brusseleirs,
dat ontmoeting wil creëren tussen
vluchtelingen, nieuwkomers en
mensen die al langer in Brussel
wonen. Met culturele activiteiten
in heel Brussel, ook in Essegem.

FAMILIE

Gratis
In de straten van Jette

Cinema Fonkel
nieuwe locatie voor Cinema
Fonkel: LaMI en Labolobo. Op
zondag 1 maart sluit het festival
af in de Nederlandstalige bibliotheek met de film Peter Pan
en een groots slotfeest!

In de krokusvakantie strijkt
het kinderfilmfestival Cinema Fonkel voor de zesde
keer neer in Jette. Een festival met elke dag een straffe
kinder- of jeugdfilm, achtereenvolgens vertoond in
Ploef!, GC Essegem, LaMI,
Labolobo en de bib, en dat
helemaal gratis!

D

e eerste film (inclusief
openingsfeest!) op Cinema Fonkel – een samenwerking
tussen
GC
Essegem, de bib, de gemeente
Jette en Brede School Essegem
– is een betoverend verhaal
van een wereld gezien door
kinderogen. Op 27 februari
staat een film over een vastberaden kleuter met haar altijd
hongerig vriendje geprogrammeerd. Ook op vrijdag 28 en
zaterdag 29 maart krijgen de
bezoekers een animatiefilm en
een comedyfilm voorgeschoteld, en dat telkens op een

• 26/02 (Ploef!) 14u

Openingsfeest
De jongen en de wereld (7+)
• 27/02 (GC Essegem) 14u
Rita en krokodil (3+)
• 28/02 (LaMI) 19u
Breadwinner (10+)
• 29/02 (Labolobo) 14u
Kooky (8+)
• 1/03 (bib) 11u
Peter Pan (6+)
Slotfeest



Cinema Fonkel
Van 26 februari tot 1 maart
2020
Ploef!
Bonaventurestraat 100
GC Essegem
Leopold I-straat 329
LaMI
Wemmelsesteenweg 249
Labolobo
F. Lecharlierlaan 4
Bib Jette
Kardinaal Mercierplein

AGENDA

I 23
> 1.03
Expo
Champignons dans l’art
contemporain
Paddenstoelen in de hedendaagse kunst
Atelier 34zero
drève de Rivierendreef 334
1.02 - 9h30-17h
Festival 0>6
BiblioJette &
Centre Armillaire
Place Mercierplein 10
bd de Smet de Naeyerlaan 145
1.02 - 15h30
Café Baby-Boum
Atelier 34zero
Drève de Rivierendreef 334
2.02 - 11h
Classique à l’Abbaye
Klassiek in de Abdij
Luc Tooten & Irina Lankova
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14
6.02 - 14h30
Conférence
‘La musique au cœur de
l’homme’ (FR)
Salle communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10
6.02 - 14h30
Exploration du monde:
‘Costa Rica, la fièvre verte’ (FR)
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145
6.02 - 19.30h
Ciné-citoyen
Boy Erased
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145
7.02 - 19h
Jamsessie Jetse Academie
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
7.02 - 20h
Récital de piano - Pianorecital
Matthieu Idmtal
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14

7&8.02
One woman show
Quiche toujours
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145

13.02 - 20h
Concert
Landscape Magazine
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100

19.02 - 15h
Ciné Kids
La princesse et la grenouille (FR)
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145

8.02 - 19h
Concert
Edenwood duo
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13

13>16.02 - 20h (16.02-15h)
Théâtre
‘T’emballe pas!’ (FR)
Salle communale des Fêtes
Place Mercierplein 10

19.02 - 19h
Concert
Triotique
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14

9.02 - 11h
Uit de veren
Hans en Grietje (NL)
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329

14.02 - 19h
Vertelavond ‘Allemaal kinderen’ (NL)
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329

20.02 - 20h
Nord de rire #5
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145

9.02 - 17h30
Ciné-concert
Steamboat Bill Jr.
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegemstraat 32

15.02 - 10h-14h
Atelier
Initiation à l’art du collage
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145

10.12 - 19h
Zangklas Jetse Academie
Zigeunermuziek
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14

15.02 - 14h30
Atelier - Workshop
Moutarde maison
Huisgemaakte mosterd
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegemstraat 32

12.02 - 19h
Project X Part Two
Cello-ensemble
Jetse Academie
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14
12.02 - 19h
Bar philo
Hildegarde de Bingen invente
une langue inconnue (FR)
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145
12-13&19.02 - 18-21h30
Plateforme
Egalité des Chances
Gelijke Kansenplatform
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145
13.02 - 19h
Academieconcert
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14

15.02 - 20h
Tablao flamenco
Kuky Santiago & Ana Perez
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13
15&22.02 - 14-18h
Atelier de formation
pour les livres vivants
Workshop levende boeken
Bibliothèque néerlandophone
Nederlandstalige bibliotheek
Place Mercierplein 6
16.02 - 14h
Interactief theater
Stick Together (NL)
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329
16.02- 16u
Concert
Aleph quintet
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100

21.02 - 20h
Jazz Jette Club
LaMi
Chée de Wemmelsestwg 249
26.02>1.03
Cinema Fonkel (NL)
Details p.22
Ploef!, GC Essegem, LaMi,
Labolobo & bib Jette
26.02
Picorchamps
Circuit libre
rij circuit (14-18h)
Course open – Open race
(19-23h)
Collège Saint-Pierre
Rue Verbeyststraat 25
27.02 - 20h
Concert
Lady Valentine
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
28&29.02 - 17h-17h
24h de Picorchamps
Collège Saint-Pierre
Rue Verbeyststraat 25
29.02 - 20h
Concert
Quentin Dujardin
& Didier Laloy
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegemstraat 32

