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Voorwoord 

 

Nu de lente rimpelloos overgaat in de zomer bruist het binnen de mu-

ren van Schoonderhage van een ongeziene activiteit. 

 

Het nieuwbouwproject Aardeweg ging eindelijk, na een toch wel 

moeilijke aanloopperiode van start eind mei. De verhuis van bewoners 

en materiaal geklaard in 2 dagen met de inzet van vele bereidwillige 

handen.  

 Het activiteitenaanbod werd uitgebreid met het ter beschikking stel-

len van een bijzondere elektrische fiets die de mobiliteit en fietsgenot 

bij de minder mobiele bewoners moet verzekeren. Het inschakelen van 

“de contactclowns” in de werking van home Iddergem  is een alterna-

tieve manier om contacten te leggen met de bewoners.  Beide initia-

tieven beogen het verbeteren van de aangeboden dienstverlening  bin-

nen Schoonderhage. 

De evenementen van de Zwarte Flesch volgen elkaar nu op in een snel-

treintempo en zorgen, naast de actualiseren van de website, voor de 

nodige marketing van het product Schoonderhage. Een marketing 

strategie die in het vernieuwde zorglandschap meer dan ooit belang-

rijk is. 

 

Dat we uitkijken naar een deugddoende vakantie spreekt allicht voor 

zich.  
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“Hilde, Hildeke”.  

Kussen.  

Ons eerste contact was heel afstandelijk. Je duwde me de eerste weken zowat 
letterlijk weg uit je directe omgeving.  

Beetje bij beetje liet je me toe in je bijzondere leefwereld.  

Op een maandagavond was er dan plots, schichtig onhandig, een amperkus bij 
mijn vertrek.  Ik denk dat we allebei evenzeer schrokken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo waren er nog 2. Vanuit het niets, met de intentie dat het toch maar een 
vluchtigheid zou duren.  

De vierde kus daarentegen had bijna iets plechtig. Het was immers 
nieuwjaarsdag.  

Daarna waren er nog enkele lieve ziekenbed-handzwaai-kusjes.  

Vermoeide tumorkussen. Kwetsbaar. Uitdovend.  

Een kus als na een verloren strijd.  

Eerbaar, maar zo ongenadig. 

Afscheid van Hilde 
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We ontvingen je met open armen en besloten je alle warmte en liefde te geven 
die je kon toelaten. 

Onze tijd kon wel eens heel kort zijn werd er gezegd… De regeltjes en afspraken 
werden wat omzeild en gretig door de vingers gezien. 

Ons hoogste doel was immers om je nog zoveel mogelijk gelukkige momenten 
te bezorgen. 

De colaatjes en de ‘fresh’ tandpasta werden in ’t groot aangekocht en in de 
keuken toverden we vaak wat extra lekkers op tafel. 

We denken dat het ons af en toe zeker is gelukt! Je bedankte ons niet met 
woorden.. jouw beloning was grootser. Die stralende glimlach, die ogen die 
straalden en de open armen waarin we vaak mochten vertoeven zegden 
genoeg. 

Het was niet altijd evident voor jou om de aangeboden vriendschap te 
aanvaarden. Het was voor jou niet altijd eenvoudig te begrijpen waarom er 
soms grenzen waren en hoe vermoeiend jouw vele vragen  konden zijn… 

Toch groeiden er op korte tijd mooie dingen.. een vluchtige nieuwe zoen, een 
tekening om op die manier dank je wel te zeggen,… een voorzichtige 
vriendschap voor “madammeke gekapt” werd zo geboren. 

Je keek telkens heel hard uit naar de wekelijkse bezoekjes aan jouw moeke 
samen met jouw lieve broer die heel veel voor je betekende. Dank je wel 
Herman om haar dat moois te geven. 

Onze tocht samen was heel kort maar enorm intens. We hebben gegeven wat 
we konden en gaan jouw warme knuffels en fonkelende oogjes missen. 

 

Rust nu zacht lieve Hilde, je hebt een heel mooi plaatsje in ons hart! 
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Visualisatie als ondersteuningsmiddel 

In het dagcentrum in Aalst worden berichten aan ouders voortaan gevisualiseerd voor de bewoners. 
Dit in het kader van mijn afstudeerproject. Het doel is om zowel ouders als bewoners samen op de 
hoogte te brengen van een activiteit of mededeling, ook bewoners met beperkte leesvaardigheden. 

Op deze manier wordt er niet over de hoofden heen gecommuniceerd. De informatie wordt op een 
meer begrijpbare manier gedeeld. 

 Voor deze berichten zetten we de essentie om naar pictogrammen. 

We zoeken gepaste pictogrammen. We toetsen bij onze bewoners welke voor hen het meest 
herkenbaar zijn. We maken tijd om de pictogrammen aan te leren zodat ze juist begrepen worden. 
Onze bewoners werken met sclera pictogrammen. We breiden het gamma uit.  

Graag geef ik u een voorbeeld hoe de berichtjes er kunnen uitzien:  

 

Beste ouders/familie,  

Op 9 februari gaan we carnaval vieren in de Wattenfabriek van Herzele.  

‘s Middags zijn er belegde broodjes voorzien met koffie. 

Kan u/je 5 euro meegeven voor een paar drankjes? 

We verkleden ons van thuis om er een leuke dag van te maken.  

Met vriendelijke groeten,  

Het carnavalteam 

 

In het kader van een afstudeerproject heeft Birgit Peeters een methodiek ontwikkeld om de berichten 

aan de ouders over op til zijnde activiteiten te visualiseren. Daar waar vroeger een standaard 

(geschreven) briefje werd meegegeven aan de ouders wordt nu gekozen voor een gevisualiseerd 

schrijven dat zowel leesbaar is door de ouders als door de bewoners. Deze methodiek wil de 

gelijkwaardigheid van de bewoner bevorderen 

       9 

 
Februari 
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Project Aardeweg van start 

Na maanden van wachten en enkele laatste weken van intense voorbereiding 

was het eindelijk zo ver: het woonproject Aardeweg is van start gegaan eind mei 

2018. 

Door de stagnatie van het uitbreidingsbeleid van VAPH en de Vlaamse Regering 

(lees het beperkt toekennen van persoonlijke budgetten aan personen met een 

beperking)  zijn er in onze regio momenteel  weinig geen externe personen die 

een budget hebben of kortelings krijgen  en die op deze manier hun zorg kunnen 

inkopen bij Schoonderhage. Het gebouw was klaar maar er waren m.a.w. geen 

kandidaten om deze nieuwbouw, gerealiseerd met gemeenschapsgeld, te 

bevolken. Hoe schrijnend voor een “zorgbeleid op maat “ in Vlaanderen anno 

2018! 

Daarom besliste de directie en de raad van bestuur van Schoonderhage begin 

2018 om een interne  optimalisatie van  de huidige bewonersgroep te realiseren.  

Opzet van deze optimalisatie 

is om die bewoners met 

bijzondere zorgnoden  te 

huisvesten in een woning die 

optimaal beantwoordt aan 

hun noden.  Een gefaseerd 

optimalisatietraject werd 

uitgerold onder toezicht van 

het intern opnameteam en 

besproken en afgetoetst bij 

alle betrokken actoren. Een 

denkoefening waar veel 

mensen bij  betrokken waren 

en die diverse keren werd 

bijgestuurd of gewijzigd  tot een eindresultaat waar iedereen zich kon in vinden. 

Het accent in deze woning ligt vooral op verzorging aangevuld met  een 

aangepast individueel dagprogramma voor elke bewoner.  

De woning in de Aardeweg werd in deze context voorzien voor die bewoners die 
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De woning in de Aardeweg werd in deze context voorzien voor die bewoners die 

door hun leeftijd, mobiliteitsproblemen, aard van de beperking niet meer de 

dagelijkse verplaatsing aankunnen naar een  (nabijgelegen) dagcentrum.  

Bedoeling is dat deze bewoners in de woning blijven met een aangepast 

dagprogramma en dat ze occasioneel nog  een extern  dagcentrum bezoeken 

gedurende een dag of dagdeel. 

De verhuis van 10 personen gelijktijdig noopte ons tot een gedetailleerde 

blauwdruk “verhuis”. Deze werd geklaard in 2 dagen met inzet van  een logistieke  

en begeleidingsploeg  die bijzonder efficiënt tewerk gingen.   

De eerste dagen waren nog een beetje een zoektocht in het grote gebouw voor 

begeleiding en bewoners… maar alvast een  mooi en hoopvol begin van een 

nieuw project. 
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Planouderproject van Dagcentrum Lebeke 

 

Sinds twee jaar ziet het kerstfeestje op het Dagcentrum Lebeke er een beetje an-

ders uit. 

Normaal krijgt iedereen een cadeautje, maar dat is nu een beetje anders. Ieder-

een kan kiezen tussen een geschenkje krijgen of een centje geven aan een meisje 

uit een arm land. Op deze manier steunen wij het project: “Plan ouder.” 

Het meisje dat wij financieel steunen noemt Caren Akinyi Oswago. Ze is ons 

enorm dankbaar voor de centjes die wij haar opsturen. En om ons te bedanken 

heeft ze een brief geschreven en een tekening gemaakt. 

Caren is zes jaar oud, ze woont in een hutje gemaakt van bamboe, modder, mest, 

en metaal. Ze houdt ervan om te dansen in de kerk als de andere mensen van 

haar dorp aan het zingen zijn. 

We kijken al uit naar de volgende brief die we van haar  zullen krijgen, want we 

denken dat ze al veel zal gegroeid zijn ondertussen.  

Hier zie je de foto die we vorige zomer van haar kregen en de tekening die ze 

heeft gemaakt voor ons. Leuk he?! 

De bewoners en personeel van DC Lebeke 



8 

 

De éénliedjesfuif te Heldergem 

 

 

Voor een fuifje tof en klein 

moet je bij DJ Leentje zijn! 

Haar éénliedjesfuiven worden erg bekend, 

straks nog succesvoller dan de Vooruit in Gent! 

Ze krijgt alle bewoners aan het dansen en zingen 

en ook de begeleiding mag mee komen swingen 

Haar fuifjes duren één liedje lang, 

soms een polonaise van in de kamer tot op de gang! 

Haar discobal brengt sfeer in 

de keet 

en haar micro maakt het 

plaatje compleet! 
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De tante van Steve gaf centjes om Steve en zijn 

vrienden van het home en dagcentrum van 

Iddergem eens te trakteren. Op vrijdag 8/12/2017 

kwam ’s middags de frietmobiel langs. Iedereen 

van het home en dagcentrum kreeg een pakske 

friet met een curryworst, vleeskroket of boulet. 

Het was heel lekker, maar wel wat veel. Daarna 

kwam zanger Nico uit Zottegem zingen. Hij bracht 

er de sfeer direct in met keitoffe liedjes. Wij 

hebben meegezongen en gedanst. Iedereen heeft 

een heel leuke namiddag gehad. Nogmaals 

bedankt, tante Mia van Steve! 

 

 

Bedankt Peter-Jan & Leen 

Onze atleten vertrokken met nieuwe outfit  (t-shirts & petjes) naar Special 

Olympics dankzij het gulle gebaar van Immo Marie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt familie Heereman 

Familie Heereman zorgde voor de sponsoring van aankoop computer 

Bedankt tante Mia 
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Contactclowns in Home Iddergem. 

Sinds begin 2018 zijn de “contactclowns” 

actief in home Iddergem. Contactclowns 

zorgen voor een belevingsgericht 

zorgmoment bij mensen met een 

verstandelijke beperking. Bij een algemeen 

beeld van een clown denken we 

automatische aan het begrip humor.  

Deze contactclowns daarentegen leggen in 

hun aanwezigheid het accent op “contact”. 

Ze gaan via een speelse benadering naar 

manieren  op zoek om contact te maken met 

bewoners die het moeilijkst bereikbaar zijn. 

Een lach is mooi meegenomen maar zij staan 

even goed open voor emoties zoals verdriet, 

boosheid en angst. Hoe broos en vluchtig 

een contact soms kan zijn, er wordt tijd en 

energie voor vrijgemaakt om hierin te blijven 

investeren. 

Doordat de clowns regelmatig langskomen 

leren zijn de bewoners beter kennen. Door 

hun belevingsgerichte houding vertrekken ze 

altijd vanuit het perspectief van de bewoner. 

Zintuigelijk geven de clowns positief gerichte 

prikkels. Ze houden vooral rekening met de 

verwerkingstijd die bewoners nodig hebben 

om behoeften en emoties te tonen. Op deze 

manier werkt hun aanwezigheid lang door als 

warm en deugddoend bij de bewoners. 

Een rode neus en ongewone kledij? Het lijkt 

of er dingen niet kloppen. Dit kan een veilig 

gevoel geven aan de bewoners omdat niet 

alles juist moet zijn. Deze clowns vertrekken 

vanuit datgene wat bewoners geven hier en 

nu. Ze zijn samen verwonderd. Nieuwsgierig 

ontdekken zij de belevingswereld van de 

andere en tonen oprechte interesse. Dit 

maakt de afstemming op elkaar mogelijk. 
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De opgedane bevindingen/ervaringen worden 

door de clowns gedeeld met het 

begeleidingsteam en leiden soms tot mogelijk 

andere ingangswegen om de bewoners te 

bereiken. 

Het inschakelen van de contactclowns draagt 

bij tot het verhogen van de  aangeboden 

levenskwaliteit en zorgt voor een extra 

dimensie en uitbreiding van het aangeboden 

zorgaanbod. 

 

De contactclowns komen een 6-tal keer per jaar 

langs gedurende een halve dag. Voor en na elke 

sessie is er voor- en nabespreking met het 

begeleidingsteam. 

Vanaf september 2018 worden deze 

contactclowns ook ingeschakeld in de woning 

Sluizeken in Aalst.  

Vanaf begin 2019, als de nieuwe groep volledig 

gesetteld is in de Aardeweg, zullen zij daar ook 

worden ingeschakeld. 

Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt 

door de financiële steun die we ontvingen in 

het kader van de acties “Warmste Week 2017”. 
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Sinds februari 2018 zijn we in het home en dagcentrum in Iddergem 

gestart met bezoeken van de contactclowns. Een rode neus en 

ongewone kledij typeren deze clowns maar zij zijn ook veel meer dan 

dat. Via een belevingsgerichte aanpak ontdekken zij wie de bewoners 

zijn. Zij zijn nieuwsgierig en gaan op zoek naar hun interesses. Dit op 

een serene, respectvolle en subtiele manier. Het is voor onze bewoners 

een één-op-één momentje dat geboden wordt. Geen grote voorstelling, 

maar een moment van intens contact maken.  

Tom en Marjolein zijn onze twee contactclowns. Met hun enthousiasme 

maken ze contact met elkeen van onze bewoners. Het is een plezier om 

te zien hoe onze bewoners na 3 bezoeken open gebloeid zijn wanneer 

ze hen zien. Sigrid houdt er bijvoorbeeld van om hen te horen zingen, 

Martien is dol op de zotte fratsen die zij kunnen uithalen met haar, 

Koen zat samen met Marjolein in zijn park en vond dit geweldig, Jef 

speelde samen met hen gitaar en Herman vindt de rode neus te gek. 

Wanneer Marjolein en Tom er zijn, is Herman helemaal in zijn element 

en is hij één van hen met een rode neus.  

Kortom de bezoeken van de contactclowns zijn een mooie meerwaarde 

voor onze bewoners!  

 

Leen De Bie, 

Orthopedagoge Iddergem 

Contactclowns: een getuigenis 
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ADVERTENTIE: 

We hebben mannelijke Kameroenschapen te 

koop of te ruil…  

1 VOLWASSEN MANNETJE  

& 

3 JONGE  MANNELIJKE LAMMETJES 

Wie interesse heeft:  

 een belletje naar het algemeen nummer :  

054/32.90.00 of  

 stuurt een mail naar  

 info@schoonderhage.be 

Website Schoonderhage versie 2.0 

In de flow van de vernieuwing en in het kader van een profilering als sociale ondernemer heeft 

Schoonderhage na het in gebruik nemen van een nieuw logo en een actualisatie van de algemene 

visie en missie werk gemaakt van een nieuwe website…. De versie 2.0. 

Op deze website moet zowel de kandidaat gebruiker als kandidaat medewerker de nodige specifieke 

informatie vinden die hem aanbelangt naast de algemene info over waar Schoonderhage voor staat. 

De wisselende banners en pop-up zorgen voor een eigentijds en fris kader waarin de informatie wordt 

aangeboden.  

De personen die binnen Schoonderhage zullen instaan voor het bijhouden en actualiseren van de 

pagina’s moeten nog een beetje hun weg vinden in de administrator tool om de pagina’s aan te 

passen en bij te houden. Maar eens dit onder de knie moet deze website versie 2.0  een up-to-date 

instrument zijn met alle relevante informatie over Schoonderhage. Samen met onze Facebookpagina 

beschikken we zo over 2 multifunctionele multimedia instrumenten 

www.schoonderhage.be 

www.facebook.com/Schoonderhage-VZW 
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Optreden Funny Key in Sociaal Huis Haaltert 

 

Op zaterdag 18 maart bestond het sociaal huis in Haaltert 10 jaar. Om dit te vieren, werd aan 

de muziekgroep Funny Key gevraagd om op te treden. Olivier verblijft in de woning van 

Schoonderhage te Haaltert en speelt ook drum bij Funny Key. Hij keek al even uit naar die 

dag.  

Voor de bewoners van de woning te Haaltert was het een ideaal moment om eens naar het 

optreden van Funny Key te gaan kijken. Het was maar 5 minuten stappen van de woning en 

iedereen houdt van muziek. Het was een leuke weekendactiviteit. Er kwamen ook enkele 

begeleiders kijken. 

Olivier zei niet zenuwachtig te zijn maar we merkten toch wat zenuwen. Zo vroeg hij 

regelmatig naar het uur zodat hij zeker niet te laat zou zijn.  

Iedereen genoot van het optreden. Er werd meegezongen en in de handen geklapt. De 

namiddag vloog voorbij. Iedereen keerde tevreden terug naar de woning. Olivier was ook 

tevreden en was blij dat we kwamen kijken.  

Funny Key opent andermaal de parkconcerten in Ninove en wel op donderdag 9 juli 2018 om 18u30 

in het stadspark, Parklaan te Ninove.  Zij staan in het voorprogramma van de ‘Romeos’. 
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Tekenacademie Herzele 

Sinds vorig jaar gaat Hilde wekelijks naar de muziek- en tekenacademie 

in de Wattenfabriek te Herzele. Piet startte dit jaar omdat het hem ook 

leuk leek. Aan al die mooie kunstwerken kunnen meewerken voor de 

tentoonstelling is tof. Alles komt aan bod: kleuren, verven, knippen, 

plakken, klei kneden en versieren... Kortom, voor elk wat wils. ‘Het is 

leuk om samen met de anderen onze lunch op te eten, we lachen en 

maken mopjes.’ Als de kunstwerkjes hun weg vinden naar het home, 

zijn we altijd blij en vol verwondering 

wat onze kunstenaars gemaakt heb-

ben. De juffen zijn lief en helpen soms 

mee als het wat moeilijk is. Piet en Hil-

de vertrekken en komen terug met de 

glimlach, dus dat zegt veel. 

Kunstige groeten  

Hilde & Piet 
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Afgelopen Events 

Tijdens het weekend van 10 & 11 maart werd 

de Wattenfabriek door Schoonderhage 

andermaal omgetoverd tot  het gezelligste 

pannenkoekenhuis van Vlaanderen.  De 

creatieve bijtjes van afdeling St-Lievens-Esse 

zorgden voor een zeer smaakvolle ingerichte 

zaal. De werkgroep tekende voor een 

organisatie die liep als een trein. Geen lange 

wachttijden, begeleiding naar de open plaatsen 

op de drukke momenten, accurate en vlugge 

bediening met de vers   gebakken 

pannenkoeken. Voor het 2e jaar op rij                

uitgeweken naar Herzele, een meer dan goede 

beslissing in het belang  van de dagelijkse 

werking, de medewerkers op het event zelf en de vele bezoekers… niets dan lovende woorden voor de moeder 

van al onze events  

“het pannenkoekenweekend”. Van een gezellig familiefeestje in het begin in tussentijd uitgegroeid tot een 

mega-pannenkoekenfestijn met ruim 2000 bezoekers.  

Langs deze weg nogmaals dank aan alle bezoekers en de vele vrijwillige medewerkers. Volgend jaar doen we het 

weer op  9 & 10 maart 2019. 

 

De “Ronde van Schoonderhage” was dit jaar toe aan zijn 10e editie en werd verreden en gelopen op 

donderdag 10 mei jongstleden. Het moment om bij deze feestelijke editie eens goed uit te pakken.  De leden van  

NCT (Ninove Cycling Team) onder leiding van Danny Van Den Hel zorgden  voor pittige, doch zeer gesmaakte  

routes op de weg, in  het veld en voor de familie.  Jacques Evenepoel en Greta Slaghmuylder  stippelden terug  de 

mooie wandellussen uit  en goten deze in een handige fotowandelgids.  

Wij van Schoonderhage zorgden voor een nieuwe opstelling op het terrein met een betere toegankelijkheid van 

drankstand en eetstand. Onze “safety first” meisjes tekenen weer paraat voor de gratis fietsbewaking.  Onze 

vrouwelijke logistieke medewerkers onder leiding van Gina zorgden voor de hongerige zielen , Hans en zijn 

toogteam lieten de bierkranen vlotjes lopen  en laafden de vele dorstige kelen, alhoewel  sommige kelen moeilijk 

te laven  bleken…. Dokter Gunther kluste 

bij als persfotograaf en schoot  meer dan 

duizend foto’s. 

De muzikale animatie zorgde voor de kers 

op de taart met dank aan Jan & Thomas. 

Kortom een mooie dag, met veel volk 

over de vloer en niets dan vermoeide, 

doch blijde gezichten.  

 Wie de foto’s wil bekijken… 

Spoed u naar onze Facebookpagina: 

Www.facebook.com/

rondevanschoonderhage 
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Eindelijk was het zo ver. De dag dat we naar Oostende gingen om naar de K3 

show te gaan! 

De dagen ervoor oefende Hilde haar danspasjes nog even... Ja, het zat er nog 

altijd in! 

We vertrokken zondag na het middageten en het dutje. Met een heerlijk 

zonnetje op onze snoet reden we richting Oostende. Eventjes naar parkeerplaats 

gezocht en dan rechtstreeks richting de tearoom, want we hadden grote dorst. 

We maakten een kleine wandeling en natuurlijk mocht een wafel of een ijsje aan 

onze mooie dag niet ontbreken. ‘Hier ziet het er goed uit”, zei Etienne. 

Dan was het tijd om naar K3 te gaan, de kriebels kwamen in de buik van onze 

dames. Willy en JP begonnen al lichtjes te blozen wanneer ze aan die korte 

rokjes van K3 dachten.  

WOW, wat een show, iedereen zong en bewoog mee! Er zat niemand stil ... ook 

de begeleiding niet . Met glinsters in de ogen zaten we allemaal te genieten.  

Tijd om naar huis te gaan, het was al laat. We aten een klein boterhammetje op 

de bus en keerden terug naar ons home. De dagen erna werd er nog veel over K3 

verteld en gezongen. En ja, de liedjes zaten in je hoofd voor de hele week.  

Voor herhaling vatbaar!  

Begeleidingen en bewoners Home Esse. 

Op naar de show van K3 



18 

 

 

 

Bart verlaat toneelgroep Scherven op Zolder 
 

Omdat hij zich 100 % wil concentreren op zijn project met de muziekgroep “Funny Key” kondigde Bart Beerens 

zijn afscheid  aan als acteur bij onze toneelgroep. 

Ook al vinden we dit super jammer, we begrijpen Bart zijn keuze. 

We lieten ons respect voor Bart, als zeer goed 

acteur, blijken door een kleine 

afscheidsreceptie en een foto van ons allemaal 

aan te bieden. Een herinnering aan deze 

prachtige samenwerking. 

We wensen Bart heel veel succes in zijn 

verdere muziekcarrière !!!  

Bart, jij weet, het deurtje staat bij ons nog 

altijd open …… 

Team toneel 

Niet te missen! 
Graag  nodigen wij jullie uit op onze volgende evenementen: 

1. Barbecue (zie verder in dit krantje) 

2. Cirkus Marcel met voorstelling Home Made 

3. Tv oost-vertelling met Vitalski 

In samenwerking met Dienst Cultuur Stad Ninove en Tv Oost de regionale televisiezender  ontvangen we op 

donderdag 19 juli volgende attracties op onze terreinen in Pollare. 

 “Home Made” van Circus Marcel is een trapeze act  waarin 4 vrienden op zoek gaan  naar mekaar in hun juiste 

eenvoud, om samen doeners te zijn, om samen zotte ideeën te delen.  Deze 4 vrienden zorgen voor een leuke, 

aanstekelijk voorstelling die bol staat van vindingrijkheid. 

Na deze voorstelling wordt het terrein vrijgemaakt voor een TV Oost vertelling.  TV Oost organiseert tijdens de 

zomerperiode 7  vertelavonden. Elke avond brengt een bekende Vlaming een aangepast verhaal in een mooi 

natuurlijk kader. Donderdag 19 juli komen ze naar Pollare en is  Vitalski de gastverteller. 

De  inkom is gratis maar iedereen brengt zelf een stoeltje of 

zitdeken mee. 

Circus Marcel start om 19u30 de vertelling om 20u15 
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Special Olympics Doornik: uitslagen van onze atleten 

 

Dit jaar hadden de Special Olympics Belgium plaats van donderdag 10 mei tot zaterdag 12 mei in Doornik en 

omgeving. Schoonderhage vaardigde een delegatie af om deel te nemen aan de disciplines atletiek, paardrij-

den, tafeltennis en zwemmen. Gemotiveerd na een jaar lang oefenen en met een nieuwe outfit zijn we fier om 

deze medailleoogst te kunnen voorstellen: 

Atletiek:   

100 m sprint: Veerle Van Driessche, Steffie De Veirman, Danny De Boeck, Gill D’heur 

50 m sprint: Igor Nica,Wouter Godaert 

Verspringen: Steffie De Veirman, Evy Pessemier 

200 m : Gill D’heur 

Triathlon:  Robin Van Dorpe 

 

                              Atletiek: 

                              50 m sprint: Annemie Verschelden, Evy Pessemier, Dirk Nevens 

                              200 m: Michael Van Gestel 

                              Softbal werpen: Wouter Goddaert, Igor Nica 

                              Verspringen: Jonas Saerens, Danny De Boeck, Barbara De Schepper, Wouter Godaer 

                              4x 100m estafette: Steffie De Veirman, Dimitri Poulin Rogiers, Danny De Boeck, Veerle Van                         
                                                                     Driessche 

                               Zwemmen:  

                                50 m vrije slag : Frederik Coppens 

                                   Atletiek: 

                                                                         100 m sprint: Chris Collier, Dimitri Poulin Rogiers 

                                                                         4x 100 m estafette:  Chris Collier, Miquel De Backer, Andreas Van Buggenhout, Jonas Saerens 

  50 m sprint:  Barbara De Schepper, Joris Coen 

  Verspringen: Joris Coen 

  Softbal:  Barbara De Schepper 

  Penthalon: Joris Caekebeke 

 Zwemmen: 

 25m vrije slag:  Davy Van Der Elst, Frederik Coppens 

 50 m vrije slag: Astrid Van Vossel 

                                                                      Tafeltennis: 

                                                                      Didier Van Den Brande, Steven Beeckmans, Rudy Van Lierde 

                                                                      Paardrijden: 

                                                                      Draf 1: Mario Matthijs 
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Uitstap naar Bellewaerde 

De bewoners van de woning te Haaltert kregen voor Nieuwjaar een ge-

zamenlijk cadeau: een uitstap naar Bellewaerde. Omdat de verhuis 

naar de Aardeweg te Outer en naar de Norbertijnen voor 

de deur staat, was dit ook een ideale afslui-

ter om samen te doen.  

Op maandag 30 april was het zover! We ver-

trokken ’s morgens rond 9 uur richting Ieper 

voor een dagje Bellewaerde. We hadden ge-

hoopt op een warme zonnige dag. Dit kregen 

we niet. Het was een frisse dag. Het weer stond 

ons enthousiasme niet in de weg. We maakten er 

een leuke dag van! Tegen 18 uur waren we terug 

in Haaltert.  

Onze bewoners vertellen:  

Anja en Krista vonden Bellewaerde een leuke uitstap. Krista vertelt nog 

over de piratenboot waar ze is opgegaan. Dit was toch wel hevig! Oli-

vier en Chris vonden het ook leuk. Vooral de laatste attractie, de 

“Radja River” (een bootje op het water) was een topper.  
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 Krista voegt hieraan toe dat iedereen droog bleef, behalve Vanessa, zij 

werd goed nat in de attractie. Rita vertelt ons dat ze er al was 

geweest. Ze vond het fijn en koud. Het was wel een vermoeiende dag. 

De stuntshow met de duikers bleef haar vooral bij. ’s Middags aten we 

daar frietjes of pasta en dit viel goed in de smaak. 

’s Avonds en de dag erop verliepen rustig. Iedereen was nog moe van 

de uitstap. Er werd nog veel over verteld. 

 Kerstmarkt 2.0 de scoop…. 

Bij deze kunnen we u al melden dat onze traditionele kerstmarkt,die altijd doorgaat op de 

even jaren,dit jaar zal doorgaan onder een nieuwe vorm. Gelet de bijzondere fijne ervaringen 

met onze pop-up store vorig jaar en omdat  we terug het aanbod gekregen hebben om 

dezelfde winkelruimte te kunnen gebruiken in de Pieter van Aelst gaanderij zal onze 

kerstmarkt dus  omgetoverd worden tot een gezellige kerstshop met onze creatieve maaksels 

en aangevuld met een hapje en een drankje. 

We starten op vrijdag 7 december en ons winkeltje zal open zijn tot en met 23 december 

(koopzondag). Verdere details maken we u graag bekend in een volgend krantje, maar noteer 

alsvast de data in uw agenda. 



22 

 

Een bijzondere fiets in Pollare 

Met de opbrengsten van de giftenactie einde jaar en de vele acties in het kader van de 

Warmste Week kon Schoonderhage een éérste “bijzondere elektrische fiets” aankopen.  

Vorig jaar hadden we de kans om dergelijk toestel een tijdje te huren en te testen en dit werd 

zo als zo bijzonder ervaren dat een aankoop niet langer kon uitblijven.  De aankoop is een vrij 

dure aangelegenheid maar als we zien hoe de bewoners genieten van hun “ fun for 2” fiets is 

dit een goede besteding. Mogelijk gemaakt door jullie, die een bedrag(je) gestort hebben op 

onze giftenrekening, of een actie hebben opgezet voor ons in het kader van de Warmste 

Week. 

 

 

 

 

 

 

 

Schoonderhage in de kijker 

Vanaf begin juni heeft Schoonderhage een 

permanent verkooppunt voor zijn kunstwerkjes. 

In het dienstencentrum voor bejaarden 

“Triamant”, Faliestraat 1 te Zottegem is er een 

klein winkeltje waar streekproducten worden 

aangeboden. In dit winkeltje voortaan ook onze 

kunstwerkjes, kaartjes, kaarsjes,… 

 

 

Bijzonder is dat de voormalige kapel werd 

omgebouwd tot een brasserie/bistro waar 

iedereen terecht kan voor een drankje of een 

hapje… Zeker eens binnenspringen als je in de 

buurt bent! 
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Barbecue Schoonderhage 

Als de organisatorische bekommernissen van de ronde achter de rug 

zijn, wordt er in Pollare onmiddellijk gefocust op de barbecue… 

De 4e zondag van juni  is een vaste stempel op veel van jullie agen-

da’s. 

Een dag waarop we ongeveer 2000 mensen een lekker middagmaal 

aanbieden en iedereen voorzien van de nodige (frisse) drankjes en de 

nodige versnaperingen. Door de jaren heen zijn we al een beetje ge-

hard in onze stiel en kan  er  ons niet veel meer doen panikeren. Dat  

de bezoekers massaal terugkomen is een stimulans om op de ingesla-

gen weg verder te doen. Elk jaar proberen we uit de opmerkingen van 

de vorige editie een werkpunt te distilleren tot verbetering. 

Dit jaar is het thema “Circus” en zal dat tent en de terreinen in dit 

thema aangekleed worden. Of er wilde dieren achter de cocktailbar 

zullen staan is nog niet duidelijk maar met Hans weet je nooit. Voor 

de kinderen voorzien we terug een groot springkasteel en een diversi-

teit aan kinderspelen.  

Bij aankomst koop je de nodige eetbonnen bij de inkomkassa, hier je 

krijgt er ook  een drankenblad. Hier maak je  je keuze uit een vlees-

schotel of een niet-vleesschotel. Vleeseters schuiven door naar de vu-

ren en maken daar een keuze van 3 stukken vlees uit: brochette, 

worst, kip, spek of beenham.  De niet vleeseters schuiven door naar  

niet vleesstand en kiezen hier voor een fetaschotel of een zalmscho-

tel. Op het drankenblad worden door onze medewerkers alle aange-

kochte dranken, ijsjes, taartjes genoteerd. Er hoeft dus niets onmid-

dellijk afgerekend. Bij het verlaten van het  terrein vragen we dat je 

met dit drankenblad afrekent aan de uitgangskassa. 

We hopen u te mogen  begroeten op onze editie 2018. 
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