Voorwoord

De vakantie periode is altijd een tijd waar we naar uitkijken…
Even de dagelijkse activiteiten en gewoontes aan de kant schuiven om
andere zaken te doen…
Op reis gaan en andere plaatsen bezoeken en ontdekken…
Lekker niksen in de tuin of op een zonovergoten terrasje…
Een spannend boek lezen of leuke activiteiten doen, waar we in het
werkjaar niet aan toe komen...
Tijd nemen voor jezelf en je dierbaren.
Ook de bewoners van Schoonderhage kijken elk jaar uit naar de vakantietijd. De vakantiekampen van de woningen telkens weer een
hoogtepunt van het jaar. Of in de woning leuke dingen doen en genieten van de mooie dingen in het leven.
Maar in alle stilte wordt op de achtergrond verder gewerkt aan de uitbouw van Schoonderhage. Het project Haaltert wordt startensklaar
gemaakt voor 8 nieuwe bewoners. De release van project “begeleid
werken biedt ruimere ambulante begeleiding.
De kunsttentoonstelling met werken uit de creatieve ateliers en een extra benefietvoorstelling om Schoonderhage in de kijker te zetten in een
definitieve plooi gegoten.
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Home Esse
Deze zomer gingen we op vakantie naar Hof ter Linde in het Oedelem.
Daar logeerden we in een vakantiehuisje op de boerderij.
’s Morgens tijdens het ontbijt zagen we de koeien voorbij het raam lopen. Best wel leuk om te zien.

We gingen ook op uitstap.
Een dagje naar Oostende. Lekker uitwaaien tijdens een wandeling op de
dijk.
We gingen een dagje shoppen in Brugge, daar vonden we mooie
kaartjes om naar huis te sturen.
De mooiste uitstap was naar Lissewege een dorpje vol kleine witte huisjes. In één van de witte huisje is een snoepwinkeltje, “De Soete Paepe”.
Het is een museum- snoepwinkeltje waar meer dan 60 soorten ouderwetse snoepsoorten te koop zijn, zoals de ‘smoelentrekkers’ en de
“violetsnoepjes”. We kochten ons daar allemaal een zakje snoep.
Daarna gingen we naar Hof ter Doest vanwaar je de beeldenroute kan
wandelen. De tuin van Ter Doest staat vol met mooie kunstwerken. Na
de wandeling genoten we van een lekkere koffie in de herberg van Ter
Doest.
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Om de vakantieweek af te sluiten gingen we eten bij Pede in SintLievens-Houtem. Dit begint binnen home Esse een traditie te worden.
Volgens Veerle is de ijscrème daar zeker een aanrader.
We hebben allemaal genoten van ons vakantie,

Hilde, Veerle, Jean-Pierre, Willy, Andre, Joris, Leen & Peter- Jan.
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Vakantiekamp Home Lebeke De Moerderij Nederland 24 juli tot 28 juli
Op maandag 24 juli zijn we met volle moed vetrokken richting Nederland waar ons groot huis stond op te wachten. In de boerderij was alles
op het gelijkvloers en dus veel ruimte, ook voor rolwagens.
De dinsdag zijn we dan met zen allen naar de Beekse bergen getrokken,
waar we eerst een bus safari gedaan hebben om de wilde dieren te
gaan kijken. Om 10u30 was ons eerste afspraak met de mevrouw, die
heeft ook wat uitleg gegeven en daarna dieren kijken. Om 12u hebben
we onze sandwiches opgegeten en dan hadden we een afspraak om
13u om nog een stukje van de wilde dieren te zien. Daarna zijn we te
voet gegaan tussen de drupjes gewandeld en ’s avonds hebben we dan
nog genoten van een eerlijke barbecue.
Woensdag terug een dagje om naar de Efteling te trekken. In de voormiddag hebben we sprookjesboom gedaan, in de namiddag zijn we dan
afgezakt naar de attracties. ’s Avonds hebben we ook lekker kermisfrietjes gegeten met bitterballetjes en onze superdag zat erop. Hartelijk
dank aan de lieve mensen die ervoor gezorgd hebben dat deze dag voor
ons volledig gratis was.
De laatste dag was een rustig dagje, met lang slapen en daarna een lekkere brunch. In de namiddag zijn we naar Tilburg, een stadje gaan shoppen en ’s avonds zijn we nog met zen allen op restaurant eens goed
gaan smullen.

Eind van een super kamp
Liefs
Nathalie Jacqmin (bewoonster Pastorij Lebeke)
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Fietsvakantie te Gellik ( Limburg):
Fietsvakantie 2017 bracht ons
naar het idyllische Limburg. Hoeve Kompeld een vierkantshoeve
dichtbij de Nederlandse grens in
het dorpje Gellik. Gelegen midden in de weiden en velden op de
overgang van Kempen naar Haspengouw. In het verbouwde gedeelte zijn er vijf ruime en gezellige appartementen voor vakantiegangers. De boer en boerin bewonen het andere gedeelte van de
hoeve. Wij namen onze intrek in
drie van de vijf appartementen .
Vrijdag 11 augustus begon de
fietsvakantie voor Mario
(dagcentrum Lebeke), Dimitri
(home Lebeke), Pieter-Jan (de 14
Pollare), Gill (de 14 Pollare), Jo
(home Aalst), Chris (home Lebeke), Rudy (klein home Pollare) en
Stefaan (de 14 Pollare), Jos, Ine en
Hans. Na wat puzzelwerk stonden
alle fietsen op de aanhangwagen
en alle koffers in de busjes. Nog
even Jo oppikken in Aalst en de rit
kon echt beginnen. 150 kilometers
en een picknick later arriveerden
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we in ons verblijf. We hebben alles uitgeladen, onze intrek genomen in de
kamer en inkopen gedaan. We hebben de dag afgesloten met een uitgebreide aperitief en een heerlijke
spaghetti .
Zaterdag was het spijtig genoeg
niet zo’n mooi weer. Gellik verwelkomde ons met motregen en veel
wind. We hebben toch al onze
moed bijeengeraapt en een tocht
van 16 kilometer ondernomen naar
een museum over WO II. In de bijhorende brasserie konden we opdrogen terwijl we genoten van een
warme pannenkoek, wafel of croque. Spijtig genoeg was het museum uitzonderlijk gesloten door de
Eneco tour. Zondag was lekker
warm en zonnig en hebben we een
tocht van maar liefst 45 kilometer
ondernomen! Hoogtepunt van de
dag was het bezoek aan C-mine in
Genk. Maandag was het zelfs net nog
ietsje beter weer dan zondag. We zijn
naar natuurdomein de Hoge Kempen
gereden om het blotevoetenpad af te
stappen. Spijtig genoeg waren we niet
de enigen met dat idee. Door de zeer
lange wachtrij hebben we besloten
onze tocht verder te zetten richting
Lanaken en daar iets te drinken.
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Dinsdag waren de weergoden ons minder gunstig gestemd. Daarom
hebben we uitgeslapen en een
brunch gehouden. De geur van
een Engels ontbijt en verse koffie
maakten ons wakker. In de namiddag zijn we naar de kinepolis in
Hasselt gegaan en hebben we
eens een bezoekje gebracht aan
centrum van Hasselt. Maar voor
we naar de film gingen hebben we nog
snel een pannenkoekje of ijsje gegeten.
In Hasselt zijn we nog een bekende Vlaming tegengekomen! Joske Vermeulen.

Woensdag hebben we onze laatste grote tocht ondernomen. Het weer was
fantastisch. Met de zon in ons gezicht
hebben we maar liefst 47 kilometer gefietst via bossen, kanalen en schattige
dorpjes. ’s Avonds hebben we gezellig
met z’n allen gebarbecued.
Donderdag hebben we Maastricht
bezocht en sloten we de fietsvakantie naar jaarlijkse gewoonte af met
een restaurantbezoek.

Groetjes van het fietsteam.
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Barbecue Schoonderhage 25 juni 2017
Op zondag 25 juni ging onze jaarlijkse barbecue door op de terreinen
van de Zwarte Flesch in Pollare. Met deze formule "new style" was
het even aanpassen voor de vele bezoekers en de medewerkers. Dat
er enkele veranderingsfoutjes zouden insluipen was op voorhand ingecalculeerd en kon ons niet echt verontrusten. De weersverwachtingen
droegen bij tot een optimale barbecue sfeer, ofschoon het op te middag toch wel iets te warm was, de avond daarentegen zalig aan de
boorden van de Dender.
Met dank aan de vele vrijwillige medewerkers de bezoekers

Uitslag wedstrijd “kurken tellen”:
Uit de vele invulformulieren werden door een deskundige jury volgende winnaars getrokken. Zij wisten bij benadering het juiste aantal kurken te schatten in de diverse glazen bokalen opgesteld in de verkoopstent tijdens de barbecue. Voor de nieuwsgierigen onder jullie: er zaten er exact 1534 in.
Dit zijn de gelukkige winnaars:
Voesterzoons Nele, Van Mulders Maarten, De Backer Frans, De Valkeneer Ann, Rouquart William, Van Santen Paul, Bracke Sharon, Van
Dorpe Robin, Bruyland Ine, Walgraeve Katharina, Triffin Nore,
Straetmans Karin, Allaer Silke, Dalschaert Jean Pierre, De Pelsmaecker
Frans, Cobbaert Petrus, Van Damme Hilda, Van den Borre Tatjana, De
Bondt Jeanine, Heereman Paul.
De winnaars hebben ondertussen hun prijzen opgehaald in café De
Zwarte Flesch. Op naar de editie van 2018.
9

Project Haaltert van start
Tijdens de maanden juli en augustus, terwijl iedereen genoot van een
welverdiende vakantie, werd in alle stilte doorgewerkt aan de afwerking
van het woonproject Houtmarkt Haaltert. De laatste kamers behangen
en geschilderd, de nodige meubeltjes aangekocht, gepoetst en nog eens
gepoetst, het begeleidingsteam samengesteld en de bewoners gerekruteerd die een plaatsje krijgen binnen dit woonproject.

Dat het drukke periode was, weet iedereen die ooit heeft gebouwd of
verbouwd heeft, soms met onverwachte zaken/problemen die plotseling uit het niets opduiken. Maar door de inzet van veel mensen en veel
goede wil kunnen we vanaf 1 september hier een kwaliteitsvolle permanente opvang aanbieden. De woning is voorzien op personen met een
beperking met een hoge zorgnood, maar gelet de huidige budgetmalaise (PVF genaamd), zijn het vooral personen die effectief een budget gekregen hebben die hier onderdak zullen vinden. Op 1 september wordt
gestart met 6 bewoners, na verloop van tijd zullen de bijkomende vrije
kamers ingevuld worden. De bijgevoegde foto’s van de infrastructuur
geven een impressie van de woning.
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Het project zal geleid worden door leefgroepsverantwoordelijke Eline
Mattan en orthopedagoge Lien Coppens. Zij stellen zich hier even voor:
Graag stel ik me via deze weg aan jullie voor. Ik
ben Eline Mattan en ga vanaf sept. 2017 aan de
slag als woningverantwoordelijke te Haaltert. Ik
ben nu ongeveer 5 jaar aan de slag als orthoagoge en kijk uit naar de nieuwe uitdaging in
Haaltert. Ik streef ernaar om er samen met het
team een gezellige thuis van te maken waar zowel bewoners en medewerkers zich goed voelen.
Als ik niet aan het werk ben, kan je me vinden in
het zwembad, lopend in het park of op een terrasje met vrienden. Verder ga ik regelmatig naar
concert of festival en zeil ik graag .
Om even tot rust te komen, lees ik graag een boek.
Ik kijk er naar uit om jullie te leren kennen….

11

Ik ben Lien Coppens, 32 jaar, en woon samen
met mijn vriend en onze dochter. Voorlopig is
dit nog in Gent, maar (hopelijk) wonen we
binnen een half jaar in ons nieuwe huis te
Letterhoutem.
Na een aantal jaar in het onderwijs gewerkt
te hebben, als leerkracht en orthopedagoge,
gooide ik het een tweetal jaar geleden over
een andere boeg en ging ik binnen Schoonderhage aan de slag. Ik startte als orthoagoge in Iddergem (ter vervanging van Leen
De Bie). Na deze vervanging had Schoonderhage verdere plannen met mij: ortho-agoge
in Haaltert. Maar vooraleer ik daar aan het
werk kon gaan, werkte ik gedurende een aantal maanden als vlinder
binnen de verschillende homes. Op deze manier leerde ik het reilen en
zeilen van de homes, met elk hun eigenheid, kennen. Als laatste tussenstop vertoefde ik als tijdelijk verantwoordelijke binnen home Sluizeken
te Aalst. Nu ben ik op mijn bestemming, Haaltert, aangekomen. Ik ben
er klaar voor om samen met het team een aangepaste dagbesteding
voor onze bewoners te voorzien en een aangename thuis voor hen te
creëren!
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Iedereen zorgt voor iedereen. Want ook in 2017 wordt een 12e editie georganiseerd van “Music for Life”. Deze
editie gaat door van 18 t.e.m. 24 december in Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke.
Steun onze nieuwe projecten Pastorij, Haaltert of Aardeweg of Schoonderhage in zijn totaliteit.
Dit kan je doen op volgende manieren:
*organiseer zelf een actie voor Schoonderhage en registreer deze via https://dewarmsteweek.stubru.be/
*organiseer met je klas een Ketnet-koekenbak
*neem deel aan de warmathon en zet Schoonderhage in de kijker
*vraag een plaatje aan tijdens “De Warmste Week” bij Studio Brussel
Hulp nodig bij het uitwerken van een actie? Aarzel niet om ons te contacteren via info@schoonderhage.be
Of via 054/329000.
Wij helpen U graag verder
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Nog meer nieuwe projecten
In de vorige editie van het Schoonderhagekrantje kondigden wij met
trots 2 nieuwe projecten aan nl. de Pastorijwoning in Lebeke die opstartte begin maart en het overbruggingsproject te Haaltert dat zijn
deur opent op 1 september ’17.
Met de nodige fierheid melden wij u dat Schoonderhage in het voorjaar
2018 nog 2 nieuwbouwprojecten opent. Het eerste project is een
nieuwbouwwoning geïntegreerd in de dorpskern te Outer – Aardeweg.
Dit project is deels gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en gaat
over een subsidiebelofte van 2009. Het betreft een dubbelwoning voor
2 x 8 cliënten met een enkelvoudige of meervoudige beperking. Binnen
de woning zullen er activiteiten worden aangeboden en zal de nadruk
voornamelijk liggen op basale activiteiten en verzorging. Cliënten die
een iets actievere invulling van hun dagen wensen kunnen gebruik maken van één van de dagcentra van Schoonderhage.
Eveneens in het voorjaar van 2018 zal het nieuwbouwproject te Aalst
zijn deuren openen. Dit project bevindt zich op de terreinen van de entiteit Aalst, gelegen in de Molendreef. De woning biedt opvang voor 8 bewoners met een ernstig/diep verstandelijke beperking en een bijkomende GES-problematiek (gedrags-en emotionele stoornis), voortvloeiend
vanuit autisme en/of een bipolaire stoornis en/of vanuit een laag sociaal emotioneel functioneren. De nadruk ligt op een prikkelarme omgeving maar met oog voor een aangename, huiselijke sfeer. Wie interesse
heeft in één van deze projecten kan zich wenden tot de sociale dienst
voor meer informatie. Kandidaten die beschikken over een Persoonsvolgend budget kunnen zich reeds aanmelden. (N.Braem 054/319096)

Release “ begeleid werk”
In het verleden bood Schoonderhage al aan diverse “interne gebruikers” de mogelijkheid om deel te nemen aan het project “begeleid
werk”.
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Deelnemers aan het project kiezen ervoor om een dagdeel extern vrijwilligerswerk te doen bij een bedrijf, organisatie of zelfstandige ondernemer. Zo hebben we momenteel een aantal bewoners die hun diensten inzetten bij onthaalmoeder, beenhouwer, restaurant, groendienst,
vrije radio, kleuterschool, boerderij,…
Door de intense en constructieve samenwerking met de dienst ambulante begeleiding “WONOzo!” uit Geraardsbergen kunnen we nu ook
deze dienstverlening aanbieden aan externe bewoners, gebruikers die
nog geen gebruik maken van de dienstverlening van Schoonderhage.
De algemene coördinatie van dit project is in handen van De Man Kathleen van de sociale dienst van Schoonderhage. De praktische begeleiding van de “begeleid werkers” op de werkvloer wordt waargenomen
door de jobcoach “ Karlien Bauwens”.
Hallo
Ik ben Karlien Bauwens, 27 jaar. Ik zal de
nieuwe jobcoach zijn binnen het project begeleid werk .
Naast mijn taak als jobcoach, werk ik ook als
begeleider bij WONOzo! Dit is een dienst voor
ambulante – en mobiele ondersteuning te
Geraardsbergen.
In mijn vrije tijd, hou ik van sporten, muziek
luisteren en gezellig samen zijn met vrienden.
Misschien komen we elkaar binnenkort wel
eens tegen! Groeten Karlien
Wenst u meer uitleg over dit project als mogelijke gebruiker of wil je je
kandidaat stellen als mogelijke werkplaats voor een begeleid werker…
Aarzel dan niet om ons te contacteren
info@schoonderhage.be
Kathleen.Deman@schoonderhage.be

054/32.90.00 of 054/31.07.87
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Kunsttentoonstelling editie 2017.
De geplande kunsttentoonstelling met de vele werken uit de diverse
crea-ateliers van Schoonderhage is dit jaar aan zijn 13e editie. Na achtereenvolgende organisaties in de afdelingen Pollare en Lebeke wordt
dit jaar gekozen voor een totaal nieuw concept. De vertrouwde, eigen
gebouwen worden verlaten voor een nieuwe locatie midden in de stad
Aalst.

In de periode van 22 november 2017 tot 22 december 2017 zullen alle
creatieve werken van onze bewoners tentoongesteld en te koop aangeboden worden in een pop-up kunstgalerij gelegen in de Pieter Van Aelst
galerij. Deze winkelgalerij is gelegen tussen de Nieuwstraat, Kattestraat
en Ridderstraat in het centrum van Aalst. Bedoeling is dat elke dagbestedingsafdeling één week de pop-up kunstgalerij uitbaat en hun werken tentoonstellen. Door het gespreide aanbod komen de bewoners en
hun werken meer tot hun recht en kunnen we de bewoners meer actief
betrekken in het open houden van de galerij. Door te kiezen voor een
centrale locatie in een stad hopen we ook om naast onze vaste, trouwe
kunstliefhebbers ook nieuwe mensen aan te spreken en warm te maken
voor de creatieve talenten van onze bewoners.
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Welke afdeling welke week voor zijn rekening neemt, en welke de exacte openingsuren zullen zijn van de pop-up galerij wordt later nog vastgelegd in overleg met alle afdelingen van de dagbesteding Schoonderhage. Maar noteer alvast deze periode in uw agenda zodat je zeker eens
kan langslopen. De bewoners en begeleiders van de diverse creaateliers kijken al met volle goesting uit naar dit initiatief.

Bewoners fwajee Aalst op vakantie in Limburg
Maandag 24 juli was het terug tijd
voor het jaarlijks zomerkamp. We
gingen op kamp in Genk. In de
Lodge of hoe noemt dat daar. (De
Twinstone Lodge) Die woning is
gelegen in de Kattenvennen. Het
was juist een bunker. Ons verblijf
was wel heel groot. Er waren twee
woongedeelten en twee verschillende gangen met kamers en een
grote instapdouche en een bad. Er was ook een sauna en een stoombad, maar een zwembad was er niet. Dinsdag zijn we gaan kijken naar
de winkels. Naar de schoenen en de kleding en iedereen kon iets kopen. Woensdag hebben we
op de huifkar gezeten. Dat
was met een tractor dat de
huifkar werd voort getrokken. Ze doen dat niet meer
met paarden daar in Kinrooi. De auto’s komen te
dicht en de paarden hebben
schrik. Dan slaan ze op hol.
We konden met onze twee
groepen op de huifkar. Krista, Dirk, Davy, Nadine, An, Pascal, Jo,
17Hilde C, Jani (groep 1) en Freddy,
Freddy H. Gilbert, Bart, Joke, Michaël, Els en Inge (groep 2) zaten erop.

We konden met onze twee groepen op de huifkar. Krista, Dirk, Davy,
Nadine, An, Pascal, Jo, Hilde C, Jani (groep 1) en Freddy, Freddy H. Gilbert, Bart, Joke, Michaël, Els en Inge (groep 2) zaten erop. We zijn gereden naar een plek waar we nog dingen konden zien van tijdens de
eerste wereldoorlog, van 1914-1918. In Kinrooi was het en Molenbeersel noemde die plek, net op de grens tussen België en Nederland. Ze
hebben daar een draad doorgetrokken tot in Aken. Deze electrische
draad was 280 km lang. Zo
konden de mensen niet vluchten naar Nederland, dat neutraal was. Ook de smokkelaars
werden zo tegengehouden. Er
zijn vele doden gevallen aan de
draad omdat de mensen het
gevaar van elektriciteit nog
niet kenden. We zijn daarna
nog eens gestopt met de
huifkar, aan een plek met forellenvijvers. Daar waren veel
vissers en onze Jo heeft daar
een forel vastgenomen. Zo’n
grote vissen.
We konden er iets drinken op
een terras, met zicht op de
mooie forellenvijvers .Donderdag zijn we naar
de markt van Genk geweest.
Een grote, nog groter dan die
van Ninove. En ’s avonds zijn
we nog gaan eten als afsluiter
van ons kamp.
Krista Mertens, bewoonster Fwajee Aalst
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Zomerfeest Afdeling Sint-Lievens-Esse
Op 11 juli was in sint-lievens-esse zomerfeest. Dit jaar was er geen barbecue, maar een festival. Lesley en Wim waren dj’s van dienst.
Er werd op die dag veel gedanst en er waren veel optredens: De dansgroep van
de begeleiders mocht eerst
op het podium komen.
De vrouwen waren verkleed
in Arabieren en de mannen
in buikdanseressen. Ze deden een leuk dansje. Wouter
was samen met Ann presentator. Hij was verkleed in een Schot en heeft op het podium een schotse dans gedaan. Het was goed gedaan!
Hij kon niet zo goed toveren maar gelukkig deden Magic Igor en Mystic
Astrid wel goede tover truckjes. Tamara en Hilde hebben poppentheater gedaan en dat was leuk!
Daarna hebben ‘Daniels dansers’ een mooie dans gedaan.
Hilde kon mooi dwarsfluit spelen.
An heeft dan een mooie gedichtje opgezegd over haar favoriete drankje Cava. Toen ze gedaan had, kreeg ze van Joris een glaasje.
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Op het festival waren er verschillende standjes: In de Zen-zone kon je
je laten masseren en bij Sara kon je een tattoo laten zetten.
Er was een standje waar dat je volksspelen kon doen. Je kon eendjes
vangen en er was een schijfspel. Je kon blikjes omver smijten. Je mocht
dan aan een rad draaien en een cadeautje winnen. Er was een cocktailbar. daar mochten we met ons slurpkaartje bij Petra en Marie-claire
gaan voor een drankje. Tom en Dirk hadden een eigen frietkotje. Het
‘vettig barakske’ waar dat ze lekkere frietjes en lekker vlees maakten.

We kregen allemaal
een lekker ijsje en
koffie en dan was het
spijtig genoeg gedaan.
Aan alle mensen van
de schrijfclub een dikke pluim voor de organisatie.
Hartelijk dank aan alle genodigden, buren en (oud)collega’s om er een
spetterend feest van te maken
Didier Van Den Brande (Dc bezoeker St-L-Esse)
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Pony’ s op bezoek in Schoonderhage Aalst
Het is eens wat anders, een pony met koets op de oprit in
plaats van een bus . Dit was op
vrijdag 4 augustus in Aalst. De
Kalmoes VZW kwam op bezoek
bij de bewoners van de Fwajee
en ’t Sluizeken met twee pony’s,
een koets en een klein hondje.
Kleine pony Arthur kwam bij iedereen eens langs. Als je niet
buiten was omdat je niet wou of
kon, kwam hij je binnen bezoeken. Zo ook bij Ferdinand die na
het wrijven van de pony ook
meeging naar buiten. Je kon de
kleine pony wrijven of borstelen
of velen gingen met hem eens
wandelen in de tuin. Er was ook
een grotere pony mee, Odin.
Odin zijn lievelingswerkje is de
koets voorttrekken. Niet zomaar
een koets maar een rolstoelkoets. Deze koets is speciaal gemaakt zodat mensen in een rolstoel met hun rolstoel op de
koets kunnen en er dus niet uit
moeten. Peter was zonder vrees
en beet de spits af. Met zijn rolstoel op de koets, remmen vast,
rolstoel vastmaken met spanriemen en klaar voor vertrek.
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Zwaaien met de armen tijdens de
rit en terugkomen met een brede
lach. Hij had zo graag nog een rit
gedaan maar hij was niet alleen.
Ook Marleen ging een rit maken.
Eerst met toch wat twijfels maar
eens onderweg kon de pony niet
snel genoeg gaan bleek uit haar
woorden: “Allez, Allez, Ju, Ju, Ju!”
Al snel vroegen de meeste bewoners om ook een rit te kunnen maken. Diegene die zelf geen rolstoel
hadden, namen snel plaats in een
reserverolstoel zodat ook zij eens
mee konden.
Aan Fred, die bij één van de eersten buiten was, stelden we de
vraag: “Wil jij ook eens mee met
de koets?”. Een lach, een kus en
een knuffel aan de begeleiding en
weg was hij met de koets! Daarna
was het aan Freddy, die er al kwam
om vragen. Hij stond aan de koets
en vroeg: “Nu aan mij? De paarden
dat is mijn taak”. Zijn reactie achteraf bij het slapengaan: “Het was
plezant, ik ga dromen van de
paardjes”.
De paardenliefhebbers uit Aalst
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Tijdens de verlofperiode werd door enkele vroede vakantiewerkers in
alle stilte werk gemaakt van een actie in het kader van de “Warmste
Week” van studio Brussel. Dit resulteerde in de organisatie van een benefietconcert ten voordele van Schoonderhage. Dit concert zal doorgaan op VRIJDAG 22 DECEMBER in CC DE PLOMBLOM TE NINOVE vanaf
20u.
Treden voor ons op:
Concertband Teralfene
Muziekkoor Indiga uit Geraardsbergen met mezzo sopraan Sofie vander Heyden
Gastoptreden DEAN uit
Geraardsbergen
Inkom: € 12

Ticketverkoop gaat van start vanaf 6 november via balie De Plomblom
en Schoonderhage (administratie).
Organisatie van VZW Zwarte Flesch inn samenwerking met Stadsbestuur Ninove, Management
Dean, Concertband Teralfene en Muziekkoor Indiga Idegem
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Herfst– en Wintertips :
1* Pannenkoeken smullen:
Nu de herfstdagen en koude winterdagen zich ontegensprekelijk zullen aanbieden is er, indien het weer het toelaat, niets gezonder dan
een stevige wandeling in bos of veld. Waar beter dan langs de oevers
van de Dender in Pollare kan je hier ten volle van genieten. Na een
fikse wandeling genieten van lekkere pannenkoeken met een warm
drankje maakt je dag meer dan geslaagd. In ons cafeetje “ De Zwarte
Flesch in Pollare kan er vanaf 1 oktober elke zondag tussen 14u en 18u
gesmuld worden van de versgebakken hartversterkertjes. Daarnaast
kan er ook genoten worden van ons Zwarte Fleschbier en een waaier
van streekbieren
Gelet het aantal zitplaatsen beperkt is, vragen we dat groepen zich
vooraf aanmelden via telefoon 0476/510898.
2* De “Warmste week trein” :
Tijdens het weekend van 25 & 26 november 2017 organiseren enkele
mensen van NMBS Denderleeuw onder het motto “ De Warmste
Week Trein” een goeddoel actie ten voordele van Schoonderhage.
In aanloop werd er al een wafelverkoop op gang getrokken, maar het
hoogtepunt van de actie is een 24u marathon lopen en fietsen.

Bedoeling is dat 2 sportievelingen dat weekend gedurende 24u gaan
lopen (op loopband) en fietsen (op rollen) ten voordele van Schoonderhage. Deze sportieve uitdaging gaat door in en rond café DenTrappist, Graanmarkt 49 te Ninove.
Supporters zijn natuurlijk van harte welkom.
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