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Voorwoord 

 

Tijdens de laatste winterdagen met de lente in het verschiet, snakt ie-

dereen en alles naar nieuw leven en hervat de cyclus der seizoenen 

zijn jaarlijkse dans.  

Op Schoonderhage wordt deze cyclus intens meegeleefd en beleefd 

ook al wordt hij soms bruusk onderbroken daar het overlijden van be-

woners, familie of vrienden.  

De lente staat voor nieuw leven en voor het pannenkoekenweekend.  

Als jullie dit krantje lezen, zit onze editie 2018 er al op.  Een editie die 

qua organisatie en vlotte bediening als de beste  tot op heden zal ge-

boekstaafd worden. De vele lovende reacties van de bezoekers geven 

ons een hartverwarmend gevoel dat ons prettig stemt. 

Tijdens de jaarlijkse carnaval viering dansen we  de laatste wintermoe-

heid uit onze armen en benen en heten de prille lentezon met zijn 

energie welkom. 

Toch kijken we tevreden terug op een bijzonder warme winter. De vele 

Warmste Weekacties  zorgden voor  bijzondere leuke acties en een 

grote spaarpot voor Schoonderhage. De hoogtepunten van deze acties 

waren onze “pop-up store” in Aalst en het afsluitend benefietconcert 

in Cultureel Centrum De Plomblom  te Ninove. 
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Toen de familie ons vroeg of we voor een tekstje konden zorgen, bedachten we dat dit geen 

enkel probleem kon zijn om over het leven van Freddy op Schoonderhage iets te vertellen... 

Het probleem is eerder hoe krijgen we hier alles gezegd over zo een rijk gevuld leven... De 

eerste herinneringen van de homebegeleiders gaan naar de dag dat Freddy 50 jaar werd: een 

versierd busje stopt in Pollare en er stapt een super fiere man uit: Freddy, met een hart gro-

ter dan zijn borst... op dat moment gaat Freddy enkel naar het dagcentrum en keert hij elke 

avond terug naar huis bij Georgine en Jean... In het dagcentrum werkt hij mee in de tuin, in 

het kleiatelier en kleurt de dag , hij is op dat moment een gedreven wandelaar mét een wan-

delboekje waar heel wat kilometers op 

de teller staan! Een paar jaar later 

(2000) mogen wij in het home ook 

meegenieten van dat grote hart, hij 

draagt er zorg voor Gino en de lieve 

vrede in het home. Freddy komt uit 

een warm nest en dat straalde hij uit. 

Hij is bij het grote publiek gekend – en 

dat mag je letterlijk nemen want waar 

je ook met Freddy kwam, steeds was er 

wel iemand van Denderleeuw die hem kende- als trouwe fan van  Fc Dender, club Brugge en 

den Okapi. Zijn vele truitjes en “kennekes” die hij kreeg zijn daar een bewijs van, hij stond 

altijd paraat met gazet onder de arm om de uitslag mee te delen en te tonen en was altijd te 

vinden voor een pronostiek van de voetbal of de koers... en meestal won hij dan ook met als 

prijs een rijstpapje of een cola! Tweewekelijks ging hij biljarten met Eddy, Herman en Rudy 

en ook daar won hij... altijd... jong geleerd in het café van zijn ouders! Hij genoot van de vele 

voetbalmatchen waar hij samen met zijn moeder naar toeging en later met Pierre, hij was 

fier op de voetbalcarrière van zijn neefje Dries. In zijn laatste levensmaanden, toen geweten 

was dat er voor Freddy geen verdere therapie meer was, is hij samen met Pierre en zijn bege-

leidster Vera nog naar de match geweest... en zo nam hij langzaam aan afscheid... Van alle 

dingen die zo belangrijk voor hem waren en zijn leven kleur gaven. 

Maar naast de grote man van de sport was hij voor ons veel meer: hij was de deugniet die 

een plastieken spin in het bed van de begeleiders verstopte, hij was de zachtaardige man die 

witte pluimpjes verzamelde in zijn kast, ... 

Hij was een man van weinig woorden maar des te levendiger waren zijn uitbeeldingen. Zo zei 

hij op een ochtend: “ikke gisterenavond” en hij zette een denkbeeldige helm op, spande mi-

nutieus het koordje aan, besteeg zijn paard , haalde pijl en boog boven, sloot 1 oog en schoot 

de pijl gericht af... toen hij onze vragende blik zag “van wat is hier allemaal gebeurd?” voegde 

hij er aan toe: “ ikke gisteren ne film van ben hur”  

 

Afscheid van Freddy. 
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Hij was een  snoeper en kon na een etentje bij KVG met grootsheid de hoeveelheden benoe-

men die hij had verorberd: “zo ne crème en zo saucissen... “. Ook bij de vele bezoekjes aan 

café  De Zwarte Flesch op zondag werd hij door Pierre en Maurice  verwend... Met een pan-

nenkoek, ijsje of stuk mattetaart. 

Maar ook figuurlijk was hij toch wel een snoeper, zijn liefde 

voor  begeleidster Carine van het dagcentrum kon hij niet 

wegsteken, Vera kreeg van  hem ook een speciaal plaatsje -

en omgekeerd- en hij charmeerde de verpleegsters in het 

ziekenhuis waar hij een tijdlang wekelijks met Kim ‘verslag’ 

ging uitbrengen... ook die dagen werden afgesloten met een 

taartje in de cafetaria...  

De laatste jaren stonden vaak in het teken van zijn ziekte, 

maar toch hield Freddy de bovenhand en zorgde er zelf voor 

dat er op zijn 65ste een pensioenfeest kwam met al zijn gelief-

den rond hem: broers, schoonzussen, nichtjes en neefjes, 

groot en klein, de mannen en de vrouwen van de KVG, de 

medebewoners en begeleiders van schoonderhage en als 

kadoo een ticket om met de supportersbus en Pierre naar 

een match van club Brugge te gaan! 

En alles was altijd... goed... het was zijn laatste woord: goed... 

Beleidsinfo: woon– en “overlevings”kosten: 

Sinds de invoering van het Persoons Volgende Financiering ( PVF) werd de vroeger financiële bijdrage te betalen 

door de bewoners onder de naam “dagprijsbijdrage” gewijzigd in een tussenkomst in de woon– en leefkosten. 

Daar waar er vroeger voor  elke zorgaanbieder in Vlaanderen eenzelfde reglementering was, moet nu elke zorg-

verstrekker zelf zijn woon– en leefkosten vastleggen  in overleg met vertegenwoordiging van de gebruikers en 

bekendmaken aan zijn gebruikers. In het oude systeem ontvingen de voorzieningen een “dagprijs” vanuit de 

overheid, hierin zaten ook posten zoals voeding en energiekosten, verzekeringen, … Nu is dit niet meer het geval 

en moeten de kosten verhaald worden aan de gebruiker. De opdracht dus aan elke  voorziening om het huiswerk 

te  maken om enerzijds ervoor te zorgen dat alle woon– en leefkosten in rekening worden gebracht en dat  ze 

anderzijds niet de pan uit swingen om concurrentieel in de markt te liggen. 

In het pré PVF-systeem bestond ook het principe van het “gewaarborgd persoonlijk inkomen of zakgeld”. Dit 

betekende dat iedereen die opgenomen was in een VAPH erkende voorziening van zijn vervangingsinkomen  

vooraf een bedrag mocht besteden van 198€ of 365€ voor persoonlijke uitgaven (zakgeld, persoonlijke aanko-

pen, medicatie,…). Het rest bedrag kwam in aanmerking om de verblijfsfactuur te betalen. Was er onvoldoende 

rest dan betaalde de betrokkene minder. Het VAPH paste het tekort in verblijfsfactuur bij aan de voorziening. In 

het oude systeem was er tevens een terugbetaling van de remgelden op medische en paramedische verstrekkin-

gen aan bewoners door externe (para) medici door het VAPH. Beide maatregelen dienden als een soort vangnet 

om iedereen toch de nodige levenskwaliteit te kunnen garanderen. 
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 Met invoering van PVF werden deze ondersteuningsmaatregelen geschrapt door het VAPH. Voor bewoners die 

permanent verblijven in een woning en die een beperkt inkomen hebben en geen financiële reserve hebben 

oogt de toekomst zwart.  

 Wanneer we weten dat het gemiddelde vervangingsinkomen van onze bewoners schommelt tussen de 1000€ 

en 1200€ en er bij  de vergunde zorgaanbieders een woon– en leefkost wordt  in rekening gebracht tussen de 

35€ en 45€/per dag merken we dat voor iemand die permanent in de voorziening verblijft er niets of bijzonder 

weinig overblijft om de persoonlijke kosten  (opleg medicatie, kledij, persoonlijke aankopen, zakgeld)  te finan-

cieren. 

De huidige aangerekende woon– en leefkosten wijken zeer weinig af  van de vroeger aangerekende dagprijsbij-

drage voor bewoners opgenomen in een residentiële setting. Dus dit kan niet geduid worden als oorzaak van de 

problemen. Oorzaak ligt aan het wegvallen van de sociale beschermingsmaatregelen van gevrijwaard inkomen 

en terugbetaling van de remgelden. Hoofdoorzaak is misschien toch wel het bijzonder laag vervangingsinkomen 

dat wordt toebedeeld aan onze bewoners. Als we weten dat het leefloon voor een alleenstaande momenteel 

900€ bedraagt dan krijgen onze mensen net iets meer, maar  zij hebben meestal ook extra kosten als gevolg van 

hun beperking. 

Wanneer dit probleem wordt aangekaart door de werkgeversorganisaties actief binnen de sector bij het VAPH  

en de bevoegde ministers luidt het antwoord:  “ dat er moet onderscheid gemaakt worden tussen verplichte en 

facultatieve woon– en leefkosten, of dat er naar het OCMW moet gegaan worden of dat de organisatie een soli-

dariteitsfonds  moet installeren  om bewoners met een laag inkomen te ondersteunen” 

Dat dit antwoord kwaad bloed zet bij de zorgverstrekkers hoeft geen betoog: 

*Wat moeten we beschouwen als facultatieve woon– en leefkosten: in het weekend geen rozijnenboterham , 

maar gewoon brood (want rozijnenbrood kan als facultatief gecatalogeerd worden); het schrappen van de ont-

spanningsactiviteiten voor zij die het niet kunnen betalen ?  

* Het installeren van een solidariteitsfonds voor bewoners met een laag inkomen is niet de opdracht voor de 

zorgverstrekkers en is het installeren en in stand houden van een structurele armoede en ongelijkheid. 

* Onze bewoners   massaal aanmelden bij het OCMW is misschien de enige mogelijkheid om enige ruchtbaar-

heid te geven aan  deze onrechtvaardigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de gedachten van de  persoonsvolgende financiering staat de persoon met een beperking zelf in voor  de ei-

gen levensregie. Je leeft, eet, neemt ontspanning en woont ergens. Elke burger weet dat dat geld kost. Je werkt 

ervoor of je hebt een inkomen uit uitkeringen. In het nieuwe systeem  PVF zijn enkele sociale correcties ge-

schrapt zodat  een  groep mensen  gedoemd zijn tot  een  permanente situatie van structurele armoede. 

Waar zijn  we met de inclusiegedachte en de gedachte van zorg op maat als het basisrecht op een “leefbaar in-

komen” niet gehanteerd wordt?  Waar zijn we, als de beleidsmakers en de politici beschuldigend naar elkaar 

wijzen en de zorgverstrekkers  uitnodigen tot  permanente caritatieve  acties om  de  basis levensstandaard van 

hun bewoners te handhaven? 

 

Dit is de situatie in onze  rijke welvaartmaatschappij Vlaanderen anno 2018, 

Beschamend…. 

Dirk 



5 

 

Vrijwilligers in de kijker: 

Enkele jaren geleden leerden we in home Esse Carmen en Filip kennen dankzij Cloë die haar 

stage begon in Esse. 

De ouders van Cloë dragen 

een warm hart toe aan onze 

bewoners.  

Ze missen geen enkele acti-

viteit van de Zwarte Flesch 

en maken er een traditie 

van om aan te sluiten bij 

het tafeltje van home Esse 

en zo wat bij te praten met 

onze bewoners.  

Geen enkele verjaardag van 

onze bewoners wordt door 

hen vergeten en de gelukwensen worden hier enorm gewaardeerd.  

Carmen ging ook al enkele jaren mee als vrijwilliger op home vakantie en in de zomer wan-

neer ze jarig is mochten we dit al enkele jaren samen met onze bewoners vieren bij haar 

thuis. Een gezellig uitstapje met taart en koffie die de meeste van onze bewoners niet graag 

missen. 

Dit jaar werden we door Carmen 

en Filip uitgenodigd om kerst sa-

men met hun familie te vieren. En 

Piet wil daar graag iets over ver-

tellen. 

Piet:  “ Bedankt voor het gezellig 

kerstfeest. Het was een goede 

aperitief en het was lekker eten. 

Ze mag dat nog doen. Het zijn 

toffe ouders. Leuk dat ik ze leren 

kennen heb. Merci voor de uitno-

diging. Misschien mogen we vol-

gend jaar terug gaan. Ik hoop dat Cloë gaat verschieten als ze dat gaat lezen.”  

Dankjewel Carmen en Filip  

Bewoners en personeel home Esse  



6 

 

 

In Aalst hadden we vorig jaar een goed tuinseizoen 

achter de rug met een zeer mooie opbrengst van 

o.a. courgetten, tomaten, sla, boontjes, pompoe-

nen, paprika’s, spruiten, prei…Naar het einde van 

de zomer 2017 toe, zijn we met ons tuinteam in 

DC Aalst begonnen aan een nieuw project. Nieuwe 

tuinbakken op hoogte maken met volledig gerecy-

cleerd materiaal. Sommige bewoners worden een 

dagje ouder, waardoor op de knieën gaan en veel 

bukken veel inspanning vraagt. Daarom hebben 

we besloten onze tuinbakken uit te breiden en  

nieuwe te plaatsen. De vorm van de bakken heb-

ben we uitgegraven in de grond, een laagje stabili-

sé gelegd met daarin de betonnen palen als basis 

waarop we alles gingen monteren. 

Toen begon het betere schrijnwerk:  alles op maat 

zagen zodat alles perfect past en bakken voorzien 

van een bodem. Hierbij kreeg ik de hulp van zowel 

Tony, Jo en Steven. Het zagen en vijzen was een 

grote karwei, maar met zoveel mankracht ging het 

nog snel vooruit! De structuur stond er, deze 

moest nog eens ingewreven worden met een ver-

nis, een werkje dat Jo en Laurens op zich namen. 

Eens alles vernist, zijn we zwarte anti-

worteldoeken gaan halen (enige wat wel aange-

kocht is) die we op maat hebben laten snijden. In 

vier delen hebben we de bakken kunnen bekleden 

en de doeken eraan vast geniet. Een extra rand 

hebben we er boven op geplaatst. Ook met latten 

die we gevonden hebben bij overschotjes) om de 

doeken bij elkaar te houden en dat maakt het af! 

Nu hopen dat we er veel lekkere groenten kunnen 

in kweken nu onze bakken bijna volledig vol zitten 

met aarde.  

De tuinklussers: Jo, Steven, Tony, Laurens en Tim 

 

 

 

Nieuwe tuinbakken op hoogte met gerecycleerd materiaal 
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BEZOEK MUSEUM VAN FOLKLORE, ZOTTEGEM 

 

Omdat er werken moesten uitgevoerd worden in het kleilokaal, werd 

ons voorgesteld of we het leuk vonden om eens een bezoek te bren-

gen aan het Museum van Folklore van Zottegem. 

Dat is een klein museum waar er nog hele veel oude voorwerpen ten-

toon gesteld worden die nog in de tijd van ons boema en boempa wer-

den gebruikt. 

De gids gaf ons heel veel uitleg zoals over oude koffiemolens, die we 

zelf eens mochten uitproberen.  

Willy kreeg een bord met een stuk 

uit. Dat moest hij tegen zijn kin hou-

den. Dit was een scheerbord voor de 

man, als zijn baard werd afgedaan. 

Waar we heel erg moesten om la-

chen waren de grote onderbroeken 

die de vrouwen droegen onder hun 

lange rokken.  

Op de hoedenzolder mochten we al-

le soorten hoeden passen. Er hingen 

ook oude affiches met leuke tekenin-

gen. Igor vond het leuk om een lede-

ren pet aan te trekken. Nathalie wou 

dan ook eens het dameshoedje met voile uitproberen. 

Ook nog eens een kiekje van de pop van de burgemeester met zijn 

sjerp en bolhoed. 
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En natuurlijk werden er vroeger ook heel veel potten in klei gemaakt 

om mosterd en haring en zo in te bewaren. Vroeger werden potten in 

de klei veel meer gebruikt in de keuken, maar dat doen wij niet met 

onze kleigroep. Wij maken kunst en leuke dingen uit onze fantasie om 

dan aan mensen te tonen en te verkopen in onze pop-up winkel in 

Aalst. 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn met veel mensen in de klei, omdat dit zo leuk is om te doen 

en we mogen altijd iets anders uitproberen. 

De kleigroep van DC Esse 

Schoonderhage gaat digitaal:  

Om van Schoonderhage nog een hechtere “community” te maken en 

ons bekend te maken in het zorglandschap 

werd een tijdje terug een facebookpagina ge-

lanceerd.  

www.facebook.com/Schoonderhage-VZW  

Op deze facebookpagina lees je alle nieuwsjes 

over  het reilen en zeilen op Schoonderhage.  
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 Ben je  actief op de sociale media en nog geen fan van onze pagina en 
wil je erbij horen…  
meld je aan en nodig je facebookvrienden uit. Hoe meer volgers hoe 
meer we bekend worden in het zorglandschap.  
Voor de wielertoeristen  hebben we een specifieke facebookpagina: 
www.facebook.com/rondevanschoonderhage. 
Hier kan je alles lezen over de organisatie van ons jaarlijks fietsevene-
ment op Hemelvaartsdag (dit jaar op 10 mei). 
 
Ook de website krijgt een nieuw  en modern jasje aangemeten en zal 
binnenkort online gaan.  

Schenking computers: 

 

Schoonderhage mocht bij 2 bedrijven een aantal 2e hands pc’s 

en laptops ophalen voor hun werking. Na configuratie van de 

toestellen en het installe-

ren van de nodige software 

krijgen deze toestellen een 

plaatsje in de diverse com-

puterafdelingen van onze 

dagcentra en in de diverse 

woningen. 

Namens de bewoners har-

telijk dank aan de Vlaamse 

Milieu Maatschappij gevestigd in Aalst en Axians gevestigd in 

Merelbeke. 
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Nieuwjaarsdrink in Home Haaltert. 

De woning te Haaltert is nu ongeveer een half jaar in gebruik. De bewo-

ners hebben hun plekje gevonden en stilaan beginnen we elkaar beter 

en beter te kennen. Kerstavond en oudejaar vierden we samen met de 

mensen van de Norbertijnen, kerstdag en nieuwjaarsdag met onze fami-

lie. Om met alle bewoners, familieleden, begeleiders en andere mensen 

die komen helpen in de woning het nieuwe jaar te vieren, nodigden we 

iedereen uit voor een drink met dessertbuffet op vrijdag 12 januari 

2018.  

Anja en Krista vertellen:  

“Onze eerste nieuwjaarsdrink in Home Haaltert ging door op 12 januari 

2018. De dag voordien en de voormiddag waren goed gevuld met het 

klaarmaken van verschillende desserts. Zowel bewoners als begeleiding 

vonden het spannend om alles klaar 

te hebben tegen dat het bezoek hier 

aankwam.  

Je kon een kopje koffie komen drin-

ken en smullen van een lekker stukje 

taart of andere zoetigheid. Er was ti-

ramisu, fruitsla, panna cotta, choco-

mousse, appelcake, éclairs en nog en-

kele taarten. Keuze genoeg dus. Er 

werd veel gegeten maar we hadden 

toch veel dessert over. De hoeveelheid dessert was moeilijk in te 

schatten aangezien het de eerste keer was dat we een nieuwjaarsdrink 

organiseerden.  Geen nood, want de bewoners konden de volgende da-

gen nog genieten van de overschot.  
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Warm-up store 2017 

Tentoonstelling in een nieuw jasje 

 

 

Naar tweejaarlijkse gewoonte stond eind 2017 onze tentoonstelling terug op het programma. 

Deze keer werd voor een nieuw elan gekozen. Een winkelpand in het koopcentrum van Aalst 

met kunstwerken uit de diverse entiteiten werd onze Warm-up store.  

De eerste kunsttentoonstelling dateert reeds uit 1991 en had plaats in onze entiteit te Pollare. 

De traphal, bureau’s en café De Zwarte Flesch werden omgebouwd tot expositieruimte. De eer-

ste editie kende succes en was dan ook voor herhaling vatbaar. Om geen werkdruk te leggen op 

onze bewoners werd besloten om de tentoonstelling om de twee jaar te herhalen. Ieder kan zo 

naar eigen tempo zijn leefwereld artistiek vormgeven. Ook nu wordt er nog steeds vanuit ge-

gaan dat alle werken uit de bewoners groeien en zij de vrijheid krijgen om hun interpretatie op 

hun ritme en met hun mogelijkheden te realiseren. Wij helpen en sturen waar nodig.  

 

 

Er was veel volk aanwezig: bewoners en hun familie, de verpleging, de 

kinesisten, onze poetsvrouw Laura en bijna alle begeleiders van Home 

Haaltert. Later tijdens de drink kwam ook Sharon van de directie even 

langs voor een babbeltje. Het was hier gezellig druk en het huisje was 

hier goed vol. Tijdens de drink werden er foto’s op de muur geprojec-

teerd van de voorbije maanden. Er werd heel wat gebabbeld en gela-

chen. Het was een fijne namiddag”. 
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Schoonderhage groeide en zo ook de tentoonstelling. Na Sint-Lievens-Esse en Pollare kwam 

Aalst en Muylem tot stand. Telkens mochten onze exposities op meer werken, maar ook op 

meer volk rekenen. De ruimtes in Pollare konden tijdens de openingsavond nog moeilijk de vele 

toeschouwers aan. Wanneer in 2006 Lebeke opent werd daar in de mooie ruime ateliers een 

dankbaar alternatief gevonden. Tevens was het een kans om de mensen ook met deze entiteit 

vertrouwd te maken. De impact op de dagelijkse werking was echter niet altijd evident. Drie 

weken werden diverse ateliers ingenomen als expositieruimte. Na  5 edities werd het tijd om 

weer eens uit te kijken naar wat vernieuwing. De doelstellingen werden tegelijkertijd wat bijge-

steld. Zo werd gekozen om Schoonderhage wat meer bekend te maken, ook buiten de gekende 

plekken en voor een ruimer publiek. Aalst leek de ideale uitvalsbasis om dit concept te realise-

ren.   

Er kwam een samenwerking tot stand 

met het Regionaal Welzijns Overleg 

Aalst. Samen kregen we gedurende 

de eindejaarsperiode  5 weken een 

pand ter beschikking in de Pieter Van 

Aelst gaanderij.  Dit pand werd ons 

gratis aangeboden door de Groep 

Ceusters, eigenaars van de winkelga-

lerij. Het Regionaal Welzijns Overleg 

creëerde een zithoek waar diverse  Aalsterse sociale organisaties zich konden profileren en hun 

werking bekend maakten  aan het brede publiek. Wij vulden aan met onze tentoonstelling in 

een nieuw kleedje. Wekelijks exposeerde een entiteit de werken van onze bewoners en tegelijk 

werd de werking van onze voorziening wat toegelicht aan de toevallige passanten. Het was 

voor ons en onze vaste tentoonstellingsbezoekers even wennen aan het nieuwe concept maar 

positieve reacties bleven niet uit. De werken vielen ook in ’t stad in de smaak en de verkoop 

vlotte. We kregen er zelfs enkele vaste klanten die onder de indruk waren van de kunstwerken.  

We danken dan ook iedereen om de stap naar de nieuwe Warm-up store met ons te maken. 

Het was een succes dat we graag verderzetten.  
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Nieuwe acteurs bij toneelgroep Scherven op Zolder: 

Onze toneelgroep  “Scherven op zolder” is zeer blij met de komst van 

2 acteurs van het dagcentrum Sint-Lievens-Esse. 

Op vrijdag repeteren zij ook met ons mee  in ons zaaltje in Heldergem 

aan de nieuwe opvoering en met plezier constateren wij dat zij de pan-

nen van het dak spelen. 

Tijdens de middag mogen we in Dagcentrum Lebeke aansluiten voor 

het middagmaal en tijdens de rustpauze is er wat tijd voor zachte mu-

ziek.  

Eventjes bekomen om dan in de namiddag nog eens alles te geven 

voor het weekend begint. 

Zijn jullie al nieuwsgierig naar de nieuwe opvoering ?  

Noteer alvast vrijdag  16 november in jullie agenda. Dan is de voorstel-

ling gepland in cultureel Centrum De Plomblom te Ninove 

Wel nog eventjes geduld maar weet  dat dit stuk handelt over de per-

soonsvolgende financiering (PVF) en de  weerslag ervan op het dage-

lijks leven van een persoon met een beperking gehuisvest in Schoon-

derhage of wachtende op een plaatsje binnen een voorziening. 

 

Spannend, hé ! 

 

Het toneelteam 
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APPLAUS… 

het applaus zelfst.naamw. 

Uitspraak:   [ɑˈplɑus]  

handgeklap waarmee het publiek aangeeft dat het iets mooi of goed vindt  

 

Voorbeelden:   `een musicus met daverend applaus verwelkomen`, 

 

Applaus… 

Dit jaar was er voor de kerstvakantie iets speciaals te doen in de Plomblom.  

Een samenwerking met de concertband van Teralfene en een koor met zang van Sofie, onze 

sopraan uit Lebeke, en de kers op de taart was Dean!   

De zaal was groot en mooi. Veel rode zetels. De mijne stond los. Het was volledig uitverkocht. 

Geen plaats meer over.  

De muziek begon te spelen en Sofie begon te zingen. Én dan kwamen vier kindjes in mooie 

rode kleedjes op he podium. Prachtig! Applaus. En daarna was er weer muziek met Dean. Ze 

zongen verschillende liedjes, soms samen en soms apart. Ze hebben dat goed gedaan! 

‘Hallelua’, ‘My way’ & ‘Oh happy day’ en wij deden mee.  

‘We are the world’ met een zaal vol lichtjes. Een mooie afsluiter. 

Na het tweede deel mocht ik bloemen afgeven aan Dean. Kim heeft bloemen gegeven aan de 

dirigent. We vonden het gezellig op het podium. We mochten nog even samen op de foto. 

Applaus!! 

Dirk mag dat nog organiseren. 

Applaus… stampen met de voeten, in uw handen klappen, fluiten met je vingers. 

Kim en Petra. 
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Reacties op de benefietvoorstelling: 

... 

Het  benefietconcert was het orgelpunt of zoals ze in in Aalst zeggen  " den bloemmeké" als afronding van alle 
warmste week acties.  

Na een mooie voorzet van de burgemeester met een groepsknuffel speelden de muzikanten en zongen de koor-
leden een bijzonder warme vibe de zaal in.  De hoogstaande muzikale  accenten waren voor Sofie en Dean met 
als gevolg vele  momenten van kippenvel en  weggepinkte of niet weggepinkte tranen van gelukzaligheid. 

Kortom een  avond van  warme samenhorigheid  met hoogstaande muzikale kwaliteit die we als unicum kunnen 
wegschrijven in de annalen van Schoonderhage.  

Dit was enkel mogelijk dankzij de combinatie van de creatieve en organisatorische talenten aanwezig  binnen 
Schoonderhage aangevuld met  de  muzikale kwaliteiten van de concertband, zangkoor en solisten. 

De verschillende bisnummers  en staande ovatie  na het concert duidelijk een boodschap naar meer in de toe-
komst.... 

Bijzondere dank en appreciatie voor iedereen die op zijn manier  een aandeel had in dit gebeuren.  

… 

Was het vrijdag, een zinnenprikkelende afsluiting van ons werkjaar… dank hiervoor. We weten weer waarvoor 

we het doen. 

Sofie en Delly en alle deelnemers: amai, wat een voorstelling !!! 

… 

Hier zijn geen woorden voor… 

Aan allen dikke dikke proficiat met dit magnifieke en hartverwarmend concert. 

We want more! 

… 

Ik heb het zelden zo koud gehad op een “warmste week initiatief”, 

Kippenvel wel te verstaan… 

Een dikke proficiat aan al wie het benefietconcert mogelijk gemaakt heeft, 

het was mooi! 
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Het leven zoals het is, oudejaar in home Sluizeken: 

Anders dan de vorige jaren vierden we dit jaar oudejaarsavond in een kleinere 

groep; voor mezelf mijn eerste oudejaarsavond in’t Sluizeken Aalst. 

Geen groot uitbundig feest met dj maar een gezellig samenzijn met bewoners en 

collega’s van dienst. Home Fwajee en ‘t Sluizeken sloegen de handen in elkaar en 

konden gebruik maken van de gebouwen van het dagcentrum om alle bewoners 

die in het home blijven tijdens deze dagen een fijne namiddag en avond te bezor-

gen.  

Bij het zorgen voor onze mensen staat een lekker menu altijd zeer centraal met 

als afsluiter “liefst een chocomousken” als het van Marnic afhangt. Ja, we geven 

het toe, ze zijn rapper op dan we ze kunnen klaarmaken. Maar dat is een teken 

dat het goeie zijn. Gezien de gemiddelde leeftijd van onze leefgroep begonnen 

we wat vroeger dan normaal en zou nieuwjaar ook wat vroeger op de avond val-

len. Maar dat vond niemand erg, want zelf op een jaarwissel is moe worden toe-

gestaan.  

Terwijl de flessen duchtig geopend werden, zonder alcohol wel te verstaan, scho-

ven ook de chipkes, nootjes goed richting lekkere mondjes. De muziek ging al wat 

harder want er waren er toch die al zin hadden in een feestje en daar hoorde nu 

net de begeleiding ook bij. Maar zoals steeds roept de plicht en riep onze oven 

om zijn eigenzinnige manier dat het tijd was om de kalkoen er uit te halen, tenzij 

we nog wilden overstappen naar een ander alternatief.  

Eten en drinken in overvloed en een stilte aan tafel die benadrukte dat het lekker 

was.. Na het dessert nog wat muziek, wat babbelen onderling en omstreeks 21u 

gingen de eerste bewoners al graag naar bed. 

Om middernacht was ik nog wakker met één bewoner. We keken nog wat tv, en 

door de grote ramen zagen we her en der vuurwerk. Nog een telefoontje naar 

het thuisfront om de vrouw des huizes een gelukkig nieuwjaar te wensen, nog 

even een rondje langs de kamers en dan ook naar bed. Zelf tevreden dat het alle-

maal goed verlopen was. En vooral dat ze het allemaal lekker vonden en dank-

baar voor de hulp van zeer fijne collega’s Jana en Sanne. 

Ons goed voornemen voor het begin van het jaar: de weegschaal in ‘t Sluizeken 

verstoppen tot 1 februari. 

Guy 
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Februari staat gelijk aan carnaval, en carnaval staat weer gelijk aan FEEST! 

Dagcentrum Aalst  organiseerde, naar jaarlijkse traditie,  een grootse carnavalsfuif in De 

Wattenfabriek te Herzele op vrijdag 9 februari. Alle dagcentra  ontvingen een uitnodiging om 

zich  inschrijven met een lied en dans om zo te streven naar de felbegeerde wisselbeker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het middagmaal was er muziek door onze eigenste DJ Steven Tornero die er een knallend 

feestje van maakte en zorgde voor ellenlange files tijdens de overheersende maar o zo leuke 

polonaises! 

En als dat nog niet genoeg was, werden onze bewoners getrakteerd op een gratis optreden 

van dé carnavals-boysband uit Ninove: Fret Tet & The Swinging Tepelboys. Deze brachten, 

naar aanleiding van hun 11jaar bestaan, speciaal voor Schoonderhage een show van maar 

liefst een uur die zeer gesmaakt werd. Met hun blauw kostuumpje aan en hun echte carna-

valhits als ‘Wildje nog me mau’ en ‘ne selfie’  zette men de boel op stelten en zorgden men 

voor een geweldige carnavalssfeer die op ieders gezicht een glimlach toverde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

Carnavals fuif Schoonderhage 

Dit jaar werd de show aan elkaar gepraat door Bas-

sie & Adriaan, vertolkt door de begeleiders Bert en  

Tim, die een reis rond de wereld maakten. Dagcen-

trum Aalst bracht het thema: Zwitserland (bergje 

op, bergje af) en dagcentrum Esse kwam  niet met 

de bus, maar met kamelen afgezakt naar Herzele 

met hun liedje: ‘In de Sahara, tussen de kamelen’. 

Dagcentrum Lebeke nam  deel met twee groepen: Politieagenten en ruimtevaarders. Tij-

dens de act van Iddergem ging men op zoek naar ‘vrouwkes’, een lied van ‘Snollebolleke’. 

De show van Muylem ging dan weer over pluimvee… Kortom een voormiddag met tal van 

Na het fotomoment met Fret 

Tet was er nog de eier-worp 

(die met een knipoog verwijst 

naar de ajuinworp in Aalst).  

Bij het uitreiken van de medail-

les  viel iedereen in de prijzen.  

Afdeling Esse  mocht dit jaar de 

wisselbeker mee naar huis ne-

men.                                                                      
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Op vrijdag 9 februari was het carnavalbal in de Wattenfabriek in Herzele. 

We hebben ons verkleed in kippen en ons liedje was Het Vliegerlied-Het is weer een 
mooie dag.  

En we kwamen eerst samen in Muylem voor te vertrekken naar de zaal. En daar een 
tafel zoeken samen met Toon en Dorien. En ik en Evy hebben gedanst en de andere 
ook. Op de middag hebben we broodjes gegeten en in de namiddag was er een  ver-
assing van een groep die komen optreden is. Er was veel plezier en  er werd veel ge-
danst! We hebben de prijs van de mooiste kostuums gewonnen. Er was ook ajuinen 
werpen, die eitjes met een la-
chend gezichtje. Hopelijk val-
len we volgend jaar terug in 
de prijzen! Ik heb me alvast 
heel erg geamuseerd! 

                                      

 Sarah Martinez uit muylem  
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Pannenkoekenweekend editie 2018. 

De “2e wattenfabriek editie “ van ons pannenkoekenweekend ging door op 10 

en 11 maart jongstleden.  Daar waar het vorig jaar nog even zoeken was hoe 

alles in zijn plooi  moest vallen, was het dit jaar bijna routine om in 2 dagen de 

wattenfabriek om te toveren tot een gezellig pannenkoekenhuis met plaats 

voor 300 mensen, een streekbierencafé met 100 plaatsen en een tombolasu-

permarkt. De foto’s die vorig jaar genomen werden van elke werkpost waren 

de gouden leidraad om alles perfect georganiseerd te krijgen.  Nieuw dit jaar 

was dat er gekozen werd voor de aankoop van vloeibare eieren, hierdoor werd 

iemand ontslagen van de taak van het breken van  4000 eieren. Tevens werd 

gezorgd  dat het ijs voor bij de pannenkoeken op voorhand geproportioneerd 

werd in potjes waardoor we hier ook een “permanente ijsschepper” vrijaf kon-

den geven. Elk jaar probeert de organiserende werkgroep enkele verbeterin-

gen aan te brengen met het oog op kwaliteitsverhoging van de service of op 

het verbeteren van de diverse werkposten.  Zaterdag kwam de pannenkoeken-

stroom op gang en die zou pas stoppen op zondagavond.  Een goed geoliede 

organisatie zorgde ervoor dat de maximale wachttijd op een portie vers gebak-

ken pannenkoeken 15 minuten was. Een geoliede machine die pas kan draaien 

door veel geëngageerde en betrokken medewerkers en door de jarenlange op-

gebouwde ervaring. Een geoliede machine die pas kan draaien als vele bezoe-

kers  er telkens weer bij willen zijn om te smullen van  onze pannenkoeken. 
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Een winterse vrijdag in het rustige Pollare 

Op een rustige winterse vrijdag werd plots een witte jeep gesigna-

leerd op de parking van ons cafeetje.  Alert en bij  de pinken, zoals 

we zijn, hadden we dit onmiddellijk opgemerkt. Met bijzondere 

aandacht werd dit onbekende voertuig gevolgd vanuit de bureel-

raampjes op het 1e en 2e verdiep.  Zeker toen er  met verkeerske-

gels een grote cirkel werd uitgezet, even later gevolgd door het in 

mekaar zetten  van een  drone van enig kaliber. Als het toestel be-

gint te zoemen, stijgt het op en cirkelt boven de Zwarte Flesch brug 

en de Dendervallei. Beneden loopt een man met een soort tabblad 

die het toestel volgt en stuurt. 

Bleek dat het opzet was om wat luchtfoto’s te maken van dit bijzon-

der mooie hoekje in Pollare. Graag laten we onze lezers meegenie-

ten. 
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Warme welkom aan Dennis in Schoonderhage/Pollare: 

 

Zoals al vermeld in ons vorige krantje en na de bijzondere positieve er-

varingen met “ alpacawandelingen” her en der mochten we “Dennis” 

welkom heten op de boerderij van Pollare.  Door de joviale actie van 

de eigenaars van de Alpacahoeve “ Ecosnooze” te Michelbeke konden 

we  alpaca Dennis begin januari welkom heten in Pollare.   

 

 

 

 

 

 

Dat hij meteen al op de koffie gevraagd werd, was het bewijs dat de 

bewoners bijzonder enthousiast waren met zijn komst. Ook de bewo-

ners van dagcentrum Muylem kwamen al eens wandelen met Dennis 

in Pollare. In de lente en zomer kunnen ook andere afdelingen van 

Schoonderhage  een alpacawandeling in Pollare boeken bij tuinbege-

leider Hans. 

Kortom een bijzondere aanwinst in het reeds uitgebreide aanbod acti-

viteit van Schoonderhage, gerealiseerd met gekregen centjes van de 

warmste weekacties. 
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Gezocht: 

De organisatoren van de ronde zoeken nog een 3-tal vrijwilligers die willen helpen met het 

uitpijlen van de mountainbike routes. Concreet zoeken zij enkele sportieve mountainbikers 

die op woensdag 9 en donderdag 10 mei mee willen helpen om de wegwijzers aan te brengen 

en terug weg te halen na afloop van het evenement. Dit moet gebeuren per fiets 

(mountainbike). 

Wie helpt ons…. Wij zorgen voor de nodige natjes en droogjes na het geleverde werk. 

Kandidaten kunnen zich melden via info@schoonderhage of via tel. 054/31.90.95 


