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Nu de herfst in het land is en de winter zich al klaarmaakt, wordt het frisser buiten en is het  
's avonds sneller donker. Het zachte voorjaar maakt plaats voor een koud, vochtig najaar en 
dat laat zich vooral voelen thuis, waar we zo langzaamaan de verwarming aanzetten. Maar wie 
verwarming zegt, zegt natuurlijk ook grote kosten die een serieuze hap uit ons huishoudbudget 
nemen. De verwarming vormt de grootste uitgavenpost op de jaarlijkse energiefactuur en  
overtreft daarmee moeiteloos de kosten voor warm water en elektriciteit. Maar wie er daarentegen 
in slaagt zijn energieverbruik voor zijn verwarming te doen dalen, kan op het einde van het jaar 
rekenen op een aangename bonus.

Zoals u weet, is het onze prioriteit om uw huurkosten zo laag mogelijk te houden. Net daarom 
hebben we besloten om de oude, klassieke boilers in onze grote gebouwen te vervangen door 
warmtekrachtkoppelingsystemen. Hiervoor werken we samen met Go4Green, die de volledige 
investering op zich neemt. Hoe werkt zo'n systeem nu precies? Bij warmtekrachtkoppeling 
worden tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd met eenzelfde energiebron, meestal 
aardgas. Het systeem hergebruikt de geproduceerde warmte, waardoor er minder brandstof 
wordt verbrand. De meeste systemen werken op een motor die draait op de warmte die vrijkomt 
wanneer de energiebron wordt verbrand. De motor zet op zijn beurt een alternator in beweging, 
waardoor elektriciteit wordt opgewekt.

Maar wat betekent dat nu voor u als huurder? Dankzij dit systeem kan een deel van de elektriciteit 
gratis worden opgewekt en gebruikt worden voor de gemeenschappelijke delen (lift, verlichting, 
airco ...). Momenteel staan er al elf warmtekrachtkoppelingsystemen in Jette en Ganshoren. 
Met deze systemen hebben we tot nu toe al meer dan € 150.000 aan elektriciteitskosten kunnen 
besparen voor de gemeenschappelijke delen. Dat is een immense besparing, die volledig ten 
goede komt aan onze huurders!Maar niet alleen is dit systeem goed voor onze portemonnee, 
het heeft ook nog eens een positieve impact op het milieu: minder verbranding van brandstoff-
en, een lagere uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen zoals roest, NOx, CO ...
Wij blijven steeds ter beschikking als u vragen heeft. Om een afspraak te maken tijdens een van 
onze spreekuren, kunt u gewoon bellen naar het onthaal van LoJeGa en dan bekijken we samen 
hoe we u kunnen helpen.

Bericht van de Voorzitter en van de Vicevoorzitter
Jean-Louis PIROTTIN Jean-Paul VAN LAETHEM

E D I T O
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Voor de soep:
1 mooie biologische red-kuripompoen
1 ui
1 stengel prei 
1 teentje knoflook 
50 cl amandelmelk 
olijfolie + snuifje zout + peper
2 snufjes vierkruidenpoeder 
4 koffielepels amandelpuree 
2 takjes tijm
1 laurierblaadje 

Spoel de prei en snij hem in schijfjes van 2 cm dik.  
Pel de ui en de knoflook en verwijder de kern uit de 
knoflook. Spoel de red-kuripompoen en doe hem 
samen met het laurierblaadje, de geplette knoflook, 
de ui en de stukjes prei in een pot. Laat het geheel 
ongeveer 45 min koken en giet er af en toe een beetje 
water bij (zodra alles verdampt is).
Giet 5 min voor het einde van de gaartijd de helft van 
de amandelmelk in de pot. Prik met een mes in de 
red-kuripompoen en voel of hij goed gaar is. 

Het Laarbeekbos

De tuinen van de 
bloemist in Laken
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POMPOENSOEP MET AMANDELMELK 

het Laarbeekbos, het Koning Boudewijnpark, 
het Elisabethpark naast de Basiliek, de Tuinen 
van de Bloemist in Laken, de Koninklijke parken 
op het Heizelplateau ...

HET IS GOED VOOR HET MORAAL!! 

De herfst is ook een aangenaam seizoen om 
in uw keuken te duiken en heerlijke, verwar-
mende gerechten te koken. Niets is beter 
dan een verrukkelijke, zelfbereide soep om 
u op te warmen en te ontspannen. Gratin, 
blanquette, risotto of een stoofpotje: er zijn 
zoveel verschillende seizoensgerechten.  
was nog nooit zo aangenaam!

Pompoensoep à volonté : 
het internet puilt uit van de recepten voor 
een overheerlijke pompoensoep!
(cf. www.elle.fr>Elle à table>Recettes de cuisine)

Ah, de herfst is opnieuw in  
het land en laat al meteen  
zijn sporen achter...
 
Heeft u, nu de natuur zich hult in warme,  
levendige kleuren, geen zin om eens te  
wandelen met uw gezin of gewoon alleen?  
Om opnieuw helemaal tot rust te komen 
en te genieten van het zachte, harmonieuze 
herfstlicht en de geur van natte aarde langs 
de paden?  
 

Het is de ideale  
gelegenheid om de 
vele parken en bossen 
in onze prachtige  
gemeentes en rondom 
te bezoeken:

Serge COLIN
Algemeen Directeur

Josiane DI VINCENZO
Adjunct Algemeen Directeur

I n t r o

Hoe zien uw herfstdagen eruit?
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L O J E G A

De sociale dienst doet huisbezoeken bij de 
huurders in het kader van het overhandigen 
van de huur, van hygiëneproblemen, van 
problemen met buren. Op verzoek van  
ouderen of in bijzondere situaties komen de 
maatschappelijk werkers op huisbezoek bij de 
huurders.

INDIVIDUELE SOCIALE BEGELEIDING
De sociale dienst van LoJeGa bestaat uit 7 
maatschappelijk werkers die verantwoordelijk 
zijn voor de individuele sociale begeleiding 
van de huurders en kandidaten. 4 zijn aan- 
gesteld op «eigen kosten», waaronder 1 die is 
aangewezen als coördinator en 3 andere die 
zijn afgevaardigd van de DMBSH.

Één van de maatschappelijk assistenten heeft 
als specifieke opdracht het beheer van de 
collectieve en gemeenschappelijke cluster.

De verwelkoming van de huurders en de 
kandidaten gebeurt voornamelijk tijdens de 
sociale permanenties, maar ook op afspraak.
De permanenties worden gehouden met een 
ratio van 2 halve dagen per week: een  
permanentie ‘s ochtends en een andere  
‘s namiddags

Er wordt een gedecentraliseerde perma-
nentie voorzien voor de huurders van Jette 
(Sint-Vincentius a Paulostraat 2A). Deze 
permanenties worden gehouden op hetzelfde 
tempo als diegene die worden gehouden op 
de site van Ganshoren.

n Huurachterstallen en 
    (zware) schulden
n Burenconflicten
n Huurrechten en -plichten
n Sociale en administratieve rechten
n Milieu en levenskader
n Famillie
n Bewoningsproblemen 
n Gezondheid
n Mentale gezondheid
n Mutaties

INDIVIDUEEL MAATSCHAPPELIJK WERK uitgevoerd door de maatschappelijk werkers samen 
met DE HUURDERS bestaat voornamelijk uit volgende thema’s :

Ilse  
VYVERMAN

Véronique
VAN NIEUWENHOVE

Isabelle
SMOLDERS

Christophe 
CHARLOT

Joseline 
BIGIRIMANA

Valérie 
VAN BUGGENHOUDT

Thomas
PASZUKIEWICZ
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L O J E G A

1.Huurrechten en –plichten

De sociale dienst wordt verzocht om te reageren 
op alle verzoeken van huurders met betrekking 
tot de huur, de wetgeving inzake sociale  
huisvesting (reglement van inwendige orde, 
normale huurwaarde,  samenwonen, vermin-
dering van kosten) en elk verzoek om uitleg met 
betrekking tot passieve woningen: begeleiding, 
onderhoud.

De sociale dienst gaat over tot de uitleg en de 
ondertekening van de administratieve  
documenten door alle nieuwe huurders
(huurcontract, reglement van inwendige orde, 
plaatsbeschrijving bij begin van de huur). Na 
registratie van de administratieve documenten 
zorgt de sociale dienst voor een huisbezoek bij 
de nieuwe huurders om hen de geregistreerde 
kopieën te bezorgen. Dit huisbezoek is een 
gelegenheid om de huurder in zijn woning te 
ontmoeten en om vragen over zijn woning of zijn 
huursituatie te kunnen beantwoorden.

2.Sociale en administratieve rechten

Het sociale team kan ook gevraagd worden 
om alle vragen te beantwoorden die geen 
verband houden met sociale huisvesting, 
zoals OCMW’s, werkloosheid, ziekenfonds, 
sociale wetgeving, ADIL, budgetbeheer, enz.

3.Huurachterstallen en (zware) schulden

De sociale dienst kan huurders ontvangen die 
een geschil hebben (huurachterstallen,  
kostenachterstallen) en identificeert de redenen 
die de huurder in deze situatie hebben gebracht. 
Hij kan een betalingsplan opstellen samen 
met de huurder. Als het gaat om andere 
schulden dan huurschulden, kan hij, indien 
nodig, de huurder doorverwijzen naar andere 
geschikte diensten. De sociale dienst werkt 
nauw samen met de dienst geschillen.

Concreet betekent dit dat 201 van de in totaal 798 
ongeschikte woningen behoefte hebben aan  
geschikte huisvesting.

4.Mutaties 

VRIJWILLIGE MUTATIEVERZOEKEN
De sociale dienst ontvangt elke huurder die 
een bewoner is van een onderbezette woning 
en die een mutatieverzoek naar een, aan zijn 
familiesamenstelling aangepaste woning 
wenst in te dienen. Hij stelt hem in kennis van 
de voorwaarden en de te volgen procedure.  
Hij ontvangt en beheert administratief alle  
ingediende verzoeken.

PLAN VOOR VERPLICHTE MUTATIES
Gezien de lange wachttijd voor de vele gezinnen 
in een onderbezette woning die een mutatie- 
verzoek hebben ingediend, past LoJeGa een 
plan voor verplichte mutatie toe om dit  
percentage van overbezetting van de woningen 
te verminderen en zo de levenskwaliteit van de 
gezinnen die wachten op een geschikte woning 
te verbeteren

De sociale dienst heeft een procedure ingevoerd 
om zijn huurders te sensibiliseren voor de  
«sociale» behoefte om woningen te betrekken 
die geschikt zijn voor de samenstelling van het 
gezin, zodat grote gezinnen sneller toegang  
krijgen tot grote woningen. Het sociale team 
nodigt huurders in onderbezette woningen uit
om een verzoek in te dienen voor een mutatie 
naar een kleinere woning (individueel gesprek, 
uitleg over de procedure, hulp bij het invullen van 
het formulier, enz.) Net als bij vrijwillige mutaties 
beheert de sociale dienst het administratieve  
dossier tot aan de toewijzing van de woningen.
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A d m i n i s t r at i e

SEPTEMBER, TIJD OM UW INKOMEN DOOR TE GEVEN
VOOR DE HUURBEREKENING VOOR 2020

Nu, de berekeningen van de huurprijs kunnen 
nogal verwarrend zijn. Daarom leek het ons 
een goed idee om ze eens uit te leggen. In dit 
artikel leggen we eerst de verschillede fases  
uit die de berekening van de huur vooraf 
gaan. In onze volgende krant gaan we dan 
dieper in op de berekening van uw huur zelf. 
We beperken ons steeds tot de basisprincipes, 
aangezien elk huishouden anders is en de  
berekeningen voor iedereen dus net iets anders 
verlopen.

Eerst en vooral moet u goed weten dat LoJeGa 
niet zomaar doet wat het wil bij de berekening 
van uw huur. Nee, het is de wet (B.B.H.R. van 
26/09/1996) die bepaalt hoe we alles moet-
en aanpakken. En net daarom is het zo  
belangrijk dat elke huurder de juiste documenten 
tijdelijk indient, zodat wij ons aan de wet-
telijke procedures kunnen houden. Als u uw 
documenten niet binnen de opgelegde termijn 
doorgeeft, zijn we verplicht de maximum-
huur te vragen (NH).

WANNEER MOET U UW DOCUMENTEN INDIENEN?

LoJeGa begint eind juli alle documenten op te 
vragen. We sturen op dat moment een bruine 
enveloppe waarin u een overzicht vindt van 
alle documenten die u moet indienen. U heeft 
dan tot 30 september 2019 om alle gevraagde 
documenten in te dienen via de bruine  

enveloppe, die u kunt achterlaten in de hiervoor 
voorziene bussen in de inkomhal in Ganshoren 
en Jette. Dat doet u tijdens de respectievelijke 
openingsuren.

WELKE DOCUMENTEN MOET U INDIENEN?

Dat is heel makkelijk! In de bruine enveloppe 
vindt u een uitgebreid overzicht van alle  
documenten die wij nodig hebben.
Welke documenten dat nu precies zijn, 
kunnen we hier niet uitleggen, omdat alles 
afhankelijk is van de persoonlijke situatie en 
dus verschilt van persoon tot persoon. 

Wel kunnen we u verzekeren dat elk op-
gevraagd document een doel dient en nodig 
is om uw huur te berekenen. Het is erg belan-
grijk dat u ons meteen op de hoogte brengt 
als er in de loop van het jaar veranderingen 
plaatsvinden in uw persoonlijke situatie. 
Zo kunnen wij het overzicht steeds zo goed 
mogelijk aan uw situatie aanpassen. 

Als u ergens over twijfel, kunt u ook steeds 
rechtstreeks contact opnemen met de ver-
antwoordelijken van de huurdienst:

Juli SeptemberAugustus Oktober November December Januari

Ju
li

Se
pte

mbe
r

Ons alle documenten overhandigen
LoJeGa Informeert u 
over de nieuwe huur

Nieuywe 
Huur 2020

September is de maand waarin uw kinderen opnieuw naar school vertrekken, 
maar het is ook de (laatste) maand waarin u uw inkomen moet doorgeven zodat 
wij uw huur kunnen berekenen. 
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i n k o M e n

U kunt ze ook persoonlijk spreken tijdens hun 
spreekuren in de Rusatiralaan 6, Ganshoren. 
Deze vinden elke dinsdag plaats tussen 13 u 
en 15u30 en elke donderdag tussen 9 u en 12 u

IS  UW DOSSIER VOLLEDIG?

Controleer goed of u alle gevraagde documenten 
(en eventuele andere documenten die u belangrijk 
vindt als bewijs dat uw situatie is gewijzigd) in de 
bruine enveloppe hebt gestoken. Laat deze 
enveloppe rechtstreeks achter in de hiervoor 
voorziene bussen in de inkomhal in Jette en 
Ganshoren. De mensen aan het onthaal control-
eren de inhoud van uw enveloppe niet. Enkel de 
leden van de huurdienst controleren of uw dossier 
volledig en in orde is. Als uw dossier niet voll-
edig is, ontvangt u een brief met een over-
zicht van de ontbrekende documenten of de 
niet-conforme documenten. In deze brief zult u 
ook een nieuwe termijn zien staan tegen wanneer 
u ons de ontbrekende of conforme  
documenten moet geven.  
Als u zich niet houdt aan deze termijn, ontvangt u 
een aangetekende aanmaning om de gevraagde 
documenten binnen een strakke termijn in te 
dienen.

WANNEER WORDT UW NIEUWE HUURPRIJS
BEREKEND EN HOE WORDT U HIERVAN OP DE 

HOOGTE GEBRACHT?

Eind november ontvangt u de nieuwe  
huurberekening met het reële huurbedrag 
dat u in 2020 moet betalen. Dit bedrag is 
definitief, tenzij uw persoonlijke situatie in de loop 
van het jaar verandert. In dat geval herberekenen 
we het huurbedrag.

ALS UW DOSSIER VOLLEDIG IS, kunt u ervan 
uitgaan dat uw huur correct is en enkel wordt 
geïndexeerd.  
Als uw dossier echter ONVOLLEDIG is of als u 
geen enkel document heeft ingediend, wordt 
de huurprijs aanzienlijk opgetrokken. 
In dat geval zijn wij bij wet verplicht om de 
maximumhuur aan te rekenen, die u verplicht 
moet betalen. 
Wacht dus niet te lang om uw inkomen door 
te geven en te antwoorden op eventuele 
vervolgbrieven, want het bedrag van uw huur 
is volledig afhankelijk van uw medewerking!

VANAF WANNEER GAAT HET NIEUWE 
HUURBEDRAG IN?

De nieuwe huurprijs gaat in op 1 januari 2020. 
Als u uw huur via domiciliëring betaalt, hoeft 
u zelf niets aan te passen bij uw bank. 
Als u uw huur daarentegen via een doorlopende 
opdracht betaalt, moet u de opdracht aan-
passen zodra u het nieuwe bedrag kent, zodat 
wij vanaf januari 2020 het juiste bedrag 
ontvangen.

We vragen u om deze stap zeker niet over  
het hoofd te zien, zodat we achteraf geen  
problemen hebben met herinneringen.

Dus denk eraan: 

nieuw jaar = nieuwe huur!

Zo, nu weet u welke fases de huurberekening 
voorafgaan. In onze volgende krant in december 
leggen we dan uit hoe we de huurprijs precies 
berekenen. Tot dan!

GA
NS

HO
RE

NJETTE

Daniel CORDEMANS 
02 432 97 11

Nadia BELLET
02 432 97 42

Januari

Nov
em

be
r
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HET THEATERGEZELSCHAP LES NOUVEAUX DISPARUS 
BRENGT EEN NIEUW SPEKTAKEL OP DE PLANKEN... «L'ÉPOPÉE GIPSY»

Het theatergezelschap
Les Nouveaux Disparus komt terug naar Jette 
en Ganshoren met een geheel nieuw  
toneelspektakel: «L'épopée Gipsy».

Het gezelschap brengt 

6 voorstellingen in Jette  
van 10 tot 14 oktober 2019 
&

4 voorstellingen in Ganshoren 
van 24 tot 27 oktober 2019
 
Iedereen is welkom, zowel de inwoners als 
de lokale verenigingen en de buurtscholen. 
Er zal ook een verenigingsbeurs zijn met heel 
wat randactiviteiten. Dit gezamenlijke project 
wordt gesubsidieerd door de Franse Gemeen-
schapscommissie en medegefinancierd door 
LoJeGa voor Jette en Ganshoren. In Jette steunen 
ook het culturele centrum, het OCMW en de 
gemeente het initiatief financieel.

«L'Épopée Gipsy»  
nodigt u uit voor een unieke reis ... 

In dit epos neemt het gezelschap u overal 
mee in Europa langsheen het verhaal van een 
Romafamilie en hun strijd voor erkenning en 
een rechtmatig statuut. Tijdens het verhaal 
leren de kijkers meer over de Roma, een volk 
waar maar weinig over geweten is, en reizen 
ze Europa rond aan boord van hun huis op 
wielen, helemaal tot aan het Schumanplein!

We stappen mee in een heus avontuur dat 
soms poëtisch is, soms chaotisch, maar 
vooral een uitnodiging om andere culturen 
beter te leren kennen. Een menselijk spektakel 
dat met heel wat humor elke kijker weet te 
ontroeren en overtuigen om zelf te werken 
aan een rechtvaardigere wereld die openstaat 
voor anderen en waar verschillen worden 
gerespecteerd. 

Afspraak aan hun tent voor een buitengewone 
ervaring ...

a c t i v i t e i t e n
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De ideale gelegenheid om de inwoners en  
verenigingen in uw wijk op een luchtige, 
gezellige manier beter te leren kennen!

Met heel wat gratis activiteiten!  bent U van 
harte welkom onder de berbertent voor een 
heuse verenigingenbeurs.

Kom u ontspannen, proef van een heerlijke 
pannenkoek of een andere lekkernij, neem 
deel aan de verschillende activiteiten, volg 
een crea-atelier, luister naar de muziek of kijk 
gewoon eens rond in uw wijk!

DE VERENIGINGENBEURS, DAT IS ...

VERGEET HET NIET TE NOTEREN!
Optreden is voor iedereen vanaf 7 jaar 

GRATIS INKOM  reservering vooraf verplicht : 02 219 11 98 of info@lesnouveauxdisparus.com

JETTE
Speeltuin van Esseghem 

Jules Lahayestraat

Optredens:
Vrijdag  11   oktober 2019  19 u
Zaterdag  12  oktober 2019  15 u
Zondag  13  oktober 2019  16 u

Verenigingenbeurs en randanimatie: 
Zaterdag  12  oktober  13 u tot 18 u

GANSHOREN
Tuin achteraan   

Van Overbekelaan 243

Optredens:
Zaterdag  26  oktober  15 u
Zondag  27  oktober  16 u

Verenigingenbeurs en randanimatie: 
Zaterdag  26  oktober  13 u tot 18 u

b u u r t
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g a n s h o r e n

HET FRANSTALIGE HUIS VAN DE JONGEREN IN GANSHOREN
CULTURELE ACTIVITEITEN, SPORT, REIZEN, ONTMOETINGEN EN 

STUDIE- EN HUISWERKBEGELEIDING BIJ U IN DE BUURT!

Het Pavillon van het Huis van de Jongeren is 
een cultureel centrum waar jongeren vanaf 
12 jaar van maandag tot en met zaterdag 
terecht kunnen (vanaf 6 jaar voor studie- en 
huiswerkbegeleiding). Het Huis organiseert 
verschillende actieve, positieve activiteiten 
tegen een lage prijs, maar dat is niet alles.

Leuke activiteiten: muziek, verschillende 
sportieve activiteiten (voetbal, basketbal,  
hip-hop ...), crea-ateliers, culturele activiteiten.

Een luisterend oor: de animatoren bouwen 
een hechte band op met de jongeren, zodat ze 
projecten kunnen ontwikkelen die aansluiten 
bij hun leefwereld en hen helpen om verant- 
woordelijke, actieve, kritische en solidaire 
burgers te zijn / worden. De woorden, gevoelens, 
meningen en passies van de jongeren vormen 
met andere woorden steeds het uitgangspunt 
van elke activiteit.

Studie- en huiswerkbegeleiding: van 
maandag tot en met vrijdag biedt het huis 
ondersteuning voor kinderen tussen 6 en 12 
jaar en op maandagnamiddag voor jongeren 
in het eerste, tweede en derde middelbaar.

Wilt u uw kind inschrijven? Kom dan zeker 
eens langs bij het Pavillon..

Het Huis van de Jongeren in Ganshoren (MJ83): 
Negen Provincieslaan 38, 1083 Ganshoren
info.mj83@gmail.com - www.mj83.jimdo.com 
Insta & Facebook: MJ83 - 02 466 61 84

Cultuur-, muziek- en natuuranimator: 
Antonin    0472 71 72 15 
Florence   0479 25 60 22

Sportanimator: Damien     0487 88 49 59

Coördinator en reisanimator: 
Didier        0487 31 19 93 - mjganshoren@live.be

ZOEK JE MEER DAN ENKEL WAT STUDIE- EN 
HUISWERKBEGELEIDING? kom dan bij Eurêka!

Zit je in het middelbaar (eerste t.e.m. vierde 
middelbaar)? Werk je graag in groep? Wil 
je deelnemen aan gevarieerde en leerzame 
activiteiten? Heb je hulp nodig bij je huiswerk? 
Als jongere die woont of naar school gaat in 
Ganshoren ben je altijd welkom bij Eurêka, een 
Franstalige organisatie voor sociale steun en 
hulp op school. 

DE LEERLINGBEGELEIDERS STAAN KLAAR!
'Wat gebeurt er als ik van school word gestuurd?', 
'Ik voel me niet goed op school,

ik wil er niet meer naartoe gaan', 
'Kan ik beroep aantekenen?',  
'Ik vind geen geschikte school voor mijn kind' ...

Eurêka is een luisterende vertrouwenspartner 
die u graag helpt en begeleidt bij al uw vragen 
rond de schoolloopbaan van uw kind. U kunt 
er onder meer terecht voor:

✓✓ Individuele gesprekken met gezinnen en 
jongeren: oriëntatie, uitsluiting ...

✓✓ Hulp op school: Uw kind kan er bijvoorbeeld 
terecht voor studie- en huiswerkbegeleiding

✓✓ Of eender welke andere vraag over de 
schoolloopbaan van uw kind.

Voor wie?  
Alle jongeren die wonen of naar school gaan 
in Ganshoren en/of hun ouders 

Preventiedienst Ganshoren:  
François Beeckmansstraat 48
1083 Ganshoren
E-mail : prevention1083@ganshoren.irisnet.be
02 563 19 90 of 91
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KLASSIEK IN DE ABDIJ 2019-2020 

bron Jette Info

Elke rechtgeaarde muziekliefhebber kent 
Klassiek in de Abdij. 
De eerste zondag van de maand ontvangt 
deze Jetse concertreeks de beste muzikanten 
en ensembles uit de klassieke muziekwereld. 
Voor het komende seizoen staan er weer 
fantastische namen op het programma, 
waaronder enkele wereldtoppers.

Van een pianoduo tot een 
vioolvirtuoos, van een briljante 
celliste tot een ongelofelijke 
operasopraan,…  
Klassiek in de Abdij 2019-2020 
biedt een programma dat even 
verscheiden als hoogstaand is.

De spits wordt afgebeten door het Four 
Aces gitaarkwartet, dat toont hoe klassieke 
meesterwerken klinken met een klassieke  
gitaar. Begin oktober is het de beurt aan 
‘huispianiste’ Veronika Iltchenko, die hart-
stochtelijke stukken brengt van Prokofiev en 
Debussy. 

Op 3 november staat er nog een solo- 
muzikante in de abdij: Marie Hallynck.  
Deze internationaal gerenommeerde celliste 
roept met enkel 4 snaren en 1 strijkstok 
magie op in de abdij. Begin december sluit 
het pianoduo Jan Michel en Inge Spinette het 
eerste deel van het seizoen af. Zij brengen u 
een dubbele dosis liefde en romantiek.

Klassiek in de Abdij
Dielegemabdij
Tiebackxstraat 14

De eerste zondag van de maand
Van september 2019 tot juni 2020 om 11 u
Tickets: € 10 (€ 5 studenten & +65)

Abonnement:
10 concerten: € 90
(€ 45 studenten & +65)

ONVERGETELIJKE KRUISBESTUIVING

Op 5 januari staat het nieuwjaarsconcert gepland, 
naar goede gewoonte in de Sint-Pieterskerk. 
Niemand minder dan violist Lorenzo Gatto 
is de centrale gast van Prima La Musica, die 
bekendheid verwierf met zijn tweede plaats 
in de Koningin Elisabethwedstrijd in 2009. 

In de kerk brengen ze een indrukwekkende 
versie van de grootmeesters Mozart  
(Nozze di Figaro) en Ludwig Van Beethoven 
(vioolconcert). 

In februari wordt de cellist Luc Tooten  
geflankeerd door de pianiste Irina Lankova. 
Deze ervaren en befaamde muzikanten 
speelden wereldwijd reeds op de mooiste 
podia. Een buitenkans om ze aan het werk te 
horen in de Jetse Dielegemabdij. 

Op 1 maart is het de beurt aan Pianotrio  
Impression. Hun codewoorden jong, dynamisch 
en gepassioneerd dekken volledig de lading. 

In april staat Quatuor Taurus geprogram-
meerd. Ze mikken op het ultieme kamer- 
muziekrepertoire. 

Een maand later komt La Roza Enflorese 
langs, die de prijs van de meest ongewone 
instrumenten verdienen, met kanun, vedel, 
fluiten, luit en percussie. Een onvergetelijke 
kruisbestuiving van muzikale tradities. 

De traditionele afsluiter van Klassiek in de 
Abdij is gereserveerd voor Viva! Opera. 
Dit jaar nemen de sopraan Emma Posman en 
de bariton Pierre Doyen de honneurs waar. 
Ze worden bijgestaan door Veronika Iltchenko, 
die voor de pianobegeleiding zorgt.
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GANSHOREN  
Rusatiralaan 6
02 426 23 94

wachtdienst GANSHOREN  0496 20 39 39 

Deze telefoonnummers worden ter beschikking gesteld, enkel voor 
dringende gevallen, nl voor ernstige technische problemen zoals 
liftpanne, verwarmingspanne, enz..., en dit buiten de kantooruren. 
Het regelen van privatieve problemen behoort niet tot de taken van 
de wachtdienst.

wachtdienst JETTE  0496 20 31 69JETTE  
Lahayestraat 282
02 478 38 35

OPENINGSUREN EN SPREEKUREN
AFDELING MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

ONTHAAL

Ganshoren - Rusatiralaan 6 9:00 - 12:30
13:30 - 16:00

9:00 - 12:30
13:00 - 16:00

9:00 - 12:30
13:30 - 16:00

9:00 - 12:30
13:30 - 16:00

-
-

Jette - Lahayestraat 282 8:30 - 11:45 13:30 - 16:00 13:30 - 16:00 8:30 - 10:00 -

KANDIDAAT HUURDERS  & HUURDERS

Ganshoren & Jette - Rusatiralaan 6 - 13:00 - 15:30 - 9:00 - 12:00 -

SOCIALE DIENST

Huurders Ganshoren
Rusatiralaan 6

- 13:00 - 15:30 - 9:00 - 12:00 -

Huurders Jette
Sint-Vincentius a Paulostraat 2a

- 13:00 - 15:30 - 9:00 - 12:00 -

DIENST GESCHILLEN

Huurders Ganshoren
Rusatiralaan 6

- 13:00 - 15:30 - 9:00 - 12:00 -

Huurders Jette
Lahayestraat 282

- 13:30 - 16:00 - - -

Huurders Jette
Rusatiralaan 6

- - - 9:00 - 12:00 -

BOEKHOUDING

Ganshoren & Jette - Rusatiralaan 6 - 13:00 - 15:30 - 9:00 - 12:00 -

Speciaal infonummer voor  werken
0491 86 60 95 

Florair 2
Florair 3

Esseghem


