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Begroting 2016

Investeren
in de toekomst

De gemeentelijke begroting
vormt een belangrijke politieke
handeling binnen het gemeentelijk leven en voorziet de inkomsten en uitgaven voor het
komende boekjaar. De begroting
2016 werd goedgekeurd door de
gemeenteraad en wacht midden
maart op de goedkeuring van de
gewestelijke overheid. Wij stellen u alvast de grote lijnen voor
van de begroting 2016.
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Echo van de administratie

Begroting 2016…
in evenwicht!

“

Als we spreken over de begroting, rekeningen, belastingen en
geld, dan vergeten we al te dikwijls dat achter deze ietwat abstracte termen een heel
concrete realiteit schuilt.
Want waarover hebben we het eigenlijk als we spreken

over de ‘gemeente Jette’ als onderneming, met een
budget van ongeveer 90 miljoen euro inkomsten en
evenveel uitgaven? We staan er niet genoeg bij stil,
maar het gaat hier om een overheidsinstelling die de
burgers – wij allemaal dus – heel wat diensten verschaft,
met name op het vlak van veiligheid, sociale steun, administratie, sport, cultuur, onderwijs, kinderopvang, onderhoud van het patrimonium, wegennet, groene
ruimten, verlichting, riolering,… En dan hebben we het
nog niet over het personeel dat instaat voor de organisatie van deze diensten.
Ja, het geld van uw belastingen wordt goed besteed. Om
te beginnen wordt een deel ervan teruggestort naar uw
gemeente die er bovenvermelde diensten mee bekostigt.
Sta mij toe te eindigen met deze bewering: de staat,
onze gemeenschappen, gewesten, gemeenten – hoewel
ze ook voor verbetering vatbaar zijn – werken wel degelijk. En we mogen er terecht fier op zijn! Want landen
die hun burgers en een actieve
solidariteit centraal stellen, zijn
eerder uitzondering dan regel,
zo leert ons de realiteit. Laten
we dat vooral niet vergeten...

”

Hervé Doyen,
uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Nieuw busplan MIVB
Geef uw mening voor eind februari
Met haar nieuwe busplan bereidt de MIVB zich voor op de mobiliteit van morgen. Voor Jette houdt het nieuwe
busplan van de MIVB een aantal drastische wijzigingen in, voor de lijnen 13, 14, 15 en 53 en aanpassingen voor de
lijnen 88, 49 en 84. Het nieuwe busplan is online te consulteren op www.busplanmivb.be. Na het openbaar onderzoek, dat verlengd werd tot eind februari, kan het plan eventueel op bepaalde punten een aantal wijzigingen
ondergaan voor het in een definitieve versie vanaf 2017 stapsgewijs zal ingevoerd worden.
In tegenstelling tot wat er vermeld werd in de vorige Jette Info, stond de Infobus op 24 januari op het Kardinaal
Mercierplein ipv op het Kardinaal Mercierplein. Het gemeentebestuur excuseert zich voor dit ongemak.
Meer info: www.busplanmivb.be

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
SURF NAAR
WWW.JETTE.BE
HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en financiële dienst:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

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

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Hervé DOYEN
Burgemeester
LBJETTE

Geoffrey LEPERS
1ste Schepen
MR-OPEN VLD

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

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

> hdoyen@jette.irisnet.be
02.423.12.19

> glepers@jette.irisnet.be
02.423.12.34

Bernard VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN

Benoît GOSSELIN
LBJETTE

LBJETTE

• Openbare ruimte
• Gemeentelijk patrimonium
• Energiebeheer
(URE, PLAGE, …)

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

• Burgerlijke stand
Demografie
• Sociale zaken
• Gelijke kansen – Integratie –
Mindervaliden
• Leefmilieu
• Kwaliteit van de dienstver-

> bvannuffel@jette.irisnet.be
02.423.12.08

de

3 Schepen

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

Claire VANDEVIVERE
4de Schepen

lening aan de burger
> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Paul LEROY
5de Schepen
LBJETTE

Brigitte GOORIS
6de Schepen
MR-OPEN VLD

Jean-Louis PIROTTIN
7de Schepen
LBJETTE

Nathalie DE SWAEF
ECOLO-GROEN

Brigitte DE PAUW
Voorzitster OCMW
LBJETTE

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

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

• Mobiliteit
• Woonklimaat / Huisvesting
• Duurzame ontwikkeling
• Noord/Zuid relaties

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

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.34

• Franstalige cultuur (inclusief
academie en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire activiteiten
• Werkgelegenheid
• Leegstaande gebouwen en
terreinen
• Erediensten

Paul-Marie EMPAIN : Gemeentesecretaris

8ste Schepen

> ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.09

> jlpirottin@jette.irisnet.be
02.423.12.03

Van op de banken van de gemeenteraad…

Woensdagavond 27 januari legde Nathalie De Swaef tijdens
de gemeenteraadszitting de eed af als nieuwe schepen van
Mobiliteit, Huisvesting, Duurzame ontwikkeling en NoordZuidrelaties. Ze treedt hiermee in de voetsporen van haar
Ecolo-Groen-collega Christine Gallez, die gedurende 15 jaar
het schepenmandaat op zich nam. In Jette Info van volgende
maand vindt u een portret van de kersverse Jetse schepen

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

Sociaal Woningbureau
Jette

Gemeenteraad van 27 januari 2016

Installatie nieuwe schepen
en gemeenteraadsleden

OCMW

en haar voorgangster.
Christine Gallez treedt niet alleen terug als schepen maar
neemt ook ontslag uit de gemeenteraad waar ze opgevolgd
wordt door Christophe Demol. Ook bij de PS-Sp.a-fractie vindt
er een wissel plaats op de banken van de gemeenteraad. Daar
staat Hafida Draoui haar zitje af aan Ghezala Cherifi.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op 24 februari 2016
om 20u in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraadszitting op https://publi.irisnet.be.

Voorzitter :
Joseph Amisi
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
> Tel: 02.421.70.90

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00
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Nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren
Veel vertrouwde gezichten
De Gemeentelijke Feestzaal liep aardig vol op zaterdag 9 januari. De Jettenaren waren er uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. De ideale gelegenheid om elkaar de beste wensen
over te brengen, maar ook om de lokale mandatarissen en openbare diensten te ontmoeten.

S

chepen Benoît Gosselin verving de burgemeester die geveld was door griep en
heette de talrijk opgekomen Jettenaren
welkom. Hij werd bijgestaan door de schepenen
en verscheidene leden van de gemeenteraad en
bestuursraden. Ook het politiekorps was talrijk
aanwezig, met onder meer de korpschef en de
politiecommissaris, om dit bewogen jaar af te
sluiten. Daarnaast voornamelijk veel vertrouwde
gezichten die met plezier het glas hieven op elkaars gezondheid.
In zijn toespraak had hij het over de wereldwijde economische, sociale en klimatologische

crisis. Maar het afgelopen jaar werden ook onze
waarden bedreigd. Maar in dergelijke crisismomenten zien we ook een opflakkering van solidariteit en democratische waarden. Dit stemt
hoopvol voor 2016. Net als de mooie realisaties
die het afgelopen jaar het levenslicht zagen, zoals
een nieuwe crèche, een nieuwe school, de start
van de bouw van het sportcomplex, speelpleinen,
woningen,… Ook het komende jaar kondigen zich
mooie verwezenlijkingen aan, waarbij ingezet
wordt op onderwijs, sport, cultuur, tewerkstelling,
vrijwilligerswerk,…

Strijd tegen isolement senioren
Postbode helpt OCMW een handje
Heel wat senioren kampen met isolement. Het Jetse OCMW gaat een onderzoek voeren,
gericht op deze doelgroep, om het contact te verbeteren tussen het OCMW en deze moeilijk
te bereiken en te identificeren personen.

D

ankzij een nieuwe samenwerking met
BPOST, kan het Jetse OCMW een uniek
project uitwerken rond sociaal isolement
bij senioren.

Preventie en hulp verbeteren
Verscheidene senioren zijn nog te vaak slecht
geïnformeerd over de diensten van het OCMW en
andere sociale instanties. Het doel van deze enquête is dus dubbel: enerzijds de senioren die nog
thuis wonen beter informeren en hun dagelijkse
realiteit beter leren kennen en anderzijds de preventie en hulp verbeteren.
Hier komt de postbode tussenbeide. Hij/zij zal
de enquête uitvoeren. De postbode is goed gekend in de wijk en kan meer op het vertrouwen
rekenen van de buurtbewoners dan een sociaal
werker die een onbekende is bij het eerste
contact.

Vrijwillig en vertrouwelijk
Het bezoek zal aangekondigd worden via een
bericht in de brievenbus en gebeurt volledig vrijwillig. De deelnemers zijn dus vrij om de vragenlijst van het OCMW in te vullen, waarvan de

resultaten vertrouwelijk blijven. De postbode zal
ook een informatiefolder verdelen waarin de
OCMW-diensten en de hulp aan huis voorgesteld
worden.
De pilootfase start in februari, waarbij het
OCMW zich zal richten op 80-plussers, goed voor

een groep van 500 adressen verdeeld over het
Jetse grondgebied. Als het project positief blijkt,
zal het uitgebreid worden tot de verschillende
Jetse wijken en eventueel tot een ander publiek.
Een initiatief van Brigitte De Pauw, OCMW-voorzitster
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Begroting 2016
Investeren in de toekomst
De werking van een gemeentebestuur vraagt heel wat financiële investeringen. De inkomsten en uitgaven worden jaarlijks in een begroting gegoten. Aangezien de beschikbare budgetten beperkt zijn, vormt deze jaarlijkse begroting telkens weer een evenwichtsoefening.

D

e gemeentelijke begroting vormt een belangrijke politieke handeling binnen het
gemeentelijk leven en voorziet de inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar. De
begroting 2016 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 januari 2016 en wacht midden
maart op de goedkeuring van de gewestelijke
overheid. Twee aspecten maakten van deze begroting een netelige oefening. Enerzijds was er
de fameuze taxshift, die ook lokaal een impact
heeft, en anderzijds de stagnatie van de gewestelijke inkomsten. Wij stellen u alvast de grote lijnen voor van de begroting 2016.

Voorlopig tekort
Een gemeentelijke begroting bestaat uit uitgaven
en inkomsten. De inkomsten voor 2016 bedragen
88.503.502,68 ¤, tegenover 89.697.082,74 ¤uitgaven, hetgeen resulteert in een voorlopig tekort van
1.193.580,06 ¤. De gemeente verwacht namelijk nog
voor het einde van het jaar een gedeelte van de gewestelijke dotatie, goed voor 1.238.276 ¤, in het
kader van het financieel beheersplan 2016-2018.
Door de inspanningen van de voorbije jaren bouwde
de gemeente echter voldoende reserve op en blijft
het gecumuleerde positief saldo 1.860.439,78 ¤, de
resterende dotatie niet in acht genomen.

Van lonen tot werkingskosten
Tot daar de cijfers. Waar worden deze budgetten concreet voor gebruikt? Het grootste gedeelte van de uitgaven (37,40%) gaat naar de
personeelskosten (lonen, pensioenen, werkgeversbijdrage, vakantiegeld,...). 26,9% is bestemd
voor de transfers (OCMW- en politiedotatie, subsidies en premies). 15,8% is voor het gesubsidieerd onderwijs (lonen), 10,52% voor de schuld
(rente, terugbetaling leningen en intresten) en
9,28% voor de werkingskosten (benodigdheden,
beheerskosten, expertises,...). Zowel het OCMW
als de politie kan dit jaar opnieuw op een verhoogd budget rekenen.

lasting op de onroerende voorheffing (3.290 opcentiemen) als de aanvullende belasting op de
personenbelasting (7%) bleef behouden.
Op het vlak van de buitengewone begroting,
bestemd voor specifieke investeringen, voorziet
de gemeente investeringen voor een totaal van
8.494.838,72 ¤. Deze som gaat onder meer naar
de voltooiing en afwerking van het omnisportcomplex, de infrastructuur op de site
Poelbos/Arbre Ballon, inrichting- en renovatieprojecten in de gemeentelijke scholen en crèches, de
herinrichting en het onderhoud van verschillende
parken en groene ruimtes, renovatiewerken op de
openbare ruimte, extra bewakingscamera’s,…

Ongewijzigde belastingen

De begroting 2016 werd voorgesteld door Schepen van Financiën Geoffrey Lepers

De inkomsten komen voort uit de transfers
(boetes, onroerende voorheffing, opcentiemen,
taksen, belastingen, gewestelijke subsidies), het
gesubsidieerd onderwijs (subsidies van de gemeenschappen), prestaties (recuperatie ten onrechte betaalde sommen, toegangsgelden,
recuperatie kosten juridische vervolgingen, terugbetaling schoolmaaltijden, huurgeld gemeentewoningen,...), en de schuld (intrest financiële
rekeningen, achterstandsintrest crediteuren, dividenden, inkomsten intercommunales zoals
water, gas, elektriciteit). Zowel de aanvullende be-

Enkele cijfers
• Dotatie Politie: 11.278.087 ¤
• Dotatie OCMW: 10.257.375 ¤
• Personeelskosten (uitgezonderd gesubsidieerde leerkrachten): 33.551.066 ¤
• Onderwijs: 14.230.703 ¤ (gesubsidieerde leerkrachten)
• Aanvullende belasting op de onroerende
voorheffing: 19.370.000 ¤
• Aanvullende belasting op de personenbelasting: 12.489.683 ¤
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Leefomgeving

Fix My Street
Duidelijke meldingen zorgen voor een vlotte afhandeling
Fix My Street, de applicatie waarmee burgers defecten aan Brusselse wegen of voetpaden
kunnen signaleren, bestaat ondertussen drie jaar. Wat betreft meldingen van gebreken aan
gemeentewegen, zorgt Jette in ieder geval voor een nauwgezette opvolging.

F

ix My Street is een platform waarmee iedereen problemen aan de openbare weg
binnen het Brussels Gewest via internet of
mobiel kunnen signaleren. Dat kan gaan over een
put in de weg, een beschadigd voetpad, wegmarkeringen in slechte staat, kapotte verlichting,
graffiti, beschadigde verkeersborden,...

Hoe signaleren?
Surf naar www.fixmystreet.irisnet.be of
download de app op je smartphone. Geef het
adres in waar het incident zich voordoet en lokaliseer de exacte plaats op de kaart door de rechtermuisknop ingedrukt te houden en de muis
over de kaart te bewegen (in- of uitzoomen kan
door respectievelijk op het plus- of minteken te
klikken). Beschrijf het mankement zo precies mogelijk. Als je een foto toevoegt aan je melding,
zorg er dan voor dat die bepaalde herkenningspunten (handelszaak, gebouw, kruispunt,…) bevat

zodat de plaats gemakkelijk kan gelokaliseerd
worden. Want als een melding goed gedocumenteerd is, kan de aard ervan snel bepaald worden
en kan er snel een planning opgesteld worden.

Opvolging
Naargelang het probleem zich voordoet op een
gewestweg of een gemeenteweg stuurt de appli-

catie Fix My Street het incident door naar de betrokken instantie. Zo komt een melding over een
put in een weg die onder de bevoegdheid van de
gemeente Jette valt, rechtstreeks terecht bij de
dienst Openbare ruimte, die meteen het nodige
doet om het probleem te verhelpen. Incidenten
die niet binnen het takenpakket van deze dienst
vallen, worden doorgestuurd naar ofwel een andere dienst binnen de gemeente (bv. Openbare
reinheid in het geval van graffiti, Beplantingen
voor loshangende boomtakken,…), een nutsbedrijf (Sibelga, Proximus, Telenet,…) of eventueel
het gewest (bv. bij een incident op een kruispunt
tussen een gemeenteweg en een gewestweg dat
uiteindelijk door het gewest dient opgelost te
worden).
Eens het probleem van de baan is, wordt de
melder hiervan op de hoogte gebracht via Fix My
Street.
Meer info: www.fixmystreet.irisnet.be

OPENBARE RUIMTE
Graafschap Jettelaan
Omnisportcomplex
In de Graafschap Jettelaan zijn de werken aan de
gang voor de bouw van het nieuwe omnisportcomplex. De laan is voor onbepaalde duur afgesloten voor het verkeer. De toegang tot de
garages en het rusthuis is wel verzekerd, maar de
parkings worden ingenomen door werfcontainers.
Het Florairgebouw blijft bereikbaar voor voetgangers en het verkeer op de Heilig Hartlaan ondervindt geen hinder van de werken. Het einde van
de werf is voorzien voor eind augustus 2016.

Esseghemstraat, Dansettestraat en
Verzetsstraat
Heraanleg van de voetpadverbredingen
Om de voetgangers meer comfort en veiligheid
te bieden, worden de voetpadverbredingen in de

Esseghemstraat, de Dansettestraat en de Verzetsstraat heraangelegd.

Jacobs-Fontainestraat
Installatie van boombakken
De gemeente start binnenkort met de installatie
van boombakken op de voetpaden van de JacobsFontainestraat. Tijdens deze werken blijven de
voetpaden wel vrij.

Loossensstraat en Delathouwerstraat
Heraanleg
In samenspraak met Sibelga en Telenet start de
gemeente Jette in februari met de volledige heraanleg, van gevel tot gevel, van de Loossensstraat
en de Delathouwerstraat. De werken zullen tot
juni duren. Het verkeer in de wijk zal aangepast
worden en naargelang de vordering van de werken zal er een gefaseerd parkeerverbod gelden.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesplein
Renovatie van het plein

Tram 9

Nu de werken voor de heraanleg van de gewestweg Charles Woeste afgerond zijn, wordt in de
loop van de maand februari het plein voor de
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk, dat erg geleden heeft onder de werken, vernieuwd en heraangelegd.

Nieuwe fase
De werken in het kader van de nieuwe tramlijn 9
gaan verder op de Laarbeeklaan en op en rond
het Koningin Astridplein. Voor meer info over de
omleidingen kan u terecht op www.tram9.brussels.

Leefomgeving

|7

Partnerschap met vzw Terre
Eerste ondergrondse kledingcontainer in Jette
Sinds eind november heeft Jette een ondergrondse kledingcontainer op haar grondgebied.
Deze realisatie moet bijdragen tot meer netheid in het straatbeeld door de strijd tegen
sluikstorten in de buurt van containers en glasbollen op te drijven.

D

e eerste ondergrondse kledingcontainer
bevindt zich naast twee ondergrondse
glasbollen op de Magrittesite langs de
Wemmelsesteenweg. Deze primeur voor Jette
kwam er dankzij een partnerschap tussen de gemeente en vzw Terre. Dit partnerschap moet ervoor zorgen dat er in de toekomst meer van dit
type kledingcontainers bijkomen op het Jetse
grondgebied, ook in wijken waar momenteel een
tekort is aan dergelijke containers.

Voordelen
Ondergrondse kledingcontainers en glasbollen
bieden heel wat voordelen. Ze zorgen voor een
propere omgeving, zijn makkelijker bereikbaar en

visueel aantrekkelijker dan bovengrondse exemplaren en beperken de geluidsoverlast.
Kleren die u in een kledingcontainer achterlaat, worden gesorteerd, hergebruikt of gerecycleerd, zodat ze een tweede leven kunnen leiden,
wat onmiskenbaar een pluspunt betekent voor
het leefmilieu (vermijden van verbranding leidt
tot een vermindering van de broeikasgassen) en
voor de sociale economie (socioprofessionele integratie van werkzoekenden).
Opgelet, in een kledingcontainer horen enkel
propere kleren en huislinnen, lederwaren (tassen,
portefeuilles,…) en schoenen, samengebonden
per paar.

Een initiatief van de Schepen voor Openbare reinheid
Geoffrey Lepers

Proxy Chimik
Klein chemisch afval, wat was dat ook weer?
Elke maand geven we u op deze pagina de data en uren waarop u deze maand in onze
gemeente met uw klein chemisch afval terecht kan. Maar misschien kan het geen kwaad
om u geheugen even op te frissen over dit specifieke type van afval.

S

puitbussen, lampen, spaarlampen, tl-lampen en led-lampen, brandblussers, onderhoudsproducten, verf,... Dit klein chemisch
afval brengt schade toe aan de natuur en kan gevaarlijk zijn voor de personen die ermee in aanraking komen. Daarom moet het op een
specifieke manier behandeld worden en gebeurt
de inzameling ervan door personeel dat hiervoor
speciaal opgeleid is.

Proxy Chimik in Jette :
februari 2016

Inzamelpunten
Jette heeft 3 openbare inzamelpunten voor
klein chemisch afval: het Kardinaal Mercierplein,
de Liebrechtlaan en de Woestelaan. De data en
de uren waarop het afval er wordt ingezameld,
wisselt van maand tot maand en vindt u terug op
deze pagina van Jette Info. Daarnaast kunnen
Jettenaren met hun klein chemisch afval in beperkte hoeveelheid ook terecht bij de dienst Beplantingen (Laarbeeklaan 120), op dinsdag,
donderdag en zaterdag van 9u tot 12u.

Huishoudelijke klein chemisch afval
Welke producten allemaal beschouwd worden
als klein chemisch afval vindt u op de website van
Net Brussel en in de Proxy Chimik-brochure van
het gewestelijk agentschap, dat u kan downloaden via www.jette.be (doorklikken op Tot uw
dienst – Reinheid en leefmilieu – Uw afval). U
vindt er ook hoe u dit afval best aanbiedt op een
Proxy Chimik-inzamelpunt.

• Kardinaal Mercierplein (politiecommissariaat), van 17u tot 17.45u – 8 februari 2016
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk), van 18u
tot 18.45u – 22 februari 2016
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), niet in februari
• Gemeentelijke Dienst beplantingen (Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99), enkel voor inwoners van Jette – elke dinsdag, donderdag
en zaterdag, van 9u tot 12u
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19 maart 2016

Groot Feest van het Gezin
Het vijfde Feest van het Gezin vindt plaats op 19 maart 2016. In het Poelbosdomein staan
dan tal van animaties voor kinderen van alle leeftijden op het programma. Iedereen is
welkom op dit groot feest: kinderen, jongeren, ouders, vrienden,…

G

esterkt door het grote succes van de vorige edities, worden dit jaar de gezinnen
opnieuw in de bloemetjes gezet. Op 19
maart 2016 vindt er met het Feest van het Gezin
opnieuw een namiddag plaats die volledig gericht
is op de kinderen en hun ouders.

Activiteiten voor jong en oud
Ook nu zal het programma weer uitpuilen met
aantrekkelijke activiteiten voor jong en oud: circustenten, springkastelen, een podium met animaties, de hondenbrigade van de politie, een
goochelshow, workshops grime, stands met suikerspin, popcorn,… Daar bovenop zal die dag het
verkeerspark open zijn voor het publiek zodat de
kinderen op gocarts en fietsen kunnen vertrouwd
geraken met de wegcode. Ook tal van verenigingen hebben besloten om deel te nemen aan het
evenement. Kortom: alle ingrediënten zullen er
zijn om er een prachtige dag van te maken.
Feest van het Gezin
Zaterdag 19 maart 2016, van 13.30u tot 18u
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110
Gratis toegang
Meer info in de volgende Jette Info
Een initiatief van Schepen van het Jonge kind Paul Leroy

Nieuw initiatief

Samen lopen voor een betere conditie
Jette sluit zich binnenkort aan bij het platform ‘Je cours pour ma forme’
(‘Ik loop voor mijn conditie’). Het doel is om Jettenaren te stimuleren om samen te joggen
en zo aan hun conditie te werken.

U

bent niet erg sportief maar wil wel iets aan
uw conditie doen? U wilt iets aan uw lijn
doen? U bent ouder dan 12 jaar? Dan is het
programma ‘Je cours pour ma forme’ iets voor u.
In Jette wordt op donderdag 3 maart het startschot gegeven voor de basissessie. Vanaf dan zal
er een trimester lang wekelijks samen gelopen
worden op donderdag, om 19u. Er zijn in 2016
3 sessies van telkens 3 maanden voorzien, onder
leiding van een professionele begeleider. Na

12 weken zal u in staat zijn om het vooropgestelde
doel uit te lopen.
Inschrijvingen: www.jette.be
Meer info over het project:
www.jecourspourmaforme.com
Loopprogramma ‘Je cours pour ma forme’
Vanaf donderdag 3 maart 2016
Elke donderdag om 19u
Afspraak: Boudewijnpark – J. Lorgesquare

Met de steun van Schepen van Sport Benoît Gosselin

Samenleving
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Au rayon bio
Nieuwe biowinkel in Jette
Op zondag kon u reeds terecht in Le Rayon Vert voor een biomarkt. Op woensdag 6 januari
ging de nieuwe biowinkel ‘Au rayon bio’ open op dezelfde locatie. U kunt er boodschappen
doen die goed zijn voor uw gezondheid, voor het milieu én voor uw portemonnee.

L

e Rayon Vert vormt een unieke plek in
Jette. Een plaats waar cultuur, ontmoeting
en duurzame ontwikkeling hand in hand
gaan. U kan er zowel terecht voor culturele activiteiten als voor uw bioboodschappen.

Au rayon bio biedt naast verse groenten en
fruit een enorm aanbod aan bioproducten, van
brood tot olie, van kaas tot wijn,… Maar de biowinkel engageert zich ook nog op andere manieren. Ze geven de voorkeur aan plaatselijke teelt,
als het even kan uit België of de buurlanden, doen
aan eerlijke handel, ver weg en dichtbij, en promoten zoveel mogelijk seizoensproducten.
Bovendien kan u er voor meer terecht dan enkel
uw boodschappen. U kan er een kop koffie drinken
en de krant lezen, of wat op de laptop werken, uw
middaghonger stillen met een kom soep of een
stuk quiche uit het vuistje of na een drukke werkdag genieten van een aperitiefje met de vrienden.
Loop er zeker eens langs om deze unieke plek te
ontdekken.

100% bio
Voortaan vindt u er dus ook de nieuwe biowinkel ‘Au rayon bio’. Van woensdag tot zondag
ontdekt u er honderden producten met 100% biogarantie, aan betaalbare prijzen.

“

HONDERDEN PRODUCTEN
MET 100% BIOGARANTIE,
AAN BETAALBARE PRIJZEN

”

Bioproducten beantwoorden aan drie eenvoudige principes: geen synthetische insecten- of onkruidverdelgers, geen synthetische meststoffen
of zuiveringsslib en geen zaaigoed afkomstig van

ggo's. Kortom, bio is goed voor gezondheid en
voor het milieu. Het is ook een manier om de producenten te ondersteunen die het aandurven
over te schakelen op een andere productiewijze
dan degene die door de voedselverwerkende industrie wordt opgedrongen.

Au rayon bio
Biowinkel
Gustave Van Huynegemstraat 32
• Woensdag tot vrijdag: 10-19u
• Zaterdag en zondag: 9-16u
Meer info: www.aurayonbio.be

15 en 16 maart 2016

Kledingbeurs
U wil uw outfit vernieuwen of u
heeft kledij die u niet meer draagt?
Neem dan deel aan de kledingbeurs
op 15 en 16 maart 2016, waar zomer
kledij, sportkledij (van 0 tot 16 jaar),
zwangerschapskledij en kleuter
materiaal verkocht zal worden.

Verkoop
• Op dinsdag 15 maart van 19u tot 21u en op
woensdag 16 maart van 9u tot 15u

Ophalen onverkochte stukken
• Op woensdag 16 maart van 19u tot 20u
• Na afloop van de kledingbeurs zal het niet opgehaalde geld van de verkoop en de niet opgehaalde kleding geschonken worden aan een
goed doel.

Binnenleveren
• Maandag 14 maart van 15u tot 19u en op dinsdag
15 maart van 9u tot 17u
• Enkel op afspraak
• Maak een telefonische afspraak op maandag
7 en dinsdag 8 maart bij mevrouw Declerck op
0477.35.10.14 tussen 19u en 20u (nummer enkel
op die momenten bereikbaar)
• Alles moet proper, gestreken, mode- en seizoensgebonden zijn
De leden van ‘Ligue des Familles’ hebben recht op

2 afspraken en 40 stuks en de niet-leden op
1 afspraak en 20 stuks.
Vooraleer te telefoneren en om tijd te winnen
bij het vastleggen van de afspraak, kan u vooraf
reeds een dag en uur bepalen dat u schikt en het
aantal afspraken dat u wenst.

Kledingbeurs
Op 15 en 16 maart 2016
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping)
Parkingmogelijkheden achter het station
Binnenleveren op 14 en 15 maart (enkel op
afspraak)
Meer info: ldf.jette@gmx.com
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Het Spiegelplein stelt voor…
In deze reeks over de handelaars op en rond de werf op het Astridplein zijn we deze maand
toe aan de juweliers, en dat zijn er niet minder dan vier. Het wordt dus wikken en wegen voor
wie straks op zoek gaat naar het perfecte valentijnscadeau…

Venizi omdat iedereen
luxe verdient

M

idden jaren ’80 opende de Fransman
Hervé Gaucherot in Brussel een boetiekje met betaalbare fantasiejuwelen.
Dit initiatief groeide uit tot een keten die in 2010
in België alleen al zo’n 50 winkels telde. Gaucherot deed ze in datzelfde jaar van de hand en van
dan af begon de geoliede machine te sputteren.
Tot de oprichter vier jaar later de winkels opnieuw opkocht en zo zijn levenswerk van de ondergang redde. Dat is in een notendop de
geschiedenis van Venizi die sinds enkele jaren
ook in Jette vertegenwoordigd is en waar Efy
Antzoulas alles in goede banen leidt. “Ik was er
hier op het Koningin Astridplein van in het begin
bij, maar werk in totaal al 9 jaar voor Venizi”, legt
de winkelverantwoordelijke enthousiast uit.
“Meestal sta ik alleen in de winkel, maar als het
druk wordt, zoals bijvoorbeeld in de koopjesperiode, krijg is assistentie van een collega.”
Dat op een boogscheut van Venizi drie andere
juweliers actief zijn, vindt Efy Antzoulas geen pro-

Or Fée, waar juwelen
emoties oproepen

O

r Fée is de juwelierszaak met de langste
staat van dienst op het Koningin Astridplein. In deze kleine winkel, waar een Parijse boudoirsfeer hangt, leidt een smalle
wenteltrap ons naar het atelier waar zaakvoerster
Yanique Deforge en haar man zorgen voor een
hartelijk onthaal. “Ik ben altijd creatief bezig geweest”, begint de gastvrouw haar verhaal. “Via interieurdecoratie kwam ik in contact met de wereld
van de juwelen en aangezien mijn man diamantair
is van opleiding, besloten we 7 jaar geleden om de
handen in elkaar te slaan en een juwelierszaak te
beginnen.” Aangezien het echtpaar zich in hoofdzaak wil concentreren op het creatieve aspect van
de job, vertrouwen ze de activiteiten in de winkel
liever toe aan twee verkoopsters die er de klanten
met raad en daad bijstaan. “De zoektocht naar de
juiste ontwerpers waarmee we in zee willen gaan,
slorpt al genoeg van onze tijd op”, weet Yanique
Deforge te vertellen. “Het brengt ons ook op verschillende beurzen waar we mensen ontmoeten

bleem: “Eigenlijk zijn dat helemaal geen concurrenten, want zij bieden in hoofdzaak juwelen aan uit
een hogere prijsklasse. Iemand die een ring in massief goud zoekt, weet dat hij hier niet aan het juiste
adres is.” En toch stralen de juwelen van Venizi stuk
voor stuk luxe uit: oorbellen, kettingen, armbanden
in massief zilver, staal of met een goudlaag, tot en
met halssnoeren van Mallorca-parels, en dat allemaal tegen betaalbare prijzen en voor alle leeftijden, hét handelsmerk van de keten. De naam

van overal ter wereld.” Or Fée werkt momenteel
samen met een dertigtal ontwerpers uit Europa
en zelfs Zuid- en Noord-Amerika. “We zijn voortdurend op zoek naar originaliteit en exclusiviteit,
naar net dát juweel dat het verschil maakt. Maar
het is een zoektocht die enorm veel voldoening
schenkt en die je bij elke ontdekking telkens weer
een adrenalineboost geeft”.
En het zijn net die ontdekkingen uit de duizend
die de bezielster van Or Fée aan de man – in dit
geval meestal de vrouw – wil brengen. “Het zijn
stuk voor stuk emoties die ik maar wat graag wil
delen met mijn klanten”, verduidelijkt ze.
Bij deze juwelier kan je ook terecht voor juwelen
of horloges die verbonden zijn met een of ander
merk, denk maar aan Armani, Hugo Boss, Michael
Kors, enzovoort. Maar dit is maar een fractie van
het gamma dat voor de rest bestaat uit juwelen die
qua creativiteit meteen in het oog springen. Maar
met welke materialen werkt Or Fée eigenlijk,
vraagt u zich misschien af. Alvast geen massief
goud, wel zilver en verguld zilver. “Bij ons ligt de
waarde meer in het artistieke ontwerp dan in het
gebruikte materiaal”, legt de vrouw des huizes uit.
Fantasiejuwelen dus, maar dan wel van een

‘Venizi’ verwijst trouwens naar de Italiaanse stad
waar arm en rijk er tijdens de renaissance op carnavalsfestiviteiten graag uitpakten met de meest
weelderige – al dan niet echte – juwelen.
Maar dat juwelen niet alleen een vrouwenzaak
zijn, wil de verantwoordelijke van deze Jetse juwelierszaak graag benadrukken door te wijzen op
de uitgebreide mannencollectie van Venizi. “Mannen vinden hier zeker hun gading qua ringen en
horloges”, weet ze te vertellen. “Ook armbanden
voor mannen, heel vaak met een lederen toets,
zijn tegenwoordig in.”
Tot slot wil Efy Antzoulas nog even de aandacht vestigen op een bepaald klantenbestand
dat om een heel specifieke reden zweert bij Venizi: “Voor personen met een nikkelallergie – en
dat komt vaker voor dan je denkt – zijn juwelen
van bij ons een geschenk uit de hemel. Onze producten bevatten namelijk geen spoor van dit metaal. Naast de redelijke prijzen hebben deze
mensen dus een extra reden om voor Venizi te
kiezen”, besluit ze.
Koningin Astridplein 3
Open van ma > za van 10u tot 18.30u

zeer hoog niveau, zeg maar ‘hors categorie’, dat
vat goed samen waar Or Fée precies voor staat.
“Zoals je haute couture hebt, zou je kunnen stellen dat wij ‘haute bijouterie’ verkopen”, weet
zaakvoerster Yanique Deforge haar betoog op
overtuigende wijze af te sluiten.
Koningin Astridplein 10
Open van di > za van 10u tot 18.30u en
op zo van 10u tot 14u, gesloten op ma
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Atelier Dehaeseleer
vakmanschap voor alles

D

e naam van deze juwelierszaak doet al
vermoeden dat de nadruk hier niet meteen ligt op de verkoop van juwelen. Atelier Dehaeseleer is inderdaad op de eerste plaats
een fabrikant en hersteller van juwelen. Het echtpaar Dehaeseleer en hun zoon runnen de winkel
aan de Jetselaan nu bijna twee jaar. Een familiezaak dus, waar het mannelijke deel – vader Serge
en zoon Maxime – zich respectievelijk hebben bekwaamd in het metier van smelter en zetter. Twee
op en top vakmensen die met passie en toewijding – de zoon ondertussen 10 jaar en de vader
meer dan 30 – van edelstenen en edele metalen
de meest precieuze juwelen weten te maken. Ze
doen dat niet alleen voor hun eigen klanten, maar
ook voor een tiental collega-juweliers.
Niet onbelangrijk om mee te geven is dat Atelier Dehaeseleer ingeschreven is bij het Waarborgregister van de Koninklijke Munt van België.
“Dat is een officiële verplichting”, weet Serge Dehaeseleer te vertellen. Hij voegt er nog aan toe
dat fabrikanten daarnaast ook nog eens een
‘meesterstempel’ moeten laten registreren bij

diezelfde instantie. “Op onze stempel staat een
oog afgebeeld, samen met de initialen van mijzelf
en van mijn zoon”, verduidelijkt de vader. “Het is
als het ware een soort handtekening die discreet
aangebracht wordt op elk gouden of zilveren juweel dat we zelf fabriceren. Het geeft de klant
meteen de zekerheid dat het wel degelijk om een
edel metaal gaat.”
Atelier Dehaeseleer verkoopt niet alleen juwelen, maar koopt ook diamanten, goud en andere
edele metalen en stenen aan. En wie dat wil kan
er zijn juwelen laten omvormen tot één of meer-

Exclusiviteit troef
bij Niva’s

T

ien jaar geleden al had Yusuf Baskin zijn
oog laten vallen op het pand in de Léon
Theodorstraat, vlakbij het Koningin
Astridplein, waar hij nu juwelierszaak Niva’s runt.
Toen het gebouw vrijkwam heeft hij er gedurende
enkele maanden werken laten uitvoeren en het
uitzicht en de inrichting ervan volledig naar zijn
hand gezet. En het resultaat mag er zijn! Niet alleen de gevel is een echte eyecatcher, ook over
het interieur is nagedacht. Zo vloeit de winkelruimte naadloos over in een gezellige zithoek.
“Het idee van deze viphoek, zoals ik hem noem,
heb ik geleend van een heel exclusieve juwelierszaak in het buitenland waar ik zes jaar lang heb
gewerkt en waar onder meer de Duitse en Russische jetset kind aan huis waren”, weet de innemende uitbater te vertellen. “Ik vind dat de
klanten zich ongestoord moeten kunnen concentreren op de keuze van een juweel of bij het duidelijk maken van hun specifieke wensen. En waar
kan dat beter dan in een comfortabele zetel met
een kopje koffie of een glaasje champagne binnen
handbereik!”

Maar niet alleen de behandeling van de klanten
is exclusief bij Niva’s, ook het uitgebreide gamma
is van een oogverblindende schittering: juwelen
in zilver en 18 karaat goud – met of zonder diamanten of anderen edelstenen – van gerenommeerde collecties of eigen fabricaat, voor elk
budget en stuk voor stuk van superieure kwaliteit.
Ook horloges vind je er in alle maten en gewichten en van uiteenlopende merken.
Een nichemarkt die Niva’s als geen ander weet
te bespelen, is die van de verloofde stellen die op
zoek zijn naar de trouwring van hun dromen om
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dere nieuwe creaties. “Zo was er onlangs een
dame die een nieuwe saffier in haar ring wilde
omdat ze het bestaande steentje qua kleur en
schittering niet langer mooi vond”, geeft Serge
Dehaeseleer als voorbeeld. “Of de mevrouw die
voor haar diamanten halsketting vier ringen in de
plaats kreeg, twee voor haar en twee voor haar
dochters. Het goud kon ze zelfs betalen met het
geld dat ze van ons kreeg voor de diamanten die
niet gebruikt werden voor de ringen.”
Toch nog even dit: wie zeker wil zijn dat het
omgevormde juweel wel degelijk de oorspronkelijke edelstenen en/of edele metalen bevat, kan
op zijn twee oren slapen. Alles wordt voor de
ogen van de klant getest, de stenen met een speciale tester, de metalen op een meer ambachtelijke manier. “Zo wrijf ik met deze gouden ring
lichtjes over deze toetssteen”, legt Serge Dehaeseleer geduldig uit. “Uit de chemische reactie van
het spoor op de steen met bepaalde zuren, kan ik
de zuiverheid van het metaal aflezen. Magisch
toch?”, besluit hij met een twinkeling in zijn
ogen…
Jetselaan 280
Open van di > za van 10u tot 18u,
gesloten op zo en ma

hun liefde mee te bezegelen. Zij kunnen bij deze
Jetse juwelier terecht met een eigen voorstel of
voor een ring uit de bestaande collectie van
Niva’s of een andere ontwerper.
Niva’s beschikt ook over een atelier waar een
technicus instaat voor het onderhoud en de herstelling van juwelen, horloges en klokken. Maar in
de winkel zijn het Yusuf Baskin zelf en zijn ravissante verkoopster Morgane die de dienst uitmaken. “Naast kwaliteit staat Niva’s ook voor
schoonheid, en die eigenschap verpersoonlijkt
Morgane als geen ander”, knipoogt haar werkgever. “Ze maakt ondertussen drie jaar deel uit van
ons team en ik betrek haar meer en meer bij alles
wat naast de verkoopsactiviteit allemaal bij dit
vak komt kijken.” Bij wijze van afsluiter gunt deze
zaakvoerder van juwelierszaak Niva’s ons nog een
blik in zijn glazen bol: “Wie weet baat Morgane
binnen een paar jaar alleen deze winkel uit en kan
ik me concentreren op een tweede juwelierszaak”, dagdroomt hij. “Het is toch niet verboden
om vooruit te kijken en bovendien ben ik iemand
die niet kan stilzitten.”
Léon Theodorstraat 5
Open van di > za van 10u tot 18.30u en
op ma van 13u tot 18.30u, gesloten op zo
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Tewerkstelling

Taalcursussen online?
Met Brulingua is alles mogelijk!
Brulingua is een project van Actiris dat Brusselse werkzoekenden wil helpen om gratis en online
een taal te leren. Je komt er meer over te weten op woensdag 17 februari tijdens één van de
presentatiesessies georganiseerd in samenwerking met de partners van het Jobhuis van Jette.
Tour’. Een lesgever zal er de inhoud van zijn taalcursussen voorstellen, uitleggen hoe je het platform moet gebruiken en je tal van interessante
technische en pedagogische tips meegeven. Je
krijgt er uiteraard de kans om vragen te stellen
en je ter plaatse in te schrijven aan de hand van
je Actirisdossiernummer.
Veel succes ! Bonne chance ! Good luck ! Viel
Glück !

I

n Brussel vragen de meeste jobs een goede talenkennis. Een tweede taal leren is dus je kansen
verdubbelen om werk te vinden. Bij Brulingua
kan je als werkzoekende ingeschreven bij Actiris tot
vier talen leren, ongeacht je niveau: Frans, Engels,
Duits en Nederlands. Het platform is toegankelijk
van om het even welke computer met internetaansluiting. Na inschrijving kan de gebruiker in alle vrijheid van thuis uit werken en een nieuwe taal
aanleren of zijn kennis van een taal opfrissen.

Ontdek Brulingua in Jette
Ben je ook werkzoekend, ingeschreven bij Actiris en woon je in Brussel? Kom dan op 17 februari 2016 inlichtingen inwinnen over dit
platform van onlinetaalcursussen tijdens één van
de presentatiesessies van Brulingua. Deze sessies
vinden plaats op 17 februari 2016 om 9.30u
(Franstalig) en 11u (tweetalig). Inschrijven kan via
www.brulingua.be door te klikken op het luik ‘De

Meer info:
www.brulingua.be
Presentatiesessies van het platform Brulingua
Woensdag 17 februari 2016 om 9.30u (FR) en 11u
(FR+NL)
Gemeentebestuur Jette
Polyvalente zaal
Léon Theodorstraat 108 (1ste verdieping)
Inschrijvingen:
www.brulingua.be
luik ‘De Tour’

Een initiatief van Actiris met de steun van Schepen van Tewerkstelling Jean-Louis Pirottin

Nieuwe handelszaken te Jette
 Mot Passant
Boekhandel
Jetselaan 300
Open van maandag tot zaterdag van 10u tot 19u
(op donderdag tot 21u) en op zondag van 9u tot
18u
02.311.45.44
www.motpassant.be

 Delvaux
Restaurant
Léon Theodorstraat 67
Gesloten op zondagavond en maandag
02.425.00.38
www.restaurant-delvaux.be
Elke maand stellen we u in Jette Info de nieuwe handelszaken voor die recent hun deuren openden in Jette. Restaurant Delvaux mag dan niet nieuw zijn,
de chef en zijn ploeg zijn dat des te meer. Wel nieuw is dan weer Mot Passant, een boekhandel annex gezellige ruimte waar je zelfs terecht kan voor een
hapje en een drankje. Een ontdekking en een herontdekking!
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette of bent u verhuisd en wil u dit kenbaar maken via Jette Info?
Laat het ons dan weten via communicatie.1090@jette.irisnet.be.

Jeugd
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Werken gloednieuw jeugdhuis gestart
De Branding kijkt uit naar nieuwe vaste stek
Begin januari gingen de werken voor een nieuw onderkomen voor De Branding van start.
Na een calvarietocht van meer dan 10 jaar krijgt het jeugdhuis binnen afzienbare tijd
dan toch een eigen thuishaven.

Met de steun van Schepenen Brigitte Gooris en Bernard Van Nuffel

H

et verhaal over de omzwervingen van De
Branding begon in 2005 toen het jeugdhuis zijn koffers moest pakken in Laken.
In de jaren daarna streken de jongeren achtereenvolgens neer in de lokalen van JH Tongeluk in
Ganshoren, in GC Essegem en in het vroegere
café Barapaat op het Kardinaal Mercierplein, een
pand dat ze in 2013 moesten verlaten. Ten slotte
namen ze hun toevlucht tot een ‘mobiel jeugdhuis’, een omgebouwde camionnette, maar de activiteiten stonden op en laag pitje.

© OSK-AR

kosten voor een nieuwbouw (500.000 euro) op
zich te nemen, een subsidie die nog niet toereikend was toen bleek dat het definitieve bouwbedrag uitkwam op 800.000 euro…

wijl de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de
Vlaamse regering respectievelijk Pascal Smet en
Sven Gatz hadden afgevaardigd.

Jetse minister van Jeugd

Nieuwe boost

Het was uiteindelijk de Vlaamse regering, in de
persoon van Vlaams minister van Jeugd (én Jettenaar!) Sven Gatz, die de resterende 300.000
euro op tafel legde, zodat de bouw van het jeugdhuis eindelijk uit de startblokken kon schieten.
Deze mijlpaal in het dossier kreeg op 5 januari op
de bouwwerf zelf een officieel tintje in aanwezigheid van de drie mecenassen. Voor de gemeente
waren het onder meer de Burgemeester, de Schepen van Nederlandstalige jeugd Brigitte Gooris en
de Schepen van Gemeentelijk patrimonium Bernard Van Nuffel die de honneurs waarnamen, ter-

Jeugdhuis De Branding neemt dus eind dit jaar,
begin volgend jaar, zijn intrek in het nieuwe gebouw
aan het station. Daar zal de jeugd vooral de benedenverdieping inpalmen. Op de eerste verdieping
komt een polyvalente ruimte waar Jetse verenigingen, Nederlandstalig of Franstalig, tegen een schappelijke prijs zullen kunnen gebruik van maken. De
bouw van het nieuwe jeugdhuis is dus meteen goed
nieuws voor het Jetse gemeenschapsleven in het
algemeen. Maar dat het op de eerste plaats een
boost zal betekenen voor de Nederlandstalige jeugd
binnen onze gemeente, staat buiten kijf.

Zoektocht naar geld
Nochtans ontbrak het de laatste jaren niet aan
politieke wil om JH De Branding een vast onderkomen te bezorgen. Zo beslisten de gemeente

“

HET NIEUWE JEUGDHUIS OP HET
MERCIERPLEIN BETEKENT NIET ALLEEN
GOED NIEUWS VOOR DE JEUGDWERKING
BINNEN DE GEMEENTE,
MAAR OOK VOOR HET JETSE GEMEENSCHAPSLEVEN IN HET ALGEMEEN

”

Jette en de Vlaamse Gemeenschapscommissie al
in 2010 om de handen in elkaar te slaan voor een
bouw van een nieuw jeugdhuis op het Kardinaal
Mercierplein. De gemeente gaf een terrein naast
de spoorweg in erfpacht en de VGC besliste de
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STAGES
Multidisciplinair
Kids’ Holidays Jette
Tijdens de paasvakantie organiseert de gemeentelijke dienst Jeugd en Sport jaarlijks het vakantiespeelplein Kids’ Holidays voor kinderen van 3
tot 12 jaar.
In het groene kader van het Poelbosdomein worden de kinderen opgevangen door gebrevetteerde of ervaren animatoren en nemen ze deel
aan activiteiten die aangepast zijn aan hun leeftijd: creatieve workshops, sport, zwemmen, minigolf, culturele uitstapjes,…

Van 29 maart tot 1 april en van 4 tot 8 april 2016
Prijs 4 dagen: 72 ¤ (36 ¤ voor Jettenaren)
Prijs 5 dagen: 90 ¤ (45 ¤ voor Jettenaren)
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110
Van 7 tot 17.30u (soep en broodje inbegrepen –
picknick meebrengen)
Info en inschrijvingen:
www.jette.be (Vrije tijd – Jeugd – Kid’s Holidays)

Ziehier enkele Jetse verenigingen die stages organiseren tijdens de
paasvakantie. Kwestie van uw kinderen een actieve en/of creatieve
vakantietijd te bezorgen.
Creatief
IBO De Puzzel
In IBO De Puzzel kunnen kinderen tijdens de paasvakantie komen spelen, springen, dansen, ravotten, knutselen, lezen, zot doen,… De thema’s van
de stages staan momenteel nog niet vast.
Magritte
Wemmelsesteenweg 229
Van 7u tot 18.30u
Enkel voor kleuters
Leopold
Leopold I-straat 307
Van 7u tot 18.30u
Voor kinderen van de lagere school en hun jongere broers en zussen

Van 28 maart tot 8 april 2016
Prijs: 10 ¤ voor een hele dag, 6,40 voor een halve
dag (sociaal tarief: - 50%, korting voor broers en
zussen: - 25%)
Reservering:
• Ma 29/02 van 16u-18u op locatie Magritte,
• Di 1/03 van 16u-18u op locatie Leopold,
Of via sienloos@sint-goedele.be
Meer info:
IBO De Puzzel
depuzzel@sint-goedele.be
02.427.09.44

Creatief
GC Essegem
Klankenkoorts door vzw Woordzoeker
Wat gebeurt er met een tekst, met een gedicht
als je het voordraagt? De kinderen schrijven een
tekst en maken er een sterke performance van
Voor kinderen (8-12 jaar) uit het Nederlandstalig
onderwijs

Van 30 maart tot 1 april
Van 9 tot 16u (geen opvang)
Prijs: 30 ¤ | 10 ¤
Meer info:
GC Essegem - Leopold I-straat 329
www.essegem.be

Openlucht
De Kinderboerderij van Jette
Tijdens de paasvakantie ontdekken de kinderen
de wereld van de boerderij, de dieren en de natuur via gevarieerde en creatieve activiteiten.

Van 29 maart tot 1 april en van 4 tot 8 april 2016
Van 9 tot 16u (opvang vanaf 8u: 1,50 ¤, en tot
17.30u: 2 ¤)
Prijs: 80 ¤ / 64 ¤ + 7 ¤ lidgeld (1 maal per jaar en
per gezin)
Info en inschrijvingen:
www.kinderboerderijjette.be
De Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172

Animatoren(trices) gezocht voor
Kids’ Holidays Jette
Een leuke bijverdienste tijdens de vakantie

B

en je ouder dan 17 jaar, heb je ervaring als
monitor of heb je een monitorbrevet en
ben je op zoek naar een leuke bijverdienste tijdens de vakantie? Dan ben jij misschien wel
de geknipte persoon om aan de slag te gaan als
animator/trice tijdens het vakantiespeelplein
Kids’ Holidays Jette.
Het vakantiespeelplein Kids’ Holidays biedt
jaarlijks honderden kinderen van 3 tot 12 jaar een
onvergetelijke vakantie. In het groene Poelbosdomein kunnen ze ravotten, knutselen, pret
maken,… Natuurlijk moet er voor een dergelijke
omvangrijke groep kinderen ook de nodige begeleiding voorzien zijn. Daarom schakelt de gemeente Jette jaarlijks tientallen animatoren en
animatrices in, om het vakantieplein mee in
goede banen te leiden. Als je ouder bent dan 17

Interessante vergoeding
en prachtig kader

jaar, ervaring hebt als monitor of een monitorbrevet hebt, aarzel dan niet om je kandidaat te stellen. De ideale gelegenheid voor een interessante
vakantiejob met een goede verdienste.
Tijdens de paasvakantie vindt het plein plaats
van 29 maart tot 8 april. Het zomervakantieplein,
van 4 juli tot 19 augustus, wordt opgedeeld in drie
periodes van 8 tot 14 dagen.

De gemeente biedt een interessante vergoeding, een dagelijkse maaltijd (soep en sandwich)
en een vieruurtje. De animatoren(trices) kunnen
bovendien terecht in een prachtig groen kader, op
wandelafstand van het Koning Boudewijnpark.
De uurlonen:
• Animator(trice) – leerkracht of gebrevetteerd:
13 ¤/uur;
• Animator(trice) (niet-gebrevetteerd) met één
jaar ervaring bij Kids’ Holidays: 11 ¤/uur;
• Animator(trice) (niet gebrevetteerd) : 10 ¤/uur.
Geïnteresseerd?
Inschrijven kan via de gemeentelijke website
www.jette.be

Jette, een bruisende gemeente
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12 en 13 februari 2016

De 24u van Picorchamps
op jacht naar het record
De 35ste editie van de 24u van Picorchamps vindt plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13 februari
2016, van 17u tot 17u, in het Jetse Sint-Pieterscollege. 8 teams trachten het record te breken
dat op 245 km staat. Op woensdag 10 februari is het circuit open voor iedereen.

A

cht kleine elektrische bolides nemen deel
aan deze uithoudingsrace, gedurende
24u vol zinderende sfeer. De Porsche-wagentjes scheuren over 8 pistes van 60 meter.
Zowat 120 piloten, opgedeeld in 8 ploegen, zullen
voluit gaan om het record te breken dat tijdens
de 30ste editie van de race gevestigd werd. Snelheidsduivels zijn echter verwittigd. Als de wagen
uit de bocht vliegt, staan de controleurs klaar
voor een bestraffing.

val vlakbij is, wordt er ook een verkleedwedstrijd
georganiseerd voor de kinderen, met defilé en
prijsuitreiking op zaterdagnamiddag.

Open race
Zin om zelf uw talent als piloot te testen? Het
circuit van Picorchamps is op woensdag 10 februari van 14u tot 18u open voor iedereen, jong
en oud, die het zelf eens wil testen. Dezelfde dag
vindt er ook een ‘Open race’ plaats tussen 19 en
23u.

1.500 bezoekers
Alles is voorzien om het de toeschouwers – er
worden 1.500 kijklustigen verwacht – tijdens deze
24 uur naar hun zin te maken: liveresultaten op
groot scherm, geluidsinstallatie, animatiezaal
voor de kinderen, eetstanden, bar, spelletjes,…

Om deze originele race nog aantrekkelijker te
maken, voorziet de organisatie een heus dorp vol
animatie en spektakel voor de kinderen: springkasteel, houten spelen, schilderstand, speleobox,
clown/goochelaar, grime, enz. Aangezien carna-

Toegang
5¤
Gratis voor kinderen tot 8 jaar
Openbaar vervoer:
Tram 19-51;
Bus 49-88;
Trein Station Jette

Meer info:
www.picorchamps.be – Facebook
24u van Picorchamps
12 en 13 februari 2016 – van 17u tot 17u
Sint-Pieterscollege Jette
de Smet de Naeyerlaan 229
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Senioren

1 maart 2016 ‘Moeder is een noodzakelijk kwaad’

O

p 1 maart brengt Collectief Route 33 de
humoristische voorstelling ‘Moeder is
een noodzakelijk kwaad’. “Een moeder
en haar tienerzoon... Haar eindeloze reeks vragen. Zijn ontluikende seksualiteit. Haar overbezorgdheid. Zijn groeien naar volwassenheid. Haar
angst. Zijn onzekerheid. Ze praten, lachen, maken
ruzie, leggen het bij, lachen en maken nog eens
ruzie.”
Beide rollen worden door mannen vertolkt, wat
de voorstelling een extra dimensie geeft. Een
grappige en broze voorstelling. Speels en beklijvend. Uiterst herkenbaar. Een schouwspel dat

blijft nazinderen. 65 minuten humor met een ontroerend einde.
‘Moeder is een noodzakelijk kwaad’
Door Route 33
1 maart 2016 – 14u
Jan Verdoodtzaal (bib)
Kardinaal Mercierplein 6
Toegang: 5 ¤ (koffie en cake inbegrepen)
Info en reserveringen: dienst senioren –
02.423.12.67 – verdiep ET (telkens op donderdag, nog tot donderdag 25/02, van 13.30u tot
15.45u)

7 april 2016 Lentefeest Senioren: Carry Goossens

D

it jaar staat Carry Goossens op het programma van het lentefeest van de Jetse
senioren. Hij brengt er zijn nieuwe soloprogramma met humor en muziek als hoofdingrediënten. Deze tweede solotheatervoorstelling van
de populaire acteur met Mechelse roots is doorweven met countryklassiekers, begeleid door het
Bobby Setter trio. Net als in zijn eerste countryconference vertelt Goossens hoe moeilijk het is
om in eigen land een cowboy te zijn. Zet je schrap
voor een heerlijke mix van countrymuziek, standup comedy, interessante verhalen over legendarische cowboys en autobiografische verhalen van
een legendarisch acteur…

Lentefeest Senioren:
Carry Goossens op Tournee!
Donderdag 7 april 2016
Aanvang: 14.30u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
Inkom: 6 ¤ (koffie en taart inbegrepen)
Info en reserveringen:
Dienst senioren – 02.423.12.67 – verdiep ET (telkens op donderdag, van 4/02 tot 24/03, van
13.30u tot 15.45u. Wie onmogelijk kan langskomen op donderdag, kan telefonisch contact
nemen of via cademeyer@jette.irisnet.be.

Jubilarissen of eeuweling?
Gouden bruiloft

Diamanten bruiloft

Dat wordt gevierd!
Hebt u de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of overschreden? Viert u binnenkort
uw 50, 55, 60, 65, 70 jaar (of meer) huwelijk? Als u dat wenst, kan het gemeentebestuur u helpen om van dit feest iets
bijzonders te maken, door u tijdens een viering in de bloemetjes te zetten.

Mr. en Mevr. Marin-Delforge

Mr. en Mevr. Colla-Aglietti
Het volstaat om uw aanvraag zes weken
voor de datum van uw huwelijksverjaardag
(drie maanden in het geval van een honderdste verjaardag) in te dienen bij de Ambtenaar van de burgerlijke stand
(02.423.12.05) of bij de gemeentedienst burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100 in
1090 Jette – tel.: 02.423.12.71).

Jette, een bruisende gemeente
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6 februari 2016

Lezing ‘Recent archeologisch onderzoek in
het Graafschap Jette en omgeving’
Geïnteresseerd in de geschiedenis
van onze gemeente? Dan kan u op 6
februari terecht in de Abdij van Die
legem voor de lezing ‘Recent archeo
logisch onderzoek in het Graafschap
Jette en omgeving’, gegeven door
de Geschied en Heemkundige Kring
van het Graafschap Jette.

“

OOK DE GESCHIEDENIS VAN DE
100-JARIGE O.L.V. VAN LOURDESGROT
KOMT AAN BOD

”

noodonderzoek op de site van Thurn & Taxis
(Gallo-Romeinse oeververstevigingen van een
niet eerder gekende Zennemeander).
De sprekers van dienst zijn Stephan Van Bellingen, die zijn uiteenzetting in het Nederlands en
het Frans zal geven, en Frieda Liétar (Fr), die het
zal hebben over de 100-jarige O.L.V. van Lourdesgrot in Jette.

D

e leden van de Kring van het Graafschap
Jette zetten zich al vele jaren in om de
rijke geschiedenis van onze gemeente te
bewaren en verder te ontginnen. De afgelopen
tijd werden er in het kader van nieuwe bouwprojecten op verschillende plaatsen in ons ‘graafschap’ opgravingen uitgevoerd.

Gallo-Romeinse resten

‘Recent archeologisch onderzoek in het Graafschap Jette en omgeving’
Gratis Lezing
Kring van het Graafschap Jette
Zaterdag 6 februari 2016 om 15.30u
Abdij van Dielegem - J. Tiebackxstraat 14

U kan het resultaat van deze opgravingen ontdekken tijdens hun lezing op 6 februari. Zo komt
het archeologisch onderzoek aan bod op de Tiebackxstraat (kinderdagverblijf Harlekijntje, tegenover de Abdij) en de eerste resultaten van het

Van 3 tot 28 februari 2016

Cinema Fonkel*
Filmfestival voor groot en klein
De hele maand februari kunnen jong en oud genieten van Cinema Fonkel*, het filmfestival
voor groot en klein. Op verschillende plekken in Jette staan er heel wat superspannende
films op het programma, van ‘De superheld’ tot ‘Merlijn de tovenaar’.

V

liegen, boeven vangen, door de muren
kunnen kijken, baby’s redden, paarden
kunnen opheffen met 1 vinger,... Superhelden kunnen het allemaal! Wil jij ook mee in het
avontuur stappen? Kom dan naar het kinderfilmfestival Cinema Fonkel* en geniet mee van alle
spannende verhalen. Opgelet: Dit jaar vertoont
het filmfestival enkel superfilms voor superkinderen! En bovendien gratis voor iedereen.

15 filmvoorstellingen
Op het programma van Cinema Fonkel* staan
15 filmvoorstellingen, op verschillende plaatsen in

Jette, van ‘Kleine Anna en lange oom’ tot ‘Robin
Hood’. Ontdek het volledig programma op
www.bredeschoolbrussel.be/bres.
Cinema Fonkel* is een brede samenwerking,
van GC Essegem, GC Nekkersdal, Hallo Cultuur,
Bres, Brede school De Verrekijker, Brede school
De Haven, Brede school Nekkersdal, KWB JetteLaken, Nederlandstalige bibliotheek Jette en
Ploef.
Cinema Fonkel*
Van 3 tot 28 februari 2016
Op verschillende plaatsen in Jette
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Van 15 tot 26 februari 2016

Expo Guy Frenay in het Gemeentehuis
Midden februari kan u de abstracte schilderijen van de Jetse kunstenaar Guy Frenay
ontdekken in het Gemeentehuis.

S

inds zijn jeugd is Guy Frenay gepassioneerd
door kleuren en tekenen. Pas later, als adolescent, groeit ook de noodzaak om zich uit
te drukken. Hij geraakt gefascineerd door de techniek van de oude meesters en door de magie in hun
portretten, maar toch is het pas onder invloed van
de surrealistische schilders dat hij, nog als autodidact, zijn eerste schilderijen realiseert.

“

DE ABSTRACTE KUNSTENAAR GUY
FRENAY LAAT ZIJN EMOTIES IN ZIJN
RUIMTELIJKE OMGEVING MEE
ZIJN WERKEN BEPALEN

”

Rijpingsproces
Later schrijft Guy Frenay zich in bij de Kunstacademie voor teken- en schilderlessen. Deze periode van academische scholing vormt ook een
rijpingsproces, waarbij hij nadenkt over zijn ontwikkeling en de inhoud van zijn werken. Van figuratief evolueert hij stilaan naar abstract
figuratief, waarbij zijn emoties in zijn ruimtelijke
omgeving mee zijn werken bepalen.
In de jaren ’80 stelt de kunstenaar zijn schilderijen tentoon tijdens groeps- en individuele expo’s. Nu hij met pensioen is, en onder impuls van
zijn naasten, treedt hij opnieuw naar buiten met

Met de steun van de Schepen van Franstalige Cultuur
Jean-Louis Pirottin

zijn werken. Hij stelt ze bloot aan de blik van de
toeschouwers, in de hoop dat ze er een deel van
zichzelf in herkennen.

Expo Guy Frenay
Van 15 tot 26 februari 2016
In het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur

Van 13 tot 21 februari 2016

Expo Francis Liesen
Tussen symbolisme en realisme, maakt Francis Liesen zwart-wittekeningen rijk aan schakeringen. Een spel van schaduwen waarbij de mens, veelal de vrouw, een hoofdrol speelt.
U kan zijn werken van 13 tot 21 februari ontdekken in de Abdij van Dielegem.

F

rancis Liesen werd op 9 juli 1946 geboren
in Schaarbeek en volgde lessen aan de
Academie van Schone Kunsten in SintJoost-ten-Node. De tekenaar gebruikt alle mogelijke aspecten van zwart en wit en met alle
grijsnuances tussenin laat hij zijn composities
baden in een sfeer van diffuus licht.

Zwart-witverhalen
In het werk van Francis Liesen komen heel wat
thema’s aan bod, met symbolische figuren die gecombineerd worden met onwaarschijnlijke decors, waarbij de realiteit verrijkt wordt met
abstracte motieven. De mens, in het bijzonder de

vrouw, staat centraal in zijn werk die mysterieuze,
tragische of duivelse zwart-witverhalen vormen.
In zijn mythische of erotische composities, soms
met een laagje humor, speelt Francis Liesen met
het zwart-witcontrast en confronteert hij mens en
symbool, waarbij de toeschouwer zich kan verliezen in zijn rijke verbeelding.
Expo Francis Liesen
Van 13 tot 21 februari 2016
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Dagelijks van 14u tot 17.30u - Gesloten op maandag
Vernissage op 12 februari om 20u

Cultuur
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Klassiek in de Abdij

Magische klanken en unieke instrumenten
Na het nieuwjaarsconcert in de Sint
Pieterskerk, hervat Klassiek in de
Abdij haar programma in haar ver
trouwde stek. Begin februari brengt
Malibran String Quartet de magische
klanken van Dutilleux, Haydn en Schu
bert tot leven. Een maand later is het
de beurt aan het barokensemble Il
Gardellino, dat een glasharmonica
meebrengt. Een unieke kans om te
kunnen genieten van dit wonderbaar
lijke instrument.

Klassiek in de Abdij
Malibran String Quartet
Zondag 7 februari 2016 om 11u

Il Gardellino
Zondag 6 maart 2016 om 11u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Met kinderopvang en aperitief
10 ¤ / 5 ¤
Info en reservaties:
cultuur@jette.irisnet.be – 02.423.13.73

6 maart 2016
Il Gardellino
Het vermaarde barokensemble Il Gardellino,
onder aanvoering van stersolisten Marcel Ponseele op hobo en Jan De Winne op fluit, brengt
een intiem concert zoals dat ten huize Mozart
had kunnen plaatsvinden, met een glansrol voor
het ontroerende Adagio en Rondo voor fluit,
hobo, altviool, cello en glasharmonica. Mozart
schreef het in zijn laatste levensmaanden voor
een blinde instrumentaliste.
Door het delicate mechanisme van de glasharmonica, een stelsel van draaiende glazen schotels
dat met natte vingers wordt aangestreken, wordt
het stuk zelden live gespeeld. Bij deze gelegenheid gebeurt dat wel, met name door Thomas
Bloch, de grote Franse specialist in zeldzame instrumenten.

Een initiatief van de schepenen van Cultuur Brigitte Gooris
en Jean-Louis Pirottin

7 februari 2016
Malibran String Quartet
Schilderen met kleuren en verhalen, dat is de
kunst van het Malibran Quartet, een internationaal gezelschap uit de schoot van de Brusselse
Muntschouwburg. Met ‘Ainsi la nuit’ leiden Tatiana Samouil, Aki Saulière,Tony Nys en Justus
Grimm u door de magie van de donkere nacht,
schitterend verklankt door Henri Dutilleux.

Vervolgens kan u het ontluiken van de dag beleven in het ‘Sonnenaufgang Quartet’, een werk
van een ervaren en vindingrijke Haydn. Zijn titel
dankt het aan de prachtige opstijgende openingsmelodie in de eerste viool.
Het programma van dit strijkkwartet wordt passend ingeluid door Schubert, in wiens werk licht
en donker, dag en nacht doorlopend interageren...
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Bij PLOEF! bent u “En bonne compagnie”

Y

ves Marchal en Christine Gelders kruisten
elkaars pad 45 jaar geleden op een bijeenkomst voor jongeren in Maredsous. Sindsdien vloeien hun creatieve interesses en hun
levensloop in elkaar over. Hun complementariteit
laat hen ook toe om heel wat momenten samen
door te brengen. Hoewel ze verschillende achtergronden hebben – de ene is meer dichter (Yves), de
ander meer muzikant (Christine) – toch hebben ze
dezelfde visie op emoties, het menselijke en de
drang om zowel tekstueel als muzikaal te excelleren.
Hoewel het concert grotendeels zal draaien
rond de cd’s die ze onlangs uitbrachten en dus zal
focussen op het universum van beide, zullen ze
elk ook nieuw materiaal brengen en samen enkele liedjes zingen.
Xavier-Edouard Horemans zal Yves Marchal
begeleiden op klavier en Christine, die zelf piano
en gitaar speelt, zal zich laten bijstaan door JeanFrançois Berten op viool.

En bonne compagnie
Yves Marchal en Christine Gelders
Concert met Franse chansons
Zaterdag 27 februari 2016 om 16u

PLOEF!
Plus On Est de Fous…
Bonaventurestraat, 100 - 1090 Jette
ploefplus@gmail.com
www.ploef.eu

Jetse Academie verwent mensen
van alle leeftijden

I

n de prachtige Abdij van Dielegem mogen optreden, is altijd een feest voor de leerlingen
van de academie. Wat ze al wekenlang vlijtig
in de les en thuis oefenden, krijgt meteen de nodige luister door de akoestiek en het mooie kader
in de abdij. Vijf maal per jaar worden beknopte
concertjes van maximaal 60 minuten voorbereid
waarin het publiek kennis kan maken met verschillende gedaantes van de academie. Op 3 februari is de omvangrijke en bloeiende celloklas
van Stijn Kuppens aan de beurt. Op 24 februari
wisselen solisten (gitaar, viool, piano en cello) en
enkele ensembles elkaar af.

De jongste academieleerlingen spelen niet alleen graag concertjes, ze zijn ook verzot op pannenkoeken. Het jaarlijkse pannenkoekenfestijn,
georganiseerd door de enthousiaste Vrienden

Klasconcert cello
Woensdag 3 februari om 19u
Abdij Van Dielegem
Tiebackxstraat 14

Klasconcert dwarsfluit
met medewerking van de volwassenenklas
woord van het OCMW Rust- en Verzorgingstehuis
Dinsdag 23 februari om 19u
Wemmelsesteenweg 229

Gevarieerd leerlingenconcert
De dwarsfluitklas van de academie heeft haar
hart verloren in het gezellige salonnetje van het
Jetse OCMW Rust- en Verzorgingstehuis. Vorig
jaar al bleek hoe snel muziek verschillende generaties met elkaar kan verbinden. Dit jaar krijgen
de dwarsfluitisten versterking van de gloednieuwe
volwassenenklas woord. Woordleerkracht Leen
De Graeve kennende, zullen deze volwassenen
zorgen voor een pittige en creatieve interventie.

Woensdag 24 februari om 19u
Abdij Van Dielegem
Tiebackxstraat 14
van de Academie, biedt daarop een welkom antwoord. Terwijl in de keuken op vijf pannen tegelijk
wordt gebakken, vullen jonge zangertjes, violisten, cellisten, gitaristen en fluitisten de zaal van
GC Essegem met vrolijke deuntjes.

Pannenkoekenfestijn
Zaterdag 27 februari, van 14u tot 17u
GC Essegem
Leopold I-straat 329

Cultuur
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11 februari 2016

Comedyreeks Giene Ziever
Candy Coated Circus & Bart Vanthieghem
De comedyreeks Giene Ziever stelt in
februari twee buitenbeentjes voor:
Candy Coated Circus zorgt voor een
onvergetelijke burleske show, ter
wijl Bart Vantieghem absurdisme
naar een hoger niveau tilt.
Komische en sensuele burleske show
Candy Coated Circus
brengt een burleske
show met zowel sensuele als komische
striptease: een avond
om niet te vergeten!
Victoria Rose, Sassy
Cat, Sid Sinner en
Doll's Eyes Darling
verleiden u met lange

kend Vlaanderen. Vantieghem is op zijn best
als hij zijn publiek
eerst choqueert, om
ze daarna met een
spervuur van grappen
toch aan zijn kant te
krijgen. Hard, stout
maar onweerstaanbaar grappig.

handschoenen, glitter en pluimen, daarbij geassisteerd door de alom populaire en schattige
stage kitten Loulou Lipstick. Dit alles wordt afgewisseld met klassieke croonersongs door de MC,
Matt Phantom, die tevens de avond aan elkaar
praat. Laat u verbazen en entertainen met een
klassevolle maar toch een tikkeltje gewaagde
show. Na de show verkopen de dames ook allerlei
burleske spulletjes in hun eigen mobiele winkeltje.
Komt dat zien! Komt dat zien!

Absurd en hilarisch
Bart Vantieghem heeft het niet getroffen met
zijn ouders. Omdat zij geen geld hebben om twee
kinderen op te voeden, wordt Bart na zijn geboorte ingevroren. Ieder normaal mens houdt
hier een trauma aan over, maar niet Bart Vantieghem. Hij weeft er een absurde comedyshow
rond, doorspekt met hilarische liedjes over be-

Candy Coated Circus & Bart Vanthieghem
11 februari 2016 om 20u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
Toegang: 5 ¤
Info en reservaties:
cultuur@jette.irisnet.be
02.423.13.73

Jam'in Jette
Op zoek naar vrijwilligers
Het gerucht deed al enkele maanden de ronde in Jette en is nu bevestigd. Jam’in Jette Outdoor komt terug. Op zaterdag 14 mei 2016 kan u opnieuw genieten van wereldmuziek en een
zinderende sfeer op hun vertrouwde stek in het Jetse Jeugdpark.

D

e organisatoren zijn reeds volop in de
weer om van de nieuwe editie opnieuw
een groot succes te maken. Het programma ligt al vast en klinkt veelbelovend. Zin
om deel te nemen aan dit mooi avontuur? Meld u
dan aan als vrijwilliger!

Meer dan 200 vrijwilligers
Als vrijwilliger bijdragen aan Jam’in Jette betekent meer dan 10.000 bezoekers een fantastisch, buitengewoon festival aanbieden. Een
prachtige dag, gevuld met muziek, ontmoetingen,
ontdekkingen en positieve ervaringen. Maar als
vrijwilliger krijgt u ook een blik achter de schermen en ervaart u zelf een fantastische belevenis.
Zin om deel te nemen aan deze 6de editie van
Jam’in Jette? De organisatoren zijn op zoek naar
serieuze en gemotiveerde vrijwilligers om achter
de bar te staan met het team van Barm’in Jette,

eten te serveren in de restaurants van Miam’in
Jette, een handje te helpen in het Kinderdorp,
backstage de artiesten te bedienen,…

Geïnteresseerd? Contacteer de organisatoren
via mail op jaminjettecrew@gmail.com
Meer info over het festival: www.jaminjette.be
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Rayon Vert
Muziek, gezelschapsspelen of een muziekquiz.
U beleeft het allemaal in Le Rayon Vert!

Wanted Fire

Concert

Wanted Fire
19 februari om 20u
Voor het eerste concert in de nieuwe formule
van Le Rayon Vert, sfeervol en gezellig, staat
Wanted Fire geprogrammeerd. Mocht Kurt Cobain geboren zijn in een woonwagen tijdens
het interbellum, mocht hij een leerling geweest
zijn van Django Reinhardt, mocht hij omgeven
geweest zijn door aanhangers van hardrock,
punk en chanson,… dan zou dit anachronisme
bekend staan als Wanted Fire.
Wanted Fire composeert stukken, mixt structuren en teksten, bewerkt klanken en creëert
sferen. Als deze groep plaatsneemt op het podium, ontstaat er een subtiele emotie, gecombineerd met ingehouden, rauwe energie. Een
groove die balanceert tussen indierock en zigeunerklanken, met een aangrijpende stem.
Een mix van de soundtracks van Tarantino, de
eerste albums van Radiohead en spaghettiwesterns. De teksten gaan geen thema uit de weg,

illusies, verslaving, conflicten, dualiteit, hoop,
euforie, vlucht,…
Toegang: 10 / 8 ¤
Reserveren verplicht:
02.420.21.26
lerayonvert@skynet.be

Gezin

Kunst met het gezin
5 maart om 19u
Gegroet de nog groene kunstenaars, onbekende sterren of discrete artiesten. U zingt,
danst, tekent, filmt of bespeelt een instrument,
met uw kinderen, kleinkinderen, neven, nichtjes, nonkels of tantes? Kom dan uw artistieke
talenten tonen, zonder poeha, met als enig
doel het speelplezier. Alle collectieve voorstellingen en gezinsverzinsels zijn welkom.
U zal kunnen rekenen op een enthousiast publiek voor uw artistieke prestatie mét het gezin
vóór de gezinnen. Opgelet, voor deze 9de editie
trekt ‘Kunst met het gezin’ naar het Centre

Culturel, om van dit intergenerationeel, multicultureel evenement een groot succes te
maken.
Het podium wacht op u. Laat uw talent de vrije
loop en ontdek dit van anderen. Wees zowel artiest als publiek, waarbij fantasie en gezelligheid de scepter zwaaien.
Opgelet: dit evenement vindt plaats in het Centre Culturel de Jette, de Smet de Naeyerlaan
145
Toegang: 4 ¤ (volwassenen) / 2 ¤ (kinderen/senioren) / 7 ¤ voor de maaltijd (op reservering)
Reserveren verplicht:
02.420.21.26 – lerayonvert@skynet.be

Rayon Vert
Van Huynegemstraat 32
Info en reserveringen :
02.420.21.26
lerayonvert@skynet.be
www.lerayonvert.be

Cultuur

GC Essegem Jette
Speelweek paasvakantie
Meer info over de speelweek ‘Klankenkoorts’
vind je op pagina 14 van deze Jette Info.

| 23

Programma

joggen en solidariteitsacties, leuke joggingparcours in en rond Brussel, samen joggen, aanbod
van kwb Laken-Jette , Brussel Loopt, CM en GC
Essegem, uitwisseling tips en foto’s via facebook
Prijs: gratis

Kookworkshop

Donderdagse kost: Mexicaans

Film

Donderdag 4 februari 2016

Cinema Fonkel
Meer info op pagina 17

Speelweek krokusvakantie

Theater

Robert de dierentuinkat – Nog
enkele plaatsen beschikbaar!

Uit de veren: ontbijttheater
voor kinderen en ouders

Van 8 tot 12 februari 2016
Van 9 tot 16u (opvang van 8 tot 17u)

Zondag 21 februari 2016

Onder begeleiding van een rasechte Mexicaan
gaan we aan de slag met exotische ingrediënten. Heb je je altijd al afgevraagd wat het geheim is achter echte guacamole? Is koken met
bananenbladeren en cactus je vreemd?
Nieuwe inspiratie ontdek je hier!
Kom ook naar Donderdagse kost: Koreaans (3
maart) en Koerdisch (21 april).
Inschrijven via www.essegem.be of aan het
onthaal.
Prijs: 15 ¤

Infoavond sport

Les gazelles de Bruxelles
3 februari om 20u

De sociaal-sportieve organisatie les Gazelles
de BXL speelt in op de superdiverse, dynamische, stedelijke context door het bieden van
een alternatief sportaanbod.
De avond over sportbeleving in Brussel bevat
2 onderdelen:
Deel 1: Infomoment met Sarah Deblieck. Zij liep
een hele tijd mee met les Gazelles de Bruxelles
en deed haar masterproef over de relatie tussen sport en empowerment.
Deel 2: Joggen in Brussel: uitwisseling leuke
plaatsen en initiatieven: laagdrempelig joggen,

‘Ik zit hier!’ door Compagnie Gorilla – vanaf 2
jaar – duur: 30 min. + 20 min.
Over grote en kleine dingen
Over scherpe kantjes en veilige plekken
Over mooi en lelijk
Over dik en dun
Over zien en niet zien
Over ik ben verstopt achter het gordijn en jij
moet mij zoeken
Over zoeken dus en veel vinden. Over loslaten
en toch niet vallen. Of wel vallen. En pijn doen.
Een voorstelling voor de allerkleinsten.
Prijs: Volwassenen 6 ¤, kinderen 4 ¤, bezoekers met een Paspartoe aan reductietarief 2 ¤

Robert is het beu om een doodgewone huiskat
te zijn. Hij droomt van een bijzonder leven in de
dierentuin. Vol verwachting komt hij in de zoo
aan. Al snel blijkt dat de bezoekers eigenlijk niet
voor hem zijn gekomen. Robert probeert vriendschap te sluiten met een beer, een pinguïnfamilie, een olifant, een giraf en een stel apen.
'Robert de dierentuinkat' gaat over ergens bij
willen horen en je thuis voelen.
Naar het verhaal van Ed Loufane.
Voor kleuters van 3 tot 6 jaar
Prijs: 55 ¤ (standaardprijs) - 10 ¤ (voor mensen
met Paspartoe aan reductietarief) - 50 ¤ (voor
2de kind)
Meebrengen: kleren die vies mogen worden,
lunchpakket, drankjes
Inschrijven via www.essegem.be of aan het
onthaal.

Muziek & Nederlands

Ukelele in ABC
Dinsdag 2, 16, 23 februari, 1, 8, 15, 22
maart van 16.30u tot 17.30u
Wil je ukelele leren spelen? Dat kan in Essegem! Ook wie niet zo goed Nederlands spreekt
kan mee doen.
Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar uit Franstalig
en Nederlandstalig onderwijs.
Prijs: 20 ¤ voor alle lessen

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

De Jettenaren aan het woord
Jette is een warme en gezellige gemeente waar de mensen mekaar kennen en ontmoeten, onder meer dankzij de vele activiteiten die er georganiseerd worden. Sommige bewoners dragen actief bij tot deze
dynamiek en zetten zich in om van onze gemeente een plek te maken
waar men ervaringen deelt en samen leeft. Daarom laten we in deze rubriek elke maand een bijzondere Jettenaar aan het woord, over Jette.

Arnaud Ghys
een passie voor fotografie
Fotograaf/socioloog Arnaud Ghys vestigde zich enkele jaren geleden met zijn gezin in onze gemeente. Intussen voelt hij zich al een volbloed
Jettenaar. Een viertal jaar geleden koos hij voor
een carrièrewending en ruilde hij zijn job bij een
NGO in voor een plaats achter de fotocamera. Zo
werd zijn passie, fotografie, zijn beroep.
Arnaud Ghys kiest bewust voor ‘slow fotography’,
waarbij hij de tijd en de ruimte heeft om zijn beelden vast te leggen. Hij combineert hierbij persoonlijke projecten met opdrachten van enerzijds
instellingen en bedrijven en anderzijds particulieren. Hierdoor komt hij vaak op plekken waartoe hij
normaal gezien moeilijk toegang zou hebben en is
hij toeschouwer van emoties en bijzondere momenten. Tijdens de vele ontmoetingen die zijn
werk met zich meebrengt, kan hij ook als socioloog
zijn hart ophalen.

Vus nus

Vraag en antwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
Samen met mijn vrouw en twee dochtertjes vestigden we ons ongeveer 6 jaar geleden in Jette.
Oorspronkelijk ben ik van Soignies afkomstig.
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
We waren meteen verkocht toen we ons appartement zagen. Toen we er onze intrek in namen,
maakten we een wandeling in de wijk om onze
nieuwe omgeving te ontdekken, onder een stralende zon.
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
Aangezien we geen tuin hebben, vormen de vele
parken een groot pluspunt voor ons en onze twee

dochters. Zo ligt het prachtig vernieuwde Koning
Boudewijnpark op een steenworp. Ook het dorpskarakter van Jette spreekt ons erg aan, waarbij de
mensen uit de wijk elkaar nog kennen en waar we
nog terecht kunnen in buurtwinkels. Door het
ruime handelsaanbod hebben we zelfs de wagen
niet nodig om onze boodschappen te doen. Ook de
sfeer op het Kardinaal Mercierplein, met de horecazaken, spreekt ons erg aan. We willen onze dochters laten opgroeien in een familiale, menselijke
sfeer en Jette leent zich hier perfect toe.
- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
Naast de parken en het Kardinaal Mercierplein ook
de Laarbeekchalet en omgeving.
- Wat kan er nog verbeterd worden in onze
gemeente?
Dan denk ik voornamelijk aan enkele mobiliteitsaspecten. Zo kan er nog meer ingezet worden op de
fietsinfrastructuur en de frequentie van het openbaar
vervoer, hoewel dit niet in handen is van het gemeentebestuur. Ook de parkeerproblematiek moet aangepakt worden. Vanaf een bepaald uur is het gewoon
onmogelijk om nog een parkeerplaats te vinden. Verder kunnen de lokale culturele activiteiten verder gestimuleerd worden. Maar Jette blijft een leuke plek
om te wonen. De uitdaging bestaat erin om het dorpskarakter te bewaren terwijl de bevolking stijgt.
- Op welke manier zet u zich in voor het
Jetse leven?
Verschillende van mijn persoonlijke artistieke projecten hebben een link met Jette. Zo maakte ik voor
mijn eerste project portretten van bijzondere bezoekers van brasserie Le Central, in samenwerking met
uitbater Sébastien Vandenheede. Het vormde meteen mijn introductie in de wijk en zo leerde ik heel
wat interessante mensen kennen. Deze reeks werd
ook voorgesteld tijdens het Artiestenparcours, net
als mijn tweede project, waarbij ik samen met een
chef-kok de creatie van een gerecht fotografeerde,
van het basisproduct tot het eindresultaat, dat de
bezoekers dan ook meteen konden proeven. In Le
Rayon Vert stelde ik mijn reeks ‘Vus Nus’ voor. Op
deze foto’s zijn de modellen, veelal Jettenaren,
naakt, maar ziet men enkel het hoofd en de schouders. En ten slotte ben ik ook betrokken bij het sociaal theaterproject, dat een samenwerking vormt

tussen het Centre Culturel, le Rayon Vert en het
OCMW, en zich richt op een kwetsbare groep. Met
mijn portretten hoop ik bij te dragen tot de herwaardering van de deelnemers.
- Met wie moeten we deze reeks ‘De Jettenaren
aan het woord’ voortzetten?
Je kan langsgaan bij Irène Tetaz, een kunstenares
uit de buurt en een bijzondere dame.
Ontdek het werk van Arnaud Ghys op
www.arnaudghys.be

Vijf vragen voor
een Jettenaar…
1. Wie was de voorganger van huidig
burgemeester Hervé Doyen? Geen idee,
ik heb enkel Hervé Doyen gekend als
burgemeester
2. Wat lokt bedevaarders naar Jette?
De O.L.V. van Lourdesgrot.
3. Jette telt 3 musea. Dewelke? Natuurlijk het René Magrittemuseum. Wordt
ook Atelier 34zéro als museum gecatalogeerd? Het derde moet ik schuldig blijven
4. Wat zijn de kleuren van Jette? Ik wist
niet dat er specifieke kleuren symbool
stonden voor onze gemeente.
5. Waar zal het nieuwe jeugdhuis komen?
Op het Kardinaal Mercierplein?
Antwoorden
1. Jean-Louis Thys - 2. De O.L.V. van
Lourdesgrot - 3. Het René Magrittemuseum, Atelier 34zéro en het museum
van het Graafschap Jette - 4. Blauw en
geel - 5. Op het Kardinaal Mercierplein

In enkele woorden

