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Het eerste weekend van april zal bijzonder druk worden in Jette. Eerst en
vooral is er op 2 en 3 april 2011 het
Artiestenparcours d'Artistes Jette en op
zaterdag 2 april vindt bovendien de grote
reinheidsactie “Gouden Bezem” plaats in
verschillende Jetse wijken.
De zesde editie van het Jetse
Artiestenparcours d'Artistes belooft
opnieuw een mooie mix te worden van
kunst, muziek en ontmoetingen. Een
weekend lang tonen zowat 250 kunstenaars het beste van zichzelf in hun atelier,
bij vrienden of in één van de vele tentoonstellingsruimtes. Verscheidene concerten
zorgen ervoor dat ook de muziekliefhebbers aan hun trekken komen.
De grote “Gouden Bezem”-actie vormt
dan weer een (h)echte samenwerking tussen het Jets netwerk van de Wijkcomités,
de eco-ambassadeurs, de straatvegers en
de omwonenden. Samen geven ze hun
wijk een vroege lenteschoonmaak.

Lees er alles over in onze twee
uitgebreide dossiers
“Artiestenparcours d’Artistes”
en “Leefomgeving”.
Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 00
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL 9
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Echo van de administratie

Van op de banken van de gemeenteraad…
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de gemeentegebouwen of over de aanstelling van een leerkracht in de gemeenteschool,… Dit zijn
maar enkele voorbeelden van de bevoegdheden van de gemeenteraad. Hieronder
vindt u de belangrijkste punten van de gemeenteraad van 26 januari 2011.

VRAGEN

OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

Het jonge kind
– Renovatie van het sanitair in kinderopvang Koningin Fabiola
Op een leeftijd waarop zindelijkheid in de kinderopvang nog volop aangeleerd wordt, is het dus belangrijk dat de peuters (en ook het personeel van deze centra) kunnen gebruikmaken van toiletten die in perfecte staat zijn. De gemeente
Jette pakt het probleem bij de wortel aan: de gemeenteraad heeft namelijk de complete renovatie van het sanitair van
kinderopvang Koningin Fabiola goedgekeurd. De badkamers (toiletten, badjes, luiertafels, wasbakken op kindermaat,
kasten,…) zullen volledig vernieuwd worden zodat er op elke verdieping een nieuwe badkamer komt die aangepast is aan
de kleine gebruikers. Alles zal in het werk gesteld worden om de kinderen in de beste omstandigheden op te vangen. Op
voorwaarde dat tegen die tijd een aannemer aangesteld is, zouden de werken van start gaan begin juli 2011.

Schoolmaaltijden
– De gemeente kiest voor de “Brusselse Keukens”
Door de kinderen op school en in de kinderopvangcentra gezonde en kwaliteitsvolle maaltijden te verschaffen, komt
de gemeente tegemoet aan verschillende taken: ze draagt bij tot de gezondheid van de kinderen door hen evenwichtige
warme maaltijden voor te schotelen en ze neemt een sociale functie op zich door minder gegoede ouders de mogelijkheid
te geven te betalen voor kwaliteitsmaaltijden voor hun kinderen tegen een lage prijs. Om deze belangrijke taak te kunnen
verder
zetten,
heeft
de
gemeente
beslist
om
de
schoolmaaltijden
vanaf
1 maart 2011 te laten leveren door de “Brusselse Keukens”, een organisatie die al het vertrouwen kreeg van ondermeer
de ziekenhuizen en de rusthuizen van het Irisnet.

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 30 maart om 20u
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.

Uurrooster
gemeentediensten

U vindt de dagorde voor elke gemeenteraad op de website www.irisbox.irisnet.be. De volledige inhoud van de gemeenteraadzitting wordt de dag nadien gepubliceerd op deze website.

Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en FIBEBO (financiële
dienst):
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 16u
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer:
gesloten op dinsdag

Een bruisende lente

van de BGM

Woord

Het worden bijzonder drukke weken in onze bruisende gemeente. De lente
sluipt langzaam dichterbij en met de eerste zonnestralen hernemen ook heel wat
culturele, sportieve of sociale activiteiten.
Voor de cultuurliefhebbers vindt de Jetse hoogmis plaats op 2 en 3 april 2011,
met de 6de editie van het Artiestenparcours d’Artistes. Zowat 250 kunstenaars
nemen deel aan dit parcours en tonen u hun mooiste werk. U heeft een zwak voor
reisfotografie of eerder voor strakke sculpturen, u valt voor abstracte schilderkunst of zelfs voor moderne juwelen? U ontdekt het allemaal op het Jetse
Artiestenparcours d’Artistes. De vele concerten zullen tijdens het weekend nog
voor extra sfeer zorgen.
Als uw voorliefde eerder uitgaat naar het leefmilieu en uw leefomgeving, kan u alvast twee data noteren in uw agenda. Op 26 maart vindt er in de Schapenweg een grote reinheidsactie plaats en op 2 april is er
de, intussen jaarlijkse, afspraak “Gouden Bezem”.Tijdens deze “Gouden Bezem”-actie steken de
Wijkcomités, de eco-ambassadeurs, de straatvegers en de omwonenden de handen uit de mouwen om hun
wijk een vroege lenteschoonmaak te geven. Een prachtige gelegenheid om te tonen dat we samen, gemotiveerde bewoners en het gemeentebestuur, mooie resultaten kunnen boeken met het oog op een aangename leefomgeving.
Bent u dan weer eerder een sportief type, dan zal u in spanning de opening van het tennisseizoen
afwachten. Vanaf 9 april kan u opnieuw op de gemeentelijke openluchttennisterreinen terecht om met
vrienden of familie uw backhand, slice en opslag te testen. Het drankje achteraf maakt het nog gezelliger.
Heeft u tenslotte geen groene vingers, noch een voorliefde voor cultuur en bent u evenmin sportief, dan
is het nieuwe rommelmarktseizoen misschien wel iets voor u? Vanaf begin april vinden er in Jette maar
liefst 10 grote rommelmarkten plaats, verdeeld over de verschillende wijken. U bent op zoek naar een leuk
koopje of houdt eenvoudigweg van de gezellige drukte op deze rommelmarkten, dan vindt u uw gading
ongetwijfeld op een boogscheut van uw deur.
U merkt het, het belooft een drukke maar mooie lente te worden. Tijdens deze gezellige evenementen
draagt Jette haar naam van “bruisende gemeente” met trots.

Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Raadshuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02.412.68.06

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Léon Theodorstraat 204
1090 Jette
Tel. 02.421.65.00

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02.422.46.11
• Sociale dienst: 02.422.46.75

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288 - 1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90

Echo van de administratie
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Een job in de openbare sector...
De Jetse Haard is een van de 33 sociale huisvestingsmaatschappijen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft momenteel 1.258 sociale
woningen in beheer.
Vervoeg de rangen van De Jetse Haard
en word er de nieuwe...
Assitent-boekhouder (m/v)
U rapporteert aan de Financieel Verantwoordelijke en werkt mee aan de goede werking van
de financiële en boekhoudkundige diensten van De Jetse Haard.

Profiel:

Geïnteresseerd? Stuur uw kandidatuur
(motivatiebrief + cv) voor 11 maart 2011
naar de heer Jean ’t Kint, Directeurbeheerder, de Jetse Haard, Jules
Lahayestraat 282, 1090 Jette of via
e-mail naar jeantkint@foyerjettois.be.

• U hebt een diploma in de boekhouding en/of relevante ervaring binnen een boekhoudkundige
dienst;
• U hebt een passie voor cijfers en voor de analyse van cijfermateriaal;
• U bent nauwgezet en levert nauwkeurig werk af;
• U beschikt over de nodige dosis concentratievermogen;
• U hebt bij voorkeur ervaring in de sector van de sociale huisvesting;

Jobomschrijving:
• Beheren van de boekhouding van de huurders;
• Beheren van de leveranciersboekhouding, de facturen en de boekingen;
• Invoeren van de banken en de betalingen;
• Beheren van de financiën;
• Beheren van de eindafrekeningen van de huurders.
De Jetse Haard biedt u een voltijds contract (36 uur/week) van onbepaalde duur, een groepsverzekering en maaltijdcheques.

Aan de slag bij het OCMW van Jette...
De zorgendienst van het Rust- en Verzorgingstehuis
van het OCMW van Jette is op zoek naar...
een hoofdverpleegkundige
Voltijds contract voor onbeperkte duur

Solliciteren kan tot 14 maart 2011 (postdatum
geldt als bewijs) via een aangetekend schrijven geadresseerd aan het OCMW Jette,
t.a.v. de Voorzitster – Sint-Pieterskerkstraat
47-49 te 1090 Jette, of via e-mail:
hrm.jette@publilink.be.
Raadpleeg ook geregeld de website van de
gemeente (www.jette.be, rubriek “Economie en
Tewerkstelling – Werkaanbiedingen) voor de
vacatures bij het OCMW van Jette.
Meer info: OCMW Jette – dienst HRM –
02.422.446.77 (of 55)

De kandidaturen die niet weerhouden worden
en die geslaagd zijn in de selectieproeven, komen
automatisch in een wervingsreserve terecht.
Gedurende één jaar komen zij – na een nieuwe
selectie – in aanmerking voor gelijkaardige vacatures.

Verantwoordelijkheden en activiteiten:
• Organiseren van activiteiten;
• Problemen oplossen en rapporteren;
• Samenwerken met andere diensten en
interne/externe partijen;
• Interdisciplinaire vergaderingen organiseren;
• Toezien op de correcte naleving van procedures;
• Communiceren van de evolutie op wettelijk en
reglementair vlak;

• Beheren van de administratie;
…

Profiel:
• In het bezit zijn van een diploma van bachelor
(graduaat) in de verpleegkunde;
• Minimum 2 jaar ervaring hebben als verpleegkundige;
• Over ervaring beschikken of een vorming genoten hebben in teambeheer;
• Bij voorkeur in het bezit zijn van een Selor-taalcertificaat (artikel 8 en 9 § 1);
• Slagen in een schriftelijk en een mondeling
bekwaamheidsexamen.
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Heraanleg van het Kardinaal Mercierplein

Nieuwe blauwe zones om het parkeren te vergemakkelijken
Het project voor de heraanleg van het Kardinaal Mercierplein zal ingrijpende gevolgen hebben voor de verkeerssituatie in de wijk. Om het parkeren te vergemakkelijken, zowel voor de buurtbewoners als voor de andere
weggebruikers (met name de pendelaars), zullen langs weerszijden van het station van Jette twee blauwe zones
ingevoerd worden. Vanaf 7 maart 2011, de dag waarop deze maatregel in werking treedt, bent u er verplicht uw
parkeerschijf gebruiken.
De renovatie van het Kardinaal Mercierplein is
een ambitieus project. Het zal van deze symbolische
plek in onze gemeente een gezellige en multifunctionele ruimte maken. Het aantal parkeerplaatsen op het plein zal verminderen en het plein zal
voetgangersvriendelijker worden. Daarnaast komt
de nadruk te liggen op alternatieven voor het autogebruik (aanpak van het station met het oog op het
Gewestelijk Expresnet, een Villo!-station, tram- en
bushaltes, verhoging van het aantal parkeerplaatsen
op de parking aan de Dupréstraat). Maar het is ook
de bedoeling dat de buurtbewoners zich de openbare ruimte opnieuw eigen maken terwijl er tegelijkertijd goede parkeerfaciliteiten gecreëerd worden
voor de andere gebruikers van het plein. De ene
groep woont er, de andere komt er in de buurt voor
de handelszaken of laat er zijn wagen achter om het
openbaar vervoer te nemen. Na de renovatie zullen
op het Kardinaal Mercierplein strikte parkeerregels
gelden.

Voorrang voor de buurtbewoners
De gemeente Jette loopt vooruit op de parkeerproblemen die zullen voortvloeien uit de werken op
het Kardinaal Mercierplein. Op initiatief van
Schepen van Mobiliteit Christine Gallez komen er
twee blauwe zones langs weerszijden van het station: de zones “Station noord” en “Station zuid”. De

Jettenaren die wonen in de zones die onderaan dit
artikel opgesomd staan, kunnen gratis een bewonerskaart bekomen op de dienst Financieel beheer
en boekhouding (gelijkvloerse verdieping gemeentehuis, loketten A en B – Wemmelsesteenweg 100).
Deze kaart wordt toegekend op vertoon van de
identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van de
wagen of een attest van de werkgever in het geval
van een bedrijfswagen. Elk gezin heeft recht op één
bewonerskaart. De prijs van de kaart voor een tweede voertuig is vastgesteld op 51,50 €. De betrokken
Jettenaren krijgen hierover een bericht toegestuurd.

Parkeren in een blauwe zone
In een blauwe zone moet de automobilist bij aankomst een (blauwe) parkeerschijf goed zichtbaar
achter de voorruit plaatsen. Vanaf dat moment heeft
hij/zij twee uur voor de wagen verplaatst moet worden. Als het voertuig er na twee uur nog altijd staat,
riskeert de eigenaar een gemeentetaks van 20 € per
halve dag. Deze maatregel treedt in werking op 7
maart 2011.
Meer details over de werken op het Kardinaal
Mercierplein vindt u op pagina 11.

De Jettenaren die in
een van deze straten
wonen, kunnen een
bewonerskaart :
Blauwe zone “Station noord”:
- Heilig Hartlaan tussen de Masoinlaan en de
Graafschap Jettelaan;
- Lorgeplein;
- Dupréstraat;
- Wemmelsesteenweg (tussen de Dupréstraat en de
spoorweg en tussen de Dupréstraat en het Koning
Boudewijnpark;
- Antoine Baeckstraat (even kant, van nr. 2 tot nr. 2B)
Blauwe zone “Station zuid”:
- Sint-Pieterskerkstraat;
- Wemmelsesteenweg (tussen de spoorweg en de
Priester Paul Le Rouxstraat);
- Van Bortonnestraat (tussen het Kardinaal
Mercierplein en het kruispunt Van
Huynegemstraat/Vandenschrieckstraat;
- Rivierendreef (tussen de Toussaintstraat en de
Wemmelsesteenweg).

Leerlingen netjes op een rij
Meer veiligheid en minder hinder voor de kinderen
Een dagje school eindigt dikwijls in een chaos van dubbel geparkeerde wagens en uitgelaten kinderen die langs
alle kanten de openbare weg opstuiven. Het is een situatie die nogal wat risico’s inhoudt. Daarom is de gemeente
Jette voorstander van leerlingen die netjes rijen vormen om zo veilig huiswaarts te keren.
Wie denkt dat leerlingen die braafjes hand in
hand een rij vormen, een beeld is dat tot het verleden behoort, vergist zich. Het is waar dat het niet
meer zo vaak voorkomt, maar het concept blijft
overeind. We zouden het zelfs moeten toejuichen.
Denk maar aan de vervelende verschijnselen die
elke dag systematisch de kop opsteken bij het laatste belsignaal: ouders die dubbel geparkeerd staan
of de plaats van de schoolbus innemen, kinderen die
vervaarlijk tussen de wagens door laveren om zo
vlug mogelijk te verdwijnen in de claxonnerende
auto van vader of moeder, leerlingen die alleen of in
trosjes de weg blokkeren,…

Een schoolvervoerplan, een nuttig
instrument
Het vormen van rijen heeft zo zijn voordelen:
afgezien van het evidente veiligheidsgevoel op de
korte afstanden naar huis (of een metrostation, een
bushalte,…), nodigen rijen ook uit om te stappen en

dus te werken aan de gezondheid door te bewegen.
Bovendien gaat, na verloop van tijd, het verkeer
veel vlotter in de nabijheid van een school die het
rijensysteem toepast.

Reden genoeg voor de gemeente Jette om, op initiatief van Schepen van Mobiliteit Christine Gallez,
de directies van de gemeentescholen aan te moedigen om rijen te vormen na schooltijd. Een dergelijke
organisatie kan niet van vandaag op morgen op
poten gezet worden. Er moet om te beginnen een
plaatsbeschrijving opgemaakt worden (met daarin
de adressen van de kinderen, de manier waarop ze
zich verplaatsen, de eventuele mogelijkheden van
begeleiding te voet of per fiets,…).
Een schoolvervoerplan zal de directie uiteindelijk toelaten de verschillende mogelijkheden te evalueren en het nodige schoolpersoneel te voorzien.
Leerlingen die netjes rijen vormen kunnen dus
zeker bijdragen tot een vlotte lokale mobiliteit. En
het milieu kan er maar wel bij varen!

Mobiliteit
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Verkeersveiligheid
« GO FOR ZERO »: elke verkeersdode is er één te veel!
Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid lanceert een nieuwe campagne. Naast de reclamepanelen
langs de autowegen en de traditionele spots op radio en tv en in de bioscoop, is er nu ook het “Go for Zero”charter. Bedrijven, organisaties, overheden, de media en individuele burgers worden uitgenodigd om dit onlinecharter te tekenen om op die manier aan te geven dat elk verkeersslachtoffer er één te veel is, en dat ze zelf een
concrete bijdrage zullen leveren om het verkeer veiliger te maken.
Het afgelopen decennium daalde het aantal verkeersdoden in ons land met meer dan 36 %. Dat is
een aanzienlijke verbetering, maar we kunnen en
moeten nog veel beter presteren. Als we de ambitieuze doelstelling om te komen tot nul verkeersslachtoffers willen waarmaken, dan moet iedereen
aan de kar trekken: de overheden uiteraard, maar
ook de bedrijfswereld, de grote organisaties uit het
middenveld, de media én natuurlijk de burger/weggebruiker.
Menselijk gedrag is immers de hoofdoorzaak van
de meeste verkeersongevallen. Zo vielen er in 2008
naar schatting ongeveer een 300-tal doden wegens
overdreven of onaangepaste snelheid, een 200-tal
wegens drinken en rijden en een 100-tal wegens het
niet-dragen van de veiligheidsgordel. Als weggebruikers hun gedrag dus zouden aanpassen, zou een
groot aantal slachtoffers vermeden kunnen worden.
Zo’n gedragswijziging vergt een zo breed mogelijk
draagvlak. Vandaar de lancering van “Go for Zero”
dat zoveel mogelijk mensen wil mobiliseren om het
charter op het internet te ondertekenen. We moeten

iedereen ervan overtuigen dat verkeersveiligheid
een ernstige zaak is.

Een charter dat werkt
Door het “Go for Zero”-charter te ondertekenen
zeggen grote mediagroepen zoals de VRT, de
VMMa, SBS, MTV Networks, de RTBF en RTL-TVi
toe om zelf het goede voorbeeld te geven en in hun
programma’s niet aan te zetten tot verkeersovertredingen of deze niet te banaliseren. Vooraanstaande
organisaties zoals het VBO, Agoria, het Rode Kruis,
de Profliga en Febiac sensibiliseren hun leden voor
veilig verkeer en benadrukken hiermee hun belangrijke voorbeeldfunctie. Naast de ondertekening van
het charter loopt er tegelijkertijd ook een affichecampagne en een pakkende bioscoopspot, die duidelijk maken dat verkeersongevallen meer slachtoffers
maken dan algemeen wordt aangenomen. Tot slot
volgt op 14 maart de “Go for Zero”-dag.
Wil u zich engageren voor meer verkeersveiligheid? Surf dan naar www.goforzero.be en onderteken het charter.

Geef als automobilist het goede voorbeeld en
draag bij tot meer veiligheid op de weg:
• Respecteer de snelheidsbeperkingen;
• Draag uw gordel (en zet passagiers achterin aan
om hun gordel te dragen),
• Rijd niet onder invloed van alcohol, drugs of
geneesmiddelen;
• Telefoneer handenvrij.

24 maart 2011

Europese dag van de hoffelijkheid in het verkeer
Op 24 maart 2011 vindt de 12de Europese dag van de hoffelijkheid in het verkeer plaats.
Deze campagne is een initiatief van Responsible Young Drivers en wil alle weggebruikers aanzetten om elkaar te respecteren op de openbare weg. Fietsers, voetgangers, motorrijders, automobilisten,… Iedereen is gebaat bij hoffelijkheid in het verkeer.
Het verkeer is een ontmoetingsplaats waar iedereen met elkaar moet communiceren. Onze auto lijkt
soms echter op een afgesloten capsule. Sommige
fietsers vergeten dat ook zij de wegcode moeten
naleven. Motorrijders duiken wel eens gevaarlijk op
uit het niets. En ook voetgangers vergeten soms om
te wachten tot het verkeerslicht op groen springt om
over te steken. Het gebrek aan hoffelijkheid en
wederzijds respect zit vaak in een klein hoekje. Na
verloop van tijd beginnen we lichte overtredingen
normaal te vinden. Het is dus heel belangrijk om de
openbare weg niet langer te beschouwen als een
strijdtoneel van verschillende weggebruikers.

Een hoffelijke en leefbare stad
Steden hebben nog te vaak het imago van lawaaierige plaatsen waar het niet goed leven is. Om dit
probleem op te lossen passen vele gemeenten hun
infrastructuur aan om de belangrijke verkeersaders
te ontlasten: speciale parkeerregels, fietspaden, een
zone 30,... Toch volstaan dergelijke maatregelen
niet. We moeten allemaal ons gedrag op de weg aanpassen. Een rustgevende omgeving geeft een gevoel

van veiligheid en doet het aantal ongevallen dalen.
Door hoffelijk te rijden produceren we bovendien
minder uitlaatgassen, en daar kan het milieu alleen
maar wel bij varen!

Helden op de weg voor onze kinderen
In het verkeer geven we heel wat waarden en
normen door aan onze naaste omgeving.
Hoe kunnen we zonder blozen aan onze kinderen
vragen om hun vrienden niet te pesten terwijl mama
of papa ’s ochtends scheldt op alles wat beweegt?
Voor een kind lijken de achterbank van een auto of
het zitje van een fiets net een groot scherm. De
ouders zijn de helden van het dagelijkse verkeersfeuilleton. Een kind zal zich ook sneller de inbreuken herinneren. Hoffelijkheid is net een waarde die
we onze kinderen van jongs af aan zouden moeten
bijbrengen. Ook voor voetgangers zijn er basisregels
qua hoffelijkheid die we hen moeten aanleren.
De gemeentelijke dienst Preventie neemt actief
deel aan de Europese dag van de hoffelijkheid in het
verkeer, door haar medewerkers op het terrein te
sensibiliseren over deze problematiek.

10 tips ter bevordering
van hoffelijkheid in het verkeer
• Blijf het hele traject geconcentreerd;
• Blijf altijd kalm, zeker in gevaarlijke verkeerssituaties;
• Geef voorrang met de glimlach en bedank met
een hoffelijk gebaar;
• Respecteer alle weggebruikers;
• Knipper niet met de lichten en toeter niet;
• Parkeer niet op plaatsen voorbehouden voor
gehandicapten of op voetpaden;
• Rijd niet in dronken of vermoeide toestand;
• Gebruik een handenvrije kit om te bellen in de
auto;
• Zorg ervoor dat uw auto in goede staat is;
• Neem uw verantwoordelijkheid achter het stuur
en respecteer het milieu.
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Veiligheid en mobiliteit

Van 2 tot 13 mei 2011: Bike Experience
Probeer de fiets uit onder professionele begeleiding
Vorig jaar startten enkele Brusselse fietsorganisaties het initiatief “Bike Experience”. De verhalen en ervaringen
van de deelnemers op de website www.bikeexperience.be getuigen van een onverhoopt succes. Bovendien is 75 %
van hen na het experiment blijven fietsen. Het mag dus duidelijk zijn dat een editie 2011 zeker niet mocht ontbreken. Van 2 tot 13 mei 2011 krijgen 250 automobilisten de kans om de fiets onder professionele begeleiding uit
te proberen.

Net als in 2010 richt de Bike Experience zich tot alle Brusselse automobilisten
die meestal korte afstanden afleggen. Kandidaat-fietsers worden uitgenodigd om
hun auto twee weken in de garage te laten staan. Ze krijgen een theoretische en
praktische fietstraining begeleid door een ervaren fietscoach, de ideale manier
om zich veilig en op professionele wijze in dit fietsavontuur te storten. En wie
geen fiets heeft, kan er gratis eentje lenen.

Vooroordelen smelten als sneeuw voor de zon
Hoe steek ik de tramrails over? Mogen twee fietsen in de stad naast elkaar rijden? Haal ik een rij auto's voor het stoplicht links of rechts in? Wat is de beste
route om de grote boulevards te vermijden? Dit zijn een aantal typische vragen
die u zich als beginnend fietser zal stellen wanneer u voor het eerst door Brussel
rijdt. Dankzij een professionele en praktijkgerichte fietsbegeleiding zullen vooroordelen rond veiligheid, uitrusting of fysieke inspanning verdwijnen als sneeuw
voor de zon.

Ervaren fietsers gezocht
Vanaf 1 tot 31 maart kan u zich voor de Bike Experience 2011 inschrijven op
de site www.bikeexperience.be. Op 11 april worden de gelukkige winnaars
geloot. Het aantal is afhankelijk van de beschikbaarheid van de coaches, die voor
een deel geleverd worden door de Brusselse fietsverenigingen. Maar dit is niet
voldoende. Daarom roept Bike Experience alle volleerde fietsers op om een
kersverse fietser te begeleiden. Als coach krijgt u een opleiding en een
vergoeding. Kandidaat-coaches kunnen zich inschrijven op de website
www.bikeexperience.be/nl/coach of bij Pro Velo – Londenstraat 15 – 1050
Brussel – 02.502.73.55.
“BIKE EXPERIENCE” IS EEN INITIATIEF VAN PRO VELO BRUSSEL, GRACQ LES
QUOTIDIENS, FIETSERSBOND VZW, LES ATELIERS DE LA RUE VOOT, EN
CYCLO, GESTEUND DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EN BRUSSELMOBILITEIT IN SAMENWERKING MET DE EUCG, GRANVILLE EN TOURING.

CYCLISTES

Wees inbrekers te slim af
Inbrekers op veilige afstand houden hoeft niet per se gepaard te gaan met immense
investeringen. Soms is het gewoon een kwestie van een aantal slechte gewoonten om te
buigen in goede gewoonten. Uiteraard zullen een aantal preventieve maatregelen onvermijdelijk geld kosten. En voor wie vindt dat op veiligheid geen prijs staat, zijn elektronische
maatregelen de ultieme vorm van preventie.

Gezond verstand
Een kleine mentaliteitswijziging kan een eerste en essentiële stap zijn om uw
woning te beveiligen tegen ongewenst bezoek. De deur achter u dichtslaan en
de sleutel onder de mat deponeren is vragen om moeilijkheden. Spreek een
goed sleutelbeheer af met uw huisgenoten en laat desnoods een dubbel maken
van uw sleutel(s). Geef uw woning ook een bewoonde indruk als u op vakantie
vertrekt: vraag iemand om uw rolluiken op en neer te laten, uw brievenbus leeg
te maken,… Met een beetje gezond verstand maakt u van uw woning meteen
een veiliger plaats.

Anticipeer bij het (ver-)bouwen
Bent u aan (ver-)bouwen toe? Dan overweegt u best om te kiezen voor materialen die een extra obstakel vormen voor mogelijke inbrekers. Tegenwoordig
bestaan er heel wat producten om uw woning beter te beveiligen. Bij twijfel kan
u altijd raad vragen aan de technopreventieadviseurs van de politiezone
Brussel-West. Zij zullen u helpen om een beveiligingsplan uit te werken en om
de juiste keuzes te maken.

Wie gaat voor de ultieme preventie en een elektronisch beveiligingssysteem
wil plaatsen, vertrouwt uiteraard alleen een erkende vakman.

Vergeet uw kelderraam niet!
Sommige dievenbendes laten
kinderen via het kelderraam het
huis binnenkruipen om zich op
die manier toegang tot een
woning te verschaffen. Beveilig
daarom het traliewerk van uw
kelderraam door in de kelder een
ketting met hangslot te installeren.
Meer info: politiezone Brussel-West – dienst technopreventie –
Kardinaal Mercierplein 11 –1090 Jette – 02.412.68.08 –
prev.securit-veiligh@zpz5340.be

Samenleving
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Nieuwe Viasano-campagne

Drink voldoende water
De gemeente Jette is op initiatief van Schepen van Gezondheid Paul
Leroy ingeschreven in het Europese Viasano-programma, dat obesitas en
hartziekten bestrijdt. Via allerlei gezondheidsacties zet Jette zich in voor
de gezondheid van haar bewoners. Zo werden er in het verleden acties
gevoerd rond groenten, meer bewegen, voldoende slapen, minder tv,... De
nieuwe actie richt zich op het belang van voldoende water te drinken.
Ons lichaam bestaat uit 60% vocht. Water is dus
hét belangrijkste bestanddeel van ons organisme:
regelmatig water drinken is essentieel om het vocht
dat we verliezen te compenseren. Een goede hydratatie is nodig om onze fysieke en intellectuele
inspanningen scherp te houden. Wist je dat een
vochtverlies van 1 tot 2% van het lichaamsgewicht
voldoende is om vermoeidheid en een lagere mentale kracht in de hand te werken? Het is dus goed
om op regelmatige basis te leren drinken, zelfs als je
nog geen dorst hebt. Hou er echter rekening mee
dat onze vochtbehoefte afhankelijk is van onze leeftijd, de omgevingstemperatuur en de fysieke activiteit…

om veel water te drinken, of het nu kraantjeswater
is of flessenwater. Andere dranken kan je ter
afwisseling uiteraard ook drinken, voor het plezier,
maar let gewoon op dat je er niet teveel van drinkt.
Kinderen zouden 5 glazen water per dag moeten
drinken, volwassenen 8 glazen per dag.

Wist je dat…
Een glas fruitsap evenveel suiker en calorieën
bevat als een glas limonade? Bij ongesuikerde fruitsap gaat het wel over natuurlijke suikers, maar
beperk je ook hier tot 1 glas per dag.
Ook energiedranken kunnen erg gesuikerd zijn
en kunnen bovendien een redelijke hoeveelheid stimulerende stoffen als cafeïne bevatten.
En wat als mijn kind verzot is op gesuikerde
dranken? Maak een compromis! Spreek af dat uw
kind elke dag 1 (of 2 als hij/ zij er werkelijk veel van
drinkt) gesuikerde drank mag drinken en hou dit bij
in een drankdagboekje: noteer samen met uw kind
wat hij/zij gedronken heeft tijdens de dag. Maak
samen de balans op, is dit niet in evenwicht, laat uw
kind dan meer water drinken.

Water: de enige onmisbare drank!
Ons lichaam wordt gehydrateerd door wat we
eten en drinken. Het is dus absoluut noodzakelijk

Volgende maand: “Vooral water, en de rest?”

Solidariteitsactie Regenboogactie

Ophaling levensmiddelen
voor kindervakanties
Reeds meer dan 50 jaar ijvert de Regenboogactie om kinderen actieve en
educatieve ontspanning te bieden. Op 19 en 20 maart 2011 vindt de 57ste
editie van de Regenboogactie plaats, ook bij u in de buurt. Tijdens deze
solidariteitsactie worden levensmiddelen verzameld van deur tot deur, in
de scholen, aan de uitgang van de warenhuizen,... De levensmiddelen zijn
bestemd voor verenigingen die zich ontfermen over kinderen, zoals kindertehuizen, jeugdpleinen, jongerencentra,...
De rondhaling van niet-bederfbare levensmiddelen helpt deze verenigingen om te investeren in actieve
ontspanning en vakanties voor kinderen. Het klopt dat deze verenigingen soms subsidies krijgen, maar deze
zijn onvoldoende om ontspanning en vakanties te organiseren voor de kinderen. Dit zijn echter onmisbare
activiteiten voor de ontwikkeling en de ontplooiing van de kleintjes. Ontspanning en vakantie vormen geen
luxe voor kinderen, maar een recht. De internationale conventie van de rechten van het kind voorziet dat
elk kind recht heeft op rust en ontspanning, om te spelen en op recreatieve activiteiten aangepast aan z’n
leeftijd, en om vrij deel te nemen aan het culturele en artistieke leven.
Naast een ophalingsactie, draagt de regenboogactie vooral een solidariteitsboodschap uit door de jongeren van de jeugdbewegingen, lokale verenigingen en in schoolverband. Laat ons op 19 en 20 maart tijdens
de Regenboogactie dus samen aantonen dat solidariteit geen kinderspel is.
Meer info: operation@arc-en-ciel.be - 02.675.73.11

Regenboogactie
Ophaling levensmiddelen voor jeugdverenigingen
19 en 20 maart 2011
Bij u in de buurt
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Dossier Gelijke kansen

Stripverhaal voor gelijkheid
We ronden onze serie van drie stripverhalen rond gelijke kansen deze maand af en onderstrepen deze keer het belang om elke vorm van discriminatie gebaseerd op ras of afkomst uit de wereld
te bannen. In een moderne, multiculturele samenleving mag huidskleur of “exotische” afkomst –
net als geslacht of handicap – geen rem vormen op de realisatie van iemands levensproject.
Om haar strijd tegen discriminatie kracht bij te zetten lanceerde de gemeente Jette een stripreeks om de bevolking te sensibiliseren over dit cruciale thema. Het eerste stripverhaal stond in
het teken van de Internationale dag tegen geweld op vrouwen en verscheen in Jette Info van
november 2010. Twee maanden later draaide het volgende stripverhaal rond de Internationale dag
van personen met een handicap, die plaatsvond op 3 december 2010. Voor het derde en laatste
stripverhaal richten we ons op discriminatie op grond van nationaliteit, ras, huidskleur of afkomst.
Dit stripverhaal geeft zeker geen compleet beeld van deze vorm van discriminatie waarvan de
mechanismen dikwijls subtiel en onderhuids zijn. Toch is het niet fout te stellen dat de geschetste
situaties jammer genoeg voor veel medemensen de realiteit weerspiegelen.
De vriendelijke weigering, de frontale aanval, de verdenking, ze zijn allemaal onterecht als ze
op achterhaalde vooroordelen gebaseerd zijn. De waarde van iemand schuilt niet in zijn/haar uiterlijk voorkomen, maar in de persoon zelf en zijn of haar capaciteiten. We zijn allemaal meer dan een
kleur, een naam, een geslacht of een handicap!
Hopelijk zet dit laatste stripverhaal, net als de vorige, u aan het denken… en aan het praten.

Roep discriminatie
een halt toe!

“Mijn nieuwe collega is van
vreemde origine, zit in een rolstoel
en is heel bekwaam!”
Met het oog op het voeren van een coherent beleid inzake
gelijke kansen, sensibiliseert het gemeentebestuur ook
haar personeel.
Tijdens de maand januari hebben de personeelsleden van het gemeentebestuur kunnen
deelnemen aan “Omgaan met diversiteit”, een theatervoorstelling rond het thema “gelijke
kansen”. Sketches en een PowerPoint-presentatie leidden tot soms verhitte discussies over de
struikelblokken van gelijke kansen.
Onze gemeente heeft resoluut de kaart getrokken van de gelijke kansen. Het is dan ook in
dit kader dat het College van Burgemeester en Schepenen, op initiatief van de bevoegde schepenen Claire Vandevivere en Brigitte De Pauw, beslisten om, in samenwerking met de
gemeentelijke dienst HRM, het gemeentepersoneel te sensibiliseren voor deze materie.
Initiatieven rond promotie van de tolerantie die zich richten tot de bevolking (de schoolgaande jeugd, volwassenen,…) zijn er genoeg. Het gemeentepersoneel zou dus gerust een tandje
kunnen bijsteken wat betreft deze problematiek. Zeker sinds de openbare diensten zich voorgenomen hebben om een weerspiegeling te vormen van de samenleving zoals we die kennen,
namelijk divers.
Gedurende 4 namiddagen heeft het gezelschap Klein Barnum de belangrijkste
discriminaties die diverse bevolkingsgroepen ondervinden, de revue laten passeren: gehandicapten, homoseksuelen, allochtonen, vrouwen,… In interactie met het
publiek hebben de acteurs op ludieke wijze de mechanismen van discriminatie
blootgelegd. Na elke korte en grappige sketch konden de toeschouwers aan de hand
van gekleurde kaarten hun mening te kennen
geven. Dankzij dynamisme, interactiviteit en
humor werd één ding zeer duidelijk: de menselijke verhoudingen zitten niet eenvoudig in
mekaar. Hoewel het onmogelijk was om diep in
te gaan op sommige situaties, toch is Klein
Barnum erin geslaagd de geesten te beroeren. Het principe dat iedereen gelijk is en
elk van ons bepaalde kwaliteiten bezit,
heeft alleszins ingang gevonden… bij het gemeentepersoneel van Jette.

Jette ijvert voor
de gelijkheid van iedereen
Gelijke kansen verdedigen staat gelijk aan alle
burgers de rechten en mogelijkheden bieden om
zich te ontplooien in functie van hun verlangens en
hun capaciteiten, ongeacht hun geslacht, afkomst,
geloofsovertuiging, handicap of seksuele voorkeur. Ook het Jetse gemeentebestuur neemt alle
lagen van de bevolking in rekening.
De laatste jaren zijn al verschillende projecten
opgestart rond dit thema: sensibiliseringscampagnes tegen gezinsgeweld, theaterstukken om vooroordelen en stereotiepen allerhande de wereld uit
te helpen, debatten over handicap, heraanleg van
de openbare ruimte rekening houdend met personen met een beperkte mobiliteit,…
Onze gemeente probeert nog verder te gaan in
de strijd tegen discriminatie door te investeren op
een cruciaal domein: tewerkstelling. Onder impuls
van het College van Burgemeester en Schepenen,
Schepen van Gelijke Kansen Claire Vandevivere
en Schepen van Personeel Brigitte De Pauw, hanteert het gemeentebestuur het principe om zich bij
alle aanwervingprocedures enkel te baseren op de
competentie en de ervaring van de kandidaten.

Dossier Gelijke kansen
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Racisme en xenofobie, strijdig met de wet
België heeft sinds 1981 een antiracismewet. De volledige naam van deze wet is
“de wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden”.
Maar wat voorziet deze wet in de praktijk?

Roep discriminatie
een halt toe!

Het is belangrijk om weten dat deze wet niet enkel de privé-relaties,
zoals vriendschapsrelaties. De Belgische en Europese wetgeving richt zich ook op het openbaar leven (toegang tot
goederen en diensten, tewerkstelling, gezondheidszorgen,
deelname aan economische, sociale, culturele of politieke
evenementen). Het gedrag dat hierbij bestraft wordt, richt
zich op één persoon die nadelig behandeld wordt tegenover een andere persoon in een vergelijkbare situatie, zonder dat er een redelijke rechtvaardiging bestaat.

Enkele voorbeelden:
Rechtstreekse discriminatie
In de Matongewijk weigert men de toegang tot een discotheek aan een westers type, terwijl men een ‘kleurling’ binnen laat zonder commentaar.

Indirecte discriminatie
Een werkgever laat enkel kaderleden een vorming volgen. De meerderheid van de kaderleden zijn autochtoon. Hierdoor is het personeel van vreemde
afkomst gediscrimineerd door deze maatregel.

Discriminerende intimidatie
Werknemers beledigen en kleineren constant een collega van Joodse afkomst.

Gebod tot discriminatie
Een eigenaar vraagt het immobiliënkantoor om enkel Europese kandidaat-huurders te selecteren.

Aanzet tot discriminatie, haat of geweld tegenover een persoon of een groep
Een buur laat zich regelmatig hatelijk uit over de “vreemde profiteurs”
Voor diegenen die menen dat dergelijke verdedigingsmechanismen tegen racisme hun vrijheid van meningsuiting beknotten, moet men aanvoeren dat woorden kwetsen. De vrijheid van meningsuiting geeft niet het recht om mensen te beledigen of aan te zetten tot haat. Dit mag nooit in strijd zijn met eenieders
recht op waardigheid. Discriminatie is strijdig met de wet. Aan ons om het juiste evenwicht te vinden.

Waar kan u terecht als slachtoffer van discriminatie?
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding is bevoegd voor elke vorm van discriminatie op basis
van volgende criteria: nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, seksuele
geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, politieke overtuiging, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst.

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Koningsstraat 138 – 1000 Brussel
02.212.30.00 – 0800.12.800
www.diversiteit.be
www.cyberhate.be

Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is de federale overheidsinstelling die sinds 2002 instaat voor het
waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie
en ongelijkheid op basis van het geslacht. U kan het instituut contacteren voor klachten over discriminatie op basis van het
geslacht (inclusief zwangerschap, bevalling, moederschap/vaderschap) op de werkvloer, door organisaties die goederen of
diensten leveren.
Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel
02.233.42.65
igvm-iefh.belgium.be
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Solidariteit

Vzw Taxibrousse:
sociaal-educatieve projecten in West-Afrika
De Jetse vzw Taxibrousse zet zich in voor een internationale educatieve en culturele politiek, waarbij u een
praktische stage-ervaring kan meemaken in een West-Afrikaans land. Enerzijds is er de vorming, anderzijds wordt
u ondergedompeld in een andere cultuur, met zowel culturele als professionele uitwisseling.
Doorheen de jaren heeft deze (Franstalige) vereniging heel wat contacten gelegd en banden gesmeed met instellingen, ngo’s, scholen, ziekenhuizen en vormingscentra in Senegal, Mali en Benin. Het stijgend aantal leerlingen uit België, Frankrijk en Canada dat via de vzw Taxibrousse een internationale stage loopt, toont
aan dat de vzw goed werk verricht. Deze stages zijn aangepast aan de vorming en de studies van de hogeschool- of universiteitsstudent. Dit kan gaan van studenten verpleegkunde tot kinesitherapie, van pediatrie tot sociale assistenten...
Voor leerlingen uit het secundaire onderwijs, organiseert de vzw
groepsreizen, waarbij de nadruk vooral ligt op ontdekkingen, ontmoetingen en onderwijssteun. In de praktijk houdt dit bijvoorbeeld
creatieve workshops in rond muziek, theater, lezen of knutselen.

Jetse vertegenwoordiging
Maar ook leerkrachten kunnen op internationale stage. Twee
maal per jaar trekken Belgische leerkrachten naar een WestAfrikaans land voor een interculturele ontmoeting met de leerkrachten op het terrein, waarbij de nadruk vooral op het pedagogische
werk ligt. Tijdens de paasvakantie gaat deze werkreis naar Senegal.
Met Myriam Bodson zal er dit jaar trouwens een Jetse vertegenwoordigster meegaan met de vzw. Naast de educatieve uitwisseling,
zal er ook materiaal verdeeld worden onder de lokale schoolprojecten.
Meer info:www.taxibrousse.org of Jean-Marc Quinet van vzw
Taxibrousse - 02.479.46.34 - jm.quinet@happymany.net

29, 30 april en 1 mei

Noord-Zuidmarkt
De organisatie Mission Internationale de Cooperation (MIC) organiseert tijdens het laatste weekend van april
een grote Noord-Zuidmarkt in de zaal Excelsior. U zal er terecht komen in een hartelijke sfeer, met animaties,
lezingen, dans, spektakel en wereldkeuken, en kan er allerlei voorwerpen kopen uit alle windstreken.
Na een reis naar Haïti besliste Raphaël Vonèche, voorzitter van het MIC, om deze
mensen in nood te helpen. Dit land, één van de armste landen ter wereld, beleeft een
desastreuze situatie die nog verergerde door de verschrikkelijke aardbeving begin vorig
jaar. De hygiënische en gezondheidsomstandigheden zijn er dermate erbarmelijk dat er
heel wat ziektes uitbreken en de dodentol hoog oploopt, ook onder de kinderen.
Vanuit België zamelt het MIC kledij in, organiseert het evenementen en zoekt het
sponsoring om een weeshuis en een school te kunnen openen.
De Noord-Zuidmarkt eind april, garandeert sfeervolle dagen vol animatie en muziek.
Door er te genieten van de wereldkeuken of door er voorwerpen te kopen uit Afrika,
Haïti, Marokko,... kan u het project steunen. Op zaterdagavond wordt er een dansavond
georganiseerd van 21u.

Noord-Zuidmarkt
29, 30 april en 1 mei vanaf 18.30u
Dansavond op 30 april, vanaf 21u
Zaal Ecxelsior - Sint-Pieterskerkstraat 8
Info: www.lamic.be - info.lamic@gmail.com - 02.888.72.99

Openbare Ruimte
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Renovatie Kardinaal Mercierplein en stationsomgeving

Handelszaken blijven bereikbaar
De komende maanden zal het Kardinaal Mercierplein en omgeving een doorgedreven renovatie
ondergaan. Zoals bekend hebben Beliris, Infrabel, Holding NMBS, MIVB en de gemeente de handen
in elkaar geslagen om het Kardinaal Mercierplein een prachtig uitzicht te geven, met speciale aandacht voor het openbaar vervoer. Deze grote renovatie gaat van start op 21 maart 2011, met de
vernieuwing van het bestaande deel van de parking langs de Dupréstraat.
Hinder beperken
De werken zijn opgedeeld in 3 grote fasen: het
eerste deel van de parking langs de Dupréstraat, het
Kardinaal Mercierplein zelf en ten slotte het tweede
deel van de parking langs de Dupréstraat. De totale
duur van de werken wordt op 220 werkdagen
geschat. Als de weersomstandigheden roet in het
eten gooien, zal deze planning natuurlijk moeten
aangepast worden. Door de werken in 3 fasen op te
splitsen, moet de hinder voor de omwonenden en de
pendelaars zoveel mogelijk beperkt blijven. Zo zal er
ook rekening gehouden worden met de minder drukke schoolvakanties.
Binnen dit renovatieproject staan zowel het sociale karakter van het plein als het openbaar vervoer
centraal. Voor de auto zal na de werken nog slechts
een beperkte plaats zijn op het plein, zowel wat
betreft verkeer als parkeerplaatsen. In ruil hiervoor
wordt aan de achterzijde van het station, langs de
Dupréstraat, de parking ruim uitgebreid waarbij er
heel wat extra parkeerplaatsen worden gecreëerd, op
expliciete vraag van het College en Schepen van
Openbare Ruimte Jean-Louis Pirottin. Het plein zal
dus een modern, stedelijk uitzicht krijgen, op maat
van de bewoners.
Weet dat de handelszaken op het Kardinaal
Mercierplein; de restaurants Et Cetera, Petits Os en
l’Oracle, het sociaal restaurant Restojet, brasserie
Breughel, de cafés Welkom, Op den Hoek, Excelsior,
Jenny’s snack; het frietkot (dat midden mei verhuist
naar de hoek van Secrétinlaan en de Heilig-

Hartlaan), de apotheker Defrance, begrafenisondernemer Thielemans en het jeugdhuis de Branding tijdens de hele duur van de werken bereikbaar blijven.

Vragen of klachten?

Meer info over de blauwe zones die ingevoerd
worden in de omgeving van het Kardinaal
Mercierplein vindt u op pagina 4.

info.projecten@infrabel.be

Infolijn voor bewoners: 0800/55.000 (7u-22u) –

Openbare werken in de gemeente
Esseghemstraat

Dupréstraat

Heraanleg van de straat

Heraanleg van de parking van het station van Jette

In september 2010 begon een grondige heraanleg van de Esseghemstraat.
Deze omvat de aanleg van een nieuwe weg in het gedeelte tussen de Jules
Lahayestraat en de de Smet de Naeyerlaan. Momenteel zijn de werken aan het
rioleringsnetwerk aan de gang en die veroorzaken geen verkeershinder. Het is
wel mogelijk dat sommige garages tijdelijk onbereikbaar zullen zijn bij de heraanleg van het wegdek.

De renovatiewerken van het Kardinaal Mercierplein en omgeving starten op
21 maart. Gezien de omvang van het project (dat ongeveer 230 werkdagen zal
duren) zijn de werken in 3 fases opgedeeld. Eind maart begint de eerste fase met
de renovatie en uitbreiding van de bestaande parking van het station in de
Dupréstraat. Deze werken zullen ongeveer 2 maanden duren. Het verkeer zou
beperkt kunnen gehinderd worden door de werfmachines. Er is parkeergelegenheid op de zone naast de hoofdzetel van Artsen zonder Grenzen.

Odon Warlandlaan
Renovatie van voetpaden en wegdek
De Odon Warlandlaan (tussen de Woestelaan en het Amnesty
Internationalplein) ondergaat binnenkort een grondige facelift. Een project
van dergelijke omvang kan nogal wat hinder met zich meebrengen. Om die hinder tot een minimum te beperken, lopen de werken in 2 fases. Ze beginnen op
7 maart in het gedeelte tussen het huisnummer 63 van de Odon Warlandlaan en
het kruispunt met de Woestelaan. De voetpaden en het wegdek worden volledig vernieuwd. Als de weersomstandigheden het toelaten, zouden de werken in
de loop van de maand juni klaar moeten zijn. Tijdens de werkuren wordt het
verkeer omgeleid en is het verboden te parkeren.

Vlamingenstraat en Walenstraat
Renovatie van de weg
De heraanleg van de Vlamingen- en de Walenstraat was voorzien in het kader
van het Wijkcontract “Hart van Jette” 2006-2010. De werken beginnen op 4 april
in de Vlamingenstraat. Nadien volgt de Walenstraat. In beide straten zullen de
werken in 2 fases verlopen om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk
te beperken. Er komen een fietspad, beplantingen, nieuwe voetpaden, een nieuw
wegdek en snelheidsremmende voorzieningen,… In totaal zou alles zo’n drie
maanden in beslag nemen. Tijdens de werkuren zal alle verkeer geweerd worden
op de werf en is het verboden te parkeren. Om het verkeer richting Jetselaan te
vergemakkelijken, zal de rijrichting in de Walenstraat omgekeerd worden.
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De Mobiele Groene Plekjes heten voortaan Proxy Chimik
Van inktpatronen tot frituurolie
Klein chemisch afval bevat vaak stoffen die het leefDe voertuigen van Proxy Chimik krijgen allemaal eenzelfde bekleding. Die
milieu en onze gezondheid ernstige schade kunnen toemaakt
meteen duidelijk dat batterijen, spuitbussen die iets anders dan voebrengen. Deze vragen dus een specifieke behandeling
dingswaren of cosmetica hebben bevat, inktpatronen, frituurolie, verfpotten en
en mogen niet bij het overige huisvuil gezet worden. In ander huishoudelijk chemisch afval naar de dichtstbijzijnde Proxy Chimik moeten worden gebracht. Net als resten van detergenten, bleekwater, ammoniak,
het verleden kon u bij de Mobiele Groene Plekjes
natriumhydroxyde, ontkalkers; boenwas; kwik thermometers; vernis, oplosterecht. Deze dienst voor de inzameling van huishoumiddelen, verven, lijmen, harsen, antiroestmiddelen, afbijtmiddelen, verdundelijk chemisch afval is nu uitgebreid en heet voortaan ningsmiddelen, ontvlekkers; batterijen, autobatterijen, accumulators; motorolie, antivries; brandblussers; pesticiden, insecticiden, chemische meststoffen;
Proxy Chimik.
In het Brusselse zijn er 26 nieuwe adressen toegevoegd om uw huishoudelijk
chemisch afval naartoe te brengen. In Jette behouden we de twee oorspronkelijke afspraakpunten: op het Kardinaal Mercierplein (politie) en op de
Woestelaan (OLV van Lourdes), telkens de vierde maandag van de maand. De
uren zijn wel lichtjes gewijzigd.
Voortaan kan u op het
Kardinaal
Mercierplein
terecht op de tweede maandag
van de maand van 17u tot
17.45u en op de Woestelaan
telkens de vierde maandag van
de maand van 18u tot 18.45u.

Afval

D

e gemeente en het
gewest slaan de
handen in mekaar
om het afval zoveel mogelijk te beperken. Naast de
traditionele ophaling van
het huisvuil, zijn er nog
verschillende voorzieningen om uw afval kwijt te
geraken. Zowel voor het
groenafval, voor klein chemisch afval, voor hinderlijke voorwerpen als voor
lege inktpatronen zijn er
verschillende mogelijkheden gecreëerd waar u met
dit afval terecht kan.
Indien iedereen zijn
steentje bijdraagt voor een
selectieve afvalophaling,
zijn we op weg naar een
gezond(er)
leefmilieu.

producten van fotolabo's, inkt, producten van kopieerapparaten, radiografieën; injectienaalden verpakt in harde recipiënten met een beetje ontsmettingsmiddel en TL-lampen. Al deze afvalstoffen moeten worden behandeld door
gespecialiseerde ondernemingen volgens zeer strikte veiligheidsregels.
Opgelet! De vrachtwagens van Proxy Chimik aanvaarden geen medicatie.
Hiermee kan u bij uw apotheker terecht.
Huishoudelijk chemisch afval kan het leefmilieu ernstig schaden
indien het niet op de juiste manier behandeld en verwerkt wordt.
Door deze producten naar Proxy Chimik te brengen, dragen we met
z’n allen bij tot een gezonder leefmilieu.

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST.
Het
Gewest zal de zondagse ophaling van
uw groenafval hernemen in de lente
van 2011.

GEWESTELIJKE CONTAINERPARKEN. U kan met uw grofvuil
(elektrische huishoudtoestellen, meubelen,...) terecht in twee gewestelijke
containerparken. Het Containerpark
Noord bevindt zich in de Rupelstraat
in Brussel. Het Containerpark Zuid
vindt u in de Brits Tweede Legerlaan
(vlakbij Humaniteitslaan) in Vorst.
Open van dinsdag tot zaterdag van 9u
tot 16u (toegang tot 15.45u). Voor de
huishoudens is dit gedeeltelijk gratis.
Particulieren, handelaars, ambachtslui
en kleine ondernemingen kunnen,
tegen betaling, eveneens met hun
bouw- of afbraakafval (chassis, gootstenen, rolluiken, marmer, balken,...)
terecht in de containerparken van het
Gewest.

PROXY CHIMIK. Het chemisch
afval bevat vaak stoffen die het leefmilieu schade kunnen toebrengen en
vraagt dus om een specifieke behandeling. Breng uw huishoudelijk chemisch afval naar de gemeentelijke
Groene Plekjes (Dienst Beplantingen)
of naar Proxy Chimik (de voormalige
mobiele Groene Plekjes), de voertuigen van Net Brussel. Ook met inktpatronen kan u terecht bij Proxy
Chimik. Opgelet! Geen medicatie.
Hiermee kan u bij uw apotheker
terecht.

BEPLANTINGSDIENST.
Met
takken (met een maximumdiameter
van 7cm), ander groen afval en klein
chemisch afval kan u het hele jaar
terecht bij de dienst Beplantingen
(gemeentelijke serres - Laarbeeklaan
120) elke dinsdag en donderdag van 9
tot 12u en op zaterdag van 9 tot 14u.
Het groenafval wordt beheerd via een
kaartsysteem met barcode. Deze kaart
identificeert de gebruiker. Het volume
van het afval wordt bepaald door de
beambte en desgevallend wordt de
rekening opgestuurd naar de gebruiker.
Tarief voor Jetse particulieren:
2 m3 gratis per jaar, 7 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief niet-Jetse particulieren:
12 €/m3. Opgelet: enkel particulieren
kunnen met hun groenafval terecht bij
de Beplantingsdienst.

De kalender van Proxy Chimik in Jette voor de
maand februari 2011:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de maand)
op 14 maart van 17u tot 17.45u.
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de maand)
op 28 maart van 18u tot 18.45u.

OPHALING
DOOR
NET
BRUSSEL. Net Brussel komt op
afspraak uw grofvuil aan huis ophalen. Het volstaat om te bellen naar het
gratis nummer 0800/981.81. U maakt
een afspraak en zorgt ervoor dat er
iemand thuis is op de vastgestelde
datum en het overeengekomen uur.
Tijdens de wintermaanden, en dit vanaf 12 december 2010, kan u ook een
afspraak maken voor een ophaling op
zondag. Elke 6 maanden heeft u recht
op een gratis ophaling van 2m3 grofvuil. Voor elke bijkomende m3 betaalt
u vervolgens 19 €.

Eco-ambassadeurs
U wenst eco-ambassadeur te worden en
zo bij te dragen tot de reinheid
en de bescherming van het leefmilieu
in uw wijk? Neem dan contact op
met Ilse Desmet - 02.423.13.62 of
idesmet@jette.irisnet.be

Graffiti
De gemeentelijke graffiti-ploeg
komt op aanvraag gratis de graffiti
weghalen van uw woning, garagepoort
of muur. Deze ploeg beschikt over het
nodige materiaal om de graffiti op een
professionele manier weg te halen
zonder sporen na te laten. De graffiti
kan echter niet weggehaald worden
van op een geschilderde oppervlakte
of van op een ondergrond die geen reiniging onder hoge druk of met een bijtend middel verdraagt.
De eigenaars die een beroep willen
doen op de graffiti-ploeg sluiten een
akkoord met de gemeente. De eigenaars die géén beroep doen op deze
gratis dienst om hun graffiti weg te
laten halen riskeren dan weer een
gemeentetaks van 60 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck 02.478.09.62.

Leefomgeving
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2 april 2011

Grote lenteschoonmaak
5de editie van de “Gouden Bezem”-actie
Kom op zaterdag 2 april 2011, als gemotiveerde vrijwilliger, er mee voor zorgen
dat de 9 Jetse wijken er vlekkeloos bijliggen, tijdens de“Gouden Bezem”-actie.
De 5de editie van deze grote reinheidsactie, op initiatief van Schepen van
Leefmilieu Claire Vandevivere, vormt een (h)echte samenwerking tussen het
Jets netwerk van de Wijkcomités, de eco-ambassadeurs, de straatvegers en de
omwonenden. Meteen ook de ideale gelegenheid om een contact te hebben met
de straatvegers die jouw wijk schoon houden. Vergeet uw bezem niet.
Op het einde van de voormiddag, wordt er in het gemeentehuis om 12.30u een
drink aangeboden aan alle deelnemers. Iedereen op post!

5de Gouden Bezemactie

Afspraak om 9.30u in uw wijk
- Groene ruimte Heymbos (afspraak Mercuregalerij)
- Capart (afspraak hoek Liebrecht)
- Esseghem (afspraak speelplein Esseghem)
- OLV van Lourdes (afspraak achter de kerk)
- Vanderborght (afspraak Vanderborghtstraat 149)
- Florair/Verschelden
(afspraak hoek Verschelden/Degreef )
- Kardinaal Mercierplein
(afspraak voor de Sint-Pieterskerk)
- Dieleghemwijk (afspraak tegenover de bakkerij)
- Lenoirstraat (afspraak tegenover de post)
Inlichtingen: Gemeentebestuur Jette - Wemmelsesteenweg 100 - Coralie
Meeus - Milieuadviseur - 02.422.31.03 - cmeeus@jette.irisnet.be

Eco-ambassadeurs dragen bij tot leefomgeving en leefmilieu
Een drietal jaar geleden werd de groep Eco-ambassadeurs opgericht, op initiatief van Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere. Deze Jettenaren zetten
zich in voor de reinheid en de kwaliteit van hun leefomgeving. In samenwerking met het gemeentebestuur zetten ze allerlei acties op rond leefmilieu en reinheid. Daarnaast vormen deze eco-ambassadeurs de schakel tussen de gemeente en hun wijk. De gemeente steunt hen via informatievergaderingen, logistieke
steun, folders, materiaal, bijeenkomsten en gemeenschappelijke acties. Via concrete acties wil men tot een gedragswijziging komen, betere leefgewoontes en een
betere leefomgeving in de wijken.
De aandacht van de eco-ambassadeurs gaat uit naar vier soorten acties: 1) reinheid, selecteren van afval,
eco-consumptie en composteren; 2) de gevels en de directe omgeving een groen tintje meegeven; 3) de ecoprestatievermogens in de woning; 4) het algemene respect van de leefomgeving: mobiliteit, bescherming van
het leefmilieu.
Concreet leidde dit reeds tot lezingen en workshops rond leefmilieu, infostands op evenementen, sensibiliseringscampagnes, reinigingsacties,...
Geïnteresseerd?
U wenst eco-ambassadeur te worden en zo bij te dragen tot de reinheid en de bescherming
van het leefmilieu in uw wijk? Neem dan contact op met Ilse Desmet - 02.423.13.62
of idesmet@jette.irisnet.be
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Grote sensibiliseringscampagne

Samen werken
aan een aangename leefomgeving
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de gemeente Jette, op initiatief van Schepen van Leefmilieu
Claire Vandevivere een grote sensibiliseringsactie rond ons milieu en onze leefomgeving. Deze reinheidsactie richt zich op 4 thema's: het voederen van duiven, de vuilniszakken die tegen de laanbomen worden geplaatst, het sluikstorten rond glasbollen en het deponeren van afval aan de openbare vuilnisbakjes. Volgende maand meer info over de acties tegen hondenpoep en graffiti.
Gelieve de duiven niet te voederen
U kent vast en zeker wel enkele plekjes waar
mensen, met de beste bedoelingen, eten achterlaten
voor de duiven. Niet alleen is dit bij politiereglement verboden, met een boete van 60 €, maar vooral zorgt het voederen van duiven voor meer schade
dan men op het eerste zicht zou denken.
De stadsduiven zijn met een grote populatie en
worden kunstmatig in stand gehouden door het
voedsel dat ze her en der vinden. Door de duiven te
voederen wordt hun populatie nog groter en worden
zieke dieren op deze manier kunstmatig in leven
gehouden. Dit houdt niet alleen risico's in voor
gezonde dieren in de stad, maar ook voor de mens.
Duiven worden in verband gebracht met de overdracht van meer dan 60 ziekten. Maar bovenal trekt
het voedsel voor de duiven ook ratten en ander
ongedierte aan.
Als u dus echt een hart voor dieren heeft, voedt u
de duiven beter niet.

Plaats uw vuilniszak niet tegen de
bomen
De boom is het symbool van het leven en kracht.
In onze stadsomgeving zorgen de laanbomen bovendien voor kleur en groen. De bomen krijgen het echter zwaar te verduren in de stad: vervuiling, beschadiging,... Bovendien zijn deze laanbomen ook kwetsbaar, aangezien ze al hun voedsel uit het beetje
grond halen dat voor hen vrijgehouden wordt. Als u
uw vuilniszakken tegen de bomen zet, verdwijnen
giftige stoffen in de bodem die door de wortels worden opgenomen. Olie, vervuild water, chemische
producten,... Deze stoffen horen trouwens niet thuis
in de witte zak en kunnen dodelijk zijn voor de

bomen in uw straat. Bovendien duurt het jaren om
een nieuwe boom tot een volwaardig exemplaar te
laten uitgroeien, waardoor hij trouwens de kans niet
zal krijgen indien de plantgaten niet vuilniszakvrij
gehouden worden. Plaats uw vuilniszakken dus eenvoudigweg voor uw woning, ver van de bomen.
Anders riskeert u een boete van 60 €. Respecteer
ook de aangeduide dagen en uren zodat uw zakken
niet te lang op straat blijven.

Sluikstorten aan glasbollen
In onze gemeente vindt men in elke wijk glasbollen, voor wit en gekleurd glas. De bewoners kunnen
hier terecht om hun glas te deponeren, waardoor het
glas gescheiden gerecycleerd kan worden. Door al
het glas te recycleren verkleint de afvalberg. Al te
vaak merken we echter dat de glasbollen gebruikt
worden om allerlei afval te deponeren. Weet echter
dat afval naast een glasbol achterlaten beschouwd
wordt als sluikstorten en dat de boete kan oplopen
tot boven de 200 €. De gemeentelijke reinheidsdiensten en de reinheidsombudsman zijn bijzonder
waakzaam voor dit probleem en zullen de probleemzones extra onder toezicht houden. U
beschikt over voldoende mogelijkheden om uw
afval kwijt te geraken (ophalingen, containerpark,...), zodat er geen excuses bestaan om dit storend afval op de openbare weg of rond de glasbollen
achter te laten. De glasbollen zijn een doeltreffend
middel tot recyclage van het glasafval. Laat ons deze
mogelijkheid in ere houden en de omgeving van de
glasbollen rein houden.

Vuilnisbakjes voor zwerfvuil
Het gemeentebestuur zet zich dagelijks in voor
een aangename leefomgeving. De ploeg straatve-

gers houdt de straten schoon en de tuiniers zorgen
voor frisse toetsen in het straatbeeld met bloemperken en groene plekjes. Toch merkt men al te vaak
zwerfvuil op in de straten dat door de bewoners achteloos op de grond wordt gesmeten, terwijl er ongetwijfeld een vuilnisbakje in hun buurt was. Je eet een
snoepje dat in een verpakking zit, je drinkt een blikje frisdrank, je leest een gratis krant,... Waar blijf je
met de verpakking, het lege blikje, het uitgelezen
krantje,...? Ze horen allemaal in een van de vele
vuilnisbakjes, maar helaas belanden ze vaak gewoon
op straat en laten ze een spoor van zwerfvuil achter
in de straat. Dit zwerfvuil zorgt voor een smet op
onze leefomgeving.
Daarnaast wordt onze reinheidsploeg steeds
vaker geconfronteerd met huisvuil dat aan deze vuilnisbakjes geplaatst wordt. Voor alle duidelijkheid:
enkel klein afval hoort in deze vuilnisbakjes.
Huisvuil hoort hier niet in thuis en moet in de juiste
zak met de huisvuilophaling meegegeven worden.
Dit afval aan de vuilnisbakjes geeft de straten een
vuil uitzicht en getuigt van een gebrek aan respect
voor de medebewoners. Weet dat als u betrapt
wordt door onze reinheidsdiensten, die het afval uitpluizen op zoek naar identificatiebewijzen en die
verhoogd waakzaam zijn om dit probleem te bestrijden, u een boete tot 60 € zal oplopen voor sluikstorten.
U vindt hiernaast de affiches die deze grote sensibiliseringscampagne begeleiden. Hebt u in uw
straat of buurt af te rekenen met één van deze
reinheidsproblemen, kan u de affiche bestellen
om voor uw raam te hangen. U kan hiervoor
mailen of bellen naar de dienst Communicatie communicatie@jette.irisnet.be - 02.423.12.00.
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Groen netwerk
Ambities en doelen voor een groene toekomst
Jette is één van de groenste gemeenten van het Brussels Gewest, met verschillende parken, bossen en andere
groene ruimtes, stadstuintjes, gevelplanten, groene daken,...
Het is echter niet altijd evident om stadsontwikkeling
te combineren met het behoud, of zelfs de uitbreiding, van
deze groene ruimtes. Daarom heeft het gemeentebestuur,
op initiatief van Schepen van Leefmilieu Claire
Vandevivere, de nota “Groen netwerk” uitgewerkt, met de
doelstellingen om de komende jaren de groene ruimtes
zoveel mogelijk te beschermen en te ontwikkelen.
Via het project “Groen netwerk” wil het gemeentebestuur het tekort aan groene ruimtes opvullen in zones die
daar bijzonder karig mee bedeeld zijn, de bestaande groene ruimten onderling verbinden en de biodiversiteit van
fauna en flora behouden en uitbreiden. Jette wil bijdragen
aan de ontwikkeling van dit groene netwerk door verscheidene functies te respecteren en te combineren: woningen,
handelszaken, bureaus, wegen en transport, menselijke en
recreatieve activiteiten.

Mens en natuur hand in hand
Hoe kunnen de mens en de natuur in de stad best
gecombineerd worden? Hoe kan men de stedelijke fauna
en flora beschermen met de steun van de bewoners? Hoe
kunnen we extra openbare groene ruimtes creëren? Op
ondermeer deze vragen moet het “Groen netwerk” een
antwoord bieden.
Een overzicht van de ambities en doelen die het
gemeentebestuur, met de hulp van de Jettenaren, graag zou

willen bereiken: een duidelijk standpunt innemen tegen de
uitbreiding van de Ring op het grondgebied van het
Laarbeekbos; een diepgaande reflectie houden over de
bescherming van de parken; het bestuderen en het toestaan
van doordringbare bodems en het beheer van water in
scholen voor zover dit mogelijk is; verhogen van de vergroening op het kerkhof in het kader van haar heraanleg;
gebruik maken van het bestaande potentieel op de site van
de dienst beplantingen en de kinderboerderij; gebruik
maken van de kleine publieke ruimtes voor vergroening;
het aanbrengen van klimplanten op de muren en groene
daken op bestaande gemeentelijke gebouwen en daar waar
mogelijk ook op nieuwe constructies; verhogen van de
bebloeming van de gemeente; het uitbreiden van vergroening in de gemeente voor ruimtes die geen of nog geen
bestemming hebben; aanmoedigen van vergroening van
voortuinen en gevels van gebouwen; aanmoedigen van
groene en bebloemde gevels bij Jettenaren; het belang
onderlijnen van de bewonersinitiatieven; uitbreiden van de
groene daken; het aanmoedigen van stadsmoestuinen; ontwikkeling van de biodiversiteit.
Deze nota werd vorig jaar door de Gemeenteraad
goedgekeurd. Binnenkort verschijnt er een overzichtelijke brochure rond de nota “Groen netwerk”, die u
kan aanvragen bij de gemeentelijke eco-raadgeefster
Coralie Meeus - cmeeus@jette.irisnet.be –
02.422.31.03.

Nee aan de uitbreiding van de ring
Ja aan het behoud van het Laarbeekbos
De Vlaamse overheid wil het aantal rijstroken op de Grote Ring rond Brussel
uitbreiden van zes tot zestien. Het doel van deze beslissing is de toenemende verkeersdrukte en verkeersproblemen op te lossen. Deze uitbreiding van de ring
houdt echter in dat er 5 hectaren van het Laarbeekbos, een beschermd natuurgebied, zouden moeten verdwijnen. Dit kostbaar natuurgebied, met een unieke
fauna en flora, moet echter absoluut beschermd worden. Daarom zal de gemeente Jette, op initiatief van Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere, al het
mogelijke doen om zich te verzetten tegen dit project. Als u het met ons eens
bent, kan u de gemeentelijke petitie ondertekenen of een affiche voor uw raam
hangen.
Via de uitbreiding van de Ring zou er een uniek natuurgebied verloren gaan,
maar bovendien zou deze uitbreiding een aanzuigeffect veroorzaken waardoor
het binnen de tien jaar opnieuw even druk zou zijn, met meer CO2, meer fijn
stof, meer lawaaihinder,... tot gevolg. De uitbreiding van de ring zal dus nefaste
gevolgen hebben voor onze gezondheid, voor de fauna en flora en zal meer verkeer met zich meebrengen. Dit terwijl er voldoende andere mogelijke maatregelen zijn om het verkeer te beperken of vlotter te laten verlopen. Het openbaar
vervoer en carpoolen financieel aantrekkelijker maken voor werknemers, de fiscale voordelen voor bedrijfwagens beperken, flexibele arbeidsuren,..
Petitie en affiche
Volg het voorbeeld van de meer dan 5.000 personen die de petitie voor het
behoud van het Laarbeekbos al tekenden en surf naar www.jette.be/petitie of ga
langs bij het gemeentehuis om de petitie te ondertekenen.
Eind november 2010 woonden zowat 200 actievoerders de inhuldiging bij van
het protestpaneel in het Laarbeekbos. U kan de strijd voor het behoud van het
Laarbeekbos steunen door de affiche voor uw raam te hangen. U kan deze
affiche bestellen bij de gemeentelijke eco-raadgeefster Coralie Meeus cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03.
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Wil je jouw gevel of balkon opfleuren?
De gemeentelijke gids helpt jou
Het gemeentebestuur beschikt over een brochure
voor alle Jettenaren die hun gevel en balkon een groen
tintje willen meegeven. Van amateurbloemenliefhebbers
tot specialisten met groene vingers, iedereen zal in de
brochure nuttige inlichtingen en tips vinden om z’n
gevel op te fleuren.
Wat is er prettiger dan een wandeling in een groene omgeving? Met haar drie
gemeentelijke parken, het grote gewestelijke park, haar kinderboerderij en de
vele groene ruimtes, beschikt onze gemeente over heel wat groene troeven. De
bewoners kunnen er met volle teugen van genieten en kunnen zelf ook hun
steentje, of eerder bloemetje, bijdragen. In verschillende wijken en straten zijn
huizen opgefleurd met bloembakken of gevelplanten, hetgeen de leefomgeving
meteen een kleurrijk tintje meegeeft. De Jettenaren hebben duidelijk een voorliefde voor bloemen en planten, dit blijkt ook uit het groot aantal enthousiaste
deelnemers aan de jaarlijkse wedstrijd “Jette in de bloemetjes”.
Om de personen die hun balkon of gevel willen opfleuren met bloemen en
planten maar niet goed weten hoe te beginnen, heeft de gemeente Jette op initiatief van Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere, de brochure “Fleur jouw
gevel op” uitgewerkt.
Dit boekje is een praktische gids met allerlei informatie: welke plant kies ik in
functie van het aantal uren zon van mijn gevel, voor welk type steun opteer ik,
welke plant heeft de mooiste bloemen, op welk moment maak ik best mijn
balkonbakken,...? Deze brochure geeft je praktische tips om van start te gaan.
Je kan deze gids bekomen
bij de dienst Leefmilieu Ilse Desmet Wemmelsesteenweg 100 in
1090 Jette - 02.423.13.62
- idesmet@jette.irisnet.be

26 maart 2011

Grote reinheidsactie Schapenweg
Op zaterdag 26 maart 2011 vindt er in de Schapenweg een grote reinheidsactie
plaats. Het doel is om deze groene ruimte langs de Dikke Beuklaan vrij te maken van
het vele zwerfvuil.
Ondanks de verschillende maatregelen zoals de hoge
boetes voor sluikstorten en het plaatsen van een toegangsbareel aan de ingang, blijft de Schapenweg een geliefde plek
voor sluikstorters. Deze plek is echter te waardevol om te
laten verloederen.
U bent hartelijk welkom om de handen uit de mouwen te
komen steken, op 26 maart van 13u tot 18u. Na de reinheidsactie zijn er soep en dranken voorzien voor alle deelnemers.

Grote reinheidsactie
Schapenweg
26 maart 2011
van 13u tot 18u
Afspraak: Schapenweg “Vriendschapschâlet”

Samenleving
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Bruocsella Prijs 2011
Oproep tot stedenbouwkundige projecten in Brussel
In 2003 bracht Prométhéa, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een aantal bedrijven bij
elkaar om als mecenas op te treden voor de Bruocsella Prijs. Deze prijs van 25.000 € ondersteunt stedenbouwkundige projecten die ijveren voor de verbetering van de Brusselse stedelijke ruimte en wordt dit jaar
voor de negende keer uitgereikt.
De missie van vzw Prométhéa is om bedrijven te overhalen via mecenaat hun steentje bij te dragen
aan het Brussels cultuurhistorisch erfgoed. Eén van de initiatieven van de vereniging, Bruocsella, richt
zich specifiek tot verenigingen, buurtcomités en collectieven. Zij kunnen een project indienen dat bijdraagt tot de aanleg, de renovatie of het behoud van onbeschermd erfgoed of van elementen die te
maken hebben met de inrichting van de stedelijke ruimte.

Van groene ruimtes tot openbare kunst
De projecten die meedingen naar de Bruocsella Prijs kunnen dus heel uiteenlopend van aard zijn. Zo
kan het bijvoorbeeld gaan over de renovatie en/of herbestemming van een bestaand gebouw, de ontwikkeling van openbare kunst die de stad mooier maakt, de inrichting en/of heraanleg van groene ruimtes
of voor vergroening,… Zo ging de 25.000 € vorig jaar naar een project dat een collectieve moestuin
plande in de Marollen.
De uiterste datum voor de indiening van de kandidaat-dossiers is 31 maart 2011. De kandidaten
kunnen een beroep doen op de vzw Prométhéa voor hulp bij de samenstelling van hun dossier. Het
reglement en de nodige documenten voor de inschrijving zijn beschikbaar op www.promethea.be.
Meer info: Prométhéa vzw – Cécile Vanden Brugge – tel.: 02.513.78.27 –
bruocsella@promethea.be – www.promethea.be

Dikke-truiendag 2011

Het gemeentebestuur draait de verwarming lager
voor het milieu
Waarom de verwarming lager zetten?

Op 16 februari 2011 was het de zesde verjaardag
van het Kyotoprotocol. Reden genoeg voor de
gemeente Jette om de verwarming in alle gemeentelijke gebouwen twee graadjes lager te zetten. Het
mag misschien een symbolische actie zijn, we sparen er wel niet minder dan 15 % energie mee uit.
De ambtenaren, de schoolgaande jeugd en het
onderwijzend personeel hadden voor de gelegenheid hun dikste trui bovengehaald.

Het Kyotoprotocol werd van kracht op 16 februari
2005. In dat protocol engageerden de geïndustrialiseerde landen zich om hun uitstoot van broeikasgassen vergeleken met 1990 met 5 % te verminderen.
België ging zelfs nog verder en ambieert een vermindering van de broeikasgasuitstoot met 7 %. De Dikketruiendag wil dit engagement in herinnering brengen
en erop wijzen dat iedereen zijn of haar steentje kan
bijdragen om deze doelstellingen te halen.

Jetse gemeentescholen: volgend jaar nog een graadje minder?
Ook de Jetse gemeentescholen Van Asbroeck, Poelbos en Vande Borne besteden aandacht aan het
leefmilieu van nu en morgen. Zij gaven gehoor aan de oproep van Milieuzorg op school (MOS) om op 16
februari deel te nemen aan de zevende editie van de Dikke-truiendag en zo een halt toe te roepen aan de
opwarming van de aarde en de klimaatsverandering.
De Jetse jeugd is dit jaar wel heel enthousiast meegegaan in het Dikke-truienverhaal. Extra warm ingeduffeld kwamen ze die woensdag naar hun school afgezakt. Maar de directie bleek de verwarming maar
één luttel graadje lager gezet te hebben zodat het met die dikke wollen trui, die berenmuts, dat extra paar
wollen sokken en die dikke handschoenen wel heel erg warm was. Misschien een tip voor de scholen om
volgend jaar voor nog een graadje lager te gaan, want kinderen zijn echt wel milieubewust…

Verwarmingstoestellen draaien op huisbrandolie
of gas. In een gebouw als het gemeentehuis vormt
verwarming meer dan 70 % van het energieverbruik. De verwarming 2 graden lager zetten betekent een besparing van 15 %.
De Dikke-truiendag is een ludieke actie die
iedereen oproept om aandacht te besteden aan de
grote uitdaging van de klimaatverandering. De
campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen,
die ook na 16 februari 2011 op een structurele wijze
aangehouden kunnen worden.
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Aantal verhuizingen in de lift
bij Abbeloos-Socquet
De verhuisfirma Abbeloos-Socquet heeft haar hoofdkwartier in de Jetse Bonaventurestraat
op een uitgestrekt domein dat tot aan de Dieleghemsesteenweg reikt. Samen met zijn vrouw runt
Jerry Socquet er deze bvba die hij in 2000 uit de grond stampte. Toch zette deze zaakvoerder
lang voor de eeuwwisseling zijn eerste stappen in de verhuissector. Ondertussen heeft bij binnen
deze branche al ruimschoots zijn sporen verdiend.
De firma Abbeloos-Socquet is namelijk gespecialiseerd in verhuizingen voor particulieren en is
zowel nationaal en internationaal actief in deze sector. Verhuizen binnen Europa of containers naar
overzeese gebieden verschepen, het kan allemaal
bij Abbeloos-Socquet. Vooral ambassades maken
van deze laatste dienst gebruik. Mensen die werken
voor de Europese Commissie doen dan weer regelmatig een beroep op de Jetse verhuisfirma voor
verhuizingen binnen de Europese Unie.

Verhuizingen organiseren zit in de genen van
Jerry Socquet. Eigenlijk vertegenwoordigt hij
ondertussen de derde generatie verhuizers. Deze
Jettenaar in hart en nieren regelt zijn activiteiten
vanuit zijn kantoor aan de Bonaventurestraat van
waaruit hij zijn verhuiswagens letterlijk naar alle
windrichtingen uitstuurt.

Naast diplomaten en medewerkers van de
Europese Commissie kan ook de gewone sterveling
rekenen op de diensten van Abbeloos-Socquet.
Deze klanten situeren zich voor het overgrote deel
in het Brussels gewest, van Ukkel over de Woluwes
tot, uiteraard, Jette zelf. De ligging van de firma –
vlakbij de Brusselse ring – zorgt ervoor dat de verste uithoeken van het gewest makkelijk bereikbaar
zijn. “Jette is voor ons eigenlijk het centrum van
Brussel”, stelt Jerry Socquet.

Geen seizoenen meer

Verhuizen binnen Europa of containers
naar overzeese gebieden verschepen, het
behoort allemaal tot de mogelijkheden

Abbeloos-Socquet is geen bescheiden verhuisfirma: er werken maar liefst 16 arbeiders fulltime.
Zo’n 15 jaar geleden waren de eerste maanden van
het jaar (januari, februari en maart) nog relatief
rustige maanden binnen de verhuissector.
Tegenwoordig zijn er als het ware geen seizoenen
meer, zodat alle 16 werknemers van AbbeloosSocquet het hele jaar door aan de slag kunnen blij-

ven. Vooral augustus is voor verhuizers een topmaand.

Bizarre verhuis
Ook het wagenpark van de bvba is bepaald
indrukwekkend: de firmanaam en het logo – de letters A en S en de 6 sterren – prijken op maar liefst
8 vrachtwagen en 6 liften! Bovendien beschikt het
bedrijfsterrein over 1000 m³ individuele, verwarmde en beveiligde boxen waar u als particulier tijdelijk uw meubels kan in onderbrengen.
Naast de traditionele meubels en de iets minder
evidente eigendommen (vleugelpiano, kunstwerken,…) is het meest bizarre wat Abbeloos-Socquet
ooit verhuisd heeft een… doodskist. Jerry Socquet:
“De arme man was gestorven in zijn appartement.
Met de hulp van de brandweer hebben we zijn
doodskist overgebracht naar het mortuarium.”

Abbeloos-Socquet
Bonaventurestraat 27-29
1090 Jette
02.479.41.44
E-mail: abbeloos-socquet@skynet.be
www.abbeloos-socquet.be
Bvba Abbeloos-Socquet is erkend door de
Belgische Kamer der Verhuizers (herkenbaar aan
het logo “Official Movers”) en is ook lid van
Fedemac, een federatie die op Europees vlak
opkomt voor de belangen van de verhuissector.

Nationale wedstrijd Ambacht in de Kijker
U bent een Belgische ambachtsman/vrouw en u wilt uw werk in de picture plaatsen?
Schrijf u dan in voor de wedstrijd “Ambacht in de Kijker”
De nationale wedstrijd “Ambacht in de kijker” heeft als doel de
ambachtsnijverheid te promoten bij het grote publiek en jongeren
warm te maken voor de ambachtssector.
De wedstrijd onderscheidt 10 ambachtslieden die het best hun sector vertegenwoordigen op gebied van
kwaliteit en originaliteit van hun product, het afgelegde parcours, management en marketing. Deze 10
ambachtslieden moeten getuigen van de diversiteit en de originaliteit van de ambachtsector.
De laureaten worden lokaal en nationaal in de vitrine geplaatst. Bovendien zijn de laureaten automatisch
geregistreerd op de website www.ambachtindekijker.com. Onder de 10 laureaten worden verscheiden prijzen uitgedeeld: 2.500 €, 1.500 €, laptop, multimediaprijs en 3 exportprijzen. Dit jaar kent de jury twee nieuwe prijzen toe. De publieksprijs (een laptop ter waarde van 1.000 €) zal gaan naar de ambachtsman/vrouw
die op de website het meeste stemmen krijgt van het grote publiek. De tweede prijs is de exportprijs en zal
in elke regio een initiatief voor het buitenland belonen of stimuleren. Het deelnemingsformulier is nog tot
15 maart beschikbaar op de wedstrijdwebsite.
Meer info: www.ambachtindekijker.com

Economisch Leven
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Winkelen in Jette loont
Deelnemers grote wedstrijd Shopping Jette
vallen in de prijzen
Vrijdag 18 februari was het voor veel Jetse handelaars die deelnamen aan de grote eindejaarswedstrijd van
“Shopping Jette” verzamelen geblazen in La Ferme du Wilg. Ze waren er vergezeld van twintig gelukkigen die
later op de avond zouden te horen krijgen of ze de hoofdvogel hadden afgeschoten bij de wedstrijd of tevreden
moesten zijn met een niet te versmaden troostprijs.
De eindejaarswedstrijd van “Shopping Jette”,
een initiatief van de gelijknamige handelsvereniging, was opnieuw een schot in de roos. Niet minder
dan 2.200 kaarten met 10 geldige stempels vonden
dit jaar de weg naar de urne, een stijging van bijna
400 in vergelijking met vorig jaar. Het aantal consumenten dat naar onze Jetse handelszaken kwam
afgezakt om er hun (eindejaars)inkopen te doen, zit
dus duidelijk in de lift. Logisch, want winkelen in
Jette loont, vraag het maar aan de winnaars van
wedstrijd.
Het was de coördinator van de handelsvereniging
“Shopping Jette” André Electeur die de de trekking
van de twintig resterende prijzen van de grote eindejaarswedstrijd van “Shopping Jette” op gang trok in
zijn eigen stijl. In een onvervalst Brussels deed hij in
het lang en in het breed het opzet van de avond uit

de doeken. Na een verkorte Franse versie konden
de aanwezigen op het puntje van hun stoel gaan zitten voor de eigenlijke trekking van de twintig resterende prijzen van de grote eindejaarswedstrijd van
“Shopping Jette”. De winnaars van de overige prijzen werden eerder per brief op de hoogte gebracht.

zaken van “Shopping Jette”. De felicitaties volgden
en er werd nog uitgebreid geklonken op de twintig
gelukkige winnaars.

Eén voor één gingen de prijzen de deur uit tot
een zoveelste onschuldige hand de derde prijs (500 €)
toekende aan Béatrice Wielemans. De tweede prijs
– een aankoopcheque van 750 € – ging naar
Christian Faure en dan was het tijd voor de hoofdprijs. Onder mimisch tromgeroffel van André
Electeur kwam de naam Anne-Catherine Rosseel
uit de trommel. Deze overgelukkige winnares haalde een buit binnen bestaande uit niet minder dan
1.000 € aan aankoopcheques en een flatscreen
geschonken door één van de deelnemende handels-

Uw publiciteit in de handelsgids
“Leven te Jette”
EDI
TIE

Jaarlijks brengt het Jetse gemeentebestuur, in
samenwerking met de vzw “Handel en Jaarlijkse Jetse
Markt” de handelsgids “Leven te Jette” uit. In deze
gids worden alle Jetse handelszaken opgenomen met
hun contactgegevens, samen met allerlei praktische
informatie over het gemeentebestuur en het gemeenteleven.
Deze brochure vormt een bijzonder handig informatiemiddel voor de
Jettenaren die binnen hun gemeente op zoek zijn naar een lekker restaurant,
een goede kapper, een originele meubelzaak,... Voor de handelszaken is deze
brochure dan weer een ideaal publiciteitsmiddel om hun zaak bekend te
maken bij de zowat 48.000 Jettenaren.
Indien u wenst opgenomen te worden in de brochure "Leven te Jette", kan
u contact opnemen met Lieva Zels van de gemeentelijke dienst Economisch
Leven via telefoon op het nr 02.423.13.03 (van maandag tot donderdag tijdens
de kantooruren) of via e-mail: lzels@jette.irisnet.be. U kan zich ook inschrijven via de gemeentelijke website www.jette.be
Meer info over de advertentiemogelijkheden en -prijzen en de inschrijvingsdocumenten vindt u op onze gemeentelijke website www.jette.be,
doorklikken op Economie en Tewerkstelling en vervolgens op Leven te
Jette.
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Inschrijven kan
via de website
www.jette.be
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Vanaf april 2011

Jetse zondagsmarkt open tot 13.30u
De Jetse zondagsmarkt is reeds vele tientallen jaren een begrip in Brussel en omstreken. Elke zondag
lokt deze grote openluchtmarkt op en rond het Koningin Astridplein - de Spiegel in de volksmond - heel
wat bezoekers. Om de kooplustigen nog beter te dienen, zal de zondagsmarkt vanaf april 2011 open
zijn tot 13.30u.
De zondagsmarkt is één van de trekpleisters van
de gemeente Jette. Elke zondag vanaf 8u staan op
het Koningin Astridplein, in de Leopold I-straat
(tussen de Jetsesteenweg en de de Smet de
Naeyerlaan), Timmermansstraat en de Jetselaan,
zowat 300 kraampjes met eetwaren, kledij, bloemen
en planten, juwelen, demonstratiestanden, cosmetica,... Heel wat bewoners uit Jette en de buurgemeenten komen er hun wekelijkse boodschappen
doen. Bovendien helpt de zondagsmarkt enerzijds
de goede sfeer in de wijk verder te verhogen en

anderzijds om de bewoners de kans te geven om op
wandelafstand kwaliteitsproducten aan te kopen
tegen een redelijke prijs.
De Jetse zondagsmarkt vindt reeds generaties
lang plaats op de Spiegel. Vanaf de eerste zondag
van april kan u er dus tot 13.30u terecht voor uw
wekelijkse inkopen.

Jetse zondagsmarkt
Op het Koningin Astridplein
Vanaf april 2011 van 8u tot 13.30u

Opgelet voor pickpockets
Op de Jetse zondagsmarkt stroomt
er wekelijks heel wat volk toe. Een ideale plaats voor pickpockets. Wees dus
extra voorzichtig als u uw inkopen
doet. Het gemeentebestuur zal tijdens
de maand maart een sensibiliseringscampagne voeren op de markt, maar
wij geven u alvast enkele tips tegen
gauwdiefstallen.
- Heel wat gauwdieven opereren
niet alleen, maar hebben helpers die

voor afleiding moeten zorgen of er met
de buitgemaakte portefeuille vandoor
gaan. Let daarom op wanneer u toevallig wordt aangelopen of wanneer er in
uw omgeving blijkbaar zonder reden
ineens opschudding ontstaat.

binnenzak van een vest of mantel wanneer u deze zakken afsluit. Haalt u uw
portefeuille boven om te betalen, laat
dan de inhoud ervan zo weinig mogelijk zien aan de omstanders.

- Sluit uw handtas altijd goed af en
draag ze tussen arm en lichaam met de
sloten naar binnen gekeerd (tegen het
lichaam).

- Bewaar uw bankkaarten, uw sleutels, en documenten waarop uw adres
aangeven is, niet allemaal samen. De
(pin)code van uw bankkaarten(en) kan
u best uit het hoofd leren.

- Een portefeuille zit veiliger in een
achterzak van een broek of in de

- Beperk de hoeveelheid cash geld
die u bij heeft

Het rommelmarktseizoen in Jette
Van zodra de zon haar intrede maakt, kan u in Jette terecht
op verschillende rommelmarkten. Gezellig rondslenteren en
op zoek gaan naar leuke snuisterijen of unieke koopjes doen
is de boodschap. We geven u alvast een overzicht van het
rommelmarktseizoen, van april tot september.
10 april 2011

21 mei 2011

Rommelmarkt “Comité Lenoir”

Rommelmarkt “Vergeten hoek”

In de Lenoirstraat (tussen de Léon
Theodorstraat en de de Smet de
Naeyerlaan)
Inlichtingen en plaatsbesprekingen vanaf
1 april: 02.425.75.34
30 april 2011

In de Faes-, Declercq- en Longtinstraat,
Lecharlier- en de Levis Mirepoixlaan
Plaatsbesprekingen vanaf eind april
4 juni 2011

Rommelmarkt
“Van het Hart”

In de Wemmelsesteenweg, tussen de
Vlamingenstraat en de Theodorstraat
Plaatsbesprekingen vanaf 15 mei
18 juni 2011

Koer school Champ des tournesols,
Van Bortonnestraat en
Garcetpark
Plaatsbesprekingen vanaf begin april
1 mei 2011

Rommelmarkt “Esseghem”
In de Esseghem-, Dapperheids- en
Verzetsstraat
Plaatsbesprekingen vanaf begin april

Rommelmarkt
Wemmelsesteenweg

Rolleghemstraat (tussen de De
Heynlaan en de Ottengaarde)
Plaatsbesprekingen vanaf eind mei
29 augustus 2011

Rommelmarkt “Jaarmarkt”
In de Van Bortonne-, Thomaes-,
Gillebertus- en Werriestraat en de
Wemmelsesteenweg
Plaatsbesprekingen vanaf eind juni
4 september 2011

Rommelmarkt "Dieleghem"

In de Capartlaan
Plaatsbesprekingen vanaf begin juni
26 juni 2011

Op de Dieleghemsesteenweg en de
Decreestraat
Plaatsbesprekingen vanaf begin augustus 02.479.35.65 et 0475.60.78.63
17 september 2011

Rommelmarkt “Sint-Klara”

Rommelmarkt “Vanderborght”

In de De Heynlaan, tussen de
Tircherrotonde en de Tonnetgaarde, Van

In de Vanderborghtstraat
Plaatsbesprekingen vanaf midden augustus

Rommelmarkt “Capart”

Sport
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Het tennisseizoen gaat binnenkort
opnieuw van start
De sportievelingen kunnen binnenkort opnieuw
terecht in het Jetse Jeugdpark waar het tennisseizoen
start op 9 april en loopt tot 9 oktober 2011. Zin om
een fabelachtige comeback als Kim Clijsters te maken?
Test jouw forehand, opslag of dropshot, samen met
jouw vrienden, in het Jeugdpark waar vanaf 9 april de
tennisterreinen heropenen, op initiatief van Schepen
van Sport Benoît Gosselin.
Tennis: de tarieven
Gravel of poreus beton
De gravelterreinen zijn open van maandag tot donderdag van 12u tot 20u (tot
21u van 1 mei tot 31 augustus), van 12u tot 20u op vrijdag en van 9u tot 20u tijdens de weekends en feestdagen.
De synthetische terreinen of met poreus beton als ondergrond zijn open van
maandag tot zondag van 9u tot 20u (tot 21u van 1 mei tot 31 augustus) en van
16u tot 20u (tot 21u van 1 mei tot 31 augustus) tijdens de weekdagen van de
schoolvakanties (uitgezonderd feestdagen).
Om de kaarten te betalen, kan u zich vanaf 21 maart 2011 rechtstreeks richten tot de gemeentelijke Sportdienst (Wemmelsesteenweg 100), op weekdagen
van 8.30u en 14u, uitgezonderd donderdag van 13u tot 16u. U kan eveneens ter
plaatse betalen, aan het personeel van het Jeugdpark, tijdens het seizoen 2011,
van 13u tot 19u.

GRAVEL

POREUS BETON

Abonnementen

Kaart 5u

Kaart 10u

Kaart 5u

Kaart 10u

Jetse jongeren

20 €

35 €

15 €

25 €

Jettenaren

40 €

70 €

30 €

50 €

Basisprijs

55 €

100 €

40 €

80 €

Tickets

Prijs per uur
14 €

Eenheidsprijs

10 €

Minigolf:
plezier
gegarandeerd
Met het hele gezin of onder vrienden minigolf spelen
zorgt altijd voor dolle pret. In het Jeugdpark (HeiligHartlaan, ter hoogte van de spoorwegbrug) kan u traditioneel genieten van het minigolfterrein.
Het minigolfparcours is trouwens volledig vernieuwd. Het minigolfseizoen
start op 9 april en loopt tot 9 oktober 2011. Tijdens de schoolvakanties is de
minigolf dagelijks open van 13u tot 18u. Tijdens de andere periodes, kan u er
terecht op woensdag en tijdens het weekend, eveneens van 13u tot 18u.
Inlichtingen: Gemeentelijke Sportdienst - Tel : 02.423.12.50.

Minigolf: de tarieven
Jetse jongeren (-18),
senioren en Jetse scholen

Jettenaren

Basistarief

Parcours

3€

4€

5€

Boekje met
5 parcours

12 €

16 €

20 €

Boekje met
10 parcours

21 €

28 €

35 €
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Een paasvakantie vol spel en plezier
De paasvakantie zit er volop aan te komen en misschien maakt u zich zorgen om de opvang van uw kind. In de
week van 18 april 2011 kunnen kinderen dan wel terecht in GC Essegem en IBO De Puzzel (zie hieronder), Kids’
Holidays zorgt de hele paasvakantie lang, van 11 tot 22 april, voor opvang. Ze zullen een leuke tijd meemaken…
De speelpleinwerking “Kids’ Holidays Jette” is een initiatief van Schepen van
Jeugd Benoît Gosselin en wordt georganiseerd door de Dienst Jeugd en Sport
van de gemeente Jette. Gedurende de hele paasvakantie kunnen kinderen van
2,5 tot 12 jaar terecht in het groene kader van het Poelbosdomein. Ze brengen
er de dag door met talrijke activiteiten aangepast aan hun leeftijd, zoals creatieve workshops, sporten, zwemmen, minigolf, culturele bezoeken,...
Een team van ervaren en dynamische monitoren staat in voor een professionele opvang. ’s Middags kunnen de kinderen de picknick die ze van mama of
papa meekregen, combineren met een lekker soepje. Er is ook een vieruurtje
voorzien. En voor de allerkleinsten is er 's morgens ook melk.

Praktische info

Animators (trices) gezocht
voor Kids’ Holidays Jette
In het kader van de activiteiten voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar op de
vakantiespeelpleinen in het Poelbosdomein, is de gemeente op zoek naar animators(trices) om de kinderen op te vangen gedurende de Paas- en zomervakantie. De gemeente biedt een interessante vergoeding, een dagelijkse koude
maaltijd of belegde broodjes en een vieruurtje aan vanaf de tweede werkdag
op aanvraag.
De animators(trices) kunnen terecht in een prachtig groen kader, op twee stappen van het Koning Boudewijnpark. Als je ouder bent dan 17 jaar, ervaring hebt
als of een brevet van monitor, aarzel dan niet om je kandidatuur te stellen. De ideale gelegenheid voor een interessante vakantiejob met een goede verdienste.

Plaats : Poelbosdomein, Laarbeeklaan 110
Periode : van 11 tot 22 april 2011
Uurrooster: van 7.30u tot 17.30u
Leeftijd : van 2,5 tot 12 jaar

De uurlonen:
• Hoofdcoördinator(trice)-leerkracht:
• secretaris(esse)/adjunct coördinator(trice)/leerkracht:
• secretaris(esse)/adjunct coördinator(trice):
• pleinleider(ster))/leerkracht:
• Pleinleider(ster):
• animator(trice) – leerkracht:
• animator(trice) (gebrevetteerd) met 1 jaar ervaring
bij Kids’ Holidays:
• animator(trice) (gebrevetteerd):
• animator(trice) (niet-gebrevetteerd)
met één jaar ervaring bij Kids’ Holidays:
• animator(trice) (niet gebrevetteerd):

Meer info:
Dienst Jeugd & Sport
– 02.423.12.47.

16 €/uur;
12 €/uur;
11 €/uur;
14 €/uur;
13 €/uur;
11 €/uur;
10 €/uur
9,50 €/uur;
7,50 € /uur
7 €/uur

Als je geïnteresseerd bent of bijkomende inlichtingen wil, neem dan
contact op met de gemeentelijke dienst Jeugd en Sport – 02.423.12.93.
De inschrijvingsformulieren, het inlichtingenblad en bijkomende informatie zijn beschikbaar op de gemeentelijke website www.jette.be, doorklikken op vrije tijd en Kids' Holidays.

Paasvertier bij GC Essegem en IBO De Puzzel
Van 11 tot 22 april 2011 kunnen de kleuters en lagere schoolkinderen genieten van een welverdiende
paasvakantie. Ouders kunnen hun kroost dan overlaten aan de goede zorgen van ondermeer Kids’ Holidays (zie
hierboven). Maar ook GC Essegem en
IBO De Puzzel bieden ontspannende
en/of sportieve opvang tijdens de
tweede paasvakantieweek.

IBO De Puzzel

GC Essegem
KLEUTERWEEK

SPORTWEEK

Tijdens de kleuterweek ontdekken kleutertjes
een nieuwe wereld, experimenteren ze er op los en
leren ze een hoop nieuwe spelletjes.

Sportieve kids kunnen zich van 18 tot 22 april
weer komen uitleven tijdens de sportweek die GC
Essegem organiseert in samenwerking met VGC
Sportdienst.

Wanneer: Paasvakantie 18/04/2011 – 22/04/2011
(geboortejaren 2005 – 2007)
Van 9u tot 16u (opvang van 8u tot 17u)
Prijs: 53 € (47 € voor 2de kind uit hetzelfde gezin)

Wanneer: Paasvakantie 18/04/2011 – 22/04/2011
(geboortejaren 1999 – 2004)
Van 9u tot 16u (opvang van 8u tot 17u)
Prijs: 53 € (47 € voor 2de kind uit hetzelfde gezin)

IBO De Puzzel (Léon Theodorstraat 163 – 1090
Jette) is een door Kind en Gezin erkende organisatie voor buitenschoolse kinderopvang voor Jetse
kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Schrijf uw kind(eren)
in voor de paasvakantie via het reservatieformulier
dat minstens een maand ervoor uitgedeeld wordt
via de opvang. U vindt het formulier ook op
http://www.vdkomma.be/jette.html

Sport
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De vrouwelijke vicekampioenen
van Royal Judo Club de Jette
De gemeente Jette telt een Belgisch vicekampioen onder haar sportievelingen. Of liever: Belgisch vicekampioenen, want ze zijn met zijn zessen.
Eind vorig jaar haalde het vrouwelijke team van de Royal Judo Club de Jette (opgericht in 1952) namelijk zilver op
het Belgisch kampioenschap judo voor ploegen, een waar huzarenstukje. Maar ook hun mannelijke tegenhangers doen
het lang niet slecht in het Belgische judowereldje…
Voorzitter Jean-Pierre Wouters is terecht trots op zijn vrouwelijke judoka’s Valérie Alexandre, Audrey Melckmans,
Aurélie Mauquoi, Catherine Huybrechts, Manda Miguel-Kabeya en Stéphanie Wouters. Nadat ze vierde eindigden in
de eredivisie van de regionale competitie, haalden de meisjes op 4 december 2010 de titel van nationaal vicekampioen binnen. In dit Belgisch kampioenschap
waarin de vier beste Franstalige teams het opnemen tegen de vier best Nederlandstalige teams, kaapten ze dus knap zilver weg. Een prestatie waarbij felicitaties op hun plaats zijn!

Ook de mannen laten van zich horen…
Ook het mannelijke team van de Royal Judo Club de Jette is aan een steile opmars bezig. Voor het derde jaar op rij promoveerden ze naar een hogere divisie. Nadat ze vorig jaar vicekampioen werden in de tweede divisie, treden ze dit jaar dus aan in de eerste divisie. Met deze prestatie geven ze het Belgisch vicekampioenschap van hun vrouwelijke collega’s nog meer glans en mag Jette terecht fier zijn op de sportieve resultaten van de jongens en meisjes van de Royal
Judo Club de Jette.

Zin om te sporten?
Nieuwe reeks “Start to run” en “Start to bike”
RUN
O
T
T
R
A
T
S
Sport in het park
Zowel kinderen als hun ouders
komen aan hun trekken bij de
“loop-je-fit”-reeks. In de groene
omgeving van het Boudewijnpark
wordt de beproefde “start to
run”- methode gevolgd. Na 10
weken oefenen zal je loopvermogen sterk gestegen zijn. Zowel
beginners als gevorderden die in
groep willen lopen zijn welkom.
De kinderen doen ook aan sport
en spel onder begeleiding van een
VGC-monitor.
Sportsessies: woensdag van 18u
tot 19u op 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4,
20/4, 27/4, 4/5, 11/5 + attestloop op
18/5. Afspraak: Ingang Koning
Boudewijnpark (parking achter
H.Hartschool). 10 €/reeks (gratis
voor KWB-leden). Inschrijven voor
10 maart 2011 via GC Essegem 02.427.80.39, essegem@vgc.be.

Sporten is gezond en wie geniet er niet van om een beetje te joggen of een toertje
te maken met de fiets? Wil je ook sporten maar vrees je dat je het alleen niet lang
zal volhouden? Dan is de “Start to run” of de “Start to
bike” iets voor jou.

START TO BIKE
Wil je leren fietsen? Wil je je schrik overwinnen om te fietsen in de stad? Of
hou je gewoon van fietsen? Wil je ondertussen je kinderen leren fietsen? Dan is
er “Start to bike”.

“Start to bike- deel 1”
Wil je leren fietsen en wil je ook in de stad leren fietsen? Heb je nog geen fietservaring? Met deze cursus kunnen jij en ook je kinderen leren hoe het evenwicht
te houden, welke houding je op de fiets aanneemt. Dit gebeurt in de veilige
omgeving van het park ter hoogte van het Atomium. Nadien leren we aan hoe
we ons veilig in het verkeer kunnen begeven en we fietsen onder begeleiding in
de drukkere omgeving van de stad.
5 zaterdagen na het krokusverlof: 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 16/4, 23, telkens van 11u tot 12u. Plaats: Atomium

“Start to bike”- deel 2
Fietsen houdt je fysiek in vorm. Aangezien het een duursport is, is het de ideale bondgenoot voor je hart, je longen, en
hun omringende ademhalingsspieren. Fietsen houdt je beenderen, spieren en gewrichten soepel. Bovendien is het minder
belastend dan bijvoorbeeld hardlopen. Ook voor de mentale gezondheid is fietsen een aanrader.
Er wordt een schema gevolgd dat je lichaam de tijd geeft om te wennen aan het nieuw opgelegde ritme.
Eventueel wordt er ook “op maat” eens naar je werk, of naar je andere vaste bestemming gefietst.
4 zaterdagen na het paasverlof: 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, telkens van 10u tot 12u. Plaats: ingang
Boudewijnpark Jette (parking achter de H. Hartschool).
Beide reeksen worden door verscheidene geoefende fietsers begeleid. Prijs: 10 € per reeks (gratis voor
KWB-leden).
Infoavond op donderdag 17 februari om 20u in GC Nekkersdal , Bockstaellaan 107 in Laken met een
fietsenmaker over de aankoop van een fiets, kostprijs, zelf fietsen herstellen, meer info over de cursus,
mogelijkheid om in te schrijven.
Meer info en inschrijvingen: info@nekkersdal.be - 02.421.80.60
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Senioren

Op stap met de senioren
Limburgs Lommel, Costa del Sol en het Polonaisefestival
Op initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw heeft de gemeentelijke dienst senioren
voor de maand maart een kennismakingsuitje naar het Limburgse Lommel gepland. Noteer alvast ook 26 april
2011 in uw agenda, want dan trekken we richting Antwerps Sportpaleis voor een nieuwe editie van “Houden
van… Griffelrock”. Meer hierover in de volgende Jette Info.

17 maart 2011: Limburgs Lommel
Op donderdag 17 maart staat een bezoekje aan het Limburgse Lommel op
het programma. We vertrekken op het Koningin Astridplein en worden er rond
9.30 uur verwelkomd met een lekker kopje koffie. Om 10.30 uur bezoeken we
het Glazen Huis, een glasatelier waar u glasblazers rechtstreeks aan het werk
kan zien. Een gids geeft u er een antwoord op al uw vragen: Waarvoor dient die
krant tijdens het glasblazen? Welke temperaturen hebben de verschillende
ovens?
De architectuur van het gebouw zal zeker in het oog springen. De glazen
kegel heeft een hoogte van 30 meter te tellen vanaf de kelderverdieping.
Rond de middag is er een lunch voorzien. Na de lunch doen we een rondrit
langs de belangrijkste bezienswaardigheden van Lommel.
Wanneer? 17 maart 2011 – vertrek om 8u aan de Magdalenakerk
(Koningin Astridplein)
Prijs: 46 €

Informatievergadering
buitenlandse reis (Spanje – Costa del Sol
– van 27 september tot 4 oktober 2011)
Donderdag 14 april 2011 om 14 uur
Plaats: Nederlandstalige Bibliotheek – Polyvalente zaal (2de verdieping)
– Kardinaal Mercierplein 6 – 1090 Jette

Reserveer nu voor het Polonaisefestival
van 15 oktober 2011!
Op zaterdag 15 oktober raast voor de tweede keer de polonaisetrein door het Sportpaleis en wordt
de plaats opnieuw omgetoverd tot een reuzengrote feesttempel. Schlager-en polonaiseliefhebbers: wees
op post!
Prijs: 39 € (zitplaats gelijkvloers)
Reserveren kan tot en met 21 april 2011

RESERVATIE
Aandachtig te lezen a.u.b.
Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst “Senioren”, Gemeentehuis van Jette, Wemmelsesteenweg 100 (bureau 029 - Gelijkvloers) op
Dinsdag: van 9u tot 11.30u
Woensdag: van 9u tot 11.30u
Donderdag: van 13.30u tot 15.45u
Opgelet: op maandag en vrijdag geen inschrijvingen!!
Inlichtingen: Carmen Demeyer – tel.: 02 423 12 67 – e-mail: cademeyer@jette.irisnet.be

Cultuur
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20 maart 2011

Klassiek in de Abdij - Veronika Iltchenko
Op zondag 20 maart 2011 kan u in de Abdij van Dieleghem genieten van een
prachtig pianoconcert van Veronika Iltchenko. Op het programma staan werken van
Debussy, Prokofiev en Babadjanian.
Veronika Iltchenko
Veronika Iltchenko is een jonge pianiste die de aandacht op zich vestigde
met vertolkingen van laatromantische
componisten zoals Moussorgsky of
componisten van de 20ste eeuw, zoals
Debussy of Prokofiev. Komende uit
een muzikale familie, begon Veronika
Iltchenko al op zeer jonge leeftijd met
piano. Ze behaalde een meestergraad
piano bij Reznikoff aan het
Moussorgsky Conservatorium in
Rusland. In juni 2000 verhuisde
Veronika naar Brussel, waar ze aan het
Conservatorium
eveneens
een
meestergraad piano behaalt- bij Jan
Michiels.
Veronika Iltchenko’s eerste CD EMS VI001- met Schilderijen uit een
tentoonstelling
van
Modest
Mussorgsky, Zes Schilderijen van Arno
Babadjanian en Piano Sonate n° 5 van

Galina Ustvolskaya, werd enthousiast
ontvangen. Veronika gaf verschillende
pianorecitals in Rusland, Engeland,
Ierland,
Frankrijk,
Slovenië,
Roemenië, Marokko en Nederland.
Sinds ze in Brussel woont, treedt ze
ook regelmatig in België op. Dit is de
tweede maal dat ze optreedt in Jette,
waar ze sinds 2005 woont. Ditmaal
brengt ze werken van Debussy,
Prokofiev en Babadjanian.

Debussy, Prokofiev
en Babadjanian
Van Claude Debussy brengt ze
3 Preludes en Suite Bergamasque. Hij
was één van de eerste componisten die
zich concentreerde op het totale geluid
in plaats van de melodie, waarbij het
vooral gaat om het weergeven van
indrukken. De muziek is heel kleurig
en werkt met bijzondere klanken. Zijn
24 Preludes zijn schitterende voorbeel-

den van dergelijke impressionistische
werken.

Klassiek in de Abdij Veronika Iltchenko

Van Sergei Prokofiev’s brengt
Veronika 5 stukken van Romeo en
Julia . Het werk toont ten volle de lyrische sterkte van de componist. Romeo
& Julia is misschien wel één van de
mooiste partituren uit de gehele twintigste eeuw en de bewerkingen voor
piano bewijzen dit eens te meer.

20 maart 2011
Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14

Uit het oeuvre van Babadjanian koos
Veronika voor Ex Promptu, Dans van
Vagarshapat en Zes Schilderijen. Deze
Armeense componist schrijft zeer herkenbare muziek, dikwijls geënt op de
traditionele Armeense volksmuziek. Hij
was niet enkel een gevierd componist in
Armenië en in de rest van de toenmalige
Sovjetunie, maar ook een briljant pianist. Zijn werken krijgen nu eindelijk
ook buiten de voormalige Sovjetunie de
aandacht die ze verdienen.

Concert: 11u - Receptie: 12u
Kinderopvang (+3) vanaf 10.45u
Toegang: 10 € - 5 €
(–12 jaar en + 65)
Reservatie tickets en info:
02.423.13.73 cultuur@jette.irisnet.be
Meer info:
www.veronikapiano.com
DEZE
SEERD

RECITAL WORDT GEORGANIMET

DE

STEUN

VAN

HET

COLLEGE VAN BURGMEESTER EN
SCHEPENEN VAN JETTE EN SCHEPENEN
BRIGITTE DE PAUW EN PAUL LEROY

Bezoek het René Magritte Museum
Jettenaren krijgen 50% korting
Het René Magritte Museum is gevestigd in de Jetse Esseghemstraat, in het huis
waar de beroemde, surrealistische kunstenaar vierentwintig jaar gewoond en
gewerkt heeft. De bezoeker kan hier kennismaken met originele werken, documenten, objecten, brieven en foto’s die het leven en werk van deze grote surrealist
illustreren. Jettenaren die het René Magritte Museum bezoeken, krijgen 50% korting
bij afgifte van deze bijgevoegde bon.
Na drie jaar Parijs keerden René en Georgette Magritte in juli 1930 terug
naar Brussel, en huurden een appartement in de Esseghemstraat 135 in Jette.
Magritte betrok er het gelijkvloers, had er een tuin en bouwde in 1932 aan de
achterzijde van die tuin Studio Dongo, waar hij publiciteitsontwerpen realiseerde. Enige jaren later liet hij de keuken verbouwen en voegde er ook een badkamer aan toe. In de eetkamer, tevens atelier, schilderde hij meestal. Op deze plek
zou hij vrijwel de helft van al zijn schilderijen en gouaches realiseren. In deze
bescheiden ruimte speelde zich Magrittes meest creatieve periode af, wat leidde
tot talloze meesterwerken. Diverse motieven in de woning werden door de kunstenaar in zijn schilderijen verwerkt zoals het schuifvenster, de schoorsteen en
de dubbele glazen deuren in het salon, de trap met hoofdbaluster in de hal, de
deurkrukken en slotplaatjes, de lantaarnpaal voor de gevel.

Hommage aan geniale schilder
Magritte beleefde in dit huis zijn periode Renoir, zijn periode Vache, een

KORTINGSBON
Naam:
Adres:
1090 Jette

opdracht voor een grote muurschildering in Knokke, onderhandelingen over
exposities in musea,... Op de eerste en tweede verdieping van het museum worden al deze activiteiten via originele werken, documenten, objecten, brieven en
foto's duidelijk gemaakt. Op de derde verdieping krijgt men een beeld van de
mansardekamer van de schilder te zien. In het huis kunnen zeventien kamers
door het publiek bezocht worden.
Deze woning, die Magritte in 1954 verliet, werd tussen 1993 en 1999 gerestaureerd en ingericht als museum. Ze is bedoeld als een permanente hommage aan
een van de meest geniale kunstenaars aller tijden.

Het René Magritte Museum
Esseghemstraat 135
1090 Jette
02.428.26.26 - www.magrittemuseum.be
Open elke dag van 10u tot 18u - Gesloten op maandag en dinsdag

• Bezoek het René Magritte Museum als Jettenaar en ontvang 50% korting op het toegangsticket - 3,5 € i.p.v. 7 €
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Artiestenparcours d’Artistes

2&3

april
2011

Artiestenparcours d'Artistes Jette
Op 2 & 3 april 2011 vindt in Jette
de zesde editie van het Jetse
Artiestenparcours d'Artistes plaats.
Een weekend lang tonen zowat
250 kunstenaars het beste van zichzelf
in hun atelier, bij vrienden of in één van
de vele tentoonstellingsruimtes.
Tijdens het Artiestenparcours d'Artistes kunnen uiteenlopende
kunstvormen ontdekt worden, van schilderijen tot fotografie, van
mozaïek tot sculpturen. Verscheidene concerten zorgen ervoor dat
ook de muziekliefhebbers aan hun trekken komen, tijdens deze organisatie van het College van Burgemeester en Schepenen van Jette en
Schepenen van bi-culturele activiteiten Brigitte De Pauw en Paul
Leroy, in samenwerking met het Gemeenschapscentrum Essegem en
het Centre Culturel de Jette.
Het artiestenaanbod is ronduit indrukwekkend, met zowel ervaren
kunstenaars als jonge, beloftevolle artiesten. Om de tocht langsheen
de ateliers en musea-voor-1-dag te vergemakkelijken, wordt Jette
opgedeeld in 3 wijken: noord, centraal en zuid. Ook dit jaar kan u het
Artiestenparcours per fiets afleggen via het uitgestippelde fietsparcours.
Een kleurrijke brochure bundelt de verschillende kunstenaars en
leidt u doorheen het Artiestenparcours. U kan uw tocht dus best in
het gemeentehuis starten, het centraal punt, waar u deze brochure zal
ontvangen.

Feesten, muziek en artiestenbier
Het Artiestenparcours betekent ook feesten. Op vrijdag 1 april
vindt om 19 uur het openingsfeest van het Artiestenparcours
d'Artistes plaats in het Gemeenschapscentrum Essegem, Leopold Istraat 329. U zal er kunnen proeven van het “artiestenbier”, dat
gebrouwen is door de leerlingen van Elishout COOVI.. De leerlingen
van zowel de Nederlands- als de Franstalige muziekacademie heten
de bezoekers welkom op jazzy tonen. Op zondag 3 april staat het slotfeest van het Artiestenparcours d'Artistes op het programma.
Afspraak om 19.30 uur in Le Rayon Vert, Van Huynegemstraat 30-32.
Het hele weekend lang kan u daarenboven terecht op allerlei
optredens op verschillende plaatsen, van folk-country tot
Antilliaanse muziek, van barokmuziek tot Indische dans.
Op de volgende bladzijden ontdekt u de details over deze artistieke
activiteit en worden reeds enkele kunstenaars voorgesteld om de verscheidenheid van het artiestenparcours te tonen.
Meer info: www.artiestenparcoursdartistes.be

Artiestenparcours d’Artistes
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Een weekend boordevol animaties
Het Jetse Artiestenparcours d’Artistes is niet alleen een kunstenparcours langs zowat 250 kunstenaars,
maar ook een weekend boordevol animaties, workshops en concerten. Een overzicht:
Ontbijt Petit déjeuner malin
U kan uw artiestenparcours beginnen met een
gezond ontbijt, met producten uit eerlijke handel
zoals fruitsap, choco, confituur, thee, koffie en chocolademelk, gecombineerd met lokale producten
zoals fruit, brood, melk, boter en kaas.
Op zaterdag 2 april vanaf 8.30u, in school
Jacques Brel, Esseghemstraat 101

Concert jazz & piano
Leerlingen uit de jazz/pianoklas van de
Nederlandstalige muziekacademie M. Van de
Moortel zullen samen met hun leerkracht en tevens
internationaal bekende Jazzmusicus “Pierre
Anckaert” stukjes spelen op het openingsconcert
van het Artiestenparcours 2011.
Op vrijdag 1 april om 19u in het GC Essegem,
Leopold I-straat 329

Concert jazz
Ontdek jazzstandards met enthousiasme en brio
gebracht door de leerlingen van de Franstalige
muziekacademie G.H. Luytgaerens. Nummers als
“What a Wonderful World”,
“Cry me a River”,… zullen
u een kleurrijke avond
bezorgen.
Op vrijdag 1 april om 19u
in GC Essegem, Leopold
I-straat 329
Op zaterdag 2 april om
16u en op zondag 3 april
om 15u in Le Rayon
Vert, Van
Huynegemstraat 30-32

Concert
Rock guitars & co
Elektrische gitaren, drums
en synthesizer nemen u mee op
ontdekkingstocht door een origineel repertoire van bekende
rockklassiekers.

De leerlingen uit de viool- en
celloklas zullen concerteren in
de grote concertzaal van de Abdij van Dieleghem.
Ook het cello-ensemble van de Jetse
Nederlandstalige muziekacademie olv. hun leerkracht Stijn Kuppens mag u zeker en vast niet missen.
Zaterdag 2 april om 14u in de Abdij van
Dieleghem, Tiebackxstraat 14

Concert percussie
Onder leiding van hun
leraar Dimitri Dumon brengen de leerlingen van de
slagwerkklas zowel op
zaterdag als op zondag, telkens van 15 tot 17 uur, een
percussieconcert in La
Clouterie.
Zaterdag 2 en zondag 3
april om 15u in La
Clouterie,
Wemmelsesteenweg 229

“De wereld aan de waslijn!”- artistieke workshops en scenografie door Antoine Prospero (zie
artikel op pagina 28).

Artistes au 136, Vanderborghtstraat 136

De Jetse afdeling van het Rode Kruis gaat op het
weekend van het Artiestenparcours in zee met
"Générations en fête". In aanwezigheid van
geschoold personeel kan je tijdens workshops en op
demonstraties ontdekken hoe vroeger en nu de eerste zorgen worden/werden toegediend.
Workshops op zaterdag 2 april en op zondag 3
aprilom 14.30u en/of 16u, Vandenschrieckstraat 75

Raquel Gigot & Rudi Velghe Keltische folkmuziek
Raquel Gigot & Rudy Velghe, solisten van de
internationaal gewaardeerde Keltische folkgroep
Orion, openen de deuren voor een paar intieme
huisconcertjes.
Zaterdag 2 april en zondag 3 april, om 11u en
tussen 13u en 18u Wemmelsesteenweg 136

U zal zowel gecharmeerd zijn
door beroemde stukken uit het
klassieke repertoire als door
traditionele melodieën uit alle
windstreken.
Op zaterdag 2 april om 20u
in de Gemeentelijke
Feestzaal, Kardinaal

Concert viool & cello

Creadance - Indische dans

Workshop en demonstraties
Belgische Rode Kruis

Concert dwarsfluit
& piano

Op zaterdag 2 april om 14u
en 15u in school “Les chatons”, ch. de Wemmel 309

Intergenerationele workshops “De wereld aan de waslijn!”

Workshop op vrijdag 1 en zaterdag 2 april van
10u tot 17u, barbecue op zaterdag 2 april om
13u, op de Esseghemsite, Jules Lahayestraat
286-296

Zondag 3 april om 18u in
Ploef!, Bonaventurestraat
100

Op zaterdag 2 april om 15u en 17.30u

Wadii & Band - Oosterse muziek
Zaterdag 2 april om 16u en zondag 3 april om
17u - Esseghemsite, Jules Lahayestraat 286-296

Willy Wuidens & Los Diplomaticos Mix Antilliaanse, Afrikaanse
en latino-muziek
Zaterdag 2 april om 16u en zondag 3 april om
17u - Esseghemsite, Jules Lahayestraat 286-296

Leesa - Folk-country
Leesa is een folk-country groep die vrolijke deuntjes speelt over het niet altijd zo gemakkelijke leven.
Zaterdag 2 april om 18u in Atelier Curcuma,
Pannenhuisstraat 29

Mercierplein 10

Sterrenstof
Sterrenstof is het resultaat van veel enthousiasme
en staat onder leiding van Diana Gonnissen, lyrisch
artieste en zanglerares aan de Franstalige muziekacademie. Sterrenstof nodigt u uit voor het aperitief
met Mozart en voor de bruiloft van Figaro…
Op zondag 3 april om 12.30u in Le Rayon Vert,
Van Huynegemstraat 30-32

Piano in de abdij
Jonge leerling-pianisten begeleiden hun oudere
collega’s en stellen u met plezier een gevarieerd programma voor: klassieke muziek uiteraard, maar ook
traditionele muziek, filmmuziek, variétémuziek,…
Op zondag 3 april om 14u in de Abdij van
Dieleghem, Tiebackxstraat 14

Concert viool
Als u een vioolliefhebber bent, moet u op zondagnamiddag zeker langsgaan in de gemeentelijke
feestzaal, waar de leerlingen viool van de
Franstalige muziekacademie hun muzikale talenten
tonen.
Op zondag 3 april om 15u in de Gemeentelijke
Feestzaal, Kardinaal Mercierplein 10

Michel Ormancey - barokmuziek
Pascal Ormancey en Thomas Van Wetteren zijn
gepassioneerd door barokmuziek. Ze spelen alt,
teorbe, viola d'amore, vijfsnarenviool, violoncello,...
Tijdens originele stukken kan u deze instrumenten
leren kennen.
Zondag 3 april om 15u in Atelier Curcuma,
Pannenhuisstraat 29

Grain de café - Bossa nova
Optreden van het duo “Grain de café” die de
standards van de bossa nova van onder het stof
halen.
Op zondag 3 april om 16u - Artistes au 136,
Vanderborghtstraat 136

Harvey Smith - wereldmuziek
Als beatmaker ondekte deze muzikale duizendpoot de n’goni waarbij hij gezangen begeleidt, geïnspireerd door de Haïtiaanse voodoo.
Zondag 3 april om 16.30u in Atelier Curcuma,
Pannehuisstraat 29

www.artiestenparcoursdartistes.be
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Een persoonlijke selectie langsheen het parcours...
Om u reeds warm te maken voor het Artiestenparcours d’Artistes, geven we u reeds een beperkte en persoonlijke selectie van het uitgebreide aanbod. Juwelen, fotografie, schilderijen, sculpturen,... U ontdekt het allemaal
langs het parcours.

Sonja Michiels Schilderijen

Giuseppe Sardo Viscuglia

Les pompadours by Kik

Sonja Michiels inspireert zich op de indrukken
die haar reizen opwekken. Haar medium is acrylverf. Haar werk is dikwijls geabstraheerd en vermengd met figuratieve elementen. Bovendien experimenteert ze graag met materialen in de opbouw
van haar schilderijen. De zee is voor Sonja Michiels
een voortdurende bron van inspiratie. Ze vormt dan
ook een rode draad doorheen haar oevre.

Fotografie

Recup’art

Voor Giuseppe Sardo Viscuglia is fotograferen
schrijven met licht. Hij probeert de schoonheid van
de natuur over te brengen. Hij vangt beelden en
hoopt hiermee de toeschouwer te verbazen, te verrassen en momenten van geluk te schenken. Hijzelf
kijkt altijd vol verwondering naar zoveel schoonheid.

Objecten van vervlogen tijden transformeren of
herscheppen zodat ze hun initiële functie verliezen
en een nieuwe persoonlijkheid aannemen, dat is het
credo van de verlichtingsontwerper Karim Kaïdi
(KiK). Elke creatie is een uniek stuk dat schoonheid
met poëzie en humor verbindt.

U ontdekt zijn werk in de Kinderboerderij
- Kleine Sint-Annastraat 172

U ontdekt zijn werk
in de Sint-Vincentius a Paulostraat 22

U ontdekt haar werk in het CTC
- Dupréstraat 113-115

Dagcentrum Topaz Schilderijen Roger Demasy

Sculpturen en juwelen

Sommige gasten zoeken in TOPAZ even de stilte
op en schilderen of tekenen met grote inzet en plezier. Ze herkennen zich beter in het schilderij dat ze
hebben gemaakt dan in de spiegel 's avonds op hun
kamer.

Roger Demasy maakt originele kunst waarbij hij
glas met klei, hout met glas en steen met schelpen
combineert. Voor z’n juwelen gebruikt hij leder en
rubber, met prachtige resultaten.

U ontdekt hun werk in het UZ Brussel
- Laarbeeklaan 101

U ontdekt zijn werk in de Franstalige bibliotheek Mercier - Kardinaal Mercierplein 10

Ontdek de overige
kunstenaars op
www.artiestenparcoursdartistes.be

“De wereld aan de waslijn”

Gepersonaliseerde kledij als bindmiddel
In het kader van het Artiestenparcours 2011, lanceert de vzw l’Abordage het intergenerationeel en intercultureel project “De wereld aan de waslijn”. De waslijn tussen de huizen waarop de kleren van de bewoners hangen te drogen vormt
het basisidee voor dit project. Het originele resultaat kan u ontdekken op de Esseghemsite van de Jetse Haard op de Jules
Lahayestraat. Maar u kan er ook actief aan deelnemen als kunstenaar.
De beeldhouwer Antoine Prospero is de artistieke leider van dit project. Gedeeld geluk was het uitgangspunt voor dit
initiatief, hetgeen leidde tot het idee van de waslijn. Vooral in het Middelandse-Zeegebid vormen de waslijnen een kleurrijke verbinding tussen de huizen en tussen de bewoners. Het ideale symbool voor dit project dat de verschillende generaties en culturen van de Esseghemwijk dichter bij elkaar wil brengen.

Collectieve creatie
Concreet zullen geïndividualiseerde kleren aan de waslijn gehangen worden op de Esseghemsite. De kledij, die de identiteit van de drager toont, vormt tegelijkertijd een boodschap aan de voorbijgangers. Alle deelnemers, ongeacht hun leeftijd of herkomst, kunnen hun persoonlijke toets meegeven aan de kledij. Deze wordt vervolgens opgehangen tussen de
andere creaties. De bewoners uit de wijk wordt gevraagd om hun balkon uit te lenen om deze waslijnen te bevestigen, hetgeen de uitwisseling stimuleert tussen de deelnemers en de bewoners.
De workshops worden georganiseerd in de wijk (ondermeer in samenwerking met de leden van het project Pot‘Âgé en
met de vzw Tarantino die voor jeugdworkshops zorgt tijdens de krokusvakantie), maar ook op de zondagmarkt. Het doel
is om het publiek te stimuleren, hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren, om de artistieke spontaniteit te stimuleren en om
iedereen te betrekken bij de collectieve creatie. Ongeacht de leeftijd, middelen, doelstellingen, kan iedereen deelnemen
aan het project en zijn geluksvisie delen.
Tijdens het weekend van 2 en 3 april, tijdens het Artiestenparcours, kan iedereen deelnemen aan de workshop. Deze
samenwerking moet een groot, collectief werk opleveren.

HET

PROJECT “DE WERELD AAN DE WASLIJN”
KADERT BINNEN HET PLATFORM “MIEUX VIVRE
ENSEMBLE”, MET DE STEUN VAN DE FRANSE
GEMEENSCHAP EN IN SAMENWERKING MET
“GÉNÉRATIONS EN FÊTE”.

Artiestenparcours d’Artistes
Titre ■ ■februari
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2011 ■■
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23 artiesten in de Abdij
Grote groepstentoonstelling
in het kader van het artiestenparcours
Van 18 maart tot 3 april kan u in de Oude Abtswoning van Dieleghem het werk
ontdekken van 23 kunstenaars. Deze grote groepstentoonstelling loopt in het kader
van het Jetse artiestenparcours, dat dit jaar plaatsvindt
tijdens het eerste weekend van april.
Op deze uiteenlopende tentoonstelling, kan u het werk ontdekken van Pat
Badie, Thérèse Brion, Feliciano Costa de Oliveira, Myriam Cuyx, Greet De
Maeyer, Roger De Moerloose, Guy De Simpele, Sophie Gonzalez Hontoria
Lefevre, Christiane Jacobs, Pascal Jenard, Monique Lepinois, Dominique Leroy,
Colette Menet, Brigitte Poulet, Martine Rymenhout, Stéphanie Sampieri, Nadine
Thibaut, Herman Van den Meersschaut, Marie Van Groeningen, Lucienne Van
Hoorde, Daniel Vigneron, Anne Wouters en Pierre Wynant.

23 Artiesten in de Abdij
Van 18 maart tot 3 april
Vernissage op 17 maart om 19u
Oude Abtswoning van Dieleghem
Tiebackxstraat 14
Dinsdag tot en met vrijdag van 14 tot
18 uur, in het weekend van 10 tot 18
uur.
EEN

COLLEGE
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN DE GEMEENTE JETTE OP INITIATIEF VAN SCHEPENEN VAN BICULTURELE ACTIVITEITEN BRIGITTE
DE PAUW EN PAUL LEROY.
ORGANISATIE VAN HET

VAN

Deze 23 artiesten bieden een waaier aan werken, van schilderijen tot sculpturen, van foto’s tot hoeden. Ook de thema’s en technieken bieden voor elk wat
wils, van zuiderlijke taferelen tot abstracte landschappen, van schijnbaar kinderlijke tekeningen tot kleurrijke portretten. Het kunstaanbod is zo groot, dat elke
bezoeker wel z’n gading zal vinden. Op de website van het artiestenparcours
krijgt u alvast een voorsmaakje van hun werken, maar ga hun kunst zeker zelf
ontdekken in de abdij.

Info: cultuur@jette.irisnet.be 02.423.13.73 - www.artiestenparcoursdartistes.becoursdartistes.be

Expo Kiki Bragard en U.S. Thalheim
Internationale artiesten in het Gemeentehuis
In het kader van het Artiestenparcours kan u tijdens de tweede helft van
maart in het Gemeentehuis genieten van Expo 100, met werken van de
internationale kunstenaars Kiki Bragard en U.S. Thalheim.
Kleurrijk en expressief
De Duitse kunstenares Kiki Bragard leeft en werkt in Aken, vlakbij de Belgisch-Nederlandse grens. Haar
werk weerspiegelt haar kleurrijke, diverse innerlijk. Soms zijn haar schilderijen schreeuwerig, met bijtende
kleuren en expressieve vormen. Soms heb je de indruk op wolken te zweven. Doorheen de jaren ontwikkelde Kiki Bragard verschillende stijlen hetgeen een rijk oeuvre opleverde, waarbij elk werk een eigen verhaal
vertelt, dat bovendien door de kijker vrij ingevuld kan worden. De vrijheid en het gemak waarmee Kiki
Bragard schildert, vertaalt zich in haar werken. Haar vele reizen vormden dan weer de inspiratiebron voor
haar populaire “City Shapes”. U kan haar werk alvast virtueel ontdekken op www. state-depARTment11.com.

Unieke gezichtslandschappen
U.S. Thalheim woont momenteel in het Nederlandse Kerkrade. De mens en al zijn gegevens staan centraal
in haar schilderijen. Zij werkt op een samengestelde ‘tazzle’ als ondergrond en werkt dit uit tot een surrealistisch gezichtslandschap... het leven als een ‘tazzle’.
Hierbij laat ze haar portretten uitgroeien tot ‘gezichtslandschappen’. We leven in een wereld vol mensen,
met elk z’n bijzonderheden en facetten. Elk van ons evolueert bovendien door z’n levenswandel en -ervaringen. Wat er achter het gelaat, achter de façade, afspeelt, is echter het allerbelangrijkste. Dit alles probeert
U.S. Tahlheim te combineren in haar werken. Je krijgt als het ware een volledig beeld van de persoon, waarbij ook het karakter wordt afgebeeld. Haar inspiratie haalt ze uit haar dagelijkse omgang met de mensen,
waarbij ze zich steeds weer verwonderd over het uniek karakter van elk van ons. Een voorproefje van haar
werk ontdekt u op www.tazzle.de.

Expo 100 - Kiki Bragard en U.S. Thalheim
Van 17 maart tot 3 april 2011
In het Gemeentehuis - Wemmelsesteenweg 100
Van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 14u, uitgezonderd op donderdag van 13u tot 19u
Op zaterdag 2 en zondag 3 april 2011 van 11 tot 19 uur n.a.v. het Artiestenparcours d'Artistes
Info: Dienst Cultuur Gemeente Jette - 02.423.13.73 - cultuur@jette.irisnet.be

EEN

ORGANISATIE VAN DE DIENST

BICULTURELE

ACTIVITEITEN VAN DE GEMEENTE JETTE, OP INITIA-

SCHEPENEN BRIGITTE DE PAUW EN PAUL
LEROY, MET STEUN VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

TIEF VAN
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4 tot 6 maart 2011

Ceci n’est pas une expo
Kleurrijke straat- en stadskunst
Tijdens het eerste weekend van maart, kan u in het Magritte-gebouw op de Wemmelsesteenweg, op de
OCMW-site, genieten van een street-expo. U kan er de werken ontdekken van de straat- en stadskunstenaars
Malicious.corp, Gaëtan Tarantino en Dimitri Cappele. Gaëtan Tarantino en bevriende kunstenaars mochten van
het gemeentebestuur een jaar lang beschikken over dit gebouw, dat later een nieuwe bestemming zal krijgen.
Ze herwerkten de ruimtes tot een artistieke loft. Het resultaat kan u bewonderen tijdens de expo.
Malicious.corp
Maliscouscorp is fotograaf van opleiding. Hij wandelt steeds rond in de straten met zijn derde oog, dag en nacht.
Tijdens de expo toont hij zowel foto’s als installaties.

Gaëtan Tarantino
Gaëtan Tarantino moet nog nauwelijks voorgesteld worden in Jette. Samen met zijn vzw was hij de drijvende kracht
achter het culturele evenement Mixture Urbaine, dat generaties en bevolkingsgroepen samenbracht, en verscheidene
grote graffitiprojecten. Maar hij is eveneens een meer dan verdienstelijk grafittikunstenaar en schilder. Zo goed als op
z’n eentje heeft hij er in het Brusselse voor gezorgd dat graffiti niet langer als een storende jongerenbezigheid beschouwd
werd, maar wel als een volwaardige kunstvorm.Als u al eens langs de Wand gereden bent met de metro, en langs de
indrukwekkende fresco die Gaëtan Tarantino samen met vele vrienden ontwierp, zal u de artistieke waarde van hun
werk ongetwijfeld beamen. Op deze expo kan u zijn persoonlijk werk ontdekken

Dpoint
Dimitri Cappele alias Dpoint maakt zowel schilderijen als zogenaamde lichtschilderijen. Tijdens deze expo stelt hij
zijn schilderijen tentoon. Het zijn stuk voor stuk kleurrijke abstracte werken, met een duidelijke invloed uit zijn grafittiverleden.

Ceci n’est pas une expo

Ceci n’est pas une expo

Ceci n’est pas une expo

Met Malicious.corp,
Gaëtan Tarantino
en Dimitri Cappele
4 tot 6 maart 2011

Vernissage
op vrijdag 4 maart,
van 18u tot middernacht

Zaterdag en zondag
van 12u tot 19u
In het Magritte-gebouw
Wemmelsesteenweg 229

Culturele ontmoetingsplaats Ploef!
Internationale film en muziek
Ploef! PLus On Est de Fous... is een veelzijdige, culturele
ontmoetingsplaats. Je kan er een praatje maken met vrienden en buren,
van een film genieten, een concert meepikken, een activiteit opzetten,
je talenten tonen, leren zingen of koken. Ploef! hoopt dat iedereen een reden vindt
om eens langs te komen en zich welkom voelt ten huize Bonaventure.
02.03.2011

Vanaf 18.30u – concert door de muziekacademie M. Van de Moortel en receptie
De laatste maanden onderging Ploef! een ware facelift.
Er werd ondermeer een prachtige nieuwe lemen vloer
gelegd, zodat het er vanaf nu nog aangenamer toeven is.
Om hun gerenoveerde zaal aan iedereen voor te stellen,
organiseert Ploef!, samen met de leerlingen van de muziekacademie M. Van de Moortel, op 2 maart vanaf 18.30u een
openingsconcert en receptie.
27.03.2011

Cinéventura
16u – Film: Akira – Katsuhiro Otomo (1988)
Japanse film gebaseerd op de mangaserie met dezelfde

naam. Tegenwoordig wordt deze
film beschouwd als de klassieker
van de cyberpunk.
Prijs: 5 € (4 € voor studenten en
werklozen, 3 € voor -16-jarigen), één drankje
inbegrepen.
02 & 03.04.2011

Artiestenparcours
Tentoonstelling met schilderijen, tekeningen, grafiek en
beeldinstallaties van Theo DE ROEY.
Het schilderij is voor Theo de Roey een kamer waarin
hij “betekenis”, “schoonheid” en “ontroering” ervaart. Hij
maakt schilderijen om in te wonen”. (dixit Marc Maet)

Ploef! Plus on est
de fous...
Bonaventurestraat 100
www.ploef.eu ploefplus@gmail.com 02.476.98.07

Cultuur
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Drukke lentemaand voor de muziekacademie
Muziek en woord van talenten van vandaag en van morgen
Op 29 en 31 maart kan u genieten van een uitvoering van respectievelijk de leerlingen Woord
en Muziek van de gemeentelijke muziekacademie M. Van de Moortel. Eerder op de maand
speelt de academie op verplaatsing bij Ploef! (2 maart) en op 18 maart geeft het pianoduo
Katleen Sedeyn en Hans François een concert in de Abdij van Dieleghem. En ook april kondigt
zich veelbelovend aan…
Openingsconcert Ploef!
2 maart 2011 om 18.30u
Om de gerenoveerde zaal aan iedereen voor te
stellen, organiseert Ploef!, samen met de leerlingen
van de muziekacademie M. Van de Moortel, op 2
maart vanaf 18.30u een openingsconcert en receptie.
Ploef! – Bonaventurestraat 100 – 1090 Jette

Pianoduo Katleen Sedeyn
en Hans François

poneerde een uitgebreid en uiterst boeiend repertoire voor het vierhandig klavier en was daarmee
als het ware gangmaker van dit genre. Katleen
Sedeyn en Hans François brengen een bloemlezing
uit het werk van de meester.
Abdij van Dieleghem – Tiebackxstraat 14 –
1090 Jette

In de 19de eeuw was het vierhandig klavier een
zeer populaire musiceervorm. Franz Schubert com-

31 maart 2011 om 19u
Abdij van Dieleghem – Tiebackxstraat 14 –
1090 Jette

Openingsconcert Artiestenparcours
1 april 2011 om 19u
GC Essegem – Leopold I-straat 329 – 1090 Jette

Leerlingenuitvoering Woord

Kreatief jong Brussel

29 maart 2011 om 19u

18 maart 2011 om 20u

Leerlingenuitvoering Muziek

3 april 2011 om 11u

Gemeenschapscentrum De Zeyp
Overbekelaan 164 – 1083 Ganshoren)

(Van

INFO: GEMEENTELIJKE MUZIEKACADEMIE M. VAN DE MOORTEL – 02.426.72.94

Binnenkort in GC Essegem…
Optreden:
De Bonski’s
23/03/2011 om 14u

Lentekwis
18/03/2011
Algemene kennis, ditjes en datjes
uit de actualiteit, de showbizz, de
sportwereld, de muziekindustrie,…
Alles komt aan bod, uitvoerig gelardeerd met beeld- en geluidsmateriaal.
Stel een groepje samen met maximum
6 deelnemers en waag je kans!

Lentekwis
Vrijdag 18 maart 2011
Bijdrage per groep: 15 €
Schrijf je tijdig in via het nummer
02.427.80.39 of e-mail
essegem@vgc.be

Met covers, eigen nummers en de
Bonski's brouwt Lennaert Maes (van
Lenny en de Wespen) een mooie,
grappige en interactieve muzikale
voorstelling. Geschikt voor iedereen,
maar ontworpen voor anderstaligen
die Nederlands willen leren.

Meer info: GC Essegem – Leopold I-straat 329 – 1090
Jette – 02.427.80.39 – essegem@vgc.be – www.essegem.be

Theater: Oogappel

Howlin’ Bill

27/03/2011

7/04/2011

Oogappel is een sprookjesachtige
voorstelling over de wondere wereld
in een muziekdoosje… Een ontbijtvoorstelling voor het hele gezin.

Howlin’ Bill speelt vooral eigen
werk, af en toe eens afgewisseld met
een cover. Hun stijl bestaat uit een
mix van blues, rock-’n-roll, swing,
boogie, rock, rockabilly,… In GC
Essegem zullen ze ook hun spiksplinternieuwe 12” vinyl EP voorstellen.

Oogappel door Picalili,
vanaf 2,5 jaar
Zondag 27 maart 2011 – Ontbijt
vanaf 8.30u – Voorstelling om 10.30u

Woensdag 23 maart 2011

Prijzen : Voorstelling: tot 12 jaar: 4 €
– Vanaf 12 jaar: 6 €

Prijzen: 7 € in voorverkoop/10 € aan
de kassa

Ontbijt + voorstelling: tot 12 jaar: 6 €
– Vanaf 12 jaar: 8,50 €

De Bonkski’s

Howlin’ Bill
Donderdag 7 april 2011 om 20u
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