Voorwoord

Nog enkele blaadjes resten ons van de scheurkalender 2017.
De donkere dagen stemmen ons soms een beetje weemoedig en triestig. Afscheid nemen van bewoners en collega’s doen ons stil staan bij
de eigen vergankelijkheid.
Het veranderingstraject in de zorgsector voor personen met een beperking lijkt meer en meer een logge administratieve draak te worden die niet tegemoet komt aan de echte noden van mensen met een
mentale beperking. De zorgverstrekkers genoodzaakt om crisisvoetbal
te spelen met de voorziene, beperkte middelen. De ouders en familie
achtergelaten aan de zijlijn met vage beloftes geformuleerd in onleesbare brieven.
Gelukkig zijn er de vele mensen met een hart voor Schoonderhage.
Mensen die in het kader van de warmste week van Studio Brussel een
actie op touw zetten voor ons. Mensen dichtbij of veraf. Mensen die
koeken bakken, die fietsen en lopen, die wandelen, die muziek maken
en zingen, die een quiz organiseren,… voor ons.
Deze mensen dragen wij een warm hart toe en zijn we bijzonder dankbaar.
Voor 2018 wensen we voor iedereen een scheurkalender vol met
mooie dagen die blaken van goede voornemens, vrede, welzijn, verdraagzaamheid, gezondheid, gezond verstand en inzicht.
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Nieuw logo Schoonderhage:

Vanaf dit najaar werd het vernieuwd logo in gebruik genomen. Deze
vernieuwing kadert in een actualisering van de missie en visie van
Schoonderhage ( zie verder in dit krantje) als antwoord op de wijzigende maatschappelijke context en veranderingen in de zorgsector.
Het vernieuwd logo leunt sterk aan bij het oude logo in de vorm van
een –S– omdat de basiswaarden en het ideeëngoed initieel behouden
blijven.

Het nieuwe logo is samengesteld uit 3 afzonderlijke elementen maar
telkens verbonden met elkaar in symbiose. Symbiose staat voor een
duurzame verbondenheid die voor alle betrokken partijen een meerwaarde oplevert.
De afzonderlijke elementen kunnen op diverse manieren ingevuld
worden:
Op niveau van de dienstverlening: dagbesteding, woonondersteuning
en ambulante begeleiding.
Op niveau van de werk– of leefomgeving: de cliënten/bewoners, de
medewerkers en de omgeving( familie, buren, zorgpartners,...)
Op niveau competenties medewerkers: solidair samenwerken, oprecht zijn en zorgzaam zijn naar elkaar en de omgeving.
Het op elk niveau in symbiose verbonden zijn is noodzakelijk om de
missie en visie vastgelegd in het initieel ideeëngoed na te streven.
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Ook de gekozen kleuren hebben een betekenis volgens de psychologie
van de kleuren:
Geel staat symbool voor levendigheid, licht, zon, hoop, energie en geluk.
Oranje is een warme, vrolijke kleur vol vitale energie die aanzet tot positief denken en is nauw verbonden met de levenskracht. Oranje zet
aan tot creativiteit en goed humeur.
Bordeaux rood helpt je om verbinding te maken met het innerlijk ik,
passie en je levenslust. Het kan je leiden naar je levensdoel en helpen
om dromen waar te maken.
Elk jaar in november denken we in Pollare terug aan 16 november 2010. Door
overvloedige regenval en een breuk in bufferbekken van Overboelare kwam toen
het water angstwekkend dicht.
Het was een kwestie van centimeters of de gebouwen van het dagcentrum en woning liepen volledig onder. Iedere bewoner werd preventief geëvacueerd om de
nacht ergens anders door te brengen. Enkel de werkateliers en stallingen liepen
volledig onder en leden aanzienlijke schade.
Elk jaar rond deze periode nemen we de foto’s eens ter hand en mijmeren over
deze bijzondere dagen langs het water in Pollare.
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Je komt het niet alle dagen tegen, iemand die zijn hele beroepscarrière een zelfde werkgever trouw blijft. Magda is er zo eentje…
Gestart in september 1979 bij de opstart van het dagcentrum SintLievens-Esse zwaai je nu af na zoveel jaren trouwe dienst aan Vzw
Schoonderhage. Als opsteller was je eerste taak de minimale administratie en boekhouding van het kleine dagcentrum in goede banen
te leiden. Van computer of digitalisering was nog lang geen sprake,
alles ging nog manueel met stylo, kasboek en getypte brieven.
Al vlug ontdekte je dat je ambitie ergens anders lag: het begeleiden
van de dagcentrumbezoekers en het lekker koken voor hen was meer
je ding. Je roepnaam “ moeder Magda” vond hier zijn oorsprong.
Na een omscholing ging je als fulltime begeleider aan de slag en kon
je de paperassen overlaten aan anderen. Net op tijd want het computertijdperk tikte onomkeerbaar op deuren en ramen. Samen met de
andere anciens zag je Schoonderhage groeien, dag na dag, maand na
maand, jaar na jaar, van klein naar groot.
Bij de opening van het project Aalst koos je heel bewust om daar onze eerste zorggroep te gaan leiden. Enkele van de eerste bewoners
konden samen met jou de overstap maken en wisten zich gekoesterd
in je goede zorgen. Toen de plannen ontstonden om ook in Iddergem
een nieuw project met zorggroep te realiseren, was je meteen kandidaat om ook hier je schouders eronder te zetten. Iddergem voelde
ook een beetje als thuiskomen. Tijdens je loopbaan zag je veel mensen komen en gaan. Soms was het afscheid nemen van mensen met
wie je op weg was, een harde en moeilijke dobber. Het besef dat er
nu een einde komt aan dit verhaal en dat jonge veulens het overnemen, is misschien wel de hardste noot om kraken.
Immens dankbaar voor je onvolprezen inzet en engagement gedurende de vele jaren, wensen we je een lange en deugddoende rustperiode toe met extra veel tijd voor de familie.
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Lieve Magda,
Zes mooie jaren hebben we de eer en het plezier gehad om met jou samen te werken in Iddergem.
We zijn dankbaar voor de mooie plek waar we
nu mogen in werken.
Een home uit de grond stampen konden we met
niemand meer geschikt doen dan samen met
jou.
Je hebt er voor gezorgd dat we een gezellige
thuis konden creëren voor onze bewoners.
Al moest dit gepaard gaan voor sommige bewoners met een prikkelarme omgeving en konden we de plantjes niet op onze vensterbank laten staan, toch zijn we er in geslaagd er een
gezonde mix van te maken.
We kunnen oprecht trots zijn op ons team. Dankzij jouw kritische kijk en jouw visie dat iedereen met dezelfde zorg en passie omgaat met onze bewoners als dit voor hun eigen kinderen
zou zijn, is het ons gelukt om tot een team te komen dat we vandaag hebben.
We tonen een grote waardering voor de zorgzaamheid die je ons hebt bijgebracht.
Opkomen voor onze bewoners , maar ook hun spreekbuis zijn omdat zij het niet kunnen zeggen, zijn belangrijke waarden die jij ons hebt bijgebracht. Zorgen dat ze steeds picco bello op
stap kunnen gaan. Goed gewassen, mooie kledij, …. Je streefde ervoor dat onze mensen mogen gezien worden!!!
We hebben een grote bewondering voor jouw grote empathie zowel voor bewoners als collega’s. Als er iets was, jouw deur stond altijd open. Je hebt een warm hart en een groot gevoel
voor rechtvaardigheid. Je nam met plezier de tijd om te luisteren. Daar kunnen we alleen
maar van leren en als voorbeeld nemen.
We weten dat je met veel pijn in het hart afscheid neemt van jouw home. Want iedereen
heeft het nog steeds over ‘bij Magda’. Maar Magda, het gevoel is wederzijds. We gaan jou
missen, maar nu staat onze deur steeds voor jou open.
Dank je wel Magda, geniet met volle teugen van alles wat nog komen zal….
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Afscheid nemen:

Lieve Marie

Wat zijn we blij dat we je gekend hebben.
Je was het zonnetje in huis, altijd goedgezind, altijd aan het lachen.
Dankbaar en gelukkig voor de kleinste dingen…
Je genoot ook echt van het leven:

Je keek steeds uit naar een tasje koffie en een lekkere maaltijd,
Je vond het leuk om verwend te worden met een gezichtsmaskertje, het lakken van je nagels,
Je genoot ervan om op het waterbed te liggen in de snoezelruimte in Aalst en om naar Esse te gaan voor een sessie met klankschalen,
Je was zo fier wanneer je in de crea een schilderij of een mooi
kunstwerkje maakte,
Je genoot van de complimentjes die we je gaven en je was blij
wanneer je iets kon doen voor ons.
En ook al was het niet zo simpel om je te beredderen, toch liet je
de moed nooit zakken, je deed wat je kon en probeerde zo zelfstandig gelijk alles uit te voeren:
Je maakte koffie, dekte de tafel, droogde af bij de afwas en
deed de strijk in Muylem.
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Vaak plaagden we je door te zeggen dat wij eens de strijk
zouden doen, Je glunderde wanneer je mocht helpen in de
keuken, …
maar je liet je niet doen, je kwam op voor jezelf.
Je stond telkens te springen om mee op uitstap te gaan: naar
de markt, naar kermis Voorde, …
Telkens wanneer je nieuwe kledij aan had of je haar was
mooi gedaan, kwam je je fier tonen aan ons. Je wou er altijd
goed uitzien en dat deed je ook, want je straalde echt!J
Je genoot van de complimentjes die we je gaven en je was
blij wanneer je iets kon doen voor ons.
We zullen je zo hard missen hier in Muylem: je knuffels, je
lach, de warmte die je uitstraalde!
Marie, je was een prachtige vrouw, eentje met persoonlijkheid !
We dragen je voor altijd mee in ons hart!
Je bent in goede handen nu, verenigd met je mama en papa!
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LIEFSTE DIRK
IK WAS ERG GESCHROKKEN TOEN IK
HET DROEVIGE NIEUWS HOORDE
IK HAD JE ZO GRAAG
JE WAS EEN HELE LIEVE TOFFE JONGEN
IEDEREEN HIELD VEEL VAN JOU
MAAR IK ZAL JE ERG MISSEN

AL IS MIJN VERDRIET NU GROOT, IK
HOOP DAT JE GELUKKIG BENT DAARBOVEN
VEEL LIEFS VAN TAMARA

Dag Dirk,
Eind 2010 kwam je voor het eerst naar ons dagcentrum in Sint-Lievens-Esse.
Je was een buitenbeentje in onze groep, maar vanaf het eerste tot het laatste
moment hadden we het gevoel dat je je thuis voelde in ons warme nest .
’s Morgens toen we “ Dag Dirk “ zegden ,stak je meestal je duim omhoog.
Aan je blik konden we afleiden .”Het gaat goed met me”.
Als de duim niet omhoog ging of je schudde met je hand dan wisten we dat je
nood had aan een babbel .
Vanaf de eerste dag had je een grote vriend, onze Wim. Wim die vaak zag wat je
nodig had.
Wim die samen met ons een beetje zorg voor jou op zich nam.
Een jas aandoen, je rolstoel duwen tot de bus. Zijn zondagse bezoekjes aan jou.
Je werd heel graag gezien door iedereen. En toen we je vroegen of ze je niet teveel betuttelden, moest je altijd glimlachen. We begrepen elkaar.
We hebben ook echt gelachen. Humor die alleen jij begreep.
Beeldspraak die alleen uit jouw mond kan komen.
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Weet je nog als iemand uit de leefgroep het wat moeilijk had dat je zei:” Ze zullen zijn bougie wat moeten bijregelen. En als je je verslikte, zei je dat er wat vuil
in uw carburateur terecht was gekomen.
En als ik naar de dokter moest met een bewoner, zei je dat ik naar de schouwing
moest.
Dat je uit de wereld van garages & auto’s repareren kwam, was ons snel duidelijk.

Het was soms zoeken om de gepaste activiteiten voor je te vinden.
Maar uiteindelijk lukte het ons samen wel: nestkastjes maken, verven, zaken opzoeken op de computer . Zo vond jij voor ons een tweedehandse biljarttafel
waar we al veel plezier aan hebben beleefd.
Een zalige herinnering is onze reis naar Portugal.
We logeerden bij Kris en Kathleen, familie van je.
Ongelooflijk vermoeiend voor je, maar een schitterend ervaring voor ieder van
ons.
Op een avond, bij een lekker likeurtje, vertelde Kris en jij over vroeger, over je
jeugd, over je uitgaansleven. Die avond zullen we nooit vergeten.
Dirk, we zijn dankbaar dat we samen een
weg hebben afgelegd.
Dat je ons hebt getoond wat geduld was
en vertrouwen.
We hebben graag voor je gezorgd.

De leegte zonder jou
is met geen pen te beschrijven.

De leegte zonder jou

Het was een ongelofelijke mooie ervaring
je in onze groep te hebben.

zal altijd bij ons blijven.
Maar veel fijne herinneringen

Het gaat je goed.

verzachten de smart.
Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart….
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De Gazet van Iddergem:
Wij komen elke week samen in de activiteit “actualiteit en computer”
en maken dan “de gazet van Iddergem”. Een krantje zoals het Schoonderhagekrantje, maar dan enkel met nieuws over dagcentrum Iddergem. Het wordt ook niet verspreid. Het blijft in Iddergem. In de laatste
“gazet” deden we een interview met Magda. Ze gaat namelijk eind dit
jaar op pensioen en we wilden haar nog enkele vragen stellen. Wisten
jullie dat Magda ooit in een fiscaal kantoor gewerkt heeft? Tegen ons
heeft ze dat verteld. En als kind wou ze graag vroedvrouw of verpleegster worden. Ze is uiteindelijk in de sociale sector terechtgekomen door
op kamp te gaan met het RIBSO (nu Horizon). Het leukste vond ze het
werken voor en met mensen en mensen kunnen helpen. Het minst leuke vond ze loslaten en afscheid nemen. Ze heeft ons ook verteld dat ze
nu wat meer tijd gaat maken voor Frans en haar familie. Amai, Frans zal
geluk hebben (of misschien ook niet). We vonden het heel leuk dat
Magda tijd wou vrijmaken om eens een interview van haar af te nemen.
Ze heeft ons beloofd dat ze nog af en toe eens gaat op bezoek komen
en dat ze ons op de koffie gaat vragen en pannenkoeken bakken voor
ons. Daar kijken we alvast naar uit!

De redactie van “de gazet van Iddergem”
Miguel, Kevin, Joris, JP, Piet, André, Gaby en Lien
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Agogische vormingsdagen personeel Schoonderhage:
Begin december organiseerde Schoonderhage een vormingsdag voor
alle personeelsleden. Opzet van deze dagen was iedere werknemer
te informeren over de stand van zaken over het transitietraject Persoonsvolgende Financiering van de gehandicaptenzorg en de gevolgen die dit traject zal hebben op de dagelijkse werking van een vergunde zorgvoorziening zoals Schoonderhage. Dat deze nieuwe regelgeving belangrijke wijzigingen met zich brengt voor de persoon met
beperking en zijn sociaal netwerk en onrechtstreeks ook de zorgverstrekker is een feit.
Gespreid over drie dagen konden alle werknemers aan deze vorming
deelnemen. Na een grondige uiteenzetting door Sharon Hietbrink
over alle aspecten van dit veranderingstraject en de daadwerkelijke
gevolgen voor de praktische werking van Schoonderhage werd in
kleine groepen gediscuteerd en van gedachten gewisseld.
Voorstellen en aandachtspunten werden genoteerd en worden meegenomen naar het dagelijks bestuur en de raad van bestuur. Dit alles
moet leiden tot een strategie, om met behoud van de verstrekte
kwaliteitsvolle hulpverlening, deze verandering te implementeren in
onze organisatie.
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De tuinkabouters van Lebeke:
De bedoeling van dit jaar was om
geen enkel plantje te moeten kopen.
Alles zelf opkweken: van zaad tot
plant en vrucht. En… het is ons gelukt!

Iedere tuinmedewerker had zijn aandeel in dit proces.
Zaaibakjes opvullen (Nicky, Mireille,
Elke), perspotjes duwen (Clint en Pieter), zaaien (Sam, Pieter en Gill), gieten (Dimi en Sarah), planten en verplanten (Sam, Gill, Clint), onkruiden
wieden(Clint, Sharon, Sam, Nicky, Pascal, Dirk en Mario), …

Tijdens de eerste zaaibeurt in februari
worden tomaten, kerstomaten, pepers, aubergine, peulerwten en witte
en groene selder gezaaid.

De tweede zaaibeurt is in april: courgetten, komkommer, augurk, warmoes, venkel, gele en rode bieten,
stuik- en staakbonen, boterbonen,
pompoen, sla, koolrabi en peterselie.
De laatste zaaibeurt in juli omvat winterbloemkool, suikerij, roodlof, paksoi, veldsla, koolrabi en venkel.
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Vanaf april worden er ook groene asperges geoogst.
In het voor- en najaar kweken we ook kiemgroenten.
Op speciale zaaimatten
zaaien we tuinkers,
ruccolascheuten, roze
radijsscheuten en luzerne.

Een heel jaar door proberen we actief bezig te zijn
in de gezonde buitenlucht,
ieder naar zijn eigen mogelijkheden, met als resultaat, lekkere, verse
groenten!
De tuinkabouters van de Lebeke.
De giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

De giften ontvangen in 2017 zullen o.a. aangewend
worden voor de inrichting van een snoezelruimte in
de nieuwe afdeling Aardeweg/ Outer .

Voor de bestaande afdelingen voorzien we in 2018
ook een aankoop van enkele aangepaste elektrische
fietsen. Deze duofietsen laten ons toe om onze bewoners samen met een begeleider op een veilige en
comfortabele manier de nodige beweging aan te
bieden en hen te laten genieten van het fietsen op
onze terreinen en de openbare weg .

GIFTEN
Giften ten voordele van
Schoonderhage vzw kunnen
overgemaakt worden op:

Elke gift vanaf 40€ geeft ook recht op een jaarabonnement van ons “ Schoonderhagekrantje”;

IBAN: BE29 3930 0315 9764
BIC: BBRUBEBB
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Graag stellen wie hier even alle initiatieven voor die op georganiseerd
werden of worden in het kader van de “warmste week” van Studio
Brussel ten voordele van Schoonderhage.
Onze bijzondere appreciatie en warme gevoelens van dankbaarheid
voor alle initiatiefnemers.

Dit was het programma:
Luc en Olivier De Bolle gingen de uitdaging aan om 24 uur op de loopband te stappen en 24u op de rollen te fietsen in café Den Trappist te
Ninove.
Verder kwamen tal van artiesten en bekende Ninovieters deze marathon steunen.
Op zaterdag tekenden present: Den Belleman, Prins Carnaval Ninove
en zijn gevolg, De Doorbrekers, Laurens en Jasper De Plus, Generation
6 en Discobar The Scream & Dj Jerre.
Op zondag waren van de partij: De Sint en zijn pieten, DJ Franzke, Marc
Tompson, Zanger Marcoff, Dirk & Carine.
Lees verder in dit krantje een kort relaas van deze manifestatie.
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Diverse afdelingen van Schoonderhage bakken cupcakes, cakes en
wafeltjes voor de warmste week.
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WANDELING MET ALPACA'S
Enkele weken geleden gingen Hans,
Tim samen met een groep bezoekers
van het Dagcentrum Pollare naar een
Alpacaboerderij in Michelbeke, Ecosnooze.
We gingen op de weide en mochten
ze worteltjes geven en we kregen ondertussen uitleg over deze mooie,
zachte dieren. We kregen te horen
wat er met de wol allemaal kan gedaan worden, hoeveel verschillende
kleuren er zijn (21) en hoe ze te verzorgen. Maar wat belangrijker was, is
dat we met de alpaca's een wandeling mochten maken! Iedereen wou
wel eens met een alpaca aan de leiband lopen! De wandeling was rond een vijver in een bos, en daarna
was er een heus hindernissenparcours. We moesten met de beestjes
slalommen tussen boompjes, over balken lopen en in een zeer grote,
mooie wilgenhut gaan.
Misschien nog de moeite om te vermelden: Mieke, de lieve mevrouw van de
boerderij, heeft beslist om een actie te
doen voor Music for life! De opbrengst
van de wandelingen gaat naar Schoonderhage! Supertof van haar. Misschien
loopt er binnenkort een alpaca tussen
onze Kameroen schapen in Pollare...
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Hieronder kunt u het verhaal nog eens lezen maar dan in de woorden van David
Van Den Abbeele.

We zijn met Hans en Tim naar de
alpacas geweest het was heel leuk
Er waren bruine alpacas en een
zwarte alpaca en een gevlekte alpaca er waren alpaca lammetjes
Ze woonden in een stal er stonden
indianen tenten ze waren gemaakt
van takken we konden bij de alpacas in de stal gaan Mieke gaf uitleg
over de alpacas je kan met de alpacas gaan wandelen je kon de alpacas een wortel geven er lagen houten stokken in het gras je kon met
de alpacas over de houten stokken
stappen Dennis de zwarte alpaca
stapte over de houten stokken ik stapte met de zwarte alpaca over de
houten stokken
Het was een leuke en een leerzame uitstap

Vrijwilligster en “Duiveltje doet-al” Janssens Lucia is momenteel out.
Geen enkele activiteit of Lucia is er wel te vinden om te helpen of mee te organiseren
(pannenkoeken, barbecue, tentoonstelling, kerstmarkt,…).
Ook staat zij in voor het redactionele werk van
dit tijdschriftje en maakt aan de lopende band
oefeningen en spelletjes in Mind Express voor
onze bewoners.
We weten dat zij het zeer moeilijk heeft om dit
alles tijdelijk te moeten overlaten aan anderen.
Wij proberen de hiaten zo goed mogelijk op
te vullen en hopen van harte dat Lucia vlug
beter mag worden…
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Een kennismaking met het dagcentrum te Haaltert.
In Haaltert wonen zeven bewoners en kan er ook steeds iemand blijven logeren.
Naast de home werking is er ook een dagcentrum in Haaltert. De meeste bewoners van het home gaan op weekdagen werken in het dagcentrum van Iddergem. Als deze bewoners naar het dagcentrum vertrokken zijn, beginnen de dagbestedingsactiviteiten voor de bewoners die in home Haaltert blijven gedurende
de dag.
Zo kunnen we elke maandagnamiddag gebruik maken van het ballenbad en de
snoezelruimte in het dagcentrum
van Iddergem. Plezier maken in het
ballenbad, de eerste keer moest
Frank er wat aan wennen. Nu is hij
het al goed gewoon om het ballenbad onveilig te maken. Lawaai maken door zich te bewegen tussen
de balletjes, met de balletjes tegen
de rand kloppen en lachen als ze
eruit vallen. Nog meer plezier maken als de begeleiding even gek
gaat doen en zich ook in het ballenbad waagt. Daarnaast is er ook
de snoezelruimte. Jolien lacht meteen als ze de ruimte ziet. Even op
het bed gaan liggen en voelen aan
de matten, ze kijkt naar de projectie op de muren of geniet van een
rustgevend muziekje. Rita gaat ondertussen even op
het waterbed liggen. Ze voelt aan verschillende kussens maar als het te lang duurt, gaat ze eens kijken
wat ze allemaal doen in het ballenbad.
Verder gaan we maandelijks naar De Kalmoes vzw in
Meerbeke. Frank gaat er al wat langer en herkent
het meteen als we er aankomen.
We maken eerst een wandeling langs de stallen en
kunnen al meteen enkele paarden aaien die

18

klaarstaan om zich te laten borstelen. Frank die al vol enthousiasme staat te
wachten mag dan op het paard. Dit gebeurt in duozit waarbij iemand van de
manege achter hem zit. Sinds kort gaat Jolien ook op het paard in duozit. Ze laat
duidelijk merken dat ze ervan geniet. Rita is ook steeds enthousiast om mee te
gaan. Zij gaat niet op het paard maar verwent de paarden en de andere dieren.
Ze kan hier achteraf enorm over vertellen. Zo schreef ik samen met Rita haar
verhaal voor jullie.
Het verhaal van Rita:

“Er was veel volk bij de paarden. Het zijn daar vriendelijke mensen. Die man die
hier bij mij aan tafel zit (Frank) rijdt te paard. En Jolien ook. Ik heb daar verschillende paarden gewreven en lekjes gekregen van de paarden. Ik heb daar met de
rolstoel rondgereden bij de paarden. Er zat ook een poes op mijn schoot die ik
heb gewreven maar ze was nog klein en sprong dan weg. Ook een haan en een
kip op mijn schoot. De kip die bleef een hele tijd zitten. Binnen drie weken gaan
we nog eens. Dan ga ik ook terug mee. Ik
zie graag dieren. “
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.
Nieuw
project Aardeweg bijna klaar...

De werken van ons project gelegen aan de Aardeweg te Outer zitten
in een laatste fase. De ruwbouw en alle technieken zijn klaar. Nu rest
nog de afwerking en inrichting. Dus de hoogste tijd om onze eigen
ploeg van “super Mario’s” in te zetten. Het maken van ingebouwde
kasten, verloren hoekjes ombouwen tot opbergruimtes en nog duizend kleine, en minder kleine werkjes bieden zich aan als opdracht.
Gelukkig hebben ze door de jaren heen kennis en ervaring opgebouwd en gaan ze met z’n allen enthousiast aan de slag. Eens afgewerkt zal het gebouw voorzien van het nodige moderne wooncomfort
en aangepast zijn aan de specifieke noden van onze bewoners.
Kandidaat-bewoners die beschikken over een Persoonsvolgend Budget kunnen zich nog altijd aanbieden bij de sociale dienst van Schoonderhage:
Braem Nathalie: 054/31 90 96
De Man Kathleen: 054/31 07 87
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Warm-up store van start….
Na maanden van voorbereiding en plannen maken was eindelijk de
grote dag aangebroken. Onze twee jaarlijkse kunsttentoonstelling onder een nieuwe vorm op een nieuwe locatie. Woensdag 22 november
werd voor het eerst de deur geopend in aanwezigheid van een delegatie van het Stadsbestuur Aalst en de lokale pers.

Het mooie pand ons ter beschikking gesteld door de eigenaars van
Pieter Van Aelst gaanderij is top en nodigt uit om binnen te lopen. De
creatieve geesten en handige jongens van Schoonderhage zorgden
voor een smaakvol interieur waar alle werkjes volledig tot hun recht
komen. De uitbating wordt verzorgd door alle dagcentra van Schoonderhage.
De winkel is open op volgende momenten tot 22 december
Weekdagen: woensdag, donderdag en vrijdagnamiddag (13u30-18u)
Zaterdagen: 10u tot 18u
Speciale koopdagen: vrijdag 8 december tot 22u
Koopzondagen: 10 & 17 december van 13u30 tot 18u
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Warmste weektrein stoomt Ninove binnen….
Enkele medewerkers van N.M.B.S. Ninove/Denderleeuw onder leiding
van Mevr. Hilde De Winne hebben een prachtorganisatie opgezet ten
voordele van Schoonderhage. Tijdens het weekend van 25 & 26 november organiseerden zij een 24u marathon lopen en fietsen in café
Den Trappist te Ninove. Het volledig programma lees je elders in dit
krantje. Beide sportievelingen met het hart op de juiste plaats lieten
de tellers afklokken op 690 (gesponsorde) kilometers. De randanimatie
zorgde voor de nodige sfeer en de vele aanwezige supporters en sympathisanten waren gul met hun aanmoedigingen en steunbetuigingen.
Kortom een topevent waar we vanuit Schoonderhage bijzonder dankbaar voor zijn.

“Olivier (fietsen) en Luc (loopband) De Bolle in volle actie tijdens hun 24uren marathon voor Schoonderhage”
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