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Voorwoord 

Beste lezer van dit krantje. 

Vooreerst willen we jullie allemaal onze beste wensen overmaken voor het nieuwe jaar . 

Het jaar 2019 dat zich toch wel als bijzonder aandient… 

Enerzijds kijken we uit naar de verdere uitrol van het beleidsplan persoonsvolgende 

financiering en hoe dit een weerslag zal hebben op het dagelijks leven van de personen met 

een beperking en  de werking van de vergunde voorzieningen die instaan voor opvang en 

begeleiding van deze mensen. 

Anderzijds blaast Schoonderhage dit jaar 40 kaarsjes uit…  en laten we 40 

ballonen op. 

Begonnen als een  idee van enkele overjaarse  hippie’s  in de jaren  ‘70 ,  is 

Schoonderhage  doorheen de jaren uitgegroeid tot een begrip in  de 

zorgsector  in de regio en in Vlaanderen. 

Redenen genoeg om er dit jaar een feestelijk jaar van te maken voor alle betrokken actoren. 

Een interne werkgroep is actief bezig om doorheen dit jaar de nodige feestelijke accenten te 

plaatsen her en der bij de bestaande activiteiten/werking en staat  ook in voor de organisatie 

van nog enkele extra feestelijke momenten.  

Ook in dit krantje staan we, naast de gebruikelijke, inhoudelijke artikels , stil bij het ontstaan 

en de groei van onze organisatie.  De oudere generatie weet dit allemaal nog wel, maar het is 

en blijft de bedoeling om de “spirit” en de “visie” te implementeren bij de vele, nieuwe 

krachten die Schoonderhage komen versterken en deze missie te borgen voor de toekomst. 

In de 4 nummers van dit jaar schrijven we een uitgebreide historiek met oog voor de 

historische feiten  maar ook voor de  prettige kanttekeningen en soms ludieke verhalen/foto’s. 

Bij deze ook een oproep aan alle lezers : 

Heb jij kennis van een leuke anekdote, of een “wist je datje” over Schoonderhage? 

Heb jij nog historisch fotomateriaal of ergens nog een vergeeld persknipsel liggen over 

Schoonderhage… 

Wil  u het met ons delen… 

Contacteer de redactie via mail of telefoon : 

info@schoonderhage.be   054/319095 

Wij zullen u oneindig dankbaar zijn 
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 Historiek van Schoonderhage, deel 1 

Het prille begin van Schoonderhage situeert zich  in de beginjaren zeventig. In de school voor 

buitengewoon onderwijs te Aalst (Ribto) worden de leerkrachten meermaals geconfronteerd met de 

vraag van ouders naar opvang van hun kind met een ernstige mentale beperking na de leeftijd van 21 

jaar.  Tot nu toe waren deze mensen, eens de leeftijd van 21 jaar bereikt, verplicht thuis te blijven 

omdat er geen gepaste opvang was voorzien in Vlaanderen.  Leerkracht Fons Schorreel neemt het 

initiatief en organiseert dan vakantiekampen voor deze doelgroep en weet een groep vrijwilligers te 

mobiliseren om  deze mensen te begeleiden op hun “vakantiekamp” dat altijd doorging in de 

legerkazerne van Leopoldsburg. We zijn in 1975 als, door tussenkomst  van de Ribto 

(Beschermcomité van de school) een vierkantshoeve kan aangekocht worden op de wijk 

Schoonderhage te Sint-Lievens-Esse.  Het begrip Schoonderhage is geboren.  

Omdat van overheidswege middelen worden voorzien tot subsidiëring voor kleinschalige opvang 

voor huisvesting van volwassen personen met een mentale beperking, springt de initiatiefnemer Fons 

Schorreel  op de kar en sticht  “ VZW 

Schoonderhage”  om erkend te worden als 

gesubsidieerd opvang project voor volwassen 

personen met een handicap.  Bij gebrek aan 

financiële middelen om de nodige 

verbouwingen te doen aan de hoeve wordt 

gestart met de werken door een 

vrijwilligersgroep.  Fons Schorreel weet 

andermaal een groep idealisten te 

mobiliseren  die onder leiding van hemzelf, 

vader Fonske senior en broer René elke 

zaterdag  op de afspraak zijn in Sint-Lievens-Esse om de hoeve steen voor steen om te vormen tot 

een gepaste opvang.  Een mooie tijd waar naast het werk ook tijd was voor een grapje en 

ontspanning. Een voetbalmatch als siësta, steentjes kappen in de mortel van de metsers, aanschuiven 

bij buurvrouw Simonne voor het toiletgebruik 

bij gebrek aan een eigen toilet.  Al gauw 

werden we door de buurtbewoners als 

vrienden ontvangen, zij hielpen al snel mee aan 

de verbouwing en werd er spontaan aan 

“buurtvervlechting” gedaan.  Een begrip dat 

decennia later nog moest uitgevonden worden. 

Het schijnt zelfs dat er  vrijwilligers waren die 

op deze plek hun levenspartner gevonden 

hebben bij het graven van een kuil voor een 

septische tank.   
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Daarnaast  moesten de initiatiefnemers nog op zoek naar geld om de grondstoffen voor de 

verbouwingen te  kunnen aankopen. Her en der werd present getekend  door de zelfde groep 

vrijwilligers op festiviteiten en activiteiten om centjes bij elkaar te schrapen. De opbrengst van enkele 

duizenden Belgische franken door het verkopen van worsten en hamburgers werd altijd in dank 

aanvaard. 

 De “VZW Schoonderhage” wordt opgericht en Frans De 

Schrijver wordt aangesteld als verantwoordelijke om samen met 

2 opvoeders Roland Vandenbroucke en Francine Van Asbroeck 

de werking op te starten. Het team wordt aangevuld met Magda 

Detandt die zal instaan voor de administratie en de boekhouding  

en Dirk Brejou, die nog in een opleiding zit als maatschappelijk 

werker en het werkveld in moet om stage te doen. 

Het is zacht en zomers als op 17 september 1979 voor het eerst 

de grote poort openzwaait van de hoeve en 6 bewoners  hun 

intrede doen in het afgewerkt gedeelte van het gebouw (de 

oudbouw). 

Die beginmaanden zijn een zoektocht  om  vanuit een naïef 

idealisme,  met beperkte middelen ,een zinvolle dagbesteding 

aan te bieden. Gelukkig is het een kleine groep die heel wat experimenteerruimte toelaat. De grote 

tuin en de weides  zijn een uitdaging maar ook  een welgekomen geschenk. Aanvankelijk haalt Frans 

met zijn doodversleten autootje, elke middag, de maaltijd  op in een school in Herzele,  maar algauw 

wordt gekozen om zelf de maaltijd ‘s middag te bereiden. Een keuze die bijzonder goed aanslaat, de 

keuken als centraal punt in de werking. Een idee dat later in alle verdere projecten wordt 

meegenomen als basisprincipe. Aanvankelijk werd nog elke morgen bij aankomst het dagprogramma 

opgesteld… wie doet wat 

vandaag. Na verloop van tijd 

doet een weekprogramma 

zijn intrede en wordt het 

activiteitenaanbod 

uitgebreid met externe 

activiteiten zoals 

marktbezoek, sport en 

zwemmen. Nieuwe  

dagcentrumbezoekers 

vinden hun weg naar 

Schoonderhage en het 

personeelsteam  wordt 

uitgebreid. Het 2e deel van 

het gebouw, de voormalige 

stallingen, wordt door een 

bouwbedrijf aangepakt en  
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omgevormd tot een 2e leefgroep en  diverse ateliers (de nieuwbouw).  

Hierdoor kunnen nu  30 door de overheid erkende  opvangplaatsen ingevuld worden en kan het 

begeleidingsteam volledig ingevuld worden.  Ook de eerste burgerdiensten (gewetensbezwaarden) 

komen ons versterken (Jef, Wim, Paul en Pulle) en schrijven mee aan het Schoonderhage verhaal. 

De maandelijkse vergadering van de raad van bestuur gaan door in  de hoeve  en lopen vaak  uit tot in 

de nachtelijke  uren om de opduikende problemen van een beginnende, kleine vzw op te lossen. De 

nabesprekingen  in de lokale herberg  De Tramstatie zorgen  ervoor dat er een hechte 

vriendschapsband ontstaat tussen de leden die de basis  zal vormen voor een  stevig fundament 

waarop de organisatie kan verder 

bouwen. 

Al gauw krijgen we vragen naar 

permanente opvang. Dit is  niet 

mogelijk  binnen het gebouw van 

het dagcentrum  en er wordt een 

zoektocht gestart naar een gepaste 

locatie in de directe omgeving.  In 

het najaar van 1982 kunnen we  een 

huurhuis (Kauwstraat 5) betrekken 

en wat later ook het naastgelegen 

pand (Kauwstraat 7). Hier vinden 10 

mensen  een permanent onderdak 

en overdag bezoeken ze  het dagcentrum. Het personeelsteam wordt uitgebreid met een 

woonbegeleidingsteam dat instaat voor avond, nacht en weekendopvang.  De  huurwoningen  zijn  

sterk verouderd  en dus gaan we op zoek naar een andere stek. Het leeggekomen postgebouw van 

Sint-Lievens-Esse, gelegen in de zelfde straat is een unieke opportuniteit die met beide handen wordt 

aangegrepen. Het pand wordt grotendeels met eigen logistieke mensen verbouwd tot een eigentijdse 

en aangepaste woning waar iedereen zijn eigen kamer en stekje kan vinden. Door de centrale ligging is 

er volop integratie mogelijk met het dorpsleven van Sint-Lievens-Esse.  De verhuis van het hebben en 

houden van 10 mensen  wordt een urenlange stoet  van beladen mensen heen en weer van het oude 

naar het nieuwe pand. Iets wat ze in 

Sint-Lievens-Esse nog niet  gezien 

hadden en waar de buurtbewoners 

voor buiten kwamen. 

In het volgend nummer staan we stil bij 

het ontstaan van de afdelingen Pollare 

en Aalst 

Luchtfoto van dagcentrum Sint-Lievens-Esse 
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Uit de “foto schoenendoos”... 

De opruimwerkzaamheden van de 

weide na de verbouwingen als 

dagactiviteit 

De eerste kippenstal gemaakt 

met afbraak materiaal 

De wekelijkse broodbak in de 

originele houtoven 
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 Veilig omgaan met persoonsgegevens 

Vanaf mei vorig jaar is de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. Ook Schoonderhage is onderworpen aan deze wetgeving van de General Data 

Protection Regulation (GDPR).   

Dit zijn de stappen die we al ondernomen hebben om tegemoet te komen aan deze 

regelgeving. 

Tijdens de vormingsdagen van personeel eind 2018 werd werk gemaakt van sensibilisering. 

Hoe ga je veilig om met de ter beschikking gestelde persoonsgegevens en hoe ga ik op een 

correcte manier zaken neerschrijven in een dossier over een bewoner. Bij de aanvang van een 

tewerkstelling of stage ondertekent iedere medewerker op de werkvloer een deontologische 

code waarin  privacy een belangrijk element is.  

Ten behoeve van al onze partners, in de eerste plaats de ouders, familie, wettelijke 

vertegenwoordigers, werd er een nieuwe privacyverklaring opgesteld. Daarin is te lezen hoe 

wij omgaan met de persoonsgegevens van bewoners en personeel en hoe we de nodige 

afscherming en beveiliging  hebben ingebouwd.   

In het kader van het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst of  ik het kader van 

tewerkstelling en om een goede werking te garanderen  verzamelen  en bewaren we relevante 

gegevens van bewoners en medewerkers. Weet dat we deze gegevens enkel intern gebruiken 

en ze niet  doorgeven aan derden zonder uw toestemming.   

Als gebruiker kan u  op elk moment inzage vragen over de  informatie  die wij  bewaren over 

uzelf of  over de persoon die  u aan onze zorgen hebt toevertrouwd.  

Op eenvoudige vraag kan u een kopij krijgen van deze privacy verklaring. Vanaf dit jaar wordt 

ook bij de start van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst  voor gebruikers of een 

tewerkstelling als werknemer deze privacyverklaring ter kennisname overhandigd. 

Ook zijn we gestart met het in kaart brengen van alle persoonsgegevens die wij gebruiken en 

nodig hebben om een goede dienstverlening te kunnen garanderen.  Per categorie van 

gegevens wordt  een verwerkingsregister aangemaakt met gedetailleerde beschrijving  door 

wie en hoe de gegevens verwerkt worden en wat hierbij de genomen  structurele 

beveiligingsmaatregelen zijn.  Daarnaast worden ook procedures uitgewerkt  over hoe we 

potentiële datalekken kunnen voorkomen en wat er dient gedaan te worden bij dataverlies. 

Kortom een ganse boterham.  

Schoonderhage probeert dit allemaal binnen een aanvaardbare termijn in orde  te brengen. 

Mocht u  echter , niettegenstaande onze goede voornemens en ingebouwde afscherming, 

ervaren dat er inbreuk is gepleegd op de uw privacy  of dat er een mogelijke inbreuk dreigt, 

dan kan u zich steeds richten tot de ortho/afdelingshoofd  van uw afdeling of tot het 

algemeen meldpunt GDPR  te Pollare (054/31.90.95). 
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December, een ware feestmaand in Home Norbertijnen! 

December is voor iedereen een feestmaand maar in de Norbertijnen was het 

een extra grote feestmaand. 

Op 14 december was het ons ouderfeest. Er was een drankje en lekkere hapjes 

voorzien. Ook waren er verschillende smaken croques uit het vuistje! 

Bart gaf met volle overtuiging een speech en Jelle gaf het beste van zichzelf door 

een stukje op zijn piano te 

spelen.  

Het was ook ons 1e 

ouderfeest sinds de nieuwe 

groep hier gestart is en dus 

een ideaal moment waarbij 

bewoners, ouders en 

begeleiding eens een 

babbeltje konden slaan en 

de kans hadden elkaar wat 

beter te leren kennen. 

Het was voor iedereen een 

fijne, warme en  geslaagde avond! 

We hebben hier ook een heel fijne Kerstavond, Oudejaarsavond en 

Nieuwjaarsdag gevierd. 

Verschillende lekkere 

gerechten passeerden aan 

onze tafel: Pasta scampi, 

Gourmet, kaasschotel,… 

Bewoners en begeleiding 

hebben er samen een fijne 

en ontspannen periode 

van gemaakt.    

Kizzy Nelis 
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Afscheid van mooie mensen… van goede vrienden 

In de afgelopen maanden werd Schoonderhage andermaal geconfronteerd met het overlijden van  

bewoners.  

Beste Dirk 

We gaan je allemaal missen. 
Je kon zeer goed massages geven. 
En ook zeer goed papier scheuren. 
Je bent een brave jongen met een eigen 
gedacht. 
Het was een toffe verjaardagfeest toen je 50 
werd. 
En je hield veel van Stefanie en van 
Bambrugge. 
Je stond als eerste klaar om op uitstapjes te 
gaan. 
En je was altijd blij met een tasje koffie en een 
chocolaatje. 
We gaan allemaal je plagerij missen. 
En hopelijk kan je boven in de hemel naar ons 
kijken. 
Hopelijk komen we later elkaar nog eens 
tegen. 
Bedankt voor de mooie momenten samen. 
En rust in vrede. 
En op elke Sinterklaasfeest gaan we aan jou 
denken. 

Liefste Dirk we gaan je nooit vergeten! 

Didier 

Beste Franky, 

Jij nam het leven zoals het kwam. 

Jij zorgde voor de vrolijke noot. 

We weten dat je nu veilig bent 

Verlost van ongemak en pijn. 

Je fleurde op bij “mooie dagen”  

Laat de zon hierboven verder stralen 

en over ons neerdwalen…. 

Franky Boussaert, overleden op 5 jan 2019 

Dirk Scheerlinck, overleden op 6 december 2018 
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Etienne, 

Je was er graag bij 

In de leute en onder’t volk 

Een tasje koffie met liefst iets erbij 

Een verhaal vertellend precies echt 

Een bloempje in je tuin 

Een poezewoefken 

Een knutselwerk vol creativiteit 

Een CD’tje of een radio 2’tje 

Dat was jij 

Etienne Ganseman , overleden op 14  januari 

Patrick Bellemans, overleden op  1 december 2018 

Beste Patrick 

 Genieten van heel veel dingen was je levensmotto. Muziek je 

favoriete bezigheid. Hoeveel heb je niet genoten van je muziek. 

Van op jouw kamer hoorden je medebewoners en begeleiders 

van het home je meezingen en meebrullen.  

Af en toe een feestje bouwen, dat was een must voor jou. Altijd 

was je er als eerste bij om een glaasje cava te proeven en te 

toasten op het leven. Een gezellig etentje op restaurant met je 

vrienden en begeleiders rondom jou. Je ogen blonken. Dit was 

gewoon genieten.  De talloze vakanties en kampen, het zijn on-

vergetelijke momenten. De vliegtuigreis naar Tunesië: 8 volle 

dagen genieten van zon en zee, een ritje met de kamelen. Het 

kon niet op… 

Maar langzaam zagen we jouw enthousiasme, jouw blijheid ver-

minderen. Je was moe, je wou rust. 

 Jouw Mama stond erop dat je de laatste fase van je leven dicht bij haar doorbracht. Samen met je 

mama en Magda genoot je van de laatste weken. Heel stil ben je van ons weggegaan. Misschien wou 

je papa dat zo. 

Dag Patrick, dag maat. We zijn dankbaar en fier om dat prachtige leven van jou. Als je ons één ding 

geleerd hebt, is hoe een leven vol “kleine dingen” héél mooi kan zijn. Bedankt Patrick 
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 Toneelgroep Scherven op Zolder 

Iedereen zal akkoord zijn dat onze toneelgroep terug haar pluimen heeft verdiend met de 

laatste voorstelling “Labyrint” van 14 november jongstleden. 

Als je eens heel stilletjes op de repetities komt piepen, zul je zien dat de acteurs niet stil zitten 

en spelenderwijs terug herstarten met leuke improvisatiespelletjes. Naar welk stuk deze 

zullen leiden, weten de coaches nog niet, maar we zijn nieuwsgierig !  

Wij verwelkomen terug 2 nieuwe acteurs, die nu op stage zijn, namelijk Wouter (Esse) en 

Pieter-Jan (Pollare).  

Piet (Iddergem) verlaat de toneelgroep maar blijft nog verder schijnen in de muziekband. Ook 

Gilbert heeft ons vorig werkjaar meegedeeld dat hij niet meer meespeelt . We zullen hen 

missen, maar begrijpen hun beslissing.  

Van zodra betere weersomstandigheden zullen we onze nieuwkomers en onze vertrekkers 

met een receptie in de bloemetjes zetten. Dat is zeker afgesproken !  

En misschien komt er nog een extra voorstelling… rarara… hou het in de gaten. 

Team toneel 



11 

 Pop-up geschenkenwinkel Schoonderhage 

In een samenwerkingsverband  kon Schoonderhage eind vorig jaar terug een tijdelijke 

geschenkenwinkel in de Pieter Van Aelst gaanderij open houden. Dit was terug een 

samenwerking tussen de beheerders van de winkelgaanderij, RWO Aalst en Schoonderhage.  

De zeer constructieve samenwerking  in  2017 had bij  alle  betrokken partijen een  goed 

gevoel achtergelaten  en nodigde uit tot een vervolg in  2018.   Er werd dus gekozen voor een 

pop-up winkel formule in plaats van de 2 jaarlijkse kerstmarkt in eigen afdeling Aalst aan de 

Molendreef. 

Binnen dergelijk concept is het natuurlijk altijd tot het laatste moment afwachten of er een 

winkelpand vrij is. Dit jaar kregen we pas eind oktober hierover uitsluitsel. Maar gelukkig 

kregen we terug de toegang tot het zelfde pand zodat onze basisinrichting van vorig jaar kon 

gebruikt worden. Op een halve dag wisten onze handige klussers Gunther en Paul dit terug te 

klaren en konden de winkeldames van afdeling dagcentrum Aalst hun creativiteit loslaten bij 

de verdere inrichting van de winkel.  Daar waar bij de vorige editie gekozen werd om de 

winkel gelijktijdig met RWO open te houden, werd er nu een opsplitsing gedaan en kreeg elke 

partner de beschikking over het winkelpand gedurende 2 weken.   

Schoonderhage nam de 1e periode voor zijn rekening en  stelde hun winkeltje open van 26 

november tot en met 7 december. Regionaal Welzijns overleg Aalst tekende present vanaf  10 

december tot  22 december.  

Tijdens onze openingsdagen konden we andermaal rekenen op veel bezoekers. Trouwe 

bezoekers die Schoonderhage al jaren kennen en op bijna alle activiteiten present zijn,  maar 

ook veel nieuwe mensen  die op  deze manier Schoonderhage leren kennen. Schoonderhage 

een beetje meer bekend maken in en om Aalst was een 

onderliggende doelstelling van  deze tijdelijke winkel. 

Afsluiten deden we op  vrijdagavond 7 december samen met 

“Aalst twinkelt”. De  binnenstad die dan bijzonder verlicht is 

en waarbij alle winkels langer open blijven. Een avond ook vol 

van straatanimatie en diverse activiteiten. Een mooier 

afsluitmoment konden we niet dromen. Als  in de volgende 

dagen de ontvangsten van ons winkeltje geteld worden, 

merken we dat we om  ongeveer 10.000€ spulletjes verkocht 

hebben. Wat ruim boven de verwachtingen was en waarvoor 

we  iedere bezoeker  van harte willen danken. 

Dank ook aan het begeleidingsteam van Aalst die de 

coördinatie op zich nam  van deze “winkelactiviteit”. 
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 WONOzo! 

SAMEN STERK IN ONDERSTEUNING 

Hallo, wij zijn WONOzo!, een dienst voor ambulante en 

mobiele ondersteuning aan personen met een beperking of 

vermoeden van een beperking. Wij zijn gehuisvest in 

Geraardsbergen dat gekend is voor zijn 4 M’s… 

Mattentaarten, de Muur, Manneken Pis en Mobiele 

begeleiding aan huis van personen met een beperking die 

er zelf niet in slagen om volledig zelfstandig te functioneren. 

Onze handicap specifieke knowhow en expertise op tal van terreinen (autisme, NAH (niet-

aangeboren hersenletsel), verstandelijke beperkingen, gedrags–en emotionele stoornissen, 

visuele en auditieve handicap, …) en op alle levensdomeinen zorgt er voor dat wij een zeer 

gevarieerd doelpubliek hebben van jong tot oud met de meest uiteenlopende beperkingen, 

noden en verwachtingen.  

Wij zijn een relatief jonge dienst erkend door het VAPH sinds… 01 januari 2014 maar de 

meesten van ons hebben in een vorig leven hun strepen verdiend in de pleegzorg. Misschien 

doet de naam Open Gezin bij jullie nog wel een belletje rinkelen.  

Door het pleegzorgdecreet werden alle diensten provinciaal aangestuurd door nog slechts één 

dienst per provincie en wij kozen ervoor om voor onze doelgroep… de meerderjarigen met 

een beperking een nieuwe weg in te slaan onder de naam 

WONOzo! wat staat voor WOonondersteuning in de meest 

brede betekenis van het woord, NetwerkOntwikkeling (wij 

vinden het belangrijk om met het netwerk van de cliënt aan de 

slag te gaan, te exploreren en indien gewenst verder uit te 

breiden). Wij doen dit in Zuid-Oost-Vlaanderen  

Vanuit onze historiek en dus lang voordat er sprake was van 

Perspectief 2020 had de vrijwilliger en buddy binnen onze 

voorziening reeds een belangrijke plaats in de ondersteuning 

van de persoon met een beperking.  

Samenwerking met WONOzo! 

Sinds 2018  groeit er een samenwerkingsverband tussen  WONOzo! en Schoonderhage met de bedoeling om  het 

zorgaanbod in onze regio verder uit te bereiden en te komen tot een totaal zorgaanbod. In een eerste artikeltje 

stelt deze dienst zich voor. In een volgend nummer  gaan we dieper in op de samenwerkingsvorm en hoe deze 

concreet vorm krijgt. 
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Wij streven naar een optimale levenskwaliteit voor de cliënt. We vertrekken vanuit de vraag 

van de cliënt en gaan met hem in dialoog. We willen dat de cliënt de regie van zijn leven in 

eigen handen heeft. De vrijwilliger/buddy krijgt in dit proces een centrale plaats en is een 

volwaardige partner.  

WONOzo! werkt vanuit de aanwezige krachten van de cliënt en zijn netwerk. We zoeken 

steeds naar een optimale balans tussen informele en formele zorg. Informele zorg mag geen 

belasting zijn voor de vrijwilliger of buddy. We geloven sterk in de meerwaarde ervan.  

Vandaar onze slogan: Samen sterk in Ondersteuning! 

12 professionele medewerkers en 85 vrijwilligers/buddy's staan in voor de psychosociale 

begeleiding en ondersteuning van 190 personen met een beperking. Voor begeleid werken en 

logeren via kort verblijf werken wij heel constructief samen met Schoonderhage. 

 Luc  Vervaet, 

Directie WONOzo! 

Freddy “Bucketlist” 

Zondag 13 januari 2019 : mijn verjaardag! 

Een reuzegrote verrassing hadden ze in de woning 

14 voor mij voorzien… 

Een lange rit in een lange witte limousine naar 

Halle om er een bezoek te brengen aan de  zwarte 

madonna in de basiliek.   

Ieder van ons heeft een kaarsje laten branden. 

Ik was heel erg onder de indruk. 

Een levensdroom is verwezenlijkt . 

Freddy Herregodts 
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Daniël geeft KLANK-DANS-BEWEGING sessies in DagcentrumSt-
Lievens-Esse 

Klank en dans zijn een deel van mijn leven. Ik geef al verschillende jaren  klanksessies en 
klankconcerten op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Via een vriendin ben ik in  contact 
gekomen met Schoonderhage. 

KLANK 
Dit was mijn eerste contact met mensen met een 
beperking. Ik stond echt vol verwondering te kijken 
hoe elkeen van hen aan het genieten was van 
hetgeen ik bracht. Zo hartverwarmend en 

zoenthousiast dat ik onmiddellijk besloot om op 
regelmatige basis klankconcerten te geven.  Het is 
nu het 3e jaar en het zijn nog steeds momenten 
waar ik naar uitkijk. Ik werk hoofdzakelijk met 
etnische instrumenten en ook mijn stem. Het is voor 
hen een moment van rust en stilte, een moment om 
volledig ontspanning te ervaren. Klank en trilling 
werken in en rond het lichaam, de vibraties worden opgenomen en zo breng ik deze mensen 
in een diepe ontspanning. Als ik naar hen kijk tijdens het concert zie ik de vertedering, de 
diepgang. Dit stille moment is voor hen ook zo nodig in alle drukte van onze huidige wereld. 
Hun reacties zijn zo mooi, zo echt, zo vol van tevredenheid. 

DANS & BEWEGING 
Als Open Floor teacher had ik ook onmiddellijk de intentie om bij de mensen van 
Schoonderhage dans– en beweging te brengen in sessies van 1 uur. Ik was echt nieuwsgiering 
om hen dit aan te bieden en stelde me in het begin de vraag of ik hen wel in beweging kon 
krijgen. 

Het was direct merkbaar dat ik mijn aanpak totaal moest 
veranderen. Rekening houden met hun mogelijkheden en hen 
toch dat tikkeltje meer aanbieden om eens anders te 
bewegen en zelf op ontdekking te gaan. Les na les nodigde ik 
hen uit om hun lichaam anders te laten bewegen en dit op 
verschillende soorten muziek van klassiek, naar hip-hop, naar 
etnisch soms traag, soms snel, soms speels… en het 
verwonderlijke was dat iedereen  van hen een eigen invulling 
gaf aan mijn uitnodiging volgens hun mogelijkheden. Hier is 
bijna geen sprake meer van beperking. Samen is het een 
mooie groep dansers die echt genieten van het bewegen. 
Daar ligt trouwens ook altijd mijn uitnodiging, beweeg en 
dans eens op een andere manier gebruikmakend van 
verschillende elementen zoals klein/groot, traag/vlug, 

dichtbij/veraf… 
Dit ook zijn sessies waar ze steeds vol enthousiasme echt naar uitkijken. 
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Peke Latte 

Of de historie van de hoeve te Sint-Lievens-Esse waar alles begon… 

De oudste vermelding van de hoeve die we konden terugvinden dateert van 1496. Als 

eigendom van de familie Verniers, toen gekend als “Hof ter Schoonderhaege”. In de loop van 

de 16e en 17e eeuw is de boerderij het voorwerp van een reeks aanslepende disputen over 

erfenissen, opvolgingen, pachters en onderhandse verkopen. 

Vanaf 1624 wordt de hoeve, na een beslissing van de rechtbank, eigendom van de familie 

Van Putten en gaat die van generatie op generatie over binnen dezelfde familie. 

In de periode rond de Tweede Wereldoorlog geniet het Hof in de streek een zekere faam als 

zwart café:  de bewoner, in de streek gekend als “Peke Latte” heeft mooie dochters en die 

vallen bijzonder in de smaak bij de boerenzonen van uren in de omtrek. Elk weekend zakken 

die boerenzonen af richting  Sint-Lievens-Esse om hun opwachting te maken  bij die jonge 

deernen.  Hopend op een steelse blik, een verdoken kus of veel meer... 

Peke Latte, slim als hij is, maakt van de nood een deugd en voorziet deze aanbidders van de 

nodige dranken en verdient  “a biel” in het weekend een aardig centje bij als “café in den 

duik” zoals ze in Sint-Lievens-Esse zeggen. Na het overlijden van Peke Latte zal de boerderij 

beetje bij beetje verkommeren en krijgt  ze pas een nieuw elan als de initiatiefnemers van 

Schoonderhage,  dankzij een  legaat van Mevr. Bertha Van Langenhove, de vervallen 

boerderij kunnen aankopen en verbouwen tot het eerste project van Schoonderhage. 

De figuur van Peke Latte  zal in de evolutie van Schoonderhage op feesten en activiteiten nog 

wel eens zijn opwachting maken om het “jong geweld” te voorzien van wijze raad of om hen 

de levieten te lezen. 
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Schoonderhagekrant 

In het voorjaar van 1981 rolde het voor het eerst van de persen: het Schoonderhagekrantje. 

Nu ja, persen is wel een groot woord en rollen op zijn minst ook een beetje overdreven. 

Nummer 1 van jaargang 1 was het eindproduct van geduldig typen-met-één vinger, 

afgedraaid op een  paar tiental exemplaren op een geleende, aftandse stencilmachine. 

Met oneindig veel typefouten, doorhalingen, letterverwisselingen en correcties. Met een 

totaal gebrek aan zin voor bladschikking en vormgeving, maar met zoveel meer 

enthousiasme en met onnoemelijk veel goede bedoelingen. 

Zo veel jaren later met de intrede van computer en tekstverwerkingsprogramma ’s is de 

leesbaarheid wellicht en toegankelijkheid fel  verbeterd en staan we aan de drempel van de 

totale digitalisering (zie verder). Toch verschillen de eerste krantjes fundamenteel  in niets 

van wat ze heden zijn geworden of gebleven: 

“ Een venster op onze kleine leefwereld langs waar mensen over onze schouder heel even 

mogen meekijken naar ons eigenste verhaal dat we dag na dag neerschrijven. Hoe we 

leven en werken  of lekker niets doen. Over onze vakanties en uitstappen. Over onze tuin 

en onze dieren en alle andere activiteiten die we doen. Over winter en zomer. Over nieuwe 

mensen die komen en weggaan, afscheid nemen en toch niet willen vergeten… 

Soms poëtisch, soms kinderlijk naïef, één enkele keer een beetje boos, maar altijd 

ontwapenend en beetje bevragend naar de grote wereld van daarbuiten.” 

 Vanuit ecologisch oogpunt   willen ook wij  ons 

krantje vanaf het volgend nummer aanbieden  

in een digitale vorm voor de lezers die dit 

willen. 

Bedoeling is om  de papierberg nodig voor het 

drukken (+/1500 exemplaren) een beetje 

kleiner te maken. Zo willen we ons steentje 

bijdragen  leveren  om onze ecologische 

voetafdruk te verminderen . 

Het krantje zal aangeboden worden in een 

leesbaar pdf formaat. Het volstaat om , als je 

wilt overschakelen naar een digitale vorm, een 

mailtje te sturen naar : 

info@schoonderhage.be 

Personen die het krantje niet langer willen 

ontvangen kunnen dit ook melden via 

bovenstaand emailadres 

Schoonderhagekrantje van  1985 
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Verenigingsfeest Schoonderhage 

Op zondag 27 januari ging het jaarlijks verenigingsfeest door  in het cultureel 

Centrum De Plomblom te Ninove. Het verenigingsfeest beoogt het verbinden 

van alle medewerkers van alle afdelingen, de directie en de raad van bestuur. 

Dit jaar werd terug gekozen voor een “concertformule” waarbij we iedereen sa-

men met partner uitnodigen voor een  privéconcert aangevuld met een receptie 

met drankjes en hapjes. Dit jaar konden we rekenen op “The Infamous Roots 

Rielemans Family Orcherstra” als gastmuzikanten.  Een gezelschap om U  tegen 

te zeggen en dat bestaat uit: Bruno Deneckere, Kathleen Vandenhoudt, Pascale 

Michiels, Nils De Caster en Luis Marquiz. Allemaal topmuzikanten die bekend 

zijn van diverse soloprojecten of gezamenlijke projecten . 

Een bezoekster getuigt: 

“Zondag 27 januari, op het verenigingsfeest, hebben we kennis mogen maken 

met de Rielemans familie. Een mix van country en blues gebracht door goede 

muzikanten  in een mooi samenspel. Twee uur puur luisterplezier. Het feit dat ze 

multigetalenteerd zijn (elke muzikant kan meer dan één instrument bespelen) 

maakte het af. De artiesten hebben er tijdens het optreden  zelf duidelijk plezier 

in. Af en toe een grap en een lacht maakt het optreden compleet. Na het optre-

den werd er gezorgd voor drank en versnapering. Fijn was ook dat je de colle-

ga’s van de andere entiteiten terug zag en zelfs wat beter leerde kennen” 

Greet 

Van Nieuwenbergh 
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Pannenkoekenweekend Schoonderhage 

Traditiegetrouw gaat  in maart  elk jaar het ondertussen klassiek geworden “ 

Pannenkoekenweekend” door. Maanden van tevoren met stip aangeduid in onze kalender. 

Een manifestatie met een geschiedenis waarvan we ondertussen  aan de 40e editie toe zijn. 

Hoe het begon 

Het Pannenkoekenweekend is ooit begonnen als een uit de hand gelopen vrienden- en 

familiefeest. Ter financiële ondersteuning van de werking van Schoonderhage groeide vanuit 

de toenmalige personeelsgroep (5! mensen) het initiatief om voor de ruime kennissenkring 

een pannenkoekenslag te organiseren: zaad in ’t bakske brengen voor de verdere uitbouw van 

de vereniging. Met Dirk -ook toen al- als voortrekker en coördinator. 

De eerste editie(s) 

Een paar honderd kaarten laten drukken, beetje reclame gemaakt, kennissen aangesproken 

om een handje toe te steken, links en rechts een paar extra potten en pannen geleend, 

bijkomend kookvuurtje 

gekocht, zakske bloem 

gekregen, aantal dozen 

melk gekocht… we 

waren geëquipeerd 

voor een weekendje 

“Pannenkoekenbak”… 

zo dachten we toch… 

Soms hectisch, soms 

gênant 

Van in den beginne 

was de respons, de 

toeloop, de stroom van sympathisanten zo groot dat we menig keer voor serieuze 

organisatorische problemen hebben gestaan: te weinig zitplaatsen, lange rijen van ongeduldig 

wachtende mensen, parkingproblemen, vastgereden voertuigen, plots onvoldoende melk, dan 

weer tekort aan eieren, afwassers die niet konden volgen… Achteraf met anekdotes aangedikt, 

maar op het moment zelf toch wel gênant. 

Werkgroep Pannenkoeken 

We hebben uiteraard een aantal organisatorische en materiële ingrepen moeten doen om het 

pannenkoeken gebeuren in goede banen te leiden. Er werd een “Werkgroep Pannenkoeken” 

in het leven geroepen die nu alles minutieus voorbereidt, voorziet in een “Draaiboek 

Pannenkoeken”, aankopen en taakverdeling inventariseert, bijkomende ruimte voorziet, de 
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verkeersstroom in goede banen leidt,… De hectische toestanden van de beginjaren hebben 

plaats gemaakt voor een manifestatie die dankzij een goede voorbereiding en vrijwillige inzet 

van een paar honderd mensen toch wel vlot verloopt.

Bezoekers 

Bij de vijfentwintigste editie in 2004 hebben we het aantal pannenkoekeneters genummerd en 

geteld. Onze teller stopte bij ruim 2500 bezoekers. Een aantal dat – onder andere afhankelijk 

van de weersomstandigheden – soms net niet wordt bereikt, in een volgende editie dan weer 

wordt overschreden. Vorig jaar werden er ongeveer 10.000 pannenkoeken gebakken en aan 

de man gebracht… een hele karwij om dit op 2 dagen klaar te spelen. 

Wattenfabriek 

In 2017 werd na veel wikken en wegen en  besloten om de  vertrouwde gebouwen van het 

dagcentrum te Sint-Lievens-Esse te  verlaten en  uit te wijken naar  de accommodatie van de 

Wattenfabriek. Hiermee werd voor eens en voor altijd de problemen van  vervoer, parkeren en 

pendeldienst opgelost.  De impact van de voorbereiding op de bewoners en begeleiding ter 

plaatse tot een minimum herleid. De werkomstandigheden voor de vele vrijwillige 

medewerkers ergonomisch geoptimaliseerd.  

Editie 2019 

De 40e editie gaat dit jaar door op zaterdag 9 en zondag 10 maart in de gekende locatie van 

de Wattenfabriek. Deze datum valt een beetje ongelukkig op het einde van het krokusverlof 

en samen met carnavaleske feesten in Ninove. Toch hopen we terug op een talrijke opkomst 

met veel hongerigen en dorstigen. De werkgroep is er alvast klaar voor... 




