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Vanaf 19u kwam er een kleine volksverhuizing op gang. Iedere bezoeker 

gewapend met stoeltje of zitje (je moest dit immers zelf meebrengen) schoof 

door onze grote poort ons terrein op en zocht zich een plaatsje rond de 

denkbeeldige piste op het gras. Gelukkig was die dag, zoals de meeste 

zomerdagen, een  stralende zon van de 

partij en konden we bij benadering het 

aantal bezoekers schatten op 350 

bezoekers. De circus voorstelling startte 

ludiek en eindigde met enkele toch wel 

halsbrekende toeren die je beter thuis 

niet nadoet.  

Daarna was het de beurt aan de 

verteller en diende het publiek zich om 

te draaien. Vitalski bracht niet echt een 

vertelling maar bracht een waaier van wistje datjes uit zijn rijk kennisarsenaal. Dit 

werd bij sommige meer of minder gewaardeerd. Gelukkig was er de gratis 

drankstand van Tv Oost waar een Kwak of een Karmeliet gratis kon genuttigd 

worden. De café crew van de Zwarte Flesch was paraat me frisdranken, wijn, cava 

en roomijs. 

Omstreeks middernacht toen 

de stilte was  teruggekeerd 

langs de oevers van de 

Dender, alle materiaal terug 

was opgehaald en de 

circusartiesten na afbraak van 

hun installatie 

vertrekkensklaar stonden, 

werd bij een laatste drankje 

nagekaart over deze mooie 

dag en avond. De 

circusartiesten vertrokken 

voor een reeks  optredens naar Hongarije, wij droomden van de vakantie die nu 

wel zeer nabij kwam.  Tevredenheid  was bij ons het overwegend gevoel om deze 

mensen te leren kennen met hun ongebreideld idealisme  die hun droom 

nastreven met zeer beperkte middelen. 

Dank aan de dienst cultuur  stad Ninove om deze avond mee te mogen 

organiseren. 
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Maandag 13 augustus stond iedereen klaar om op kamp te vertrekken. Hilde , 

Piet en Geert vertrokken van uit Esse , vervolgens reden we naar Iddergem  daar 

stonden Gaby, Stefaan en Herman ons op te wachten... 

Ziezo met veel enthousiasme zit 

iedereen klaar op de bus richting Hof 

ter Linden in Oedelem.  

’s Middags maakten we een stop bij 

de Lunchgarden ... ‘wat hebben ze 

daar lekkere vol-au-vent’ 

’s Avonds toegekomen in ons mooi 

huisje , tussen de koeien, stro, melk, 

katjes, de speciale parfum die de boerderij met zich meebrengt. Ja, we zaten 

hier goed.  

Dinsdag waren we uitgenodigd bij Leen, Stefaan zou zijn prinsesje Tamara nog 

eens terugzien. We keken er naar uit. Het zonnetje scheen, Geert en Piet 

speelden biljart. Een lekkere apéro in de hand, meer moet dat niet zijn  

Alsof dat nog niet genoeg was 

kregen we van de boer/ 

buurman van Leen een 

rondleiding op zijn 

varkensboerderij. Zo leuk om 

die kleine biggetjes te zien en vast te pakken, nog maar 1 weekje oud waren ze. 

Hilde en Nathalie gingen er enkele meesmokkelen naar ons home... zo’n lieve 

beestjes.  

We kregen er ook nog eens een ijsje, zo verwend dat wij werden!  Nogmaals 

Bedankt aan de boer, Jana en Leen.  

Woensdag gingen we richting Brugge; Carmen (de vrijwilligster) wist een heel 

goede Italiaan zitten waar we ’s middags pizza zouden eten. Hilde en Piet zagen 

dit al volledig zitten. Maar eerst deden we een mooie wandeling in het centrum 

van Brugge, we maakten ook een bezoekje aan de Bloedkapel. We kochten 

kaartjes voor het thuisfront.  

Zomerkamp Oedelem 
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Wat een drukke dag.  ’s Avonds namen we afscheid van Carmen die naar huis 

moest.  

Maar we konden al snel op nieuw gezelschap rekenen van Claartje uit Iddergem 

en daar keek Herman naar uit.  

Donderdag gingen we richting Oostende, we bezochten de mooie boten. Piet 

wou de begeleiding opsluiten op 

de Mercator ‘dan zijn we er 

vanaf ‘.... gieren van het lachen 

dat ze deden. Vervolgens 

maakten we een wandeling 

langs de dijk.  

Tijdens de terugrit naar ons 

huisje werd er niet veel meer gezegd , de oogjes vielen toe.  

Het was helaas al vrijdag , de laatste dag van ons weekje vakantie. We aten een 

lekker ontbijt, we maakten ons klaar om huiswaarts te gaan. ’s Middags aten we 

balletjes met frietjes om zo onze kampweek nog met een culinair hoogstandje te 

eindigen. We hebben er allemaal heel erg van genoten. Hopelijk hebben we 

volgend jaar terug zo’n leuk kamp.  

Piet , Geert , Stefaan , Herman , Hilde , Gaby , Carmen, Claartje en Cloë.  
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De Warmste week: editie 2018 

 

De warmste week van Studio Brussel gaat dit jaar door van 18 tot en 

met 24 december. 

 

Natuurpunt Ninove/JNM organiseert ten voordele van 

Schoonderhage  de “Music for life Quiz” en wel op vrijdag 21 

december  

Vanaf 19u30 in Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan te Ninove. 

Ploegen van 4 personen betalen 20€ inschrijvingsgeld. 

Info en inschrijvingen via: Joachimdm@yahoo.com 

Wie nog een actie wil opzetten in het kader van de 

warmste week ten voordele van Schoonderhage… 

Aarzel niet om ons te contacteren via  

info@schoonderhage.be  of 054/31.90.95 

Wij staan u graag bij met de voorbereiding, bekendma-

king en administratieve formaliteiten. 
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Zorgkamp 
25/06/'18 - 29/06/'18 

 

Zonnehoedjes Zonnecrème 
Het bos in 

Wat een avontuur … Crème de la crème ! 

 

Elkaar 'all the way' leren kennen Mmm ! Brunchen 

Ons eens goed laten verwennen … 

 

Nieuwsgierige blikken Kruipen in het gras
Snoezelen, voelen 

Willen dat het kamp voor eeuwig was ! 

 

Spelen en op ontdekking gaan Ieder detail oplettend gezi-
en Iedereen had plezier voor tien ! 

 

Vooraan zittend op een fiets Strelende wind in de haren 
Op avontuur tussen de bomen Zwaaien naar de mensen 

"Nen Goeiendag!" 

Tijd om lekker weg te dromen … 

 

Het zwembad in plonsen in het water 
Mooie lichtjes 

Eens alleen zwemmen en drijven "Spetter, pieter pater …" 

Onderweg heen en terug 

                     

 “Waar gaan we naartoe?"

    We zien het wel … 

                                                           

 In de file staan op de hoge brug 

 

Meezingen met K3  

Kijken naar Hopla

Batshuayi shot op de lat 
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                                                     "Gaan we op café?" 

Op het terras een fris drankje Heerlijk samen zitten                                         
onder de parasol 

"Merci !" Merci !" 

Dat is het Franse woord voor dankje … 

 

Lachende gezichten Genieten van de           
kleine dingen 

en nog een keertje klappen in de handen en meezingen "Tralalalala ! " 

Het speelde zich allemaal af in “Maasmechelen Huis Fabiola”  

Nog nen Goeiendag !" 

Frank, Jolien, Jantje, Martine, Koen, Franky, Femke, Kathleen, Yara en de chauffeurs van dienst: Berna en Jos. 

 

. 
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Uitstapje naar Pairi Daiza 

Op donderdag 6 september gingen we met dagcentrum Muylem op zomeruitstap naar Pairi Daiza.  

Witte tijgers, apen, olifanten, pandaberen, giraffen, nijlpaarden,… we hebben ze allemaal kunnen bewonderen. 

Verstopt achter de struiken zagen we dinosaurussen. Ze bewogen en maakten zelfs geluid; ‘t was precies echt. 

Maar ik had er geen schrik van hoor. De pandabeer was aan het genieten van een lekker bamboestokje en de 

nijlpaarden bliezen water in lucht en zwommen vlijtig achter elkaar aan.  Ook zagen we een schattig baby-aapje 

dat tussen de touwen heen en weer slingerde. Hij speelde spookje door zich onder een deken te verstoppen. 

Hoe grappig was dat!!! 

We hadden geluk met het weer en konden ‘s middags buiten picknicken. We moesten opletten van de wespen. 

Ik ben  daar immers niet zo zot van en  Barbara was eerder die dag zelfs al geprikt door eentje.  

Na onze sandwiches bezochten we het gebouw waar er allerlei vissen, kwallen, zeesterren en andere 

waterdiertjes zaten. Er waren zelfs haaien te zien. Maar ze waren gelukkig een beetje kleiner dan die in de film 

“Jaws”. 

We genoten die dag van een prachtig park met heel veel dieren. Ik zou zeker en vast nog eens willen terugkeren. 

Dimitri 
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Verwenkamp Asten … een foto impressie 
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Kort nieuws: 

La ngs deze we willen we nogmaals de vele honderden bezoekers aan onze 

barbecue van zondag 24 juni  hartelijk danken. Jullie waren, evenals de zon, 

massaal van de partij. Dus een zeer geslaagde editie met niets dan tevreden 

gezichten. Onze Alpaca Dennis  liet zich voor deze gelegenheid speciaal 

scheren en stelde zijn kostbare alpaca wol ter beschikking voor  onze 

barbecue wedstrijd.  

De hoeveelheid geschoren alpaca wol bedroeg 3666 gram. De winnaars van 

de wedstrijd mochten ondertussen hun prijs in ontvangst nemen. 

Funny Key opende dit jaar 

terug de parkconcerten in 

Ninove op 9 juli en stonden 

in het voorprogramma van 

de Romeo’s. Voor de 

gelegenheid kregen ze 

versterking van Kid Coco Jr. 

Dat er ambiance was hoeft 

geen betoog. 

Schoonderhage was begin september 

zichtbaar aanwezig op de food market 

in centrum Aalst. Via bekendmaking en 

promo van het zwarte flesch bier 

willen we Schoonderhage meer 

bekend maken in de Aalsterse  

contreien en de bierliefhebbers laten 

proeven van ons “pittig blondje”. 


