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Op bezoek in residentie Palmyra
‘Thuis was het beter, maar hier ben ik ook gelukkig’

Rositta Van Herpe
‘Tomatensoep met brood doet me denken
aan ons moe en onze vau’
Op zoek naar opvangplaatsen
voor vluchtelingen
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KAASKRABBER

© Tine De Wilde

Residentie Palmyra

Een nieuwe thuis
Wie het thuis niet meer alleen redt, kan sinds kort terecht in residentie Palmyra in Drogenbos.
In dit zorgcomplex is alles tot in de kleinste details ingericht naar de noden en het comfort
van zijn 120 bewoners. De kaaskrabber trok naar het woonzorgcentrum en polste naar de
ervaringen van enkele Drogenbossenaren die er wonen.
De naam Palmyra
‘Palmyra’ was tot enkele maanden geleden een onbekende
plaats in Syrië, maar sinds IS begonnen is met de vernietiging van deze historische plaats is de stad bij velen gekend.
Op deze plek kwamen in de oudheid mensen uit alle streken
van de wereld bijeen op weg van en naar hun bestemming.
Je zag er een smeltkroes van culturen, van werelden die
elkaar daar ontmoetten. Midden in de woestijn, maar ook
midden in de wereld. Trek die lijn door naar het woonzorgcentrum (WZC) en lees tussen de regels dat Palmyra in
Drogenbos openstaat voor iedereen. Vanwaar je komt, maakt
niet uit. Hier is iedereen gelijk.
De locatie bestaat uit twee eenheden: de assistentiewoningen,
ook serviceflats genoemd, en het woonzorgcentrum. In de
flats kunnen mensen die het thuis niet meer alleen redden,
maar die toch nog zelfstandig willen leven, genieten van de
vrijheid van een appartement, met de voordelen van verzorging
binnen handbereik. In het zorgcentrum wonen mensen die
hulpbehoevend zijn. Omringd door verzorgenden, verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesisten en animatoren
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Maison de repos Palmyra:
un nouveau domicile pour les habitants
Ceux qui ne peuvent plus vivre seuls chez eux peuvent
depuis peu aller dans la résidence Palmyra à Drogenbos. Le
‘Kaaskrabber’ a demandé à quelques résidents de parler de
leur expérience. Tout le monde s’accorde pour dire qu’on y
est bien soigné, que les repas sont variés et que partager les
repas dans la salle à manger constitue un élément positif
pour entretenir les contacts. Mais, l’espace réservé aux repas
est parfois très animé et bruyant. Il n’y a pas beaucoup de
plaintes non plus à propos du personnel. Mais les résidents
n’apprécient pas toujours de devoir parfois attendre longtemps que l’on réagisse à un appel. Ils partagent tous le
même sentiment: il y a parfois un manque de personnel.
Tout le monde se dit enthousiaste sur les activités. Il leur
manque encore un bar. Il n’est pas encore opérationnel, mais
les choses vont bientôt changer.

Hoe ervaar je je verblijf in residentie Palmyra? ? De kaaskrabber vroeg het aan deze zes bewoners.

André

Denise

Georgette

Henri

Robert

Cecile

worden ze geholpen waar dat nodig is,
met maar één doel voor ogen: de
bewoners een mooie oude dag
bezorgen.

ontlopen, iets dat vroeger niet mogelijk
was. Maar de rust, die waarderen ze
hier enorm. In het oude rusthuis
konden ze immers alle geluiden horen.

In Palmyra is alles voorzien op comfort
en het vermijden van gevaarlijke
situaties. Alles is er luchtig en kleurrijk,
weldoordacht. Met grote ramen en
ruimten waarin je samen kan zitten of
eten, zodat de kans om geïsoleerd te
raken minder groot is. Buiten is er een
speeltuintje voor de kinderen die op
bezoek komen en heb je enkele dieren
in een park. Kortom, het huis leeft.
Iedereen heeft zijn eigen kamer; grote
kamers met open of gesloten deuren,
zodat de nodige privacy kan worden
verleend.

Iedereen is het erover eens dat zij hier
goed worden verzorgd, dat het eten
gevarieerd en lekker is en dat het
samen eten in de eetzaal een pluspunt
is voor het onderlinge contact. Langs
de andere kant kan het in de eetruimte
soms zeer druk en luidruchtig zijn.
Ook over het personeel zijn er geen
klachten, op enkele kleine puntjes na.
Dat ze soms eens lang moeten wachten
na een oproep vinden de bewoners niet
altijd even fijn. Allemaal hebben ze dan
ook hetzelfde gevoel: er is soms een
tekort aan personeel. Over de activiteiten
is iedereen enthousiast: van het
gezamenlijk turnen over de verjaardagsfeesten tot andere gemeenschappelijke
activiteiten. Alleen een bar missen ze.
Die is nog niet in gebruik, maar daar
komt binnenkort waarschijnlijk
verandering in.

> ‘Ik ben hier goed en mijn kleinkinderen zorgen ook goed voor mij. Ik
verveel mij niet. Ik kan nog lezen,
praten en genieten.’
> ‘Soms is het storend dat sommige
mensen plots gaan roepen, maar ook
die mensen moeten verzorgd
worden.’
> ‘Thuis was het beter, maar ik ben
hier ook graag en ben gelukkig.
Bedankt aan het personeel voor de
goede zorgen.’

Reacties van Drogenbossenaren
De kaaskrabber sprak zes bewoners uit
Drogenbos aan (zie foto’s) en bundelde
hun reacties. Uitgezonderd enkele
nuances, liepen de hoofdlijnen gelijk.
Wie vroeger in het oude rusthuis
verbleef, is het duidelijk: in Palmyra is
het enerzijds ruimer, mooier en is er
meer comfort, maar anderzijds wordt
de knusse gezelligheid van het kleine
huis gemist. Doordat het complex zo
groot is, kan je elkaar makkelijker

Tot slot nog enkele uitspraken die we
graag delen:
> ‘Ik ben hier beter dan thuis, want ik
kan hier nog heel wat dingen doen
die ik graag doe.’

En het laatste woord is voor de eerste
dame die een assistentiewoning introk.
‘Het is hier beter dan thuis. Ik voel me
veilig, ik heb een mooi appartement,
het eten is goed en gevarieerd en ik
heb een mooi uitzicht op de weide met
geitjes en de speeltuin. Ik ben hier
gelukkig.’
André en Niko
Wil je als vrijwilliger de handen uit
de mouwen steken in residentie
Palmyra? Contacteer ons via
02 378 25 41 of
Mehdi.VanNuijs@palmyravzw.be.
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UIT DE GEMEENTE

Het Meskiniprobleem
Uit de gemeenteraad van 10 september
> De nieuwe schepen van Financiën
Nahyd Meskini (UF) loopt een
brokkenparcours. Ze lag al dwars bij de
aankoop van een nieuwe server voor
de gemeente en het OCMW, maakte
brandhout van het beleid inzake
veiligheid en smeerde dit breed uit in
de (Franstalige) pers – zodanig dat de
korpsoverste van de politiezone eraan
hield een en ander recht te zetten – en
eist nu met een aangetekende brief naar
de voorzitter van de gemeenteraad om
twee punten van de dagorde van de
gemeenteraad van 10 september uit te
stellen.
> Het meest in het oog springt de
goedkeuring van de Private Publieke
Samenwerking (PPS) over Drogenbos
Centrum, meer bepaald het masterplan
om Drogenbos een nieuw centrum te
bezorgen. Schepen Meskini vindt dat
er meer tijd nodig is om dit belangrijke
dossier te bestuderen. Zij heeft heel
wat vragen en bedenkingen en vraagt
het punt af te voeren. De voorzitter

van de gemeenteraad, Baudouin
Dewulf (Drogenbos Plus-LB) – die
voor het eerst een aangetekende brief
van een schepen ontving – en burgemeester Alexis Calmeyn (Drogenbos
Plus-LB) stellen dat het hier enkel om
een principebeslissing gaat. Dat kan de
schepen niet overtuigen. Het punt
wordt uiteindelijk goedgekeurd. UF
stemt tegen.
> De schepen van Financiën is ook
tegen besparingen in de gemeentelijke
basisscholen. Nochtans gaan beide
gemeentescholen hiermee akkoord.
Om de gemeentebelastingen niet te
moeten verhogen, gaat Drogenbos op
zoek naar besparingen op elk domein,
ook in het gemeentelijk onderwijs. Na
veel overleg werd hierover een compromis bereikt zonder dat er getornd
wordt aan het investerings- en exploitatiebudget. Burgemeester Alexis
Calmeyn (Drogenbos Plus-LB), ook
schepen van Onderwijs, legt een en
ander uit. Hij beklemtoont dat hij carte

blanche kreeg van schepen van
Financiën Meskini (UF) om alles ook
financieel tot een goed einde te
brengen. Het compromis: Drogenbos
bespaart 100.000 euro op de bijzondere
prestaties buiten de schooltijd. Beide
scholen kunnen zich hier in vinden,
maar schepen Meskini niet. Burgemeester Calmeyn vraagt zich af of de
gemeente nog bestuurbaar blijft met
zo’n handelwijze. ‘In het verleden
betaalde Drogenbos veel te veel voor
de scholen en nu dit vermindert, gaat
de schepen van Financiën niet akkoord.’ UF stemt tegen.
> De raad keurt de prijslijst voor de
dierenwedstrijden tijdens de jaarmarkt
2015 goed. Net als vorig jaar is er een
prijzenpot van 5.000 euro. Raadslid
Jean-Paul Grenier (UF) vraagt of er
ook prijzen naar niet-Drogenbossenaren
kunnen gaan.

Rustig kan ook

Uit de gemeenteraad van 15 oktober
> Een rustige gemeenteraad in
Drogenbos kan ook, zo bewijst de
zitting van 15 oktober.
> De goedkeuring van een huurovereenkomst van een perceel grond voor
de nieuwe gemeenteloods wordt
verdaagd. Een en ander wordt juridisch
verder onderzocht omdat de familie
Calmeyn eigenaar is van dit perceel.
> Bij de stemming over de PPS project
Drogenbos Centrum onthoudt UF
zich. Deze fractie vreest dat Drogenbos
hiermee het slachtoffer kan worden van
zijn engagement. 38 belangstellende
bedrijven hebben zich kandidaat
gesteld om het centrum herin te
richten.
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> Het punt over de aanpassingen van
het arbeidsreglement van het gewone
basisonderwijs in de Nederlandstalige
en Franstalige basisschool wordt
unaniem goedgekeurd.
> Het laatste punt over het mede
handtekenen van officiële mededelingen en brieven aan de bevolking door
schepenen wordt in openbare zitting
behandeld, maar wordt beslist met een
geheime stemming. Uiteindelijk stemt
de meerderheid negatief: officiële
brieven van het gemeentebestuur
zullen in de toekomst, net zoals
vroeger, ondertekend worden door de
burgemeester en de gemeentesecretaris
en niet door de bevoegde schepen zoals
de UF vroeg.

> Volgens raadslid José Lefever
(Drogenbos Plus-LB) is het bedrag dat
in de begroting voor de vzw Sporthall
staat ingeschreven te laag. Schepen van
Financiën Nahyd Meskini (UF)
antwoordt dat er in het verleden niets
op papier stond over een financiële
regeling voor de vzw Sporthall.
Daardoor beschikte ze niet over
voldoende gegevens voor de opmaak
van de begroting. Zij is er zich van
bewust dat er een begrotingswijziging
moet komen.

De kritikaster

Kerstmarkt
Basisschool De Wonderwijzer
vrijdag 11 december
16 uur – De Wonderwijzer
Ook dit jaar nodigen de leerlingen, leerkrachten en de
ouderraad van De Wonderwijzer iedereen uit op hun
traditionele kerstmarkt. Die vindt plaats in de school op
vrijdag 11 december vanaf 16 uur. Je kan er terecht voor het
aankopen van kerstrozen en originele kerst- en eindejaarsgeschenken. Het koude decemberweer verjagen we met een
heet drankje met bijpassende hapjes. Niet te versmaden dus!

Voetganger, fietser en/of tram. Als je voorrang hebt,
moet je hem nemen! Want …
> Zebrapaden zijn toch oversteekplaatsen voor voetgangers?
‘Oversteken’ is hier de boodschap. Vooral zonder eerst te
kijken. Je bent nooit in fout. Als een bestuurder je niet
ziet, is dat zijn probleem. De gevolgen niet indachtig:
je hebt voorrang!
> Als fietser mag je toch bepaalde eenrichtingsstraten
inrijden tegen het gemotoriseerde verkeer in? Waarom
zou je dan ook mooi aan de kant rijden? Rijd toch in het
midden of zwalp van links naar rechts. Je bent een zwakke
weggebruiker en ‘onkwetsbaar’ voor de arm der wet. Dat
je lichaam dat niet is, is toch bijzaak?
> Een tram heeft toch altijd voorrang? Waarom zou je als
trambestuurder dan stoppen of een belletje geven als je
een foutje ziet van een ander? En ja, eventjes links of
rechts kijken kan ook zo pijnlijk zijn voor de nek en de
ogen. Daarbij, er is toch nog nooit een tram gestorven
door een botsing met een voetganger? Blijven rijden dus.
Vergeet ook niet:
> Stop nooit om iemand een garage of een oprit te laten
in- of uitrijden. Ga liever woest knipperen met de lichten
en druk eens lekker op je toeter. Dat kan zo’n deugd
doen. Toon je de baas in het verkeer. Waarom zou je ook
wachten? Hier moet je toch geen voorrang verlenen?
En o ja:
> Voel je zeker ook niet schuldig als je fietst op een voetpad
of als je je auto parkeert op de stoep. Een voetganger en
een mama met een kinderwagen kunnen toch gerust even
de straat op lopen? De afstand is voor hen maar enkele
meters verder. Dat maakt het verschil toch niet? Jij bent
immers een volledige dag ‘gerust’. Die bloemenkrans om
de verlichtingspaal ietwat verderop neem je er toch
gewoon bij?

VERENIGINGSNIEUWS
Weetjes van Sicca Silva
De Mastellebrug

De Mastellebrug lag op de oeroude verkeersbaan (heerweg)
van Brussel naar Halle en overbrugde in Drogenbos de
Zenne, ongeveer ter hoogte van het gehucht de Lamp
(Ruisbroeksesteenweg).
Voor 1640 zou ter hoogte van de Mastellebrug een
watermolen gestaan hebben, die als korenmolen werd
gebruikt. De molen verdween al in 1647.
De Mastellebrug werd afgebroken rond 1970, met de
werken voor de aanleg van de zuidelijke ring rond Brussel
en de autosnelweg Parijs-Brussel.

Een heer in het verkeer, het is ergens evident, maar het lijkt
niets voor een echte vent.
Wat zou het leven eenvoudig zijn als het enkel zou bestaan
uit perfecte mensen, maar dan was het gedaan met mijn …
Kritik Aster
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De herinnering van Rositta Van Herpe

Tomatensoep met brood
van ons moe en onze vau
Ken je het gevoel? Je maakt een gerecht en moet daarbij aan een leuke anekdote denken.
De herinnering alleen al doet het water in je mond komen. Rositta Van Herpe kent dit
fenomeen. Zij vertelt graag waarom tomatensoep met een grote snee boerenbrood haar
zo veel plezier doet, en vooral: hoe het herinneringen aan vroeger met zich mee brengt.
Dezelfde generatie
Rositta Van Herpe (51) werd geboren
in Zottegem, maar haar ouders
verhuisden naar Vorst toen ze twee
jaar oud was. Ze ging tijdens de
schoolvakanties regelmatig enkele
weken logeren bij haar grootouders in
Munkzwalm. ‘Het landelijke karakter
alleen al was een groot verschil met
Vorst. Wij woonden in een appartement zonder tuin, terwijl mijn grootouders een huis met een grote tuin
hadden. Omdat mijn mama de oudste
van twaalf kinderen was, woonden
enkele broers en zussen nog thuis. Er
was trouwens maar zes weken leeftijdsverschil tussen mama’s jongste zus en
mij. Waar ik thuis altijd alleen was
omdat ik enig kind ben, kwam ik
tijdens de vakanties steeds in een groot
gezin terecht. Het was geweldig om
naar ons moe en onze vau te gaan. Het
voelde alsof ik zussen en broers had
tijdens die vakanties.’
Of je nu kind of kleinkind was,
iedereen zei ons moe en onze vau. ‘Het
was er altijd een gezellige drukte’, gaat
Rositta verder. Er stonden drie grote
bedden in de slaapkamer, zodat de
kinderen met twee in één bed konden
slapen. ‘We hebben ons rot geamu-

seerd! Er werd uiteraard veel gebabbeld
vooraleer we in slaap geraakten. En al
waren we allemaal van dezelfde
generatie, ik mocht altijd meer van ons
moe en onze vau. Als we bijvoorbeeld
op zondag naar de mis gingen, haalden
we wel eens kattenkwaad uit. Iedereen
werd berispt, maar ik kwam er altijd
goed van af ’, lacht ze.
Uit den hof
‘Elke zondag maakten we samen
tomatensoep. Met onze vau gingen we
groenten oogsten in de grote tuin.
Daarna waste en sneed iedereen mee,
en we gooiden alles in de casserole. De
soep was overheerlijk, maar wat me het
meest zal bijblijven is de grote boerenboterham die over de soep gelegd
werd. De sneden waren zo groot dat ze
zelfs niet in het bord pasten. De bakker
bracht het brood twee keer per week
aan huis, en we kochten al gauw zeven
broden. In het begin sneed ons moe het
brood trouwens zelf.’
Naargelang van het seizoen was de
soep eerder een tomaten- of groentesoep. ‘Omdat onze vau zijn groenten
zelf kweekte, hing de samenstelling
van de soep af van de tijd van het jaar.
Toen ik er was, tijdens de zomer,

KOKEN MET ROSITTA
Tomatensoep met brood
Benodigdheden:
> groenten uit de tuin
• tomaat
• prei
• wortel
• aardappelen
De hoeveelheden kan je zelf kiezen.
Hoe meer tomaat, hoe meer het een
tomatensoep wordt. Als je minder
tomaat gebruikt, wordt het een
groentesoep.
> blokjes kippenbouillon (Knorr)
> water
> grote sneden boerenbrood, liefst zelf
gesneden én te groot voor het bord
Bereiding:
1. Was en snijd de groenten.
2. Stoof de groenten in een casserole.
3. Voeg een blokje bouillon toe.
4. Voeg water toe, tot de groenten net
onder water staan.
5. Kruid naar eigen smaak met peper en
zout.
6. Laat sudderen tot de groenten gaar zijn.
7. Mix het geheel.
8. Leg een snee boerenbrood over het bord.

EN
Culinary time travel
I suppose many of us sometimes experience a surge of
memory when eating certain foods. In the case of Rositta
Van Herpe, tomato soup with a slice of farmhouse bread
always brings back memories of staying at her grandparents
in Munkzwalm. ‘We used to make tomato soup together
every Sunday. We would go and pick some vegetables in
the huge garden and then everyone would pitch in cleaning
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and cutting, after which everything was thrown in the pot. The
soup was delicious but what I remember the most is the huge
piece of bread laid over the soup. The slices were too big to fit in
the plate. ’In Culinaire tijdreis (Culinary time travel) we offer you
stories behind the recipes. If you have a delicious, memoryevoking recipe you would like to share with us, tell us about it by
sending an e-mail to info@demuse.be. You never know, your
story may soon be appearing in the newsletter.

VERENIGINGSNIEUWS
Café Combinne - kerstspecial
donderdag 17 december
13.30 tot 15.30 uur
Op donderdag 17 december vieren we
Kerstmis in Café Combinne. We maken
samen enkele hapjes. Als er tijd en
interesse is, spelen we een spel. Samen
toosten we om het jaar af te sluiten. Ben je
er nog nooit geweest? Dan is de kerstspecial
de ideale gelegenheid.
Café Combinne is een ontmoetingsplaats
voor iedereen. Met een kopje koffie of
thee erbij praat je over dagelijkse dingen:
hobby’s, vakantie, het nieuws van de dag
… Je komt en gaat wanneer je wil. Patricia
Motten is er altijd. Ze verwelkomt de
deelnemers, zorgt voor een drankje en
brengt soms een spel mee.

© Tine De Wilde

In Café Combinne komen Nederlandstaligen
en anderstaligen samen, dat maakt het
uniek. Het is de perfecte plaats om de taal
te oefenen voor wie Nederlands leert.
Nederlandstaligen zijn hiervoor nodig, zij
helpen anderstaligen met hun oefenkans.
Deelnemen, koffie, thee en water zijn
gratis.

Rositta: ‘Ik eet nog altijd graag tomatensoep, maar vervang het brood nu wel door een beschuit.’

waren er steeds tomaten in overvloed.
Daarom werden er toen veel tomaten in
de soep gedaan.’
Als Rositta vandaag soep eet met brood,
denkt ze terug aan haar grootouders en
aan de fantastische tijd die ze daar had.
‘Ik eet trouwens nog altijd graag
tomatensoep. Al vervang ik het brood
nu wel door een beschuit.’

dicht bij Brussel. Het contact met de
buren verloopt vlotjes en iedereen kent
iedereen. Het doet me hier eigenlijk een
beetje denken aan de vakanties bij mijn
grootouders.’ Teruggaan naar haar roots
in de Vlaanders zou ze niet doen. ‘Als
we op bezoek gaan, voelt het fantastisch
om terug te zijn. Maar mijn hart ligt
hier, in Drogenbos.’
Marijke Pots

Waar het hart ligt
Rositta verhuisde 26 jaar geleden van
Vorst naar Drogenbos. ‘Ik leerde mijn
man kennen tijdens mijn tramritten van
Drogenbos naar school in Brussel. Hij
was van Drogenbos, en daarom verhuisden we naar hier.’ Ze zou nooit weg
willen uit de gemeente. ‘Er heerst een
landelijk gevoel, en toch wonen we

In deze nieuwe reeks Culinaire tijdreis
brengen we verhalen achter recepten.
Ken je een lekker recept dat bij jou een
herinnering oproept die je graag wil
delen? Laat het weten via info@demuse.be.
Wie weet staat jouw verhaal binnenkort
in de kaaskrabber.

Meer info: 02 333 05 70, info@demuse.be
Behalve op 17 december kan je ook elke
donderdag tussen 13.30 en 15.30 uur naar
ons gemeenschapscentrum komen en
deelnemen aan Café Combinne. Kan je
niet op donderdagnamiddag? Café
Combinne wordt nog op andere locaties
georganiseerd.
Website: www.cafecombinne.be

Nieuws van de cultuurraad
Op vrijdag 4 december worden alle leden
van de verenigingen die aangesloten zijn
bij de cultuurraad van Drogenbos uitgenodigd op de jaarlijkse eindejaarsreceptie in
het FeliXart Museum. Een uitnodiging
valt binnenkort in de bus! Inschrijven kan
tot 30 november bij Patricia in GC de
Muse via 02 333 05 70 of patricia.motten@derand.be. Die avond worden er ook
twee verdienstelijke Drogenbossenaren in
de bloemen gezet.
Op zondag 28 februari vindt in het
FeliXart Museum ons jaarlijkse ontbijtgesprek plaats. Wij zullen er behalve van
een goed ontbijt ook kunnen genieten van
een filmvertoning van Drogenbossenaar
Geert Van den Driessche. Hou de datum vrij.
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VERENIGINGSNIEUWS
Nieuws van Davidsfonds Drogenbos
Op 9 januari vindt in de Meent in Beersel het nieuwjaarsconcert plaats. We gaan er opnieuw in groep naartoe. Hou
de datum vrij en laat voorzitter Myriam iets weten als je er
bij wil zijn.
Meer info: myriam.govers@gmail.be of 02 378 36 46.

Op zondag 24 januari viert het Davidsfonds zijn jaarlijkse
familiefeest in Hof ter Nering in Beersel. Alle leden zijn
welkom om te toosten op het nieuwe jaar, een hapje te
eten, maar vooral om gezellig samen te zijn.

ACTIVITEITENKALENDER
WANNEER

WAT / WIE

WAAR

NOVEMBER
zo

15

14.30

Gemeentelijk concert / Fanfare en Serenata

Gemeentelijke feestzaal

vr

20

19.00

Bloemschikken / Femma Drogenbos

Gemeentelijke feestzaal

zo

22

11.00

Familiefeest / 75 jaar Femma

Feestzaal en Paviljoen

DECEMBER
vr

4

19.30

Eindejaarsreceptie voor verenigingen / Cultuurraad

FeliXart Museum

vr

18

19.00

Kerstdrink / Speelplein De Krabbers

Regenboog

zo

20

15.00

Kerstconcert / Zangkoor Serenata

Gemeentelijke feestzaal

ma

21

14.30

Kerststallentocht / Ziekenzorg Drogenbos

Itegem

JANUARI
zo

24

14.00

Familiefeest / Davidsfonds

Hof ter Nering

za

30

14.00

Lichtmisviering / Ziekenzorg Drogenbos

Gemeentelijke feestzaal

Ontbijtgesprek / Cultuurraad

Lounge FeliXart

FEBRUARI
zo

22

9.00

WEKELIJKSE ACTIVITEITENKALENDER
DANSGROEP DOSIDO
De Pattotterkes dansen wekelijks op
zaterdag in de Regenboog van 10 tot
10.45 uur o.l.v. Lieze en Oceana.
De Giechels dansen op zaterdag van
9.45 tot 10.45 uur in het Paviljoen
o.l.v. Ines.
De Shakers dansen op zaterdag van
11 tot 12 uur in het Paviljoen o.l.v. Ines.
Jazzdansen op zaterdag van 11 tot
12 uur in de Regenboog o.l.v. Lieze.
De hiphop A dansen op vrijdag van
18.20 tot 19.20 uur in de Regenboog
o.l.v. Elke.
De hiphop B dansen op vrijdag van
19.30 tot 20.30 uur in de Regenboog
o.l.v. Lieze.
De Jemenieters dansen op maandag van
20 tot 21.30 uur in de gemeentelijke
feestzaal o.l.v. Nouche en Elke.
De hiphop volwassenen (vanaf 25 jaar)
dansen op dinsdag van 20 tot 21 uur in
de gemeentelijke feestzaal o.l.v. Tina.
Meer info: Nouche Sents, 02 377 12 31,
www.dosido.be
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DJEMBÉGROEP DOSIDO
Djembé spelen op woensdag van
18.30 tot 19.30 uur in het Paviljoen
o.l.v. Mozes.
Meer info: Nouche Sents, 02 377 12 31,
www.dosido.be

BIBLIOBUS
Op donderdag en vrijdag achteraan op
de parking aan het Paviljoen van 14
tot 15.30 uur.
Meer info: GC de Muse, 02 377 05 70
(9-12 uur)

DANSGROEP DE ZANDLOPER
Elke vrijdag van 14 tot 17 uur dansen de
leden van dansgroep De Zandloper in de
gemeentelijke feestzaal onder leiding
van Jean-Pierre Bulté.
Meer info: Gust Guillaume, 02 377 05 96
of Jean-Pierre Bulté, 02 377 05 97

ZANGKOOR SERENATA
Zangkoor Serenata komt wekelijks
samen om te zingen, van 19.30 tot
21.30 uur in de gemeentelijke feestzaal.
Meer info: Myriam Claessens,
0475 36 97 08 of info@koorserenata.be

ONTMOETING TUSSEN SENIOREN
De senioren zijn elke maandag en
woensdag van 13 tot 17 uur van harte
welkom in het Paviljoen om er een
kaartje te leggen, een koffie of een
pintje te drinken en samen een babbeltje
te doen.
Meer info: Chantal Troch in het
Paviljoen, 02 377 63 19
SINT-SEBASTIAANSGILDE
De schutters van deze gilde komen
samen op de eerste zondag van de
maand, om 10 uur aan het Moeras. Bij
regenweer wordt de schieting afgelast.
Meer info: Bob Vander Oost,
02 377 02 55

KONINKLIJKE FANFARE SINT-NIKLAAS
DROGENBOS (KOFASIND)
KoFaSiND heeft wekelijks repetities:
op zaterdag om 10 uur in de Franstalige
basisschool: jeugdorkest van de
muziekschool
op woensdag om 20 uur in de
Regenboog: KoFaSiND
CAFÉ COMBINNE
Oefen (gratis) je Nederlands en ontmoet
mensen uit je buurt. Café Combinne
vindt elke donderdag plaats tussen
13.30 en 15.30 uur in GC de Muse,
o.l.v. Patricia.
Meer info: www.cafecombinne.be.

Fameuze start voor Femma Drogenbos
Vrijdagavond 11 september nodigden we onze leden uit in
onze cocktailbar om ons 75e werkjaar feestelijk in te luiden.
De aanwezigen konden proeven van twee alcoholische
cocktails en één niet-alcoholische en mochten zelf een
fruitbrochette maken. Een schot in de roos, en voor herhaling vatbaar!
Ook de handwerksters onder onze leden werden niet
vergeten. Op vrijdag 18 september hielden we ons eerste
haakcafé. De basistechnieken van het haken werden deskundig uitgelegd door Chris Migerode, zodat zowel beginnelingen als gevorderden aan de slag konden gaan.
Het Femmateam lanceerde daarnaast ook een ‘challenge’:
maak 75 meter vlagjes om onze feestzaal te versieren op zondag 22 november. Dat is de dag waarop we 75 jaar Femma
vieren. Onze leden vinden weldra een uitnodiging in de bus.

Eerste buurtfeest Zennebeemd
Op zondag 21 september vond het eerste buurtfeest in de
Zennebeemd in Drogenbos plaats. Iets voor 16 uur werden
enkele tafels en stoelen klaargezet in het midden van de
woonwijk. Spontaan kwam er iemand met ballonnen, met
Femma placemats … om de boel te versieren. Daarna
kwamen de inwoners van de buurt mondjesmaat naar
buiten. Iedereen had iets meegebracht. Resultaat: een buffet
met zoete en zoute hapjes, wijn, frisdrank, taart, snoep …
Het buurtfeest was een ideale kennismaking voor de buren
van de residentiële huizen en de appartementsblokken. Ook
het woonzorgcentrum Palmyra en de assistentiewoningen
hielden opendeur. De burgemeester en zijn college kwamen
klinken op het succes van de sociale mix van de wijk.
Wat opviel, waren de vele Franstalige gezinnen met jonge
kinderen die schoollopen in De Wonderwijzer en er Nederlands leren. Ook verschillende nationaliteiten en culturen
namen deel. Ze kozen voor Drogenbos omdat het een
kleine, groene randgemeente is. Ook het uitgebreide aanbod
aan openbaar vervoer en winkels in de nabijheid is een
pluspunt.
Bedankt aan de initiatiefnemers. Volgend jaar doen we dit
zeker opnieuw.

Stockageruimte gezocht
Dansgroep DoSiDo
Sinds half september zijn de wekelijkse danslessen hervat.
We mochten maar liefst 30 Pattotterkes (kleuters) verwelkomen, en ook bij de andere groepen startten nieuwe
leden. Zo kon de nieuwe hiphopgroep voor volwassenen
vanaf 25 jaar rekenen op 6 nieuwe dansers.
Een heel erg fijne evolutie, maar door de groei van onze
vereniging de afgelopen jaren zijn we dringend op zoek
naar een loods, garage of een grote opbergruimte om onze
kostuums en attributen in op te bergen. De afgelopen jaren
kochten en knutselden we immers heel wat zaken voor
onze dansfeesten.
Kan je ons helpen door een ruimte ter beschikking te
stellen tegen een redelijke prijs of zie je in onze buurgemeenten een garagebox of opslagruimte te huur?
Laat het ons weten.
Tot slot danken we ook iedereen die wafeltjes kocht tijdens
onze wafelverkoop. We gingen van deur tot deur een
verkochten een honderdtal dozen. Heel fijn!
Nouche Sents: 02 37 12 31 of nouchesents@live.be

Veronique De Pauw
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Iedereen wil naar
de Nederlandstalige
school

© Filip Claessens

Ook het aandeel anderstalige leerlingen
stijgt. Uit de cijfers van het documentatiecentrum Vlaamse Rand blijkt dat in
Drogenbos 64,2 % van de leerlingen in
het Nederlandstalige onderwijs het
Nederlands niet als thuistaal heeft. In
Kraainem is dat 61,5 %, in Linkebeek
68,4 %, in Sint-Genesius-Rode 54,8 %,
in Wemmel 45,2 % en in WezembeekOppem 61,1 %.

De druk op de Nederlandstalige basisscholen neemt toe.
Klassen zitten vol en de scholen werken met wachtlijsten.
Omdat Franstalige scholen alleen leerlingen uit faciliteitengemeenten mogen inschrijven, stelt zich dat probleem bij
hen niet. De Vlaamse overheid onderkent het probleem
en brengt de capaciteitsnoden van de scholen in de Rand
in kaart.
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Wachtlijst
De Nederlandstalige gemeentelijke
basisschool van Kraainem zag haar
leerlingenaantal stijgen van 209 in
1995 naar 273 in 2005 en 350 in 2015.
‘Onze kleuterklassen hebben hun
maximumcapaciteit van 44 kleutertjes
per leeftijdsjaar bereikt’, vertelt
directrice Annick Tordeur. ‘Er is een
wachtlijst. Broers en zussen en kinderen
van personeel krijgen voorrang.
Tijdens het inschrijvingsmoment staan
de ouders aan de deur te wachten.’
Veel Frans- en anderstalige ouders zijn
daarbij, veel meer dan Nederlandstalige
ouders. Op basis van de taal en het
opleidingsniveau van de moeder krijgt
de school extra lesuren toebedeeld. Die
vult ze onder meer in met een taaljuf
in de kleuterschool en zorguren in de
lagere school. Het stijgende aantal
leerlingen heeft gevolgen voor de
infrastructuur: er zijn gewoon te
weinig klassen. ‘Acht klassen moeten
het met klascontainers stellen en er zijn
ook drie sanitaire containers. Die
gebouwen vreten energie. Vooruitzicht
op beter? Niet meteen. De gemeente
zou een aanvraag hebben ingediend bij
de Vlaamse overheid, maar dan nog is
het acht tot tien jaar wachten voor er
iets beweegt’, aldus Tordeur.
‘Nog plaats genoeg’
In de Franstalige vrije basisschool Notre
Dame in Sint-Genesius-Rode klinkt er

VERENIGINGSNIEUWS
Kom je ons steunen?
Speelplein De Krabbers

een heel ander verhaal. ‘Onze school telt
300 kinderen en we hebben nog plaats
genoeg’, vertelt directrice Bernadette
Zarzecki. ‘Dat aantal is zelfs gedaald de
jongste jaren. Een vreemde situatie,
want hier vlak bij in Brussel zijn er
honderden plaatsen te kort in de
scholen. Maar omdat we een Franstalige
school in een faciliteitengemeente zijn,
mogen wij alleen leerlingen uit faciliteitengemeenten inschrijven. En ouders
kiezen liever voor een Nederlandstalige
school voor hun kind.’
De directrice vindt de situatie jammer,
maar ziet ook voordelen. ‘Al onze
leerlingen komen uit hetzelfde dorp of
uit Linkebeek of Drogenbos. Ze
kennen elkaar en het is nooit te druk
op de speelplaats. Een aangename
schoolsfeer.’
De Vlaamse overheid volgt de evolutie
op. ‘De demografische trends wijzen uit
dat er zich in de brede Rand een
toename en een vergroening van de
bevolking voordoet’, zegt Wouter
Janssens, adjunct van de directeur van
het departement Onderwijs & Vorming.
Bovendien is er een instroom van
leerlingen uit Brussel. ‘Het Franstalige
basisonderwijs in de faciliteitengemeenten heeft niet met die instroom te
maken, omdat de taalwet stelt dat je in
de faciliteitengemeenten moet wonen
om er school te kunnen lopen. De
faciliteitenscholen trekken al jarenlang
een stabiel aandeel van de schoolbevolking aan, 40 à 45 %. In de Nederlandstalige scholen in de Vlaamse Rand
merken we inderdaad een toename van
het aandeel leerlingen van wie de
thuistaal niet het Nederlands is. Vooral
in Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en
Wezembeek-Oppem is dat het geval.’
Bart Claes

Na een plezante zomer sloot speelplein
De Krabbers eind augustus zijn deuren.
Dat betekent echter niet dat wij het
werk voor tien maanden neerleggen.
Integendeel! Het hele jaar door doen
wij mee aan verschillende evenementen
om centjes te sparen voor onze
werking. Wil je ons een beetje steunen
zodat wij volgend jaar opnieuw voor
een knalzomer kunnen zorgen? Zoek
ons dan op tijdens één van de onderstaande activiteiten.
> Op 15 november verkopen we
drankjes en chips tijdens de pauze
van het gemeentelijke concert in de
gemeentelijke feestzaal.
> Op 18 december is iedereen welkom
op onze kerstdrink, die plaatsvindt in
zaal Regenboog. Wij verkopen
drankjes en zorgen voor een goede
sfeer, zodat je een fijne avond zal
beleven.
> Op 16 april vindt ons spaghettifestijn
plaats in zaal Regenboog. Schrijf
deze datum al in je agenda en kom
genieten van een lekkere spaghetti
of croque-monsieur.
Daarnaast kan je ons zoals elk jaar
vinden op de avondjaarmarkt met onze
volksspelen- en cavastand en je vindt
ons tijdens de dag van de jeugd aan de
bar in het gemeentehuis. Hopelijk zijn
jullie talrijk aanwezig. Ons team zal je
dankbaar zijn.

Terugblik
Kermiszondag in Drogenbos
Zoals molentjes voor kinderen
synoniem staan voor kermis in
Drogenbos, zo is een aangename
namiddag in het museum de kermis
voor de volwassenen. Als Davidsfonds,
Femma, Gezinsbond en Okra de
handen in elkaar slaan, wordt deze dag
een feest. Met taart en koffie en een
breughelmaaltijd met pensen, balletjes
met kriekjes en kramiek werden de buiken verwend. Dankzij de projectie van de
dvd Van Droogenbosch naar Drogenbos kon iedereen 135 jaar Drogenbos nog eens
herbeleven. Dank aan alle mensen die zorgden voor de maaltijden: de koks, de
bedieners, de afwassers en iedereen die heeft meegeholpen.
Tot volgend jaar, maar eerst en vooral tot vrijdag 4 december, voor onze jaarlijkse
eindejaarsreceptie. André
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SFEERBEELDEN JAARMARKT DROGENBOS

Foto’s Paul Smets en Patricia Motten.
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NIEUWS UIT DE MUSE
Ik en den Theo
White Stripes for kids
woensdag 18 november
familie

Absoluut niet braaf, maar zeker ook
niet stout. Het muzikale duo Ik en den
Theo bekijkt de wereld door kinderogen. Ze doen hun ding op accordeon
en drum ... samen met het publiek.
Zowel kinderen als ouders worden
voortdurend uitgedaagd om mee te
zingen, dansen, springen en fantaseren.
Pas als alle kelen schor zijn, de ledematen lam en als de concertpolitie
overtuigd is van de uitbundigheid van
het feestgedruis … dan pas gaat het
licht weer aan.
Voor iedereen van 3 tot 12 jaar.

NIEUWS UIT DE MOELIE
De Proefkonijnen
De kleermaker van de Sint
zondag 6 december
familie

De kleermaker van de Sint zoekt
helpende handen om voor de verjaardag van de Sint een nieuw pak te
ontwerpen. De kleermaker is ook de
enige die weet wat er bij Sinterklaas
achter de schermen gebeurt en dat
deelt hij nu voor het eerst met het
publiek tijdens deze familievoorstelling.
Voor kinderen van 4 tot 9 jaar.
15 uur (13.30 uur – sinterklaasworkshop) - GC de Moelie
Tickets: 7 euro (basis),
6 euro (leden Gezinsbond)

Info en tickets: 02 380 77 51,
info@demoelie.be, www.demoelie.be

Riguelle en concert
On n’oublie rien
les chansons de Jacques Brel
donderdag 14 januari
muziek

Patrick Riguelle plaatst opnieuw zijn
tanden in het tijdloze oeuvre van
Jacques Brel. Alle personages die Brel
was tijdens zijn turbulente bestaan
komen tot leven in deze show.
Klassiekers en obscure parels van le
Grand Jacques worden gespeeld door de
meest ervaren band van ons land.
On n’oublie rien de rien, on s’habitue, c’est
tout!
20 uur - GC de Moelie
Tickets: 16 euro (basis)

14 uur
Op locatie - gemeentelijke feestzaal
(Grote Baan 222, Drogenbos)
Tickets: 7 euro (basis),
6 euro (leden Gezinsbond)

Info en tickets: 02 333 05 70
info@demuse.be, www.demuse.be

De Meneeren
Doos
zondag 17 januari
familie
Twee vrienden op een zolder met
dozen gaan op een speelse fantasietocht
zonder woorden. De Meneeren
brengen je op het puntje van jouw stoel
met hun inventiviteit en speelsheid met
dozen. Zoon of dochter willen
gegarandeerd voor hun volgende
verjaardag een doos. Na de voorstelling kunnen de kinderen aan een
doosworkshop participeren.

Voor kinderen van 4 tot 10 jaar.
15 uur - GC de Moelie
Tickets: 7 euro (basis),
6 euro (leden Gezinsbond)
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Op zoek naar opvangplaatsen
De zes faciliteitengemeenten in de Rand geven gehoor aan de oproep van de federale
overheid en richten meer opvangplaatsen voor vluchtelingen in. Ze roepen daarbij de hulp
van inwoners in, want beschikbare woningen zijn schaars op de krappe woningmarkt.
‘Het OCMW van Kraainem telde
voor de vluchtelingencrisis negen
erkende opvangplaatsen in ons lokale
opvanginitiatief (LOI) en die plaatsen
zijn allemaal ingevuld’, zegt OCMWsecretaris Christophe Clerin. ‘Op vraag
van Fedasil zijn we op zoek gegaan
naar extra plaatsen, en we vonden er
vier. In totaal hebben we nu dus plaats
voor dertien mensen. Omdat we ook
nog noodopvang moeten kunnen
garanderen, kunnen we in onze eigen
gemeentelijke infrastructuur geen extra
opvangplaatsen meer creëren.’
Het OCMW deed een oproep aan alle
inwoners. Niet voor materiële steun,
wel voor vrijwilligers die vluchtelingen
willen begeleiden en hen wegwijs
willen maken. ‘Wat mobiliteit,
onderwijs, medische hulp, recreatiemogelijkheden en zo meer betreft’,
zegt secretaris Clerin. ‘De opname in
ons sociaal weefsel is de eerste en
belangrijkste prioriteit in deze opvangfase. In een latere fase wacht een nog
belangrijkere uitdaging: de doorstroming van de erkende vluchtelingen
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naar gewone huisvesting. Een betaalbare woning vinden op de woningmarkt is in onze regio niet evident.
Daarom doen we een oproep aan de
inwoners: wie een leegstaand en
betaalbaar pand ter beschikking wil
stellen, mag ons altijd contacteren.’
‘Ook na de opvang nog helpen’
Dat gebrek aan woningen ondervinden ze ook in Wemmel. Het lokale
opvanginitiatief kan 28 mensen
opvangen. ‘Dankzij een samenwerking
met de gemeente kunnen we nog twee
gezinnen extra opvangen. Het is echter
niet alleen de opvang die van tel is,
ook het traject nadien is belangrijk’,
vertelt OCMW-voorzitter Armand
Hermans. ‘De erkenning tot vluchteling verloopt nu sneller dan voor de
asielcrisis. Na enkele maanden weet
een kandidaat-vluchteling of hij erkend
wordt of niet. Na dat verdict kunnen
de mensen niet meer door een LOI
worden opgevangen. Als ze erkend
worden, zoeken we voor hen een
woning via het sociaal verhuurkantoor.
Als dat niet lukt, moeten we op zoek

op de reguliere huurmarkt. Een heel
moeilijke oefening. Bovendien staan
de mensen hier met lege handen. Ze
hebben niets, dus ook geen meubels.
We werken samen met Televil en
enkele vzw’s om hen aan meubels te
helpen. Maar dat is niet alles, er zijn
ook nog de taallessen, het vinden van
werk, de medische problematiek.
Samen met de vzw Pin en Groep Intro
blijven we deze mensen nog een tijdje
begeleiden en helpen.’
Parochie op de bres
Het LOI van Wezembeek-Oppem
telt veertien plaatsen. ‘Maar ook
verenigingen zetten zich in om extra
plaatsen te vinden’, zegt burgemeester
Frederic Petit. Zo startte de Sint-Jozefsparochie een werkgroep met vijftig
parochianen. Enkele van hen stellen
een woning ter beschikking. ‘We
hebben al drie, misschien vier woningen’,
zegt pastoor Tommy Scholtes. ‘Onze
parochianen staan klaar om deze
mensen op welke manier dan ook te
helpen, bijvoorbeeld met kleding,
voedsel, meubelen en praktische

RAND-NIEUWS
problemen. Het is evident dat we iets doen als gemeenschap, zo dicht
bij Brussel. Als ik priester was in een dorpje diep in de Ardennen, lag
dat misschien wat minder voor de hand.’
Ook Linkebeek is druk op zoek naar extra opvangplaatsen. ‘Vandaag
hebben we zeven plaatsen in ons LOI’, zegt waarnemend OCMWsecretaris Sven Van der Stappen. ‘Maar die plaatsen zijn ingenomen
door een alleenstaande moeder en haar zes kinderen. Na overleg
tussen OCMW en gemeente hebben we een werkgroep opgericht die
op zoek gaat naar meer opvangmogelijkheden, zowel op de private als
op de publieke huizenmarkt. Inwoners die een huis of appartement
ter beschikking willen stellen, mogen altijd contact opnemen.’ Het
OCMW huurt die woning dan en stelt ze ter beschikking van de
vluchtelingen.
Families krijgen voorrang
Het OCMW van Drogenbos telde aanvankelijk veertien opvangplaatsen, maar bouwde die, op vraag van de hogere overheid, af naar
zes plaatsen. ‘Met de huidige crisis zochten we opnieuw bijkomende
plaatsen. Op 1 november komen er zes plaatsen bij en kunnen er dus
twaalf mensen bij ons terecht. We geven voorrang aan families.
Samen met de vzw Pin zorgen we voor begeleiding en tolken’, zegt
maatschappelijk werker Lien Vandenbosch.
Het LOI van het OCMW van Sint-Genesius-Rode spant de kroon.
Hier kunnen niet minder dan veertig asielzoekers terecht. ‘De
gemeente heeft altijd al een groot aantal opvangplaatsen gehad’, zegt
Wendy De Bontridder van het OCMW. ‘Na het uitbreken van de
vluchtelingencrisis hebben we acht bijkomende plaatsen gecreëerd.
We zoeken voort om dat aantal nog uit te breiden.’
De vragen van inwoners over hoe ze kunnen helpen, komen intussen
vanzelf. ‘Momenteel verzamelen we alle hulpvragen en bekijken we
hoe we het aanbod kunnen sturen. Het gaat niet zozeer om materiële
hulp, want meubels en zo meer hebben we wel, maar eerder om
begeleiding en het organiseren van activiteiten voor deze mensen.’
Bart Claes
FR
A la recherche de places d’accueil
Les six communes à facilités du Rand répondent à l’appel des
autorités fédérales et aménagent plus de places d’accueil
pour les réfugiés. Ils demandent donc l’aide des habitants, car
il y a peu d’habitations disponibles en raison de la pénurie sur
le marché du logement.
Le CPAS de Drogenbos comptait initialement quatorze places
d’accueil, mais à la demande des autorités supérieures, il les a
réduites à six places. ‘Compte tenu de la crise actuelle, nous
étions à la recherche de places supplémentaires. Le 1er
novembre, il y aura six places en plus et on pourra donc
accueillir douze personnes. Nous donnons la priorité aux
familles. Avec l’asbl Pin, nous nous occupons de leur accompagnement et des interprètes’, explique l’assistante sociale
Lien Vandenbosch.

DE KAASKRABBER is een uitgave van gemeenschapscentrum
de Muse en vzw ‘de Rand’. De kaaskrabber komt tot stand met
de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant.
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PORTRET UIT DROGENBOS
Viviane (60) woont al haar hele
leven in Drogenbos. Hier voelt ze
zich thuis. Ze zag veel nieuwe
bewoners komen. Jarenlang hield
ze als ‘Madame Viviane’ graag
toezicht bij de kinderen van de
Franstalige lagere school. Nu gaat
ze regelmatig op stap met vriendinnen van het eerste uur. En
natuurlijk zijn er de kinderen én
kleinkinderen die altijd welkom
zijn.
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