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Voorwoord 

 

“t Is weer voorbij die mooie zomer.  

Die zomer die begon zo wat in mei.  

Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen.  

Maar voor je 't weet is heel die zomer  

al weer lang voorbij “ .                                        Gerard Cox 

 

De zomer van 2018 was er eentje die nog lang in de annalen zal          

bewaard blijven en allicht wordt er vroeg of laat wel een liedje        

overgemaakt.  

Een zomer op Schoonderhage is telkens weer een moment om alles in 

te zetten op leuke dingen doen: op vakantie gaan, nieuwe dingen    

ontdekken, lekker smikkelen en smullen en zalig niets doen. 

Een levensaspect waar onze bewoners al echte, volleerde meesters 

mee om kunnen. Een levensaspect die velen van ons  opzoeken in     

verre en tropische vakantiebestemmingen. 

De kleine geneugten die ook in onze onmiddellijke omgeving aanwezig 

zijn, als we er maar oog voor hebben en als we er maar tijd voor      

maken. 
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Op Zomerkamp naar het Heuvelland in het Akkernest 

 

Op 30 juli was het zover, het home en de pastorij van Lebeke stonden klaar met 

pak en zak, om deze keer richting West-Vlaanderen te gaan, op zoek naar het 

Akkernest om een fantastisch kamp te beleven. 

Maar voor we naar het Akkernest gingen hadden we een tussenstop om ons 

lunchpakket op te eten in een mooi parkje en hebben we van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om onze “boodschap” te doen. We hadden ook een technisch 

probleem met de bus, maar gelukkig konden we de VDAB  bellen om onze 

schuifdeur te maken, zodat we weer verder konden rijden. Na onze zorgen 

konden we bij aankomst het grote huis gaan verkennen en uitpakken en 

iedereen was  gerust want de kamers waren vlug verdeeld.  En het weer zat in 

die week ook heel goed. 

Met volle moed  zijn we dinsdag naar Plopsaland getrokken waar we 

onverwachts bezoek kregen van Wendy. Zij is overal met ons meegegaan en 

niemand wist ervan, dat was een verrassing. We zijn om 16u30 naar de show 

gaan kijken van Gert & Samson en de burgemeester en daarna zijn we nog in een 

laatste attractie geweest en hebben het park verlaten om 19u. 

We hadden die 

avond nog een 

avontuur om op 

zoek te gaan naar 

eten. We hadden 

eerst gezegd om 

frietjes te gaan 

halen maar het 

frietkot was toe, dan 

maar naar de 

chinees maar die 

was ook toe. Maar 

oef, de pita-bar was 

open en Maureen en Sofie zijn dan voor ons nog om eten gereden. 
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Als afsluiter hebben we nog een ijsje gekregen en toen was het tijd om naar ons 

huisje te gaan. 

Op woensdag heeft iedereen wat langer mogen slapen want we hadden een 

afspraak in de namiddag in de koekjesfabriek. Daar kregen we eerst wat uitleg, 

een film en een rondleiding over hoe de koekjes gemaakt worden. Sommigen 

hebben dan ook van die lekkere koekjes gekocht in het winkeltje (vooral de 

begeleiding). 

De donderdag zijn we dan een hele dag naar de zee getrokken. Voor we op de 

dijk gingen hebben we ons broodje gegeten aan de bus. Op de dijk stond een 

standje van de Lottotrekking en waren er ook optredens van Sam Gooris en 

Belle Perez. Na ons vieruurtje zijn we nog naar de winkels gegaan voor we naar 

het restaurant gingen. Sommige onder ons hadden ook al iets gekocht en om 

18uur gingen we het restaurant binnen. 

Toen onze buik vol was, hadden we een afspraak op de dijk, daar was een 

skybox en daar hebben ze ons 50 meters omhoog getrokken en kon je heel de 

zee zien en genieten van de 

rust. 

Toen moesten we nog inpakken 

want ons kamp zat erop…….pff. 

Het is toch een aanrader om 
daar naar toe te gaan: echt een 
mooie streek en zeer 
rustgevend. 

Ook bedankt aan ons lieve 
begeleiders die mee waren 

 

De groetjes van home Lebeke 
en pastorij. 
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 Fietsen in Halle 

Op een hete zomerse dag in juli gingen we naar Halle om er twee fietsen te hu-

ren. Een duofiets en een rolstoelfiets. Anja vertelde heel enthousiast verder over 

haar ervaring: We moesten even wachten op de fietsen omdat deze niet door de 

winkel gingen. Het waren twee speciale fietsen! Ik moest er vooraan opzitten 

met de rolstoel. We fietsten een lange toer door Halle. Dit was leuk met zo een 

goed weer! Toen we fietsten, kreeg ik wat wind in mijn gezicht en dat deed 

deugd. Op een bergop moest Vanessa even stoppen. Ze geraakte daarna niet 

meer voorruit. Je moet even trappen voor de motor opspringt. Gelukkig hielp 

een voorbijganger even met duwen en waren we weer vertrokken. Tom en Indy 

waren ook mee. Zij hadden een andere fiets waarbij Indy ook moest trappen. 

Gelukkig hadden we flesjes water bij want we hadden dorst met zo’n warm 

weer. Iedereen had veel plezier. Het is voor herhaling vatbaar. We namen ook 

enkele foto’s ter herinnering. 

 

 

Anja van Home Aardeweg-Outer 
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Interne  verschuiving bewoners bijna afgerond 

Na de start van het project Aardeweg eind mei vonden tijdens de verlofperiode 

bij mondjesmaat nieuwe, externe bewoners hun stekje in het project Aardeweg.  

De laatste technische mankementjes van een nieuwbouw werden bij eerste 

gebruik gedetecteerd en opgelost. Eind september draait dit project stilaan op 

kruissnelheid en hebben de bewoners allen hun plaatsje gevonden in het nieuwe 

gebouw. De buitenaanleg en aanleg van de tuin is ingepland  en de werken 

hiervoor starten spoedig.  In de kelderverdieping voorzien we nog een grote 

snoezelruimte. Voor dit project willen we deel van de kosten bijeenbrengen via 

onze “trooperactie” (zie verder in dit krantje). 

Vanaf half september werden ook de rest van de  voorziene interne 

verschuivingen bewoners in gang gezet en vonden de eerste bewoners hun 

intrek in de nieuwbouw  Aalst.  Bewoners van Heldergem gingen richting home 

Haaltert, home Esse  en Home Aalst.   Vanuit home Esse sloten enkele bewoners 

aan bij de  groep van Aardeweg. Enkele bewoners van home Norbertijnen waren 

hen hierin al voorgegaan in de maand mei. 

Eind oktober zou iedereen zijn eigen (nieuw) stekje moeten gevonden hebben. 

De laatste vrije plaatsjes hopen we daarna in te vullen met kandidaten die over 

een  gepast budget  beschikken.  

Alle verschuivingen werden zowel op materieel als emotioneel vlak grondig 

voorbereid en afgetoetst bij alle betrokken partijen.  De praktische verhuis 

vastgelegd in uitgeschreven blauwdrukken als actieplan. Onze logistieke 

medewerkers  konden hun verborgen talenten als professionele verhuizers  

ruimschoots in de kijker heffen. Het organisatietalent, met oog voor alle details, 

van de leefgroepsverantwoordelijken en begeleiding een  professionele 

competentie die hoog scoort. 

Het afscheid nemen van bewoners  en hen zien vertrekken naar een andere 

afdeling  is bij begeleiding vaak de moeilijkste drempel om nemen. Maar steeds  

weer kijken we met verwondering met welk gemak bewoners omgaan met 

veranderingen in hun leefwereld als deze veranderingen onderbouwd zijn door 

een goede voorbereiding en  begeleiding. 
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“Scherven op zolder” speelt “ Labyrint” 

 

Bewonerstoneelgroep “Scherven op Zolder” treedt terug uit de schaduw en 

verlaat hun spreekwoordelijke speelzolder om hun stuk LABYRINT voor te stellen 

aan het brede publiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Labyrint” vertelt ons hoe mensen met een mentale beperking omgaan met de 

gevolgen van de invoering van het systeem van Persoonsvolgende financiering in 

de gehandicaptensector. Onder het mom van “ eigen beheer” worden deze 

mensen en hun onmiddellijke omgeving ondergedompeld in een kluwen van 

complexe wetten en regeltjes.  De wachtlijsten omgezet in “papieren” garanties 

op een budget en opvangplaatsje. Het basisrecht op zorg is gedoemd tot een 

commercieel marktmechanisme waarbij begrippen als warme empathie en 

solidariteit niet langer garant zullen staan voor de nodige levenskwaliteit in de 

zorg. 

“Labyrint” werpt ook een blik op de soms absurde regelgeving van de GAS-

boetes, in het leven geroepen om het sociaal samenleven te vrijwaren van 
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item bij uitstek van ergernis bij vele burgers. Het samenleven in een vrije maat-

schappij wordt herleid tot wat vooral niet mag. 

“Labyrint” is een aanklacht tegen de toch wel  soms “kafkaiaanse” regelgeving in 

onze hoogtechnologische maatschappij. Wetten, regels en procedures die hun 

doel ver voorbij  schieten en een rem zijn op het individueel keuzerecht en keu-

zevrijheid. 

Dit gezelschap telt 19 super enthousi-

aste acteurs en brengen hun spel on-

der leiding van 3 regisseurs/coaches 

in een unieke voorstelling op: 

 

VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018 

 in 

CC De Plomblom, Graanmarkt te 

Ninove 

 

Tickets: € 6,00 

te verkrijgen bij administratie Pollare 

054/319095  

info@schoonderhage.be 

Of aan ticketbalie van  

CC De Plomblom 054/34.10.01 

ccbalie@ninove.be 
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Een Belgische dag 
 
Wat is er nog meer Belgisch dan chocolade en frietjes? Misschien bier, maar 
zonder maken wij ook plezier! 
Als afsluiter van de vakantie gingen we er een dagje met z'n allen tussenuit. 
Onze dag begon in de chocoladefabriek van Côte d'Or. Toen we binnen gingen, 
moesten we allemaal een wit pak en petje aantrekken, dat was best wel 
grappig. Daarna kregen we een korte rondleiding tussen de machines, dan een 
rondleiding door een kapitein in de chocoladetempel (het museum).  
De geuren van de chocolade deden ons lekkerbekken. We maakten elk onze 
eigen reep chocolade: van reep tot verpakking. Het was dan ook heel fijn dat 
we nadien mochten proeven! Iedereen kreeg nog een zak vol lekkers mee, 
hmm. 
Na al de chocolade hadden we nog wat honger. Als verrassing gingen we frietjes 
eten van de frituur. Met het goede weer konden we hier zelfs buiten op een 
terrasje van genieten. En wat hebben die frietjes ons gesmaakt! 
Als alle frietjes op waren (jawel hoor, allemaal!) gingen we nog even naar het 
Provinciaal domein van Huizingen. Daar maakten we nog een wandeling 
waarbij we wat diertjes bezochten. Tot slot nog een toiletbezoek om dan met 
ons goed gevulde busje, terug te keren naar de Norbertijnen. 
 
Chocoladegroetjes van Bart, Dominique, Julie, Natascha, Olivier, René, Thomas, 
Dana en Monika. 
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Daguitstap Home Esse 

 

Vandaag zijn we naar de boerderij geweest. 

Ik heb er veel koeien gezien. 

Varkens en baby varkentjes 

Leen heeft mij en Stefaan getrokken en ik 

heb ook twee jonge poesjes op mijn schoot 

mogen nemen.  

Dan zijn we bij Leen thuis een tasje koffie 

gaan drinken.  

Ze heeft een heel mooi huis en twee 

kinderen.  

Piet, Geert en Herman waren er ook en 

Gaby.  

Op de boerderij hebben we een frisco 

gekregen. 

Voor mij was het een hele plezante dag die 

ik niet snel vergeten mag.  

Tamara Laneau  

 

De koeien hebben een kalfje gekregen en er 

was een schaap ... meihmeih.  

De koeien hebben melk gemaakt en ik heb 

er naar gekeken in de tank.  

 

Veerle De Lombaert  
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De boerderij was leuk. Er waren varkentje en ik heb er eentje mogen vastnemen. 

Ik mocht ook een poesje vastnemen. De boer heeft ook melkkoeien. We zijn naar 

de boerderij gewandeld. We hebben frietjes met een hamburger gegeten. Als 

verrassing hebben we ’s avonds hot dog gegeten. Ik vond het een leuke dag.  

Nathalie Van Impe 
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Koop je soms iets via een online winkel of boek je wel eens een vakantie of 

weekendje weg via het internet… 

Dan kan je Schoonderhage steunen als je dit doet via de tussenstop van 

“Trooper”. 

Hoe werkt het ? 

Heel eenvoudig, je logt in op www.trooper.be/schoonderhage en klikt dan door 

naar je gekozen website. Bij elke gekozen website merk je onmiddellijk hoeveel 

percent van je aankoopbedrag wordt doorgestort naar Schoonderhage.  Als koper 

betaal je niets extra hiervoor en blijft je aankoopgedrag volledig afgeschermd.  

Wij als begunstigde organisatie krijgen enkel een overzicht van de gestorte 

bedragen per winkel of website en niet wie heeft aangemeld of wat  u heeft 

gekocht. 

Als koper krijg je, mits registratie, na elke aankoop een email met het bedrag dat 

door uw aankoop wordt doorgestort naar Schoonderhage.   

In het aanbod van de trooperwebsite kan je naar de meest gekende webwinkels 

en wordt je zeker niet doorverwezen naar  een malafide website of dubieuze 

online winkels. 

Via deze manier doen we een oproep aan onze brede achterban om  samen  te 

sparen voor de inrichting van een snoezelruimte in onze afdeling Aardeweg. 

“TROOPEN” voor Schoonderhage 

http://www.trooper.be/schoonderhage
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Een nieuw busje voor home Lebeke ? 

 

 

of 

  

Een leuke stunt op de autoloze zon-

dag in september ? 

Vorming personeel najaar 

 Naar jaarlijkse gewoonte  wordt ook dit najaar ingezet op vorming personeel. 

Dit jaar werd gekozen voor de volgende thema’s: 

Ieder personeelslid volgt een namiddagsessie EHBO onder leiding van het  

Rode Kruis. Tijdens deze praktische sessie worden de handelingen bij eerste hulp 

doorgenomen en geoefend. 

Voor het begeleidend personeel woningen en dagcentra is een volledig dag 

voorzien waarbij stilgestaan zal worden bij het belang van goed en correct 

observeren en rapporteren en lichten we de nieuwe Europese regelgeving toe 

inzake “GDPR” of de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor deze 

dag doen we beroep op de Hogeschool Gent, afdeling orthopedagogie.  

Als begeleiders en zorgverstrekkers gaan we dagelijks om met persoonsgegevens 

en de privacy van de bewoners. Door digitalisering van de informatie moeten we 

bijzonder attent zijn voor de bescherming van de privacy van de bewoners en de 

efficiëntie van rapportage. 

De vorming EHBO organiseren we intern in de eigen gebouwen, voor de vorming   

privacy wijken we uit naar de mooie accommodatie van de Wattenfabriek in 

Herzele. 
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Home Esse heeft nieuwe bewoners welkom 

Op maandag 17 september verhuisden Kenny, Gregory en Leentje 

naar het home in Sint-Lievens-Esse. Dit was exact 39 jaar later, dag op 

dat, dat de eerste bewoners hun intrede deden in dagcentrum Sint-

Lievens-Esse. 

De bewoners en personeel van het home keken uit naar de komst van 

de nieuwkomers en in de weken vooraf werd er flink wat afgeknutseld 

om de woning te versieren. De dag van de verhuis was er een 

welkomstfeestje. 
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Circus in Pollare 

Op Donderdag 19 juli was “circus Marcel” te gast op de terreinen van 

Schoonderhage. In het kader van een samenwerking tussen Dienst Cultuur van 

De Stad Ninove en Schoonderhage waren we gastheer voor een voorstelling in 

het kader van “De donderdagen van 

Ninove” aangevuld met een TV Oost 

Vertelling met Vitalski. 

Reeds rond de middag kwamen de 

circusartiesten toe op onze terreinen 

en moesten we ons beste schoolfrans 

bovenhalen om hen welkom te heten 

en hun de werkstek voor één avond 

toe te wijzen. De opbouw van hun 

trapeze installatie kon op heel wat 

belangstelling rekenen en bereidwillige 

handen bij de bewoners. De taal was 

andermaal voor onze bewoners geen 

drempel tot communicatie met deze 

lieve circusmensen. Omstreeks 17u 

was de installatie compleet en konden 

de artiesten hun repetitie starten, 

jammer dat de dagcentrumbezoekers 

toen al huiswaarts waren vertrokken. 

Ook de crew van TV Oost kwam aan 

en palmde onze terreinen in met de 

nodige materialen en mankracht. In 

vergelijking met het circusgezelschap 

was hier heel wat meer volk 

opgetrommeld om de vertelling en 

opname te realiseren.  

 




